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Taal va

an de wegen
De weg is de belevingsader van het landschap. Vanaf de weg ervaren we het
landschap, de dorpen en steden. Beleving
van het landschap is een belangrijk aspect van de toenemende economische
betekenis van de toeristisch-recreatieve
sector: de vrijetijdseconomie. Voor de bezoeker speelt de weginfrastructuur een
centrale rol in de beleving van het landschap. Afhankelijk van de snelheid verschilt de beleving van het landschap. Uit
het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat (wanneer andere aspecten geen rol spelen) 80
km/u wegen enorm worden gewaardeerd,
omdat bij die snelheid de omgeving wordt
ervaren.

75

4.1 INLEIDING
Gekoppeld aan de verschillende snelheden (buiten
de bebouwde kom) kan een onderscheid gemaakt
worden in snelle en trage wegen met bijbehorende
kenmerken (zie 3.2 versnellen en vertragen). Naast
een verschil in beleving van de omgeving verschillen ook de kenmerken van de wegomgeving en de
uiterlijke kenmerken van de weg.
Het ontwerp van de weg en wegomgeving is vastgelegd in landelijk en provinciaal beleid. In Friesland
zijn de inrichtingseisen uitgewerkt in de provinciale
richtlijnen voor het wegontwerp. Het bestaande beleid voor wegontwerp is met name gericht op veiligheid en functie; de richtlijnen zijn technische richtlijnen. De opgave voor “Taal van de wegen” richt
zich op het verkennen van de mogelijkheden om de
richtlijnen op ruimtelijke kwaliteit (beleving, visueel)
aan te vullen. Het onderscheiden van de snelle en
trage laag in het landschap en het erkennen van de
90. kaart landschap en wegen in het Nationaal Landschap
en cultuurhistorie in het Nationaal Landschap

functie van de weg als belevingsader geven nieuwe
inzichten voor kwaliteitskaders bij het wegontwerp.
Belangrijke thema’s bij deze opgave zijn:
●

taal van de weg

●

mobiliteitsfilosofie

●

ruimtelijke kwaliteit en beleving versus
veiligheid en functie

“Van Dokkum naar Kollum/ Damwoude is grotendeels een 60km/h weg, tot het laatste gedeelte (80km/h). Dit is een mooi stukje (langs
het water), je rijdt minder hard en beleeft het
landschap nadrukkelijk. Dit komt ook door het
ontbreken van vrachtwagens”.
(uit interview in Drachten)

●

versnellen en vertragen

●

snelle en trage wegen met bijbehorende
kenmerken

●

inpassingen

●

entree (nationale) landschappen

●

landschappelijke beleving vanaf de weg

●

aansluiting en beleving van dorpen en
steden vanaf de weg

●

beleving cultuurhistorische elementen vanaf
de weg

4.2 VERSNELLEN EN VERTRAGEN
Behalve het verschil in beleving is de snelle en trage
weg in meer opzichten onderscheidend; namelijk
ook in de wegomgeving en de uiterlijke kenmerken
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van de weg zelf. De trage laag in het landschap
bestaat hoofdzakelijk uit historische wegen die
vanaf halverwege de negentiende eeuw verhard
of aangelegd zijn. Een deel van de 80 km/u wegen
zijn oude straatwegen die een rechtstreekse verbinding vormen tussen steden. De overige 60-80 km/u
wegen zijn voornamelijk korte tracés die een kronkelig verloop hebben. Een deel van deze wegen is
aangelegd op hogere (drogere) delen van het land
- bijvoorbeeld dijkstructuren - vanwege de waterrijkdom in de provincie. Hierdoor is juist vanaf deze
wegen het omliggende landschap goed zichtbaar
en herkenbaar, ze hechten zich als het ware aan

“De weg van Drachten – Emmen is vanaf Oosterwolde is 100 km/h, dit wordt aangegeven
door de rechte groene streep. De weg is een
provinciale, snelle route en voert door een dunbevolkt (relatief leeg) gebied en een grootschalig landschap. Het is een saaie route”.

het landschap en zijn onderdeel van de identiteit
van de omgeving.

(uit interview in Drachten)

Het snelle en het trage landschap
De snelle laag van wegen in het landschap is pas
vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw aangelegd. Deze wegen verbinden grotere steden met
elkaar en zorgen ook voor een verbinding met de
rest van Nederland. De wegen zijn zo efficiënt mogelijk aangelegd. Het landschap van de snelle wegen heeft een eigen dynamiek en is hierdoor niet
vergelijkbaar met de trage laag in het landschap.
Het is gericht op voorzieningen die niet gebiedsgebonden zijn en levert een anoniemer en universeler
beeld op. Een voorbeeld is de concentratie van
bedrijventerreinen langs de autosnelwegen, zoals
langs de A7.
Dorpssilhouetten en dorpsentrees
Bij de beleving van het landschap vanaf de weg
speelt de zichtbaarheid van dorpssilhouetten of van
dorpsentrees een belangrijke rol. Dorpsillhouetten
worden erg gewaardeerd en spelen een belangrijke
karakterbepalende en structurerende rol als onderdeel van het landschap (met verschillen per landschapstype). Vanaf de weg kunnen dorpssilhouetten
(of bijzondere elementen binnen het silhouet) een
herkenningspunt bieden.
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Het aantal herkenbare dorpssilhouetten neemt
echter af en het niet kunnen waarnemen van de
dorpen leidt tot een gevoel van desoriëntatie. Bo91. dorpsentree Woudsend

vendien wordt daarmee de kans gemist om het
eigen karakter van het dorp (als onderdeel van de
gebiedsidentiteit) zichtbaar en beleefbaar te maken.
Soms zijn dorpen verscholen achter wegbeplanting
of omgeven door een krans van (uniforme) bedrijventerreinen of nieuwbouwwijken.
Ook voor dorpssilhouetten bestaat het onderscheid
tussen het oostelijk en westelijk deel van Friesland.
In het weidse en open westelijk deel worden terpdorpen waargenomen. Dit dorptype speelt een
belangrijke karakterbepalende en structurerende rol
in het landschap. Om het dorpssilhouet 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 omringd door enkele

92. dorpsentree Woudsend

gebouwen, boerderijen en passend groen. Vanaf de
weg kunnen dorpssilhouetten een herkenningspunt
bieden voor de plaatsbepaling. Belangrijk als herkenningspunten zijn oude kerktorens of melkfabrieken in de silhouetten. In het oosten van Friesland
worden vanaf de weg geen dorpssilhouetten waargenomen. Hier gaan wegen door dorpen, waardoor
in dit gebied de dorpsentree belangrijk is.
Voorbeeld Woudsend
Door de aanleg van de nieuwe rondweg bij Woudsend hebben zowel het dorpssilhouet als de dorpsentree aan herkenbaarheid verloren. Daar waar
de entree naar het dorp voorheen plaatsvond via
een karakteristiek oorspronkelijk bebouwingslint,
leidt het huidige aanzicht vanaf de nieuwe weg tot
een gevoel van vervreemding. De weg hecht zich
niet aan het landschap en biedt beperkt zicht op
het landschap en op de fraaie boerderijlinten in de

93. Grens Nationaal Landschap
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directe omgeving. (afb. 91, 92)

De kwaliteit van de zuidelijke dorpsentree van
Woudsend staat onder druk. Recente ontwikkelingen en toekomstige plannen laten zien dat het
belevingsaspect onvoldoende is meegenomen. De
zichtbaarheid en herkenbaarheid van het dorpssilhouet neemt af, bijvoorbeeld doordat de ruimte
tussen het dorp en de weg wordt bebouwd met bedrijfsloodsen. Dit verzwakt de beleving van het landschap. De karakterbepalende rol van het dorp in het
landschap, onder andere als herkenningspunt voor
plaatsbepaling vanaf de weg, vormt een belangrijk
onderdeel en kwaliteitskader bij het wegontwerp.
94. Kansenkaart voor het landschap

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân
In het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân is
samen met de streek nagedacht over de bijzondere kwaliteiten van het landschap en kansen voor
wonen, werken, recreatie en toerisme waarmee het
karakter van de streek kan worden versterkt (afb.
93). De voortvarende aanpak heeft geresulteerd in
een fraaie landschapsontwikkelingsvisie en kansenkaart gebaseerd op het uitgangspunt dat het landschap het product vormt van ontwikkelingen in de
landbouw, natuur, economie en samenleving (afb.
94). De inzet is niet om de tijd stil te zetten maar
juist om mee te bewegen met ontwikkelingen om
het landschap als economisch kapitaalgoed te versterken. De belangrijke rol van de weginfrastructuur
bij de beleving van het landschap is geen wezenlijk
onderdeel geweest van de landschapsontwikkelingsvisie (afb. 95).
Bewustwording van de weg als belevingsader biedt
mogelijkheden om nieuwe lagen van het landschap
te tonen. Vanaf de weg wordt het visitekaartje afgeven voordat kan worden overgestapt op waterwegen, fiets- en wandelpaden of een verblijf in het
gebied.
Beleid
De ambities op verkeer- en vervoergebied in Friesland zijn vastgelegd in het Provinciaal Verkeer- en

95. Wegen Nationaal Landschap

Vervoerplan 2006 (PVVP). De provincie wil een kwa79

litatief goed wegennet bieden en daarmee een
bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, veiligheid
en leefbaarheid in Friesland. De kwaliteit van het
wegennet wordt afgemeten aan de opbouw van
het wegennet, de inrichting daarvan en de inpassing in het landschap.
De doelen ten aanzien van het wegennet in Friesland zijn:
1.

fasegewijs werken in de richting van een
Duurzaam Veilige wegstructuur door het toe
passen van de vormgevingseisen, vastgelegd
in de Provinciale Richtlijn Wegontwerp (PRW)

2.

bij groot onderhoud, reconstructies en nieuwe
infrastructuur, onze wegen inpassen in het
landschap conform de ‘Nota Fryske diken yn’t
grien’

Beleidsontwikkelingen
Het document Provinciale Richtlijn Wegontwerp
(PRW) Fryslân wordt momenteel herzien. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige
richtlijn is dat het principe van het gefaseerd tot een
eindbeeld komen wordt losgelaten. Van de tabel
‘intensiteit/ verkeersbeeld’ wordt niet afgeweken.
Deze tabel bepaalt welk type weg gekoppeld is
aan welke verkeersintensiteit.
Ook de nota ‘Fryske Diken Yn’t Grien’ wordt momenteel herzien. De aanleiding hiervoor is o.a. dat
de provincie een meer integrale benadering van
kwaliteitskaders voor het wegontwerp ambieert.
Belangrijk bij een integrale benadering is de relatie
tussen de PRW (technische eisen) en de richtlijnen
voor ruimtelijke kwaliteit. De gedachten gaan op dit
moment uit naar een ‘integraal kwaliteitskader’ met
de PRW als technische basis. De basis wordt aangevuld met kwaliteitsrichtlijnen, zoals de bestaande
richtlijnen voor landschappelijke inpassing maar
ook met de mogelijkheid voor nieuwe richtlijnen
over ruimtelijke kwaliteit en/of specifieke thema’s
m.b.t. de ruimtelijke kwaliteit.
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4.3 KWALITEITSKADERS
1. Belevingskwaliteit
De landschapsvisie van het Nationaal Landschap
Zuidwest Fryslân richt zich op veel terreinen op het
snijvlak van sectoren, zoals bijvoorbeeld het conflict
tussen agrarisch verkeer en recreatief fietsverkeer
op plattelandswegen. Desondanks is het opvallend
hoe de visie zich conformeert aan de vertrouwde

“Het Tjeukemeer is de mooiste plek vanaf de
weg. Het zicht is telkens verschillend, sterk afhankelijk van het licht”.

functionalistische driedeling uit het verkeersbeleid.
Stroomwegen (100-120 km/u), gebiedsontsluitings-

(uit interview in Drachten)

wegen (80 km/u) en erftoegangswegen (60 km/u)
worden in praktijk vanuit het Duurzaam Veilig beleid
gecategoriseerd waarbij de visie een rustige en terughoudende vormgeving propageert met als inzet
de weg ondergeschikt te maken aan het landschap.
Wegcategorisering bepaalt de basis
Juist in de wegcategorisering schuilt de ruimtelijke
impact, waarbij elke categorie z’n eigen noodzakelijkheden aan belijning, dimensionering, kruisingsprincipe en meubilering met zich meebrengt. Het
beleidsvoornemen om de N359, de centrale route
door het Nationaal landschap, als stroomweg in te
richten heeft een grote impact op de beleving van
het landschap. Naast grotere breedtes van rijbanen
en bermen brengt dit ook ongelijkvloerse kruisingen
en aansluitingen met zich mee, waarbij de ontwerpsnelheid van 100 km/u eraan bijdraagt dat ook
de beleving in een andere categorie terecht komt;
die van snelle infrastructuur, los van het landschap.
Keuze voor een “trage” weg
De conclusies uit het belevingsonderzoek Nieuwe
Kijk op Wegen in het Landschap duidt op een
waardering voor de landschapsbeleving bij een
ontwerpsnelheid van 60 tot 80 km/u. Waar belevingskwaliteit een primaat in de beleidsvorming
voor het Nationaal Landschap moet hebben, pleit
dit voor een doordachte integrale afweging voorafgaand aan de wegcategorisering in het gebied.
De keuze om de N359 te onttrekken aan de functionele aanpak van een stroomweg en in te richten
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als gebiedsontsluitingsweg (met stroomfunctie) laat
ruimte voor beleving van de waardevolle omgeving.

“Bij 60 km en 80 km kan je nog rondkijken. Bij
100 km moet je je volledig op het verkeer concentreren”.

Vanuit de belevingskwaliteit ontworpen kruisingen,
in de vorm van gelijkvloerse oplossingen in plaats
van ongelijkvloerse aansluitingen, kunnen bijdragen
aan de landschapsoriëntatie en staan een veel
meer directe koppeling met recreatieve voorzienin-

(uit interview in Joure)

gen en overstappunten toe.
2. Kwaliteitskaders voor beleid
Belevingswaarde staat centraal in een gebied
met de status van een Nationaal Landschap en is
afhankelijk van het onderling samenspel tussen
samenleving, economische vitaliteit en ruimtelijke
karakteristieken. Tussen de betrokken beleidsvelden
bestaan echter verschillende gescheiden sectorale
beroepspraktijken met hun eigen denk- en handelswijzen. Een versterking van de belevingswaarde
vraagt een transitie van een sectoraal opgebouwde
naar een integrale aanpak, waarbij de belevingswaarde centraal staat. Het Nationaal Landschap is
hierbij een voor de hand liggend platform om dit
op een regionale schaal te organiseren. Deze aanpak vraagt een nieuw perspectief bij de betrokken
overheden en maatschappelijke organisaties. De
opgave voor de gemeenten is om de economische
betekenis van de landschapsbeleving te onderkennen en bij het mobiliteitsbeleid voor een Nationaal
Landschap niet terug te vallen op ‘economie=asfalt’.
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Voor het Nationaal Landschap is de opgave een
visie uit te werken op de beleving van(af) de wegen
van structuurniveau tot landschappelijke enscenering van beeldbepalende plekken. Deze wegenvisie
dient als vertrekpunt voor de integrale afweging van
de wegcategorisering in het
De provincie is als eigenaar en beheerder van de
provinciale wegen aan zet om een tussenstap in
de beleidsvorming te introduceren waarmee de
wegenvisie uitgangspunt kan zijn voor de afweging in de wegcategorisering. De standaarden en
ontwerprichtlijnen voor de stroomfunctie van wegen
kunnen zich in het Nationaal Landschap beperken
tot de breedte van het asfalt waarbij de berm en
directe omgeving een flexibele gebiedsafhankelijke
inrichting krijgt.
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