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Inleiding

In april is er op een bijzonder manier geschouwd. Gelet op de corona-maatregelen was een schouw in 

groepen niet toegestaan. Daarom is gekozen om ondernemers te vragen hun eigen straat en een 

aanliggende straat te schouwen. In tweetallen is het gelukt om de schouw vorm te geven. Dit verslag 

geeft de higtlights en de meest voorkomende opmerkingen weer.

Uiteindelijk is het gelukt alle straten, wegen en openbare ruimte te schouwen.

Een woord van dank is hier op zijn plaats alle betrokken ondernemers die hun steentje hebben 

bijgedragen aan de schouw.

Algemeen

De indruk is dat de Hemrik er goed bijstaat. Verreweg de meeste panden en terreinen staat er netjes en 

goed onderhouden bij. De uitzondering bevestigt de regel gaat zeker op voor het onderhoud van de 

panden.

Er is zeker ruimte voor vergroening van terreinen en ook de openbare ruimten, veelal gras, bieden kansen

om de Hemrik bloemrijker te maken.

Samenvatting

Gelet op de staat van het onderhoud is de situatie met, pakweg, 4 jaar geleden verbeterd.

Aandacht vraagt:

• Stoepen, scheve en losliggende tegels. Geconstateerd in alle drie deelgebieden.

• Planetenlaan, rijweg en fietspaden hebben last van omhooggroeiende boomwortels

• Kruisingen waar pianomarkering op kan (en moet) worden aangebracht

• Zwerfvuil in water

• Vergroening van de Hemrik

• Bloemstroken aanbrengen in groenzones

• Goten en putten open houden voor een goede afwatering

Onderstaand is getracht  de hoofdpunten van de schouw in woord en beeld te brengen. Daarnaast zijn er 

foto’s gemaakt van bovenstaande punten in alle deelgebieden.

De deelgebieden



Deelgebied 1 Planetenlaan-Saturnusweg-Tijnje-Camminghaburen

In dit gebied is de staat van onderhoud van

sommige trottoirs niet goed. Er sprake op

diverse plaatsen van kapot gereden

stoeptegels en achterstallig onderhoud. Zie

foto van de Orionweg, daarnaast is ook

sprake op de Neptunusweg van kapot

gereden tegels. De schouwers in dit gebied

maken daarnaast, los van elkaar, melding van

een rommelige indruk op de kleine afgesloten

ruimten waar een tweetal Gsm-masten

geplaatst zijn, veel onkruiden zwerfvuil.

Bijzonder aandachtspunt is de

ronduit bedroevende staat van de kademuren onder de 

Greunsbrug. Zowel aan de kant van Aldlân als de kant van 

de Hemrik zitten er flinke verzakkingen in de kademuren. Dit 

komt door verrotting van het hout in het water waardoor het 

zand wegspoelt. Het wegspoelen van het zand is al enige 

jaren aan de gang en maakt een onverzorgde indruk voor 

fietsers en wandelaars die gebruik maken van de 

onderdoorgangen bij de Greunsbrug.

Deelgebied 2 Planetenlaan-Saturnusweg- Camminghaburen-Alddiel

Ook in dit deelgebied is er

sprake van slecht onderhoud

van de trottoirs. Ook vlat het de

schouwers op dat op de

schampbanden de verf los laat.

Daarnaast vragen ze aandacht

voor de gevaarlijke kruising

Pallasweg-Apolloweg.

Niet alleen in dit gebied is het

opmerkelijk dat trottoirs soms

zo maar ophouden en niet

doorlopen. Nu er meer wordt gewandeld op de Hemrik, vraagt het onderhoud 

en het doorlopen van de stoepen extra aandacht. Steeds meer wordt de 

middagpauze benut voor een gezonde wandeling en wat is er dan mooier dan 

dat dit kan plaatsvinden op goed onderhouden en doorlopende stoepen.

Ook in dit gebied zijn er mogelijkheden om meer te vergroenen en voor 

kleurige bloemenweide. Met name de groenstrook van de Planetenlaan biedt 

hiervoor de nodige ruimte.



Met name in de straten zonder of met weinig stoepen vraagt de afwatering aandacht. Sommige goten zijn 

begroeiid met onkruid en putten zijn soms overgroeit met onkruid. Hierdoor kan het water slecht weg 

komen en veroorzaakt onnodige plassen. 

Deelgebied 3 Planetenlaan-Wijde Greuns-Woudmansdiep-Alddiel

Op de Cereseweg wordt

regelmatig te hard gereden

ondanks het feit dat dit best

wel een smalle weg is.

Daarnaast wordt het

straatbeeld verstoort door de

her en der geparkeerde

groene scooters. Dit is niet

alleen in dit gebied zo maar

overal op de Hemrik staan regelmatig deze groene scooters

lukraak geparkeerd.

In de sloot aan de Planetenlaan, voor het bedrijfverzamelgebouw, hoopt zich in het water zwerfvuil op.

Met name de fietspaden in dit gebied vragen aandacht, ook gelet op het feit dat de gemeente wil 

stimuleren dat werknemers op hun fiets naar het werk gaan, is het zaak om de voorwaarden, mooie 

fietspaden, hiervan te optimaliseren. Aandacht vraagt ook de omhoog groeiende boomwortels op de 

rijweg en fietspaden op de Planetenlaan. Ook zijn de reflectoren in het midden van de Planetenlaan 

platgereden. De middengeleiding stopt zomaar. Misschien deze doortrekken naar de rotonde zodat de 

gehele rijbaan is gescheiden.

Ook hier vragen de trottoir op sommige plaatsen de nodige aandacht.


