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3. Beleven van de weg
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Beleven van de weg
Wat zien mensen vanaf de weg? Wat is 

belangrijk in het wegontwerp en in de 

omliggende omgeving? En komt dit wel 

overeen met het huidige wegontwerp?

De bevindingen en interpretaties
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3.1 ALGEMEEN

Een belangrijk onderdeel van de oriëntatiefase van 

dit ontwerponderzoek is het belevingsonderzoek. 

Dit belevingsonderzoek is een kwalitatief onder-

zoek dat bestaat uit de resultaten van 18 diepte-

interviews. Het doel is niet om statistische gegevens 

te verzamelen, maar om zoveel mogelijk meningen 

te horen en op deze wijze nieuwe ideeën of invals-

hoeken te ontdekken.

De provincie Friesland (met uitzondering van de 

eilanden) is het onderzoeksgebied met de zes land-

schapstypen. Door de geïnterviewden te selecteren 

op woonplaats wordt de hele provincie in dit onder-

zoek betrokken en krijgen we ook een beeld van de 

beleving van de diverse landschapstypen. De vraag 

is namelijk wat de betekenis is van het landschap 

vanaf de weg en wat de weg doet met de beleving 

van dat landschap.

Tevens zijn de geïnterviewden geselecteerd op 

geslacht (ongeveer 50-50%), leeftijd en het jaarlijks 

aantal gereden kilometers. Deze selectiecriteria 

hebben ervoor gezorgd dat alle verschillende typen 

bestuurders in het onderzoek zijn betrokken.

Aangezien het doel van het belevingsonderzoek 

niet het verzamelen van statistische gegevens is, 

is er geen gedetailleerde onderzoeksvraag vast-

gesteld. Tijdens de gesprekken is zoveel mogelijk 

informatie verzameld over de relatie tussen de weg 

en de omgeving, over verschillende wegtypen en 

de beleving en de waardering hiervan en over het 

(eventuele) bestaan van typische Friese wegen.

De belangrijkste en opmerkelijkste uitkomsten zijn 

gebundeld in vier thema’s, waarin verdere beteke-

nis aan deze conclusies wordt gegeven. De overige 

opmerkelijke uitkomsten worden in paragraaf 3.6 

kort en aan de hand van citaten uit de interviews 

geïllustreerd. 

“Snelwegen zijn eentonig en saai. Kleine wegen 

zijn gezellig, maar ze rijden soms minder pret-

tig. Dit komt ook door de te grote tegenliggers 

(vrachtwagens en tractors), ze maken het rijden 

soms lastig en gevaarlijk”.

(uit interview in Easterein)



47

Bij de interpretatie van de gegevens en uitkom-

sten moet rekening gehouden worden met de 

gebiedsspecifieke eigenschappen van het onder-

zoeksgebied. Mensen hebben aan de hand van 

de voor hen bekende en veel gereden gebieden in 

Friesland antwoorden gegeven en hun ervaringen 

en belevingen gedeeld. De conclusies zijn daarom 

nooit een op een over te nemen voor andere gebie-

den in Nederland.

47. Met een hoge snelheid is de omgeving minder goed 
waarneembaar
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3.2 VERSNELLEN EN VERTRAGEN 

Het belevingsonderzoek heeft een aantal belangrij-

ke uitkomsten opgeleverd die een verband hebben 

met snelheid. Een essentiële uitkomst is dat er een 

relatie bestaat tussen snelheid en beleving van de 

omgeving. (afb. 47) Deze uitkomst lijkt voor de hand 

liggend, maar heeft direct invloed op en gevolgen 

voor de inrichting van de weg en de manier waarop 

mensen naar de weg(omgeving) kijken en wat ze 

zien. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten 

waarom en wanneer mensen hun snelheid verla-

gen om zo hun beleving te vergroten, zodat hierop 

bij wegenontwerp ingespeeld kan worden.

Een tweede uitkomst hangt hiermee samen: er 

worden - buiten de bebouwde kom - vier snel-

heden onderscheiden (60, 80, 100, 120 km/u), die 

vervolgens in twee categorieën kunnen worden 

ingedeeld. Daarmee ontstaat het landschap van de 

snelle wegen (100 en 120 km/u, de stroomwegen) 

en het landschap van de langzame wegen (60 en 

80 km/u gebieds- en erfontsluitingswegen). (afb. 48, 

49, 50, 51) 

Wanneer we in het vervolg spreken over het land-

schap van de snelle wegen, of het landschap van 

de langzame wegen (ofwel het snelle en het trage 

landschap) bedoelen we abstracte landschappen. 

Het onderscheid refereert aan het verschil in bele-

ving vanaf snelle of vanaf langzame wegen. Bij dit 

onderscheid horen algemene kenmerken, zoals de 

bebording en belijning. Hiertoe behoren geen land-

schappelijke kenmerken.

48. Klaverblad Drachten 120km

49. N361 100km

50. Spannenburg 80 km

51. De Oude Hemdijk 60 km
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Zoals al geconcludeerd is, is de landschappelijke 

beleving vanaf de weg afhankelijk van de snelheid. 

Er bestaat dan ook een groot verschil in de (land-

schappelijke) beleving tussen snelle en langzame 

wegen. Bij stroomwegen (100-120km/u) ligt de focus 

op veiligheid (de weg en op de overige verkeers-

deelnemers). De omgeving wordt dan ook waarge-

nomen in grote landschappelijke contrasten (afb. 52) 

en in details en solitaire elementen (afb. 53). 

De gebieds- en erfontsluitingswegen (60 en 80 

km/u ) zijn rustiger en langzamer, waardoor mensen 

veel meer van de omgeving zien. Op deze wegen 

is men in staat verbanden te leggen en de samen-

hang in het landschap waar te nemen.

De waarde van deze snelle en langzame land-

schappen ligt hoofdzakelijk in het feit dat ze beide 

(naast elkaar) bestaan. De keuze voor een route 

blijkt grotendeels afhankelijk te zijn van de hoeveel-

heid tijd die de bestuurder heeft, doelgericht binnen 

een bepaalde tijd of locatiegericht waarbij de aan-

trekkelijke route de voorkeur heeft boven de snelle 

route. 

52. A6  ten Noorden van Lemmer. Landschappelijke contras-
ten vanaf de snelweg: de binnenkomst in Friesland vanaf de 
Noordoostpolder

53. Ter hoogte van Steenwijk. De provinciegrens: in een flits 
een detail.

“Het verschil tussen 80 km wegen en 120 km 

wegen: Bij 120 km ligt je aandacht volledig bij 

de weg. Bij 80 km kan je meer aandacht geven 

aan het landschap”.

