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5. DNA van Friese wegen
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DNA van Friese wegen
De opgave DNA van Friese wegen richt 

zich op het herstel van de verbinding 

met het landschap en de wijze waarop 

historische lijnen hierbij als uitgangs-

punt kunnen dienen. Tot op heden wordt 

met het oog op het economisch belang 

voornamelijk ingezet op snelle wegen, 

bedrijvigheid, wonen en werken. Met de 

opkomende vergrijzing ontstaat in (delen 

van) Friesland, met hoge landschappelijke 

schoonheid en fraaie historische dorpen, 

een toenemend economisch belang bij 

recreatieve ontsluitingsstructuren en voor-

zieningen. 
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5.1 INLEIDING 

Wanneer culturele en landschappelijke waarden 

belangrijk zijn of worden voor de economie dan 

dient het wegontwerp hierop in te spelen. De trage 

laag (van 60-80 km/u wegen) is zeer geschikt om 

het landschap te tonen en de toegankelijkheid in 

het landschap eenvoudig te vergroten. De recente 

wegontwikkeling is echter vaak, ook voor de lande-

lijke wegen, gericht op veiligheid en efficiency en 

technische oplossingen waardoor de gebiedsken-

merken en een unieke weg- en landschapsbeleving 

verdwijnen.

Historische ontwikkelingen en structuren moeten 

hier houvast bieden aan nieuwe plannen voor weg 

en vervoer. De vraag is wat de toekomstige econo-

mische impuls in Friesland zal zijn en op welke wij-

ze het wegontwerp hieraan gekoppeld kan worden. 

In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de relatie 

tussen het wegenstelsel voor de landbouw en dat 

voor het recreatief gebruik. Het landbouwverkeer 

ontwikkelt en neemt (qua machines) in omvang toe, 

waardoor ook schaalvergroting van de infrastruc-

tuur plaatsvindt. Deze ontwikkeling kan niet zomaar 

plaatsvinden zonder dat er gebiedskenmerken en 

een unieke weg- en landschapsbeleving verdwijnt. 

De vraag is waar deze vergroting en verbreding toe 

te staan, en waar niet. Kan er, door bewuste keuze 

voor een primaire functie van de weg, krimp ont-

staan in het bestaande wegenstelsel? (afb. 96)

In het verlengde hiervan ligt het aspect onderhoud. 

De vele wegen brengen veel onderhoud met zich 

mee hetgeen tot hoge kosten leidt. Zijn er mogelijk-

heden om hier ‘duurzamer’ mee om te gaan? Hoe 

ziet een eenvoudig wegenstelsel, gebaseerd op de 

beleving van het historisch erfgoed,  eruit voor zowel 

de landbouw als de recreatie? Wat is het kwaliteits-

telsel hiervoor op lange termijn?
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Belangrijke thema’s bij deze opgave zijn: 

•	 gebruik:	recreatie	versus	landbouw

•	 beleving	van	historisch	erfgoed	

•	 opheffen	en	herwaarderen

•	 identiteit	van	de	weg	

•	 innovatie	

5.2 DNA VAN FRIESE WEGEN

Recreatie versus landbouw

De relatie tussen het wegenstelsel voor de land-

bouw en het wegenstelsel voor het recreatief 

gebruik leidt tot een aantal actuele vraagstukken. 

Zowel het toeristisch-recreatief verkeer als het land-

bouwverkeer is in ontwikkeling.

Identiteit van de weg

Wegen genereren zowel de ontsluiting als de be-

leving van het landschap. De snelle wegen dienen 

voor het verkorten van afstanden en het vergroten 

van het bereik. De langzame, landelijke platte-

landswegen brengen je als bezoeker niet alleen het 

landschap in, maar maken ook al deel uit van het 

landschap. (zie 2.2. De weg en het landschap)

Vooral de snelwegen hebben geen specifiek land-

schappelijk karakter meer. Een veel voorkomend 

beeld is dat van wegen met volle bermen door 

geluidsschermen, verkeersborden, reclame-uitingen 

en bedrijventerreinen. Het lokale wegenstelsel volgt 

langzaam in deze ontwikkeling en toont in veel ge-

vallen ook al niet meer het karakter van het omlig-

gende landschap. 

De landelijke wegen ontlenen hun karakter aan de 

fysieke condities van het landschap en aan de tijd 

waarin het door mensen in gebruik genomen werd. 

Gezamenlijk vormen ze min of meer herkenbare en 

gewaardeerde landschapsbeelden. Dit geldt ech-

ter niet voor alle landelijke wegen. Veel landelijke 

wegen zijn gewijzigd door ontwikkelingen in de 

landbouw en vanuit het belang van toerisme en 

maken daardoor niet meer deel uit van het land-

schap. De wijzigingen hebben naast gevolgen voor 

97. Het wegenstelsel voor recreatief gebruik 

98. Het wegenstelsel voor de landbouw



88

de infrastructuur ook gevolgen voor het omringende 

landschap gehad. De opgave is hoe we de verschil-

lende wegen in het landschap weer een functie 

kunnen geven, zodanig dat de weg als belevings-

ader wordt versterkt. 

Functie van het wegenstelsel

Aangezien de toeristisch-recreatieve sector in Fries-

land een toenemende economisch betekenis krijgt 

is het essentieel om ook de belangen van deze 

sector mee te nemen. Voor de bezoeker speelt de 

weginfrastructuur een centrale rol in de beleving 

van het landschap . Het tonen van nieuwe lagen 

van het landschap kan in betekenis toenemen door 

wegen een verschillende uitstraling, identiteit en 

functie te geven. 

Een voorbeeld van de rol van de wegen bij de bele-

ving van het landschap is het aanbod van autorou-

tes door het VVV kantoor Lauwersland:  

“Het Lauwersland leent zich uitermate goed om 

met de auto doorheen te toeren. U hoeft niet perse 

actief dit prachtige natuurgebied te verkennen. Ook 

in de auto vindt u tal van mooie plekjes. Hier kunt u 

vanzelfsprekend even uitstappen en genieten van 

de rust, weidsheid en ruimte.” 

Een aantal voorbeelden van deze recreatieve auto-

routes zijn (afb.99):

•	 Terpenlânroute  - door het Friese 

 terpenlandschap

•	 Steengoed route – langs monumenten en 

 bezienswaardigheden

•	 De laatste eer – langs grafmonumenten in 

 Noordoost Friesland

Het wegenstelsel voor de landbouw

Het antwoord van de agrarische sector op een 

vitale bedrijfsvoering is schaalvergroting. Het agra-

risch verkeer groeit op twee manieren. Ten eerste 

worden de voertuigen van het boerenbedrijf naar 

het land steeds groter. Daarnaast verindustrialiseert 

een gedeelte van de sector. Hierbij valt te denken 

99. Recreatieve autoroutes VVV Lauwersland

“Van de N351 (Oosterwolde-Wolvega) zijn de 80 

km stukken het leukst. De 100 km stukken zijn 

saai, er is daar niks, geen bebouwing. Afwisse-

ling is wel belangrijk op een route”.

(uit interview in Oldeberkoop)

“Als je binnendoor rijdt, beleef je het landschap 

anders. Je rijdt langzamer en ziet meer. Ook zijn 

de wegen bij een hogere snelheid, anders. De 

weginrichting is dus ook bepalend voor wat je 

ziet”.

(uit interview in Gersloot)
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aan het melktransport, biomassaproductie en de 

vergisting van mest. Dit brengt niet alleen meer ver-

keersbewegingen met zich mee, ook de vrachtwa-

gens worden zwaarder. In plaats van vrachtwagens 

worden bovendien zware trekkercombinaties meer 

en meer gangbaar als transportmiddel. Dit leidt 

niet alleen tot conflicten met recreatieverkeer maar 

ook tot hoge onderhoudskosten aan kapot gereden 

plattelandswegen.

Krimp en de instandhouding van het wegenareaal

Krimp voltrekt zich in het noorden van Friesland; 

voorzieningen lopen terug en mensen trekken weg. 

Vanuit de ontginningsgeschiedenis en de latere 

ruilverkavelingen kent het gebied een rijk netwerk 

aan (plattelands)wegen, die allemaal in gebruik 

zijn. Hoewel de inwoneraantallen afnemen, is de 

intensiteit van het wegennetwerk in noord Friesland 

vergelijkbaar met dichtbevolkte streken van ons 

land. De instandhouding van dit uitgebreide areaal 

is in toenemende mate een zware financiële op-

gave voor het gebied. Met het teruglopen van be-

schikbare middelen als gevolg van de krimp is het 

zinnig te zoeken naar structurele en kostenefficiënte 

werkwijzen. Het is de vraag of een deel van de we-

gen niet boventallig worden in deze demografische 

ontwikkelingen (afb. 100 t/m 103).

Beleid 

Met betrekking tot de (extra) verkeersbewegingen 

in het landelijk gebied zijn (en worden) er verschil-

lende beleidsdocumenten opgesteld: 

Bij integrale gebiedsontwikkeling op basis van het 

Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 

(pMJP) wordt naast de thema’s landbouw en visserij 

ook gewerkt aan de thema’s natuur, water, recreatie 

& toerisme, landschap en de sociaal – economische 

vitaliteit van het platteland. Hierbij is naast aan-

dacht voor inrichting van gebieden aandacht voor 

het realiseren van ruimtelijke structuren en maatre-

gelen ten behoeve van Nationale landschappen en 

Ecologische Hoofdstructuren. Ook kunnen maatre-

gelen gericht zijn op recreatieve aspecten. Binnen 

102. Wegen 2000

101. Wegen 1950

100. Wegen 1830
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dit kader is het beleid om gebruik van de weg door 

agrarisch verkeer zoveel mogelijk te voorkomen.

Landbouwstructuur onderzoek Fryslân

De provincie Fryslân heeft recentelijk een land-

bouwstructuur onderzoek uitgevoerd (Concept- 

Landbouwstructuur onderzoek Fryslân, 2010). De 

voorlopige conclusie van dit onderzoek is een 

doorgaande ontwikkeling van schaalvergroting voor 

akkerbouw- en melkveebedrijven. In gebieden waar 

een tekort is aan kavels met geconcentreerde lig-

ging leidt dit tot extra verkeersbewegingen. De ten-

dens van een groeiend toeristisch-recreatief gebruik 

geeft het belang aan van een goede oplossing 

voor de extra verkeerseffecten/ bewegingen die om 

meer dan alleen de landbouwsector gaat.

“Kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer”

De provincie Friesland ontwikkelt momenteel het 

document ‘kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer’. Het 

netwerk wil bijdragen aan het verbeteren van de 

verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en de 

leefbaarheid in het buitengebied van Fryslân:

[..] Het netwerk dient als drager voor de zwaarste 

vervoermiddelen op de belangrijkste verbindende 

routes. Daarnaast draagt het bij aan bewuste loca-

tiekeuzes van verkeersaantrekkende bestemmingen 

in het landelijk gebied [..]

Ook het aspect onderhoud komt als actualiteit en 

onderdeel van de probleemomschrijving naar voren:  

In toenemende mate stuiten wegbeheerders op 

een financiële grens om het gehele wegennet te 

kunnen onderhouden. Een van de oorzaken hiervan 

is de schade die het zware landbouwverkeer aan 

de wegverharding en bermen oplevert bij bepaalde 

wegbreedtes of ondergronden. De plattelandswe-

gen zijn niet ingericht op de zwaarte en omvang 

van het huidige landbouwverkeer [..]

105. 1950 detail Burdaard- Damwoude

104. 1830 detail Burdaard- Damwoude



91

5.3 KWALITEITSKADERS  

1. Bestaande wegen, nieuwe functies

Leeuwarden en Dokkum worden met water verbon-

den door de Dokkumer Ee. Deze barrière is voor het 

wegverkeer slechts op twee plaatsen over te steken; 

bij Burdaard en Sibrandahus. Tussen deze twee 

kruisingen lopen zes wegen parallel aan de water-

weg en aan elkaar; de Iedyk ten noorden van de Ee 

en de Klaarkampsterwei/Burdaarderstrijtwei, Wiere-

wei, Lauwersseewei, Tuskenmarren en Reidfjild aan 

de zuidzijde (afb. 104 t/m 107). 

Met de toekomstige nieuwe verbinding wordt 

een snel alternatief geboden voor de auto tussen 

Leeuwarden en Dokkum. De toevoeging van deze 

nieuwe regionale autoverbinding roept de vraag op 

hoe met de zeven al aanwezige parallelle wegen 

zou moeten worden omgegaan. Op de belangrijk-

ste verkeersweg van dit rijtje, de Lauwersseewei kan 

landbouwverkeer op de rijbaan worden toegestaan 

om de overmatige belasting van omliggende plat-

telandwegen te reduceren. De ventweg kan dan 

door fietsers worden gebruikt. De Burdaarderstrijt-

wei, direct ten zuiden van de Dokkumer Ee biedt de 

kans voor een doorgaande snelfietsroute, bedoeld 

als alternatief voor het gebruik van de auto op 

de regionale schaal. Het autoverkeer zou hiertoe 

moeten worden ‘geknipt’ waarmee de weg alleen 

gebruikt kan worden voor (agrarisch) bestemmings-

verkeer. Voor de Wierewei en Tuskenmarren is het 

denkbaar deze om te vormen tot ‘eigen weg’ van 

de aanliggende boerderijen. Sommige wegen kun-

nen wellicht gecontroleerd worden gedegradeerd 

tot puinweg, waarmee het voortdurende herstel van 

het wegdek kan worden voorkomen. 

106. 2000 detail Burdaard- Damwoude

“Over het algemeen past het wegbeeld bij de 

aangegeven snelheid. Dit geldt alleen meestal 

niet voor een 60km/h weg”.

(uit interview in Gersloