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Generat

tie van wegen
Wat waren de bepalende factoren voor de
aanleg van wegen in het verleden? Zien
we hier tegenwoordig nog iets van terug?
En wat kunnen we er nu nog van leren?
Een rit van de zeventiende naar de eenentwintigste eeuw.

21

2.1 ONTWIKKELING NEDERLANDSE WEGEN
De eerste - min of meer systematisch - aangelegde
Nederlandse wegen zijn Romeinse heirwegen.
Deze wegen werden uit strategisch oogpunt in opdracht van de Romeinse heerser aangelegd. Na het
uiteenvallen van het Romeinse Rijk werd het (strategisch) belang van de wegen kleiner. Wel vormden
ze, na een periode van verval, de basis voor de
2. De rijksweg N355 voert door de bebouwing van Twijzel

groei van handelswegen in de Middeleeuwen. De
groeiende behoefte aan wegen uit deze periode
is nauw verbonden aan de opbloei van steden, en
daarmee aan de opkomende handel en nijverheid.
De eerste wegen waren vrij eenvoudig van karakter
en werden nauwelijks onderhouden. Tot aan de
twintigste eeuw waren alle wegen onderworpen
aan het landschap, vanwege de bodemcondities
van het bovenliggende land. Het oude gezegde:
zoo de weg, zoo het land illustreert dit prachtig. Het
verloop van de tracés gaf namelijk aanwijzingen
over de (bodem)gesteldheid van het landschap.

3. Bochtig karakter met bebouwing en beplanting

Tot in de negentiende eeuw ging het vervoer behalve over het land voor een groot deel over water. De
aangelegde landwegen kunnen vaak niet los gezien worden van waterwegen: naast veel gebruikte
(trek)vaarten werden (trek)paden aangelegd.
Nieuwe wegen, aangelegd vanaf de negentiende
eeuw, staan steeds vaker los van het landschap. De
eisen van het alsmaar snellere en drukkere verkeer
resulteren (hoofdzakelijk vanaf de twintigste eeuw)
in een ontwikkeling van wegen die weinig tot geen
rekening houden met het bestaande landschap.

4. L.Prang & Co, Bicycling, 1887

“Wegen krijgen een historische uitstraling door klinkers
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(uit interview in Gersloot)

“De rol van wegen in de mate van mobiliteit
kan in het algemeen aangeduid worden als
Vanaf het einde van de achttiende eeuw bemoeit
de rijksoverheid zich systematisch met de ontwikkeling en aanleg van wegen. Na 1795 worden zowel
nieuwe rijkswegen aangelegd, als bestaande wegen (na verbreding of verharding) aangewezen tot
rijksweg. De nieuw aangelegde rijkswegen vormen
- de nog altijd herkenbare - karakteristieke rechtlijnige structuren in het landschap, terwijl bij aangewezen rijkswegen het kronkelige tracé meestal
gehandhaafd bleef. Tegenwoordig is de oude
rijksweg vaak een belangrijke doorgaande weg die
verschillende bebouwingskernen aandoet. De aanwezigheid van laanbeplanting en oude bebouwing
zorgt voor een waardering en herkenning van dit
wegtype (afb. 2 en 3.).
De negentiende en twintigste eeuw vormen in
Nederland een belangrijke periode wat betreft de
ontwikkeling van wegen en van de mobiliteit. De
ontwikkeling van wegen en de groei van mobiliteit
kunnen niet los van elkaar gezien worden zoals
blijkt uit het citaat hiernaast:
Door de aanleg en verbetering van wegen kwamen
plaatsen - met name het platteland en de stad - op

een conditio sine qua non. Bereikbaarheid
en mobiliteit beïnvloeden elkaar wederzijds.
Enerzijds zorgen betere wegen voor betere
mobiliteit, al is moeilijk vast te stellen hoe
dat precies te werk gaat. Anderzijds leidt
een toename van mobiliteit tot bestuurlijke
besluiten om de bereikbaarheid te verbeteren
of op peil te houden. Echter moet er ook
worden vastgesteld dat goede wegen niet
de enige factor is die mobiliteit beïnvloedt. In
studies naar de achtergronden van bepaalde
mobiliteitsontwikkelingen worden als
invloedfactoren ook genoemd: demografische
ontwikkelingen, autobezit, werkgelegenheid en
nationaal inkomen”.
Uit: Jorritsma, W., (2009), Wegen en Mobiliteit. Een analyse
van 19e en 20e eeuwse wegen en het verband met
mobiliteit in Nederland

kortere reisafstand van elkaar te liggen, waardoor
de mobiliteit van mensen werd geactiveerd. Behalve
de initiatiefnemers voor nieuwe wegen, kunnen
vooral ook de gebruikers van wegen gezien worden
als drijvende krachten achter de ontwikkeling van
wegen.

