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6 inspirerende vergezichten op de toekomst van Kolhorn
Geschetst door eerstejaars studenten van de bsc-opleiding
Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning

Kolhorn als proeverij en markt van streekproducten
In deze visie gaat Kolhorn zich richten op de
ontwikkeling van streekproducten. Deze producten zijn zowel bedoeld voor de inwoners
van Kolhorn als voor toeristen. De streekproducten kunnen aangeboden worden op een
weekmarkt rond de kerk. De producten op
de markt zijn gegarandeerd vers en kunnen
voor een aantrekkelijk prijs worden aangeboden.Ten zuiden van Kolhorn wordt een biologische boerderij gestart waar de productie

van kaas, vlees, melk en groente ervaren kan
worden door toeristen en bewoners. Verder
wordt het hele gebied beter bereikbaar door
de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden.
Het gebied aan de zuidkant van ‘De Strook’
wordt in gebruik genomen als kampeerterrein. Tot slot worden de parkeerplaatsen bij
’T Anker uitgebreid en ten noordoosten van
Kolhorn wordt een natuurgebied gecreëerd.

...Als duurzaam dorp in energielandschap
Kolhorn heeft de potentie om het groenste
dorp van Nederland te worden. Aanpassingen om te komen tot een duurzaam Kolhorn
kunnen gedaan worden door inwoners zelf
door bijvoorbeeld het opvangen van regenwater maar ook door afval te scheiden. De
huidige woningen kunnen een stuk milieuvriendelijker worden door platte daken te
bedekken met matten die regenwater langer

vasthouden. Niet alleen de bewoners kunnen maatregelen nemen ook de gemeente
kan aanpassingen doen. Zij kunnen bijv.
oplaadpunten in het dorp plaatsen voor het
opladen van elektrische auto’s en fietsen
stimuleren. Om de verkeersveiligheid in het
dorp te verbeteren worden de rijsnelheden
duidelijk aangegeven. Aan de Ansjoviskade
worden nieuwe woningen gesitueerd.

...Als rustplaats aan de Westfriese omringdijk
Kolhorn zal een plek worden waar rust en
bezinning centraal staan, zowel voor bewoners als voor toeristen. Op korte termijn kunnen oplaadpunten voor elektrische fietsen
worden geplaats, een picknickplaats worden
aangelegd en kan er een fietsenverhuur
worden opgezet. Drempels op de West Friese
Omringdijk moeten de verkeersveiligheid in
het dorp te garanderen. Op een schip langs
de Ansjoviskade zal de Bed & Breakfast een

plaats krijgen. Op de langere termijn zal op
de locatie van basisschool ‘de Dubbele Punt’
een multifunctioneel buurtcentrum verschijnen. De Groetpolder wordt voor het grootste
deel onder water gezet, waardoor De Strook
een eiland wordt. Aan de westkant van deze
nieuwe plas komt een recreatiestrand met
picknickplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen in het dorp wordt uitgebreid zodat het
dorp niet dichtslibt met auto’s.