(uit interview in Balk)



50

54. Uitwerking interview Drachten

55. Uitwerking interview Wijnjewoude
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Voorbeeld:

De route van Wijnjewoude naar Sneek verschilt op 

de heenweg van de terugweg. (afb. 54, 55) De keu-

ze voor een andere route op de terugweg dan op 

de heenweg is niet uniek, maar dit voorbeeld laat 

mooi zien wat de factor tijd hierop van invloed heeft. 

Deze geïnterviewde kiest namelijk op de heenweg 

een route over binnenwegen naar Sneek en op de 

terugweg kiest hij voor de A7. Op de heenweg heeft 

hij namelijk alle tijd maar op de terugweg moet 

deze boer op tijd terug zijn om de koeien te melken.

56. Beeld kaart snelle wegen

“Op een gedeelte van de A7 van 

Heerenveen naar Drachten zie ik altijd acht 

roofvogels op paaltjes langs de kant van de 

weg” 

(afb. 54)
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Waardering voor gebiedsontsluitingswegen 

In het algemeen worden 80km/u wegen het meest 

gewaardeerd, omdat men vanaf deze wegen zowel 

kan doorrijden, als het omgeven landschap kan 

waarnemen. De algemene trend van opwaarde-

ring van gebiedsontsluitingswegen naar regionale 

stroomwegen heeft dan ook enorme impact op 

weg- en landschapsbeleving. Daarmee hangt ook 

samen de ontwikkeling van ongelijkvloerse kruisin-

gen op regionale stroomwegen die een grote im-

pact op het landschap hebben. 

De waardering voor de 80 km/u weg staat in con-

trast met de wens om sneller van A naar B te gaan; 

om tegelijkertijd vanaf het snelle landschap het 

trage landschap te betreden. Dit speelt met name in 

waardevolle en aantrekkelijke landschappen.

Behalve het verschil in beleving is het snelle en 

trage landschap in meer opzichten onderscheidend; 

namelijk ook in de wegomgeving en de uiterlijke 

kenmerken van de weg zelf. Het trage landschap 

bestaat hoofdzakelijk uit historische wegen die 

vanaf halverwege de negentiende eeuw verhard 

of aangelegd zijn. Een deel van de 80km/u wegen 

zijn oude rijkswegen die een rechtstreekse verbin-

ding vormen tussen steden. De overige 60-80 km/u 

wegen zijn voornamelijk korte tracés die een kron-

kelig verloop hebben. Een deel van deze wegen is 

aangelegd op hogere (drogere) delen van het land 

- bijvoorbeeld dijkstructuren - vanwege de water-

rijkdom in de provincie. Hierdoor is juist vanaf deze 

wegen het omliggende landschap goed zichtbaar 

en herkenbaar, ze hechten zich als het ware aan 

het landschap en zijn onderdeel van de identiteit 

van de omgeving.

57. De A6 over het Theukemeer
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Het snelle landschap is pas vanaf de tweede helft 

van de twintigste eeuw aangelegd. (afb. 56) Deze 

wegen verbinden grotere steden met elkaar en zor-

gen ook voor een verbinding met de rest van Ne-

derland. De wegen zijn zo efficiënt mogelijk aange-

legd en kruisen hierdoor waterwegen, spoorwegen 

en zelfs meren, zoals bijvoorbeeld de A6 door het 

Tjeukermeer. (afb. 57)

Het landschap van de snelle wegen heeft eigen 

kenmerken en is hierdoor niet vergelijkbaar met het 

trage landschap. De snelheid is gericht op ontwik-

keling die niet gebiedsgebonden is en levert een 

anoniemer en universeler beeld op.

De bedrijventerreinen concentreren zich voorname-

lijk langs de autosnelwegen. De A7 is een duidelijk 

voorbeeld van een aaneenschakeling van bedrij-

venterreinen. Uit het belevingsonderzoek blijkt dat 

men vindt dat bedrijventerreinen zich voornamelijk 

langs snelwegen moeten concentreren. Dit is echter 

geen vrijbrief voor de aanleg;ook bedrijventerreinen 

moeten zorgvuldig en op maat aangelegd worden. 

Bovendien is een bijzondere architectonische kwa-

liteit een voorwaarde voor de herkenbaarheid, ge-

noemd daarbij wordt het Adverium bij Drachten en 

de Fifty-six bij Joure. (afb. 58, 59, 60, 61)

58. Fifty-six bij Joure

59. Adverium bij Drachten

61. Uniforme, saaie loodsen bij Woudsend

POSITIEF....

NEGATIEF....

60. Uniforme, saaie loodsen bij Tjerkwerd 
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3.3 INFORMATIE LANGS DE WEG
Een woud aan borden

Er staat een overvloed aan informatie langs de weg. 

Dit is een conclusie uit het belevingsonderzoek, die 

wordt bevestigd door verschillende verkeersstudies. 

(afb. 61, 62) Uit het belevingsonderzoek blijkt dat het 

gevoel van veiligheid het belangrijkste is. Dit gevoel 

ontstaat door de inrichting van de weg en de directe 

wegomgeving. Om deze reden wordt informatie 

langs de weg wel gewaardeerd, maar om de over-

zichtelijkheid te vergroten mag de hoeveelheid een 

flink stuk omlaag (afb. 62, 63). De geïnterviewden 

geven aan zich bewust te zijn dat niet alles wordt 

waargenomen. Er wordt bijvoorbeeld wel extra gelet 

op bebording met snelheid- en voorrangsaanwijzin-

gen (hoewel ook deze waarschijnlijk met regelmaat 

gemist worden).

Uit verschillende studies naar gedrag en de infor-

matieopname van bestuurders blijkt dat een teveel 

aan informatie ook daadwerkelijk onveilig is en kan 

leiden tot meer fouten van de bestuurder. Er zijn gren-

zen aan de aandacht die een bestuurder kan geven 

aan de prikkels in de omgeving. Snelheid is boven-

dien een bepalende factor; bij een lagere snelheid 

kan de aandacht beter gespreid worden en zal de 

rijtaak beter volbracht worden.

In het belevingsonderzoek wordt dit bevestigd; de 

ondervraagden geven aan dat ze zich bij hogere 

snelheid en meer drukte op snelwegen hoofdzakelijk 

op de weg concentreren en nauwelijks oog hebben 

voor de (snel)wegomgeving. Deze uitkomsten maken 

duidelijk dat het belangrijk is opnieuw te kijken naar 

de informatievoorziening langs de weg. In eerste 

instantie is het gewenst dat de weg zelf (door aan-

kleding en inrichting) het gewenste gedrag van de 

bestuurder duidelijk maakt. Daarnaast moet kritisch 

gekeken worden naar de informatieborden en het 

doel dat ze willen bereiken. Hoe wordt dit doel dui-

delijk gemaakt en welke informatie is relevant voor 

de weggebruiker? 

63. De veelheid aan borden

62. De veelheid aan borden
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Ook moet gelet worden op het wegtype waarlangs 

borden geplaatst worden: de informatieopname 

vanaf de stroomwegen verschild namelijk totaal van 

de informatieopname vanaf de ontsluitingswegen.

Uniformiteit geeft duidelijkheid

Uit het belevingsonderzoek wordt duidelijk dat men 

veel waarde hecht aan het gevoel van veiligheid en 

duidelijkheid. Om dit te bereiken noemen de onder-

vraagden een uniforme weginrichting. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat de weginrichting in Friesland niet 

mag afwijken van de weginrichting in andere delen 

van het land. Ook betekent het dat er voor elke van 

de verschillende wegtypen een onderscheidende 

weginrichting wenselijk is. De groene streep op de 

100 km/u wegen wordt bijvoorbeeld zeer gewaar-

deerd. (afb. 64, 65) Een dergelijke onderscheiding is, 

mits goed gecorrespondeerd, ook gewenst voor de 

andere categorie van wegen. 

Overzichtelijkheid

Volgens de geïnterviewden komt veiligheid tot stand 

door overzichtelijkheid. Een bepalende rol voor het 

idee van veiligheid speelt echter het gevoel en de 

beleving van veiligheid. Uit verschillende studies 

blijkt namelijk dat afwisseling in het wegbeeld be-

langrijk is om de aandacht van de bestuurder vast 

te houden. ‘Shared Space’ gaat zelfs zover door te 

zeggen dat weginrichtingen moeten zorgen voor 

verwarring, zodat mensen weer zelf moeten oplet-

ten.

Bruine borden 

Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de 

ANWB zijn de rijkssnelwegen vanaf 1 juli 2008 voor-

zien van ‘bruine borden’. Ze attenderen op de Nati-

onale Landschappen en Nationale Parken die vanaf 

de weg te zien zijn. Op de bruine borden staat een 

illustratie van een karakteristiek element van het 

gebied, aldus de ANWB.

64. De groene streep maakt de snelheid in een oogopslag 
duidelijk

65. De op de weg geschilderde snelheidsinformatie wordt 
ook gewaardeerd vanwege de duidelijkheid 
(met name bij herhalingen)

66. Het bruine bord van de Noordelijke Friese Wouden, langs 
de A7 ten oosten van Drachten
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In Friesland staat tot op heden alleen maar een 

bord langs de Noordelijke Friese Wouden (afb. 

66). In het belevingsonderzoek werd in een aantal 

gevallen dit bruine bord en de plek door de on-

dervraagden benoemd. De afbeelding en het doel 

is door niemand benoemd. Het bord heeft dus bij 

geen van de ondervraagden als resultaat dat er 

iets met de informatie gedaan werd, laat staan de 

keuze werd gemaakt om het gebied in te trekken. 

De bruine borden zijn echter wel bekend uit het 

buitenland (afb. 68). Bij een aantal geïnterviewden 

leidden ze ook tot een verandering van het gedrag 

en de keuze om het afgebeelde te bezoeken. Als 

we op zoek gaan naar de oorzaak hiervan ligt dit 

waarschijnlijk niet alleen aan het feit dat mensen 

daar als toeristen zijn en hun rijgedrag anders kan 

zijn, maar ook aan de meer gespecificeerde infor-

matie die op deze borden staat afgebeeld. Door de 

plaatsing langs landschapsgebieden verwijzen de 

borden in Nederland naar een omgeving en niet 

specifiek naar een te bezoeken plaats. Uit onder-

zoek blijkt bovendien dat het belangrijk is dat de 

afbeelding en informatie op een bord direct gevolgd 

wordt door het echte element in het landschap of 

de omliggende omgeving. De algemene afbeelding 

op de Nederlandse borden maakt deze ‘beloning’ 

niet mogelijk. Het verwijzen naar landschapstypen 

is daarom alleen mogelijk als de karakteristieke ele-

menten direct in het landschap zichtbaar zijn.

Een belangrijk element in de informatievoorziening 

van borden blijkt ook de benaming te zijn. Alge-

mene verwijzingen zijn overbodig. In de interviews 

werd dit expliciet benoemd: “Je weet bijvoorbeeld 

wel dat je in het merengebied rijdt, maar de naam 

van het water naast de weg ken je niet.” Een ex-

pliciete benaming zorgt er bovendien voor dat het 

gebied of element waarnaar verwezen wordt beter 

beklijft en er eventueel thuis gezocht kan worden 

naar aanvullende informatie.

67. Twee voorbeelden van bruine borden uit 
Nederland

68. Voorbeelden van bruine borden uit het buitenland
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3.4 ONTMOETINGSPLEKKEN 

Ruimte en afstand hebben door de toegenomen 

mobiliteit in de twintigste eeuw een andere beteke-

nis gekregen. Tegenwoordig is afstand steeds meer 

een betrekkelijk begrip: de leefomgeving is enorm 

toegenomen, waardoor mensen flexibel zijn in hun 

woon- en werkplaatskeuze. In het verleden was de 

plek waar je woonde ook de plek waar je werkte, 

en daarmee was deze plek de rest van de wereld. 

Door de toegenomen mobiliteit hebben woonplaats 

en omgeving echter een andere betekenis gekre-

gen. De leefbaarheid is niet langer een voorwaarde 

voor de directe leefomgeving. Leefbaarheid kan - 

zolang de mogelijkheden tot mobiliteit voldoende 

zijn - eenvoudig gezocht worden op andere plek-

ken. De plek waar je woont is tegenwoordig dus al 

lang niet meer de plek waar je werkt en recreëert. 

Het woon-werkverkeer vormt niet meer het hoofd-

aandeel van de per auto afgelegde kilometers. 

Ook voor uitstapjes met recreatieve en sociale doel-

einden is de auto het belangrijkste vervoersmid-

del geworden. Hieruit kan de conclusie getrokken 

worden dat het aantal zakelijke bestuurders niet 

meer de bovenhand krijgt. De vraag is dan wel hoe 

je de zakelijke bestuurder definieert. Snel, efficiënt 

en doelgericht rijgedrag geldt niet alleen voor  het 

werkverkeer. Ook wanneer ontspanning de bestem-

ming is, heeft de autorit vaak nog een doelgericht 

karakter (snelle route). Dit heeft te maken met de 

hoeveelheid tijd die een automobilist zichzelf voor 

de autorit gunt (dit geldt met name voor de heen-

weg). Een gevolg hiervan is dat in de vrije tijd be-

stuurders (kunnen) kiezen voor het aantrekkelijkste 

traject (niet door tijd gestuurd).

“Hoewel een rustplek aan de weg ligt, is zicht 

op het landschap wel belangrijk. Je moet, als je 

gebruik maakt van zo’n plek ‘je kop vrij kunnen 

maken’. Het is fijn om dan het veld in te kunnen 

kijken”.

(uit interview in Balk)

“Het is belangrijk dat de rustplekken worden 

gecombineerd met een benzinestation of an-

dere voorzieningen”.

(uit interview in Mirns)
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De vele nieuwe mogelijkheden die door de toege-

nomen mobiliteit zijn ontstaan, hebben als gevolg 

dat de afstand tot de (eigen) omgeving is vergroot. 

Ten eerste is de eigen omgeving verruimd en daar-

mee ook genivelleerd; het is niet langer het beken-

de eigen dorp of de bekende eigen stad. 

Daarnaast hebben de veel gekozen snelle wegen 

een uniform karakter. Zowel het wegbeeld als het 

beeld van de omgeving langs de weg laten maar 

beperkt een eigen (gebieds)karakter zien. Boven-

dien worden de momenten waarop contact is met 

het landschap en met bestuurders van andere ver-

voerstypen (met name op kruispunten) steeds vaker 

in het wegontwerp als snelle oplossingen vertaald.

Oriëntatiepunten

De weg is echter wel een belangrijk instrument om 

verbinding met de omgeving te krijgen. Vanaf de weg 

zoeken mensen naar herkenningspunten die het 

zogenaamde ‘thuisgevoel’ markeren. Dit blijken met 

name hoge oriëntatiepunten in het landschap te zijn: 

zoals de kerktoren, (oude) fabriekspijpen en molens. 

(afb. 69, 70, 71) Via deze punten wordt vanachter het 

stuur de verbinding gezocht met het dorp in de omge-

ving. Landschappelijke veranderingen die de binnen-

komst in een bepaald landschap laten zien, worden 

veel minder duidelijk waargenomen.

Ontmoetingsplekken in het verleden en heden

De vraag is hoe de ontmoetingen vanaf de weg met 

het landschap en de omgeving benut kunnen worden. 

Als we kijken naar het verleden waren kruispunten 

belangrijke ontmoetingsplaatsen. Langs kruispunten 

werden diverse voorzieningen geplaatst. 

69. De kerktoren van Pepperga

 70. De toren van Spannenbrug

 71. Molen bij Langweer
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Op gebieden waar wegen overgingen van onverhard 

naar verhard werden bijvoorbeeld wisselstations in-

gericht. Daar kregen de koetsen verse paarden zodat 

met een hogere snelheid kon worden gereden op de 

verharde weg. Deze stations waren de rust- en ont-

moetingspunten onderweg. Naast deze wisselstations 

waren bijvoorbeeld eetgelegenheden aangelegd 

(voorbeeld De Blauwe Tent, Reduzem).

Met de opkomst van de auto verdwenen dit soort 

voorzieningen, waardoor de betekenis van deze plek-

ken ook verdween. Benzinestations kunnen gezien 

worden als opvolgers van de wisselstations. En ook 

hier kunnen mensen stoppen om te pauzeren en wat 

te eten. Het grote verschil is echter dat het benzinesta-

tion vaak blijft behoren tot het landschap van de snelle 

wegen, en hierdoor geen relatie heeft met de land-

schappelijke omgeving. Ook contacten met bestuur-

ders van andere vervoersmiddelen worden nauwelijks 

gemaakt.

Kruispunten verdwijnen bovendien langzaamaan 

uit beeld. Steeds vaker wordt gekozen voor ongelijk-

vloerse kruisingen zodat de bestuurder kan doorrijden. 

Hierdoor neemt het contact met andere weggebrui-

kers af. De ongelijkvloerse kruisingen worden ook 

aangelegd op plekken waar verschillende vervoers-

middelen elkaar treffen. Door de aanleg van aqua-

ducten neemt  de ontmoeting met water en boten af. 

Uit het belevingsonderzoek blijkt dat de ontmoeting 

met het omliggende landschap belangrijk wordt ge-

vonden, met name in het bekende gebied waardoor 

het ‘thuisgevoel’ moet worden aangewakkerd. Uit het 

feit dat de geïnterviewden diverse landschappen van-

af de weg waarnemen, blijkt dat mensen welbewust 

naar het landschap kijken. De vraag is wel op welke 

plekken de ontmoeting met het landschap het best 

gestimuleerd kan worden.
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Rust- en carpoolplaatsen

Bestaande rust- en carpoolplaatsen kunnen uitste-

kende plekken zijn om de relatie met de omgeving 

aan te scherpen. In veel gevallen behoren rust- en car-

poolplaatsen in de beleving van mensen tot het land-

schap van de autosnelweg. Juist deze plekken, waar 

mensen al gestopt zijn, bieden uitstekende mogelijk-

heden om kenmerken van het omliggende landschap 

te tonen. Deze  kenmerken  kunnen terugkomen in de 

aankleding van de rust- en carpoolplaatsen; ook door 

openheid te creëren komen deze plaatsen niet alleen 

in de wegomgeving maar ook in de landschappelijke 

omgeving te liggen. Tenslotte kunnen informatiepane-

len de belangstelling voor de omgeving opwekken.

Een veel genoemd voorbeeld van een rustplaats is de 

Ulesprong bij de A6 langs het Tjeukemeer waar de 

ontmoeting met de omgeving centraal staat. Hier is 

namelijk een uniek uitzicht op het landschap van het 

Tjeukemeer. (afb. 72) Veel vrachtwagenchauffeurs zet-

ten er hun wagen aan de kant om even bij het water 

te kijken en bootjesmensen kunnen er aanmeren. Sint 

Nicolaasga ligt vlakbij waardoor ook dorpsbewoners 

er kunnen recreëren. Zo is het een trefpunt waar voor 

iedereen iets te beleven valt, tegen de achtergrond 

van het Tjeukemeer. 

   

Helaas staat de Ulesprong de laatste jaren negatief 

bekend als (onveilige) rustplaats onderweg, nadat 

de plek in het nieuws kwam als homo-ontmoetings-

plaats. De plaats is bij iedereen bekend terwijl er nog 

maar weinig mensen komen. In de keuze voor een 

bepaalde rustplaats staat het gevoel van veiligheid 

voorop.

“Rustplekken horen bij het landschap. Ze moe-

ten ook op deze manier ingericht worden. Ze 

moeten de ervaring bieden van het landschap 

waarin je rijdt (zoals Frankrijk”.

(uit interview in St. Jacobiparochie)

“De rustplaats bij het Tjeukemeer heeft een aar-

dig zicht op het meer, maar is ook griezelig. De 

koppeling met voorzieningen als een wc maakt 

het niet veiliger”.

(uit interview in Joure)
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Een ander voorbeeld is Tankstation TinQ Joure/Blok-

sloot aan de A7. Bij dit tankstation kunnen ook fietsers 

vanaf het fietspad - dat langs de provinciale weg loopt 

aan de achterkant van de pomp - stoppen om even 

iets te eten. (afb. 73)

Dit voorbeeld laat zien dat het wel mogelijk is diverse 

vervoersstromen bijeen te laten komen.

Het is een opgave voor de toekomst de rust- en car-

poolplaatsen een bredere betekenis te geven. Ze 

bieden enorme mogelijkheden om het landschap te 

tonen, maar bestuurders moeten verleid worden om te 

stoppen. Huidige rust- en carpoolplaatsen zijn slechts 

functioneel en behoren daarmee tot het landschap 

van de weg.

72. Ontspanning bij de Ulesprong

73. Ontspanning bij Joure/Bloksloot
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76. De wegen in 2000 met bijbehorende snelheden

 74. De ontwikkeling van wegen in 1855-1950. In het zwart de wegen van 1855, in het 
rood de nieuw aangelegde wegen tot 1950

75. De ontwikkeling van wegen in 1950-2000. in het zwart de wegen van 1950, in het 
rood de nieuw aangelegd wegen tot 2000
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3.5 OPHEFFEN EN HERWAARDEREN 

Het thema opheffen en herwaarderen is niet een 

directe uitkomst van het belevingsonderzoek, maar 

gaat verder in op snelheid, en het versnellen en 

vertragen. Het biedt een mogelijkheid voor het (op-

nieuw) naast elkaar plaatsen van het snelle en het 

trage landschap. Uit het voorgaande is al gebleken 

dat zowel de snelle als de lage wegen gewaar-

deerd worden en dat in het algemeen gesteld kan 

worden dat de 80 km/u weg de meeste waardering 

krijgt. Deze uitkomst komt niet overeen met de trend 

van de versnelling van wegen en de ontwikkeling 

van ongelijkvloerse kruisingen waardoor de snel-

heid een constante van 100 km/u kan behouden. 

Voor het alledaagse woon-werkverkeer blijkt het be-

langrijk te zijn dat landschappen van verschillende 

snelheden naast elkaar voorkomen. Dit geldt in ver-

sterkte mate voor het toeristische verkeer. Omdat het 

toerisme in Friesland een belangrijke economische 

pijler moet worden is het goed om ook met deze 

belangen rekening te houden.

Voor het opheffen en/of herwaarderen van wegen 

is het van belang om te kijken naar de ontwikkeling 

en verdichting van het wegennet. Dit gebeurt mid-

dels een (historische) kaartenstudie.

Wegen over het land: 

de groei naar een verdicht netwerk 

De wegenkaarten vanaf 1800-1855, 1955 tot 2000 

laten een duidelijk beeld zien van de ontwikkelin-

gen van wegen in Friesland (afb. 74, 75). De eerste 

laag van 1800-1855 bestaat uit een aantal verharde 

en een aantal onverharde wegen. De belangrijke 

positie van Leeuwarden wordt door de vier ontslui-

tingswegen extra benadrukt. Het diagonale midden 

van Friesland is nog grotendeels ontoegankelijk 

vanaf de weg. Dit heeft alles te maken met de 

waterrijke (onder)grond van het gebied. De ontwik-

keling van wegen heeft in Friesland dan ook een 

duidelijke relatie met water. De kaart van 1800-1855 

toont behalve de open - waterrijke -  gebieden 

waar amper verbindingen voorkomen, wegen die 

(deels) gelijklopen aan de dijkstructuren in de pro-

vincie. Vervoer over water neemt echter nog de be-

langrijkste positie in. 

Het kaartbeeld van 1955 verschilt enorm met het 

kaartbeeld van 1800-1855. Er zijn in deze periode 

veel wegen aangelegd en nieuwe verbindingen 

tot stand gekomen met als resultaat een enorme 

verdichting ten opzichte van het kaartbeeld uit de 

negentiende eeuw. Tussen diverse steden zijn recht-

streekse verbindingen tot stand gekomen. De aan-

leg van nieuwe wegen heeft nauwelijks geleid tot 

de opheffing van bestaande wegen. 

De ontwikkeling naar verdichting zet in de tweede 

helft van de twintigste eeuw verder door, met als 

resultaat het huidige verdichte weggennet. Over de 

laag met wegen uit de negentiende en vroeg twin-

tigste eeuw is een netwerk aangelegd van snelle 

wegen, dat bestaat uit lange verbindingen, of de 

ontbrekende schakel vormt voor lange verbinden 

tussen Friese steden en overige plaatsen in Neder-

land. 

Opvallend is dat in vergelijking met het grote aantal 

nieuwe wegen, er nauwelijks wegen verdwenen 

zijn. De wegen die zijn opgeheven, kunnen in de 

meeste gevallen gekarakteriseerd worden als korte 

trajecten, waarvoor nieuwe (efficiëntere) verbindin-

gen in de plaats zijn gekomen. (afb. 76)

Wie op deze manier de huidige kaart van Friesland 

bestudeert kan niet anders dan concluderen dat 

Friesland uit veel wegen bestaat. De vraag is of dit 

een noodzakelijk gevolg is van de vele verspreid 

liggende dorpen, of eerder het gevolg van een non-

chalance waarbij wegen naast elkaar kunnen blij-

ven bestaan. Een analyse van tram- en spoorwegen 

laat zien waarin de opheffing van verbindingen kan 

leiden.
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79. Eerste tram vanuit Dokkum

77. Tram en spoorverbindingen in 1920

78. Openbaar vervoer in 2000 met verdwenen en nieuwe verbindingen
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Tram- en spoorwegen

De negentiende eeuw introduceerde veel verschil-

lende vervoersmiddelen in Nederland. Zo ontstond 

de mogelijkheid om eenvoudige spoorwegen (en 

tramwegen) aan te leggen. De tram- en spoorlijnen 

werden snel populair en hadden een grote invloed 

op het alledaags leven. Mensen en goederen kon-

den op een goedkope wijze vervoerd worden. In 

een tijdsbestek van amper veertig jaar werd het 

merendeel van de tramlijnen aangelegd. 

De tramwegen werden in eerste instantie in de 

bermbreedte van bestaande wegen aangelegd. 

Dit was bijvoorbeeld het geval bij de eerste tramlijn 

van Friesland, tussen Dokkum en Veenwouden (later 

verlengd naar Leeuwarden), die in 1880 geopend 

werd. (afb. 79)

Na het hoogtepunt in ongeveer 1930 (afb. 77) wer-

den vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw 

steeds meer tramlijnen opgeheven ten behoeve van 

de autobus en later de auto, of sterk veranderd door 

de Nederlandse Spoorwegen. In dit laatste geval 

bleef op deze trajecten alleen goederenvervoer 

(aardappelen) mogelijk. De opgeheven tramlijnen 

werden dus in veel gevallen getransformeerd tot 

wegen en/of nieuwe delen van het (trein)spoorwe-

gennet. In een aantal gevallen is de tramlijn opge-

heven zonder dat er iets nieuws voor in de plaats is 

gekomen (afb. 78).

Een voorbeeld zijn de verdwenen tramlijnen tussen 

Joure en Lemmer en tussen Franeker en Arum. De 

vraag is of je nog iets met deze verdwenen histori-

sche lijnen kunt. 

De spoorlijnen hadden een tweezijdig doel. Ener-

zijds werden spoorverbindingen aangelegd die 

van nationaal belang waren: waaronder staatslijn 

a (Arnhem - Zwolle - Leeuwarden) gereed in 1868 

en staatslijn b (Harlingen - Leeuwarden - Gronin-

gen - Nieuws Schans) gereed in 1866. Deze spoor-

lijnen zorgden voor een efficiënte binnenlandse 

verbinding, en met name staatslijn b ook voor een 

verbinding met Duitsland. Daarnaast werden lokale 

spoorlijnen aangelegd ter bevordering van goede-

ren en personenvervoer. 

Voor de spoorwegen geldt hetzelfde als voor de 

kleinere tramwegen: de concurrentie met vervoer 

over de weg werd halverwege de tweede helft van 

de twintigste eeuw steeds groter. Een aantal spoor-

lijnen is hierdoor opgeheven en niet meer terug te 

zien in het landschap. Daarnaast is een aantal ver-

der ontwikkeld en heeft zich verdubbeld.
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80. Verbindingen in 1855

81. Verbindingen in 2000

82. Prinses Margrietkanaal
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Wegen over het water

Behalve een verdicht landwegennet heeft Friesland 

ook een dicht waterwegennet. (afb. 80, 81) Een sterk 

vervoerssysteem is belangrijk voor de economie 

van een gebied. In Friesland ging het vervoer tot in 

de negentiende eeuw grotendeels over water. De 

waterrijkdom van het gebied maakte het mogelijk 

een efficiënt vervoerssysteem te ontwikkelen: de 

trekvaart. Vanaf 1646 kregen de belangrijkste Friese 

steden hun trekvaartverbinding. 

Vanaf de negentiende eeuw daalde de populari-

teit van het vervoer over water ten koste van nieuw 

ontwikkelde vervoersmiddelen als de tram, autobus, 

fiets en de auto. Tot in de twintigste eeuw vonden er 

echter nog een aantal grote ontwikkelingen plaats, 

zo werd in de jaren dertig het Prinses Margrietka-

naal van Lemmer naar Groningen gegraven. Dit 

kanaal vormt de belangrijkste vaarverbinding in de 

huidige beroepsvaart in Friesland (afb. 82).

Ook in het netwerk van de Friese waterwegen is 

ten opzichte van 1800-1855 weinig opgeheven en 

vooral veel bijgekomen. De verdwenen waterwegen 

laten nauwelijks een spoor achter in het landschap. 

In veel gebieden zijn deze waterwegen tot slootjes 

in het weiland getransformeerd. De functie van de 

Friese waterwegen is echter wel veranderd, waar-

door het belang niet is afgenomen, maar in de ko-

mende jaren zelfs nog weer kan groeien. De Friese 

waterwegen spelen namelijk een zeer belangrijke 

rol in de pleziervaart en daarmee in het toerisme in 

Friesland.

Herwaarderen

De kaartenanalyses van de tram- en spoorwegen 

en de waterwegen laten zien dat het onveranderlijk 

blijven bestaan van wegen onnodig is. De analyses 

tonen twee mogelijkheden: een totale verdwijning 

van bijvoorbeeld tramwegen, waardoor nauwe-

lijks een spoor in het landschap terug te vinden is, 

en een herwaardering van de weg(en) zodat een 

functieverandering plaatsvindt die de weg een her-

nieuwd bestaansrecht geeft.

Voor het netwerk van de wegen kan het interessant 

zijn een aan de waterwegen gelijkende functiever-

andering door te voeren. Ook bij deze wegen zal 

het toenemende belang van toerisme en recreatie 

een grote rol kunnen gaan spelen. Duidelijk mag 

zijn dat de functie van wegen vaak wel veranderd is 

door de aanleg van nieuwe wegen. Dit is alleen in 

de meeste gevallen niet doelgericht gegaan. Boven-

dien is er meer sprake van een onbewuste functie-

verandering van de weg, zodat zowel het opheffen 

als het herwaarderen fysieke ingrepen in de weg 

noodzakelijk zijn.

Het is duidelijk dat bij de recreatie en toeristische 

laag een lage snelheid hoort. De vraag is hoe een 

weg zo kan worden herwaardeerd dat het gedrag 

van de bestuurder zich aanpast aan de weg en 

de gewenste snelheidslaag. Met alleen een lagere 

snelheid is de kans groot dat het traject vrij snel een 

sluiproute wordt. Er moet daarom ook gedacht wor-

den aan andere bestrating en bermbeplanting. 

De herwaardeerde trajecten kunnen bovendien zeer 

geschikt zijn om het landschap te tonen en de toe-

gankelijkheid in het landschap eenvoudig te vergro-

ten. Het gaat in veel gevallen om historische wegen 

die vanuit de oorspronkelijke aanleg meestal een 

directe relatie met het omliggende landschap had-

den. In de ontwikkeling van het versnellen en de 

bijbehorende zorg voor de verkeersveiligheid zijn 

deze wegen vaak van karakter veranderd. Met een 

herwaardering kan het landschappelijke karakter 

terugkeren. Daarnaast kunnen de historische tram-/ 

spoorlijnen in het landschap uitstekende lijnen zijn 

om het omliggende gebied te tonen. Deze lijnen 

zijn bovendien interessant voor de ontwikkeling van 

nieuwe vervoersmiddelen.
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83. Inpoldering Marne en Middelzee

84. Verschillende nederzettingstypen
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3.6 CONCLUSIES

Bestaat er zo iets als de typische Friese weg die 

door het typische Friese landschap voert? En worden 

de door de provincie opgestelde landschappen on-

derscheiden en vanaf de weg waargenomen? Gaat 

het alleen maar om de mobiliteit en snelheid of zijn 

er andere criteria voor de keuze van een bepaalde 

weg? In het belevingsonderzoek zijn dit een aantal 

belangrijk thema’s; het draait namelijk allemaal om 

de vraag hoe wegen in Friesland worden beleefd.

Wegen door het landschap

De kaart van Friesland geeft aan dat diverse wegen 

(met name de grote) door meerdere landschappen 

voeren. (afb. 85) Vanaf de weg nemen automobilis-

ten ook daadwerkelijk verschillen in het omliggende 

landschap waar. Deze waarneming komt alleen 

niet overeen met de bovenstaande kaart. Het eerste 

(en meest basale) onderscheid dat wordt gemaakt 

is het verschil in open en (half)gesloten landschap-

pen. Op de kaart komt dit onderscheid in een west 

- oost verdeling in beeld. Het westen van Friesland 

wordt gekenmerkt door de openheid en een weids 

karakter, het oostelijk deel daarentegen wordt juist 

gekenmerkt door (kleinschalige) beplanting en be-

bossing. 

Dit beeld van twee contrastrijke gebieden is in de 

interviews verder genuanceerd tot vijf min of meer 

te onderscheiden landschapstypen: tussen de wes-

telijke strook weideland en de oostelijke strook met 

meer bebossing, wordt een waterrijk gebied onder-

scheiden met de nadruk op de zuidwesthoek. In het 

noorden wordt het gebied van de Bildthoek door 

de afwijkende verkaveling onderscheiden en ook 

Gaasterland in het zuiden, wordt door het glooiende 

en bosrijke karakter afzonderlijk waargenomen. 

Behalve aan bepaalde borden en andere herken-

ningspunten, wordt Friesland ook herkend aan het 

lege en weidse landschap. (afb. 83)

“Er zijn in Friesland verschillende landschappen: 

open, wouden, bos en buitenplaats, meren, 

kleinschalig. Deze landschappen verschillen, 

maar of de wegen verschillen is de vraag. 

Een snelweg blijft een snelweg”.

(uit interview in Drachten)

85. De landschappen en wegen van Friesland

“Er zijn twee verschillende delen in Friesland: 

het weidse deel en de Wouden. Dit verschil is 

niet alleen landschappelijk maar is ook in de 

bevolking op te merken”.

(uit interview in Easterein) 
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Dorpssilhouetten en stadsranden

Het onderscheid tussen oost en west Friesland be-

staat ook in het waarnemen van dorpssilhouetten. 

In het weidse en open westelijk deel van Friesland 

worden terpdorpen waargenomen. Dit dorptype 

speelt een belangrijke karakterbepalende en 

structurerende rol in het landschap. Om het dorps-

silhouet te kunnen waarnemen is het belangrijk dat 

er een ruimte tussen het dorp en de weg behouden 

blijft. Dit geldt met name voor kleine dorpen, omdat 

hier in veel gevallen nog de eenheid in silhouet 

waarneembaar is. Deze bestaat uit een kerktoren (in 

het midden), omringd door enkele gebouwen, boer-

derijen en passend groen. Vanaf de weg kunnen 

dorpssilhouetten een herkenningspunt bieden voor 

de plaatsbepaling. Belangrijk als herkenningspun-

ten zijn oude kerk- of fabriekstorens in de silhouet-

ten. (afb. 84)

In het oosten van Friesland worden vanaf de weg 

geen dorpssilhouetten waargenomen. In dit gebied 

gaan wegen door dorpen, waardoor hier de dorp-

sentree belangrijk is. Ook is het belangrijk dat dor-

pen een eigen karakter behouden en niet als een 

lang lint aan elkaar groeien.

Belangrijk voor het behouden van het eigen ka-

rakter van dorpen en steden is dat de aanleg van 

(uniforme) bedrijventerreinen of nieuwbouwwijken 

in een krans rondom dorpen en steden voorkomen 

wordt. Bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken wor-

den niet automatisch negatief bestempeld, maar 

zoals uit het citaat blijkt moet er aandacht besteed 

zijn aan de plaatsing ten opzichte van bestaande 

bebouwing en aan de uiterlijke kenmerken van de 

afzonderlijke gebouwen. Dan kunnen ze zelfs her-

kenningspunten in het landschap worden.

“Het is belangrijk dat dorpen een duidelijke 

structuur of eigen identiteit hebben”.

(uit interview in Drachten)

“Hûns heeft het mooiste dorpssilhouet. De rich-

ting is wel bepalend: het geldt alleen als je 

naar Leeuwarden rijdt. Het dorp ligt verder van 

de weg, met ertussen een weitje. Deze ruimte is 

zowel belangrijk voor het aanzicht van het dorp, 

als voor de veiligheid”.

(uit interview in Oudega)

“Het is niet erg als bedrijventerreinen uitbrei-

den zolang dit maar goed gebeurd: stijlvolle 

fabriekshallen die in de omgeving passen, en 

geen grijze loodsen. Ook nieuwbouwwijken 

moeten goed ontworpen worden, dan kunnen 

ze bovendien samen gaan met het bedrijven-

terrein (een voorbeeld is Bolsward)”.

(uit interview in Easterein)

“Een industrieterrein moet enige afstand heb-

ben tot het dorp, het moet niet direct grenzen 

aan de oude bebouwing, dan verpest het de 

entree van het dorp.” 

(uit interview in Rinsumageest)
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Historische wegen

De mooiste plekken - vanaf de weg gezien - zijn 

opvallend vaak uitzichten vanaf oude, kronkelige 

wegen, in het voor de bestuurder bekende gebied. 

De kronkelige structuur brengt variatie en zorgt voor 

een telkens wisselend blikveld. De aanwezigheid 

van (oude) bebouwing langs de weg en het zicht 

op natuur (bijvoorbeeld oude bomen) worden hoog 

gewaardeerd. De als historisch aangeduide wegen 

zijn vaak korte trajecten in de nabije omgeving van 

de bestuurder. 

Er bestaat namelijk een onderscheid in historische 

wegen en historische routes. De Friesestraatweg 

(afb. 86) is een voorbeeld van een historische route 

(traject), die door veranderingen van het wegdek, in-

voeging van kunstwerken en met name de - relatief 

- hoge snelheid en drukte, niet historisch aandoet.

Een laag tempo en een rustig tempo passen bij het 

beeld van historische wegen. Deze kenmerken vor-

men een logische verklaring voor de sterke beleving 

van het landschap vanaf deze wegen. (afb. 87)

86. Snelle en drukke wegen, die bekend zijn als historische 
wegen, worden zo niet ervaren.

87. Een laag tempo en een rustig tempo passen bij het beeld 
van historische wegen. Deze kenmerken vormen logische 
verklaring voor de sterke beleving van het landschap vanaf 
deze wegen.

“Vanaf historische wegen geniet je graag van 

het landschap”.

(uit interview in Grou)



72

Aquaducten, bruggen en andere kunstwerken

In Friesland zijn de laatste jaren steeds meer brug-

gen vervangen door aquaducten. Dit wordt als een 

grote vooruitgang gezien. Tussen de aquaducten 

onderling bestaat een duidelijk verschil in aantrek-

kelijkheid. Aquaducten moeten niet alleen maar 

een ‘betonnen bak’ of een ‘pijp’ onder een vaargoot 

zijn. Zowel de architectuur als de beschildering en 

het kleurgebruik zijn bepalend voor de waardering 

van aquaducten. 

Door de komst van aquaducten is het zicht op water 

op steeds meer plekken verdwenen. Bij grote we-

gen is dit geen probleem. Bruggen en het zicht op 

water passen echter wel bij kleine wegen met lage 

snelheden. Hier moeten ze daarom behouden blij-

ven. Ditzelfde geldt voor bijzondere architectonische 

bruggen, zoals de Slauerhoffbrug in Leeuwarden en 

de Houten brug in Sneek. (afb. 88, 89)

Veiligheid

Het gevoel van veiligheid speelt in alle aspecten 

van de weginrichting, het beleven en de waardering 

van de weg een primaire rol. Dit veiligheidsgevoel is 

het sterkst wanneer de overzichtelijkheid het grootst 

is. Dit betekent dat knooppunten en rotonden ge-

waardeerd worden wanneer ze technisch goed in 

elkaar zitten en duidelijk (maar niet te veel) bebord 

zijn. 

Rotondes worden in zijn algemeenheid hoog ge-

waardeerd, omdat het doorrijden niet belemmerd 

wordt. Maar ook hier geldt het veiligheidsaspect. 

Dit betekent een overzichtelijke aankleding van het 

middengedeelte en niet teveel rotondes op korte 

afstand van elkaar.  

88. Aquaducht Houkesloot

89. Slauerhoffbrug
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Tot slot

Men ziet veel vanaf de weg en kan bovendien goed 

benoemen wat men ziet en waarom iets wel of 

niet wordt gewaardeerd. Wat vanaf de weg wordt 

waargenomen hangt af van het wegtype waarop 

gereden wordt. Op snelle wegen zijn dit niet de 

landschapsstructuren, zoals vaak gedacht door 

landschapsarchitecten en wegontwerpers. Wel wor-

den vanaf deze weg solitaire details en contrasten 

waargenomen. Dit betekent dat wanneer we de 

landschappelijke omgeving vanaf snelwegen willen 

tonen, we gebruik moeten maken van de contrasten 

tussen verschillende landschappen en deze moeten 

aanscherpen.

Op langzame wegen hebben automobilisten wel 

de tijd en de rust om de omgeving waar te nemen, 

waardoor ze in staat zijn een beeld te vormen van 

de afzonderlijke details. Hier wordt niet alleen de 

kerktoren van een bepaald dorp waargenomen, 

maar er wordt een beeld gemaakt van de elemen-

ten waaruit het dorpssilhouet nog meer bestaat. 

Deze wegen vormen daarom de ideale plekken om 

informatie over het landschap te tonen.

Boven alles in de beleving van de weg en de om-

geving staat het gevoel van veiligheid. Uniformiteit 

draagt in belangrijke mate bij tot dit veiligheidsge-

voel. Dit betekent dat typische Friese weginrichting 

niet wenselijk is. De aankleding van de weg moet 

overal in Nederland gelijk zijn. Het typische Friese 

moet in de omgeving naast de weg naar voren 

komen,dus het behoud van een eigen karakter en 

niet te veel bebouwing zijn evident. Het weidse 

kenmerkende Friese landschap moet ook vanaf de 

snelweg nog zichtbaar zijn!

“Aquaducten zijn een vooruitgang: je hoeft niet 

meer met honderd auto’s te wachten op drie 

boten”. 

(uit interview in Oldeberkoop)

“Het aquaduct bij de Galamadammen is een 

voorbeeld van een mooi aquaduct. Het is mooi 

door de architectuur, deze wekt de illusie dat je 

door verschillende fasen rijdt”.

(uit interview in Workum

“Sneek heeft twee aquaducten, deze zijn beide 

mooi. Ze zijn mooi geverfd, de kleur is belang-

rijk. Bij het Prinses Magriet- kanaal rijd je bij-

voorbeeld van grijs naar blauwtinten”.

(uit interview in Wijnjewoude)

“Aantrekkelijkheid speelt geen rol, de veiligheid 

is het belangrijkst”.

(uit interview in Oudega)

“Bij de inrichting van knooppunten komen vei-

ligheid en verkeersgemak op de eerste plaats. 

Met groene aankleding kan wat gecompen-

seerd worden”.

(uit interview in Gersloot)