5. 1899; de auto nog als bezienswaardigheid

s, er zijn helaas veel mooie klinkerwegen verdwenen”.
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Een andere belangrijke gebeurtenis op het gebied van de mobiliteit en de infrastructuur is de
ontwikkeling van groepsmobiliteit naar individuele
mobiliteit, gesymboliseerd in de opkomst van de
6. Een prent van een omnibus uit 1839. Met ‘aan boord’
verschillende mensen

auto (vanaf 1896) (afb. 4) en de fiets (afb. 5). Tot dan
verplaatsten mensen zich hoofdzakelijk met de
omnibus (afb. 6), de tram, trein of over het water in
bijvoorbeeld trekvaartschepen.
De populariteit van de nieuwe vervoersmiddelen
die het individuele reizen mogelijk maakten, zorgde
door toenemende drukte (afb. 7) voor problemen
met het wegdek. Ook de weersomstandigheden
waren aan het begin van de twintigste eeuw van
invloed op de condities van het wegdek. Er werden
daarom oplossingen gezocht in aanpassingen in
de infrastructuur, zoals het verharden van wegen.
Daarvoor werden diverse materialen en technieken
gebruikt, totdat rond 1950 uiteindelijk voor de asfaltdeklaag (afb. 8) werd gekozen.
Deze aanpassingen waren hoofdzakelijk reacties op
actuele problemen en hielden nauwelijks rekening
met het toekomstbeeld van de massamobiliteit. Gedurende de gehele twintigste eeuw hield het beleid
en de aanleg van wegen - ondanks een meer wetenschappelijke aanpak en nieuwe mogelijkheden

7. Spotprent over de verwachtte paasverkeersdrukte, 1929

om beter te anticiperen op mobiliteitsgroei - een
overwegend volgende rol. In snel tempo ontstond
hierdoor het verdichte Nederlandse wegennet.

“De Slachtedijk is een historische route, maar de weg i
8. Omstreeks 1930 werd er een asfaltweg aangelegd tussen
Utrecht en De Bilt. Naast klinkers en beton speelden asfalt
en teer in toenemende mate een rol bij wegenaanleg. Het
mengsel moest in verwarmde toestand verwerkt worden
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risch meer aan de weg. De route zelf is wel historisch.
snel rijden, de verharding zou daarom best ‘historisch’
(uit interview in Gersloot)

2.2 DE WEG EN HET LANDSCHAP
Als uitgangspunt voor het ontwerpen van wegen is
het belangrijk te begrijpen op welke manieren het
landschap en de weg elkaar kunnen beïnvloeden
en elkaar kunnen versterken. De relatie tussen de
weg en het landschap bestaat op verschillende
niveaus. Als de weg ondergeschikt is aan het landschap bepalen de landschappelijke condities het
verloop van de weg. De weg kan ook bovengeschikt
zijn aan het landschap, dan staat het verloop van
de weg los van de landschappelijke ondergrond.
Wegen vormen de ruimtelijke structuren om het
landschap te ontsluiten en te beleven. De wegomgeving en het karakter van de weg zijn bepalend
voor de beleving van het landschap.
Zoo de weg, zoo het land
Mooier dan dit oude gezegde kan niet verduidelijkt
worden hoe sterk de verbinding tussen de weg en
het landschap was. De condities in de ondergrond
en in het landschap bepaalden de vorm en loop
van de eerste wegen. Pas in de twintigste eeuw
kan, door technische mogelijkheden, de ondergrond
in het wegontwerp grotendeels losgelaten worden
en is de verschijningsvorm van de weg niet meer
volledig afhankelijk van de condities van het omringende en onderliggende landschap.
De ligging en opbouw van met name het lokale
wegenstelsel (bestaande uit kleinere en oudere
wegen) is echter vaak nog aangepast aan het landschap en kan daardoor per landschapstype verschillen (afb. 9). De weg levert hierdoor een bijdrage
aan de vorming van een gebiedsidentiteit.

is wel van modern beton gemaakt. Er is niets histoDoor de bochten en het smalle karakter kun je er niet

9. Lokale wegen in verschillende landschappen;
de weg is ondergeschikt aan het landschap

mogen worden”.
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10. het landschap van Friesland onderverdeeld in 6 landschapstypen, met daarover het wegennet van 2000

26

Dit type (lokale) wegen is ondergeschikt aan het
landschap. Het landschap bepaalt niet alleen het
verloop van de tracés maar ook de beleving van het
landschap door de gebruiker van de wegen. In lage
en natte gebieden hebben deze wegen vaak een
bochtig verloop over de hogere delen, waardoor de
bestuurder telkens alleen tot aan de bocht het omliggende landschap kan waarnemen. De snelle (in
de twintigste eeuw aangelegde) wegen vormen de
tegenhanger van deze wegen en zijn bovengeschikt
aan het landschap. De weg en de functies van de
weg domineren en bepalen de omgeving en wat
de bestuurder daarvan ziet. (afb. 10, 11)
Het lokale wegenstelsel in Friesland
Friesland kent zes landschapstypen die zich onderscheiden van elkaar in bodemopbouw (zand, veen
en klei). In het landschap is dit te zien aan verschil
in kenmerken en kwaliteiten, openheid en reliëf. Met
behulp van een korte karakterisering van de landschappen en met beeldmateriaal, wordt een omschrijving gegeven van de te onderscheiden landschapstypen met daarin de verschillen wegtypen.

11. Wegennet in Friesland in 1850, 1950 en 2000
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Wegen als ontsluiting van het landschap
Wegen genereren zowel de ontsluiting als de beleving van het landschap. Het uitgebreide verkeersnet
in Nederland maakt het mogelijk om overal op een
eenvoudige manier en in een relatief kort tijdbestek
de stad te verlaten, om vervolgens te genieten van
het leven daarbuiten. De grote, snelle en drukke
wegen worden dan verlaten voor de plattelands26. Slachtedyk, de weg is aangepast aan de structuur van de
dijk

wegen. Deze wegen brengen je als bezoeker niet
alleen het landschap in, maar maken ook al deel uit
van het landschap. De landelijke wegen ontlenen
hun karakter aan de fysieke condities van het landschap (afb. 26) en aan de tijd waarin het door mensen in gebruik genomen werd. Dit is te zien aan bijvoorbeeld de bebouwing of de verkavelingstructuur.
Gezamenlijk vormen ze min of meer herkenbare en
gewaardeerde landschapsbeelden.
Dit geldt alleen voor de landelijke wegen die slechts
beperkt gewijzigd zijn. In het landelijk gebied zijn
door ontwikkelingen in de landbouw en het alsmaar groeiende belang van toerisme wijzigen
voltrokken in zowel de infrastructuur als in het omringende landschap. Uit zogenaamde veiligheidsoverwegingen zijn (te)veel standaardoplossingen
ingevoegd, waardoor wegen nog wel het landschap ontsluiten maar niet meer deel uitmaken van
het landschap.
Het karakter van de weg
Het is belangrijk om een onderscheid te maken
tussen verschillende wegen en daarmee ook tussen de karakters van die wegen. Dit heeft te maken
met de erkenning van het bestaan van verschillende soorten mobiliteit. Er bestaat een snelle en langzame vorm van mobiliteit. De snelle vorm heeft als
doel het verkorten van afstanden en het vergroten
van het bereik. De langzame vorm heeft als doel de
ontspannen verplaatsing.

27. Weg met fraaie wegbeplanting en weg met
gewaardeerde middenberm

Tegenwoordig is de auto bepalend voor het karakter
van de weg én het landschap. Dit geldt uiteraard
voor het snelle landschap, maar ook steeds vaker
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voor het langzame landschap. De vraag is hoe we
de wegen weer in het landschap kunnen inpassen op een manier waarop de langzame mobiliteit
ruimte krijgt.
Het belang van een aantrekkelijke inpassing van de

“Een mooie weg is een weg die eruit ziet alsof
hij natuurlijk is, alsof hij niet gemaakt is door
mensenhanden”.

weg in de omgeving stond aan het begin van de
twintigste eeuw bij de aanleg van wegen al cen-

(J.A. Bleijs in Het milieu van de weg, 1972).

traal. Jacq. P. Thijsse schreef in 1935:
Aanvankelijk stond bij de aanleg van wegen de
inpassing van de weg in de omgeving centraal. Dit
veranderde op het moment dat het verkeer steeds
meer toenam en ook andere aspecten belangrijk
werden, zoals de verkeersveiligheid en de plaatsbepaling. De wens om mooie autowegen aan te leggen bestond in Nederland echter nog altijd.
Ingenieur Overdijkink was de eerste invloedrijke
voorvechter van mooie wegen in Nederland. Hij
was van mening dat iedere wegaanleg “het nog
maagdelijk landschap doorscheurde en dat daarom
een nieuwe harmonie ingesteld moest worden”. Hij
pleitte onder meer in de publicaties Wegen (1936)
en Langs onze wegen (1941) voor een verfraaiing

“(…) heel het wegennet is een nationaal goed,
dat niet alleen zijn praktische betekenis heeft,
maar ook van onberekenbare waarde is voor
ieders welbehagen in eigen land. Daarom
moeten wij aan alle wegen den eisch stellen
van schoonheid, schoonheid van de weg zelve,
behoud van schoonheid voor het landschap er
langs.”

van de autoweg met beplanting die aansloot bij
de omgeving, zodat het karakteristieke omliggende

(Jacq. P. Thijsse, 1935)

landschap zo duidelijk mogelijk waarneembaar
was.
In zijn boeken illustreerde Overdijkink zijn ideeën
over goede en slechte wegen met duidelijke foto’s
(afb. 27, 28). Goede wegen waren volgens hem
wegen met een brede groene middenberm, waar
verder wegmeubilair en overige berminvulling (zoals
reclameposters) ontbraken. De weg kon op deze
manier naadloos overgaan in het omliggende landschap.
Vormgeving
De vormgevingsprincipes van Overdijkink zijn lange
tijd bepalend geweest voor het wegontwerp in Nederland. Om hem heen ontstond een groep mede-

28. Vervuiling van de wegomgeving door reclameposters

standers en Staatsbosbeheer (lange tijd belast met het
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wegontwerp) ontwikkelde vanaf de jaren vijftig een
meer uitgesproken beleid voor autowegen. Bepalende
aspecten werden de beplanting, de plaats in het landschap, de wegrichting en wegbreedte, de indeling en
het karakter. Het uitgangspunt moest gevormd worden
door de specifieke kwaliteiten van het omliggende
landschap. Door het landschap te laten doorlopen in
het wegbeeld moest de bestuurder het idee krijgen
29. Oud wegtracé bij Oudeschoot, met de karakteristieke
beplanting

dat hij zich midden in het landschap bevond. Belangrijk voor de ontwikkeling van ideeën over het karakter
en de inpassing van wegen in het Nederlandse landschap zijn de Duitse Autobahnen en de Amerikaanse
Parkway’s geweest.
In het wegontwerp resulteerden deze ideeën in een
voorkeur voor de vloeiende curve. Al rijdend over deze
licht bochtige wegen ziet de automobilist telkens een
wisselend perspectief. Behalve in de vloeiende curve
werden autowegen ook kaasrecht in het landschap
aangelegd. Vaak volgden deze wegen de verkaveling
van de polders en staan langs de wegen rijen populieren, waardoor deze rechtlijnigheid aansloot op het
omliggende landschap.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw golden al
regels en wetten over de beplanting langs rijkswegen.
De boomsoorten, plantenafstand en regels omtrent de

30. Reclame langs de weg

kap werden in wetten vastgelegd. Oude rijkswegen
zijn mede door de beplanting nog altijd in het landschap herkenbaar (afb. 29) en worden in hoge mate
gewaardeerd. De wegen blijven belangrijke lijnen in
het landschap en zijn hierdoor nog altijd dragers van
de ruimtelijke structuur.
Tegenwoordig hebben (met name grote) wegen geen
specifiek landschappelijk karakter meer. De vraag is
of we nog weten vaak hoe een mooie weg in de stad
en in het land eruit zou moeten zien. De foto’s die
Overdijkink in zijn boeken toont van hoe het niet moet,
zien er vanuit het huidige perspectief onschuldig uit.
We kennen tegenwoordig het beeld van wegen met

31. Tegenwoordige berminvulling

volle bermen door geluidsschermen, verkeersborden,
reclame-uitingen en bedrijventerreinen (afb. 30, 31).
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Het lokale wegenstelsel volgt langzaam in deze ontwikkeling en toont in veel gevallen ook al niet meer
het karakter van het omliggende landschap.

2.3 HISTORISCHE WEGEN IN FRIESLAND
Het verhaal van de ontwikkeling van wegen in
Friesland is niet te vertellen zonder een verbinding
te maken met het Friese landschap, de veranderende landschappelijke condities en die hieruit
voortkomende economische activiteiten. De aanleg
en ontwikkeling van wegen borduurt namelijk altijd
voort op een maatschappelijke behoefte.
Invloed van water
Het landschap van Friesland is voor een belangrijk
deel beïnvloed door de zee. Zowel inbraken van
de zee als grondwaterstijgingen (onder invloed van
een stijgende zeespiegel) hebben een belangrijke
rol gespeeld in de vorming van de verschillende
landschappen binnen de provincie (afb. 32). Door
grondwaterstijgingen vormden er dikke veenpakketten en door overstromingen van de zee ontstonden
kleigebieden.
De eerste bewoners in het kleigebied (al vanaf circa
600 v Chr.) beschermden zichzelf tegen het water
door het opwerpen van terpen en dijken (afb. 33).
De dijken zijn belangrijke structuren in het landschap. Ze kunnen als relevante landverbindingen
gezien worden, waarover nog altijd wegen liggen.
Door de inbraken van de zee bezat het landschap
veel waterstroompjes, geulen en riviertjes. Deze
waterlopen vormden belangrijke afwateringen voor
ontginningen. In het veen ontgon men het land
vanuit de veenriviertjes. De kloosters hielden zich
als eerste bezig met systematische turfwinning. De
vroegste verveningen vonden plaats op plekken
waar, door de aanwezigheid van natuurlijke afwatering, slechts kleine investeringen nodig waren in
de infrastructuur. Al vanaf de twaalfde eeuw vond

32. Kaart met kustontwikkeling / zeeinbraken

deze exploitatie van de venen plaats.
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Op de kleigronden (in het westen van Friesland)
werd het land vanuit de dorpen in cultuur gebracht.
Hier werd in eerste instantie vooral akkerbouw bedreven. Door de toename van wateroverlast werd
echter overgeschakeld naar de melkveehouderij.
Dit betekende dat boeren te maken kregen met
bederfelijke producten, waardoor er behoefte kwam
aan een transportsysteem. De waterrijkdom in het
gebied maakte een systeem van waterwegen en
vaarten naar boerderijen eenvoudig mogelijk.
Trekvaarten en turf: Het ontstaan van een
systematisch vervoerssysteem vanaf 1650
Friesland was een agrarisch gebied, afhankelijk
van akkerbouw en veeteelt. Ook bewoners die niet
direct werkten in boerenbedrijven waren afhankelijk van de landbouw. Het noorden en westen van
Friesland bezaten de vruchtbaarste gronden. Op
deze kleigronden vond voornamelijk intensieve veeteelt plaats. In het zuiden en oosten lagen de minder vruchtbare veen- en zandgronden, waar tevens
veeteelt plaats vond, maar ook boekweit en rogge
verbouwd werd.
De agrarische producten konden eenvoudig verhandeld worden door een uitgebreid netwerk van
waterwegen en de nabijheid van de zee. In met
name het westelijk deel concentreerde de handel
en ontstonden de grootste steden.
Een andere belangrijke inkomstenbron was de
turfwinning. In de zeventiende eeuw bereikte dit
zijn hoogtepunt door de activiteiten van hoogveencompagnieën in het zuidoosten van Friesland. De
compagnieën waren eigenaren en beheerders van
de infrastructurele werken (bijv. kanalen en vaarten),
en stelden regels op over de wijze van vervening en
het gebruik van vaarwater. De veenpercelen werden
meestal aan individuele verveners verkocht.
Bestaande, natuurlijke afwateringen vormden vaak
de centrale afvoer, of de basis voor de aanleg van
vaarten. De aanleg van vaarten was bepalend voor
de ontginningen. Turfwinning was een belangrijke
vorm van werkgelegenheid. Turf werd bovendien
32

niet alleen in Friesland afgezet maar ook deels verscheept, zodat ook schippers hierin werk konden
vinden.
Een sterk vervoerssysteem vormt de motor achter
een goedlopende economie. Voor Friesland was
de aanleg van het trekvaartsysteem van groot belang. In maart 1646 startte de eerste trekschuit op
het traject tussen Leeuwarden en Harlingen. In de
volgende decennia kregen de belangrijkste Friese
steden hun trekvaartverbinding (afb. 34). Voor de
totstandkoming van de verbinding werd waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande wateren, die
uitgediept en verbreed werden. Verder werden ze
voorzien van trekpaden. Het grote voordeel van het

33. Ontwikkeling en ligging van terpdorpen in Noord
Friesland

trekvaartsysteem is dat men niet langer afhankelijk
was van het weer (met name de wind). De aantrekkelijkheid en populariteit van het systeem lag
dan ook niet in een technische, maar vooral in een
organisatorische innovatie. De dienst was hierdoor
aantrekkelijk voor personenvervoer en het vervoer
van post en kleine goederen.
Het belangrijkste motief voor de aanvraag van trekvaartverbindingen was het stimuleren van economische ontwikkelingen. Per jaar werd door honderdduizenden reizigers gebruik gemaakt van de dienst.
Het is vanuit de concurrentiestrijd tussen steden dan
ook niet verwonderlijk dat steden elkaar opvolgden
met hun aanvraag.
Voor het vervoer van goederen was het trekvaartsysteem echter niet geschikt. De beurtvaart zorgde
voor het transport van goederen en landbouwproducten naar plaatselijke markten. Beurtschepen
waren zeilvaartuigen die in een netwerk tussen
verschillende plaatsen voeren. De opleving van de
scheepvaart hield dus direct verband met de opleving van de landbouw en verveningen (waardoor
ook de handel toenam).
Behalve vervoer over water vond er ook vervoer over
land plaats. In deze periode deed de postkoets (afb.
36) zijn intrede en ook reden boeren met rijtuigen
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34. Het trekvaartennetwerk in 1650, met een centrale rol voor de Friese steden

35. De eerste tramwegen in Friesland

34

over landwegen. Gezien de slechte staat van de

Friesland tussen Dokkum en Leeuwarden werd in

wegen en de grote omwegen die gemaakt werden,

1880 geopend. De tramwegen waren zowel gericht

vormde dit echter geen bedreiging voor het water-

op personen- als goederenvervoer (afb. 35).

transport.
De tram had grote invloed op het leven in Friesland.
Stoomwolken aan de horizon:

Het aantal rijtuigen nam bijvoorbeeld in snel tempo

Nieuwe ontwikkelingen rond 1850

af en het aantal mensen op markten nam enorm toe.

Vanaf 1825 nam de turfproductie opnieuw sterk toe.

Toch vielen de resultaten tegen. Het goederenvervoer

Enerzijds kwam dit door de grootschalige exploitatie

stelde teleur, oorzaken hiervan waren de landbouw-

van de venen rond Appelscha en Fochteloo, ander-

crisis en de zware concurrentie van het vervoer over

zijds door de exploitatie van laagvenen. Friesland

water. Ter stimulering van het tramvervoer werden

was hierdoor nog altijd een belangrijke producent

overeenkomsten gesloten met zuivelfabrieken en

van turf. De mogelijkheid om turf snel en goedkoop

posterijen.

naar het achterland te vervoeren speelde hierbij een
belangrijke rol.

Aan het eind van de negentiende eeuw waren ook
plannen gemaakt met betrekking tot de rijkswegen.

De landbouw en bijbehorende nijverheid vormden

Alle provinciale hoofdsteden moesten door rijkswe-

nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten. De

gen met elkaar verbonden worden. In die tijd volg-

komende decennia zouden echter, onder andere

den de wegen nog veelal de loop van de waterwe-

door de landbouwcrisis en technische innovaties,

gen en ging het wegvervoer bijvoorbeeld vaak over

grootschalige ontwikkelingen met zich mee brengen.

de dijkstructuren.
Er werden in deze periode veel nieuwe wegen aan-

In deze periode vonden op vervoersgebied grote

gelegd. Rond 1850 was Leeuwarden verbonden

veranderingen plaats. De behoefte aan snellere,

met zowel Zwolle als Groningen. Tevens kwamen er

comfortabele en goedkopere vervoersmiddelen werd

verbindingen met Dokkum, Harlingen en Lemmer.

in de tweede helft van de negentiende eeuw groter.

Bovendien begon de provincie rond 1830 met het

Deze periode bracht ons niet alleen spoor- en tram-

verharden van zandwegen. Hierdoor kreeg het weg-

wegen, ook het bestaande wegennet werd verbeterd

vervoer een kans en verschenen behalve de post-

en uitgebreid.

koetsen ook de omnibussen (afb. 37). De verbetering
van de infrastructuur maakte de toegang tot externe

Een goed aangesloten spoorwegennet was van

markten eenvoudiger en goedkoper. Het werd voor

groot belang. In Friesland wilde men, met de komst

alle regio’s belangrijk om haar economische krachten

van spoorlijnen, vooral de positie in de Noord- en

uit te buiten. In Friesland was (en bleef) dit de land-

Oostzee-economie versterken. Op 27 oktober 1863

bouw en de industriële verwerking van agrarische

werd de spoorlijn van Harlingen naar Leeuwarden

producten.

geopend. Deze verbinding werd gevolgd door verbindingen van Leeuwarden met Groningen, Meppel en
Zwolle.
Tevens werd het mogelijk om eenvoudige spoorwegen (tramwegen) aan te leggen. Deze tramwegen werden hoofdzakelijk in de bermbreedte van
bestaande wegen aangelegd. De eerste tramlijn in
35

Productie en coöperaties
Er is een wederkerige relatie tussen vervoer en economie. Mede door de agrarische crisis veranderde
er rond 1900 veel in de landbouw. In de akkerbouw

36. Postkoets

vond schaalvergroting plaats en ging men steeds
meer over op het verbouwen van aardappelen in
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peraties. Een algemeen gevolg van de intensivering
en rationalisering in de agrarische sector was dat er
minder arbeiders nodig waren. Men diende elders
werk te vinden.

niet

De invloed van het herstel van en de veranderingen
in de landbouw is ook zichtbaar in de ontwikkeling
van nieuwe tramlijnen. Een voorbeeld is de in 1900
geopende spoorweg van Leeuwarden tot Sint Jacobiparochie. Deze lijn was primair gericht op goederenvervoer. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het
goederenvervoer over spoorlijnen gestimuleerd. De
verbindingen Harlingen - Harlingen-haven en Joure
- Lemmer illustreren dit (afb. 41). Door deze spoorlijnen kwamen verbindingen naar Amsterdam en
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van de boerderij naar fabrieken (afb. 38). Na 1885

deze veranderende productie waren een andere
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De zuivelproductie verplaatste zich bijvoorbeeld

de zuivelfabrieken namen in groten getale toe.

Lemmer

de

tot grootschalige en machinale veranderingen.

is er sprake van een opkomende zuivelindustrie;

ST001B00T-11EEDEIUJ
StooiiiTaart tusschen

1

plaats van tarwe. In de veeteelt leidde de crisis

gelithographieerden

Engeland tot stand. Via deze verbindingen kon op
een snelle wijze veetransport plaatsvinden.

Het bestaande vervoerssysteem voldeed dus nog,
maar door de opkomst van het gemotoriseerde verkeer en de veranderingen in de landbouw was een
uitgebreid verhard wegennet noodzakelijk. De vervoersmiddelen begonnen ook sterk te veranderen,
met alle bijbehorende gevolgen. De fiets en de autobus kwamen op en doorbraken het isolement van
Friese dorpen. Later verschenen ook de personenauto en de bromfiets. Lokale spoorlijnen en tramlijnen verdwenen toen ze niet langer de concurrentie

38. Zuivelfabriek Hollandia in Bolsward aan de waterweg,
c.a. 1900

met de nieuwe vervoersmiddelen aan konden.
Efficiëntie in productie (vanaf 1950)
De ontwikkelingen in de landbouw uit de eerste
helft van de twintigste eeuw zetten verder door.
Landbouw en industrie gingen in deze periode
hand in hand. De zuivelproductie groeide sterk door
na de oorlog. Grote coöperaties waren hiervoor
bepalend. Ook nam het aantal arbeidskrachten in
de sector nog altijd af. Men bezuinigde op arbeiderskosten door een vergaande doorvoering van
mechanisatie en rationalisatie. Tussen 1950 en 1980
nam het aantal agrarische bedrijfshoofden zelfs met
de helft af. Deze ontwikkeling ging samen met een

39. De aanleg van Rijksweg 43, werkzaamheden aan de
Afsluitdijk

verdere schaalvergroting van de boerenbedrijven.
Het landschap veranderde ingrijpend door ruilverkaveling.
De zuivelindustrie ging ook mee in de ontwikkeling van rationalisatie. De industrie begon zich te
concentreren en veel bedrijven verdwenen. Industriële nijverheid concentreerde zich in het westen en
noorden van Friesland. Het oosten had Drachten als
centrum van nijverheid.

40. De opening van het trajct Sneek-Joure, Rijksweg 43

37

41. Het spoorwegen en stoomtramlijnennet van Friesland, 1920

42. De wegen in Friesland, 2000
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Vanaf de jaren zestig werd de auto steeds meer

Als nooit te voren gaan vervoer en economie sa-

beeldbepalend. Door de snelle toename van het

men: snelle wegen kunnen economie aantrekken.

autoverkeer werd een verbetering en uitbreiding van

Zichtbaar is de in de laatste decennia ontwikkelde

het wegennet noodzakelijk. Al voor de oorlog werd

groei van bedrijventerreinen, grenzend aan de auto-

hiermee een begin gemaakt.

snelwegen. Zij bepalen het nieuwe silhouet van de

In 1932 kwam de Afsluitdijk tot stand, waardoor de

steden en dorpen.

afstand naar het westen verkort werd (afb. 39). Een
aantal jaren later volgde de aanleg van Rijksweg

Behalve vervoer over weg vindt in Friesland ook nog

43 (afb. 40). Deze weg verbond de Afsluitdijk met

altijd vervoer over water plaats. De huidige hoofd-

Sneek, Heerenveen, Drachten en Groningen. Er werd

vaarwegen worden gebruikt door de beroepsvaart.

veel belang gehecht aan de komst van deze weg.

Het gaat hierbij uitsluitend om het vervoer van goe-

Een grote, snelle weg kon namelijk economische

deren en containers. Vervoer over het spoor vindt

activiteit aantrekken en tegelijkertijd mensen uit

ook nog altijd plaats. Het goederenvervoer is echter

het westen verleiden om (over de Afsluitdijk) Fries-

sterk afgenomen.

land een bezoek te brengen. Het Friese wegennet
breidde zich snel uit: autowegen werden aangelegd

Het belang van de recreatie, met al een langere ge-

en verdubbeld. Daarnaast werden op lokaal niveau

schiedenis, wordt nu steeds groter. In Friesland is de

kleinschalige verbindingen aangelegd zoals een

recreatie een belangrijke economische sector ge-

groot aantal nieuwe ontsluitingswegen in de agra-

worden, die veel werkgelegenheid en bovendien

rische gebieden, in het kader van de ruilverkaveling

toekomstige economische activiteiten te bieden

(afb. 42).

heeft.. Een belangrijke rol voor de recreatie spelen
de waterwegen.

Schaalvergroting versus krimp (vanaf 2000)
In de huidige tijd spelen akkerbouw en veeteelt in
de Friese economie nog altijd een belangrijke rol.
De schaal waarop landbouw wordt bedreven is
vergroot. Daarnaast komen andere ontwikkelingen
op. Het agrarische karakter van Friesland heeft zich
ontwikkeld naar een meer verstedelijkt-agrarisch
karakter. Deze ontwikkeling ging gepaard met fysieke, economische en sociale verschijnselen. Kleine
dorpen werden bijvoorbeeld uitgebreid met nieuwbouwwijken. Tevens werd de dienstverlenende
sector steeds belangrijker. De dienstensector concentreerde zich in de grotere steden, in belangrijke
mate in Leeuwarden. Maar ook in de Wouden nam
de dienstensector toe.
Vervoer over de weg blijft een niet te onderschatten
rol spelen, zowel het personen- als het goederenvervoer. Na een periode van uitbreiding van het
wegennet gaat het nu om versnellen en verbreden.
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TIJDSLIJN VAN VERVOERSONTWIKKELING
Historische agenda van de ontwikkeling van
wegen en vervoer Friesland

1500 trekschuiten en trekvaarten

1800 trammen en treinen

1500 aanleg van diverse kanalen en veenvaarten

Waterwegen de belangrijkste transportdrager in
Friesland.

1504 Leeuwarden uitgeroepen tot hoofdstad
1531 eerste verharde weg Zwarteweg Leeuwarden
en Rijpskerk

1820-1850 aanleg van rijkswegen,
Leeuwarden ligt op het knooppunt van wegen

1600 trekvaarten en trekwegen

1829 rijksweg Leeuwarden - Steenwijk

1600 aanleg Nieuwe Bildtdijk en Koedijk (Polder 		

1830 rijksweg Leeuwarden - Groningen
1831 rijksweg Leeuwarden - Harlingen

Nieuw Bildt)
1630 Opsterlandse Compagnonvaart (veenontginning)

1830 start met het verharden van zandwegen

1646 eerste trekvaart van Leeuwarden naar Harlingen

1842 subsidie op plattelandswegen van 3 meter breed
1854 grindwegen Sneek - Bolsward,

(zonder Franeker)

Harlingen - Makkum, Joure - Heerenveen

1647 trekvaart Leeuwarden - Dokkum
1648 trekvaart Leeuwarden - Bolsward

1863 eerste spoorlijn Leeuwarden - Harlingen

1656 trekvaart Bolsward - Workum

1866 spoorlijn Leeuwarden - Groningen

1661 trekvaart Leeuwarden - Sneek

1868 Leeuwarden - Zwolle

1695 trekvaart Workum- Bolsward - Harlingen

1880 eerste tramlijn van Leeuwarden naar Dokkum
1882 stoomtram Harlingen - Bolsward - Sneek
1886 stoomtram Sneek - Joure - Heerenveen -

1700

Gorredijk

1716 Leeuwarden Haskerdijken

1888 Gorredijk - Drachten

1723 verharde weg Akkrum - Joure

1894 Drentse Hoofdvaart

7131 postkoets tussen Lemmer en Groningen
1748 Jonkersvaart
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1748

1716
1723
1731

1695
1700

1656
1661

1646
1647
1648

1630

1600

1531

1500
1504

1775 Helomavaart

1900 spoorlijnen, rijks- en landbouwwegen

2000 verdubbelen en kunstwerken

Leeuwarden wordt minder belangrijk als gevolg van de
aanleg van spoorwegen, eind 1900 ontwikkeling economische A7 zone

2000 aquaducten
verdubbeling Waldwei Leeuwarden - Drachten
verdubbeling Afsluitdijk - Harlingen

1900 spoorlijn van Leeuwarden - Sint Jacoblparochi
(goederen)
spoorlijn Harlingen - Harlingen Haven

2010 Centrale As

spoorlijn Joure - Lemmer

Verdubbeling N381

spoorlijn Leeuwarden - Stiens

Haak om Leeuwarden
Rotonde bij Joure

1932 aanleg Afsluitdijk (verbinding met Holland)
1935 aanleg Rijksweg 43 Afsluitdijk - Sneek Heerenveen - Drachten
Verdubbeling Rijksweg 43 naar A7
Aanleg Rijksweg 32 Zwolle - Leeuwarden
Aanleg A6 door Tjeukermeer
Aanleg N359 (Leeuwarden - Lemmer via
Workum)
1938 Prinses Magrietkanaal
1960 voltooiing autoweg Afsluitdijk - Groningen
1977 als autosnelweg A7 voltooid
1999 Verdubbeling Rijksweg32 naar A32
1950-1980 ruilverkavelingswegen voor de

2010

1999
2000

1977

1960

1932
1935
1938

1880
1888
1894
1900

1863
1868

1854

1842

1830

1800

1775

		landbouw
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43. Wegen, trekvaartverbindingen en de belangrijke routes in Friesland, 1855

44. Wegen en de belangrijkste routes in Friesland, 1955

45. Wegen en de belangrijkste routes in Friesland, 2000

42

2.4 CONCLUSIES

Dat dit geen verspilde moeite was, blijkt uit de de

Bepalende factoren voor de ontwikkeling van de

invloed die de aanleg van wegen op een gebied

infrastructuur in het verleden is de opkomende

kon hebben. Vroege verbindingen hebben gezorgd

economische groei (turf, melk, handel en nijverheid,

voor economische ontwikkeling in de betreffende

industrie) en de landschappelijke condities. Tot aan

gebieden. Ook het inwonersaantal in deze gebie-

technische ontwikkelingen in de negentiende eeuw

den steeg, als gevolg van beide ontwikkelingen. De

lijken de landschappelijke condities doorslaggevend

trekvaartverbindingen uit de zeventiende eeuw heb-

te zijn voor de aanleg van wegen. Dit zijn ze voor

ben mede gezorgd voor de ontwikkeling van steden

wat betreft het exacte verloop van de tracés, maar

als Sneek en Bolsward en Franeker. (afb. 43)

wanneer het uit economische overweging niet verstandig was, werden er geen wegen aangelegd.

De opeenvolgende kaartlagen tonen de ontwikkeling van de wegen in Friesland. (afb. 43, 44, 45) Wat

Andersom kan de ontwikkeling van wegen ook

deze opeenvolging goed laat zien, is de invloed van

gezien worden als stimulans voor de economische

vroege verbindingen op het huidige kaartbeeld. Het

ontwikkeling. Dit is bijvoorbeeld al het geval bij aan-

huidige kaartbeeld toont een verdicht wegenweb

vragen voor de aanleg van trekvaartverbindingen

dat over de provincie is gelegd. Het lijkt op geen

in de zeventiende eeuw, en ook bij de aanleg van

enkele manier nog relatie te hebben met de onder-

tramverbindingen in de negentiende eeuw. Hevige

grond en de historie. In het verloop van met name

concurrentiestrijden tussen steden onderling blijken

de grote wegen is amper rekening gehouden met

vaak aan de basis te liggen voor infrastructurele

kleinschalige structuren en landschappelijke ken-

ontwikkelingen.

merken, als waterlopen en dijkstructuren. Maar wie
goed kijkt ziet de historische structuur nog terug. De
belangrijkste verbindingen uit het vroegste kaartbeeld zijn dit ook tegenwoordig nog. (afb. 46)

Leeuwarden

A7
A7

A6
A28

46. Economische zones
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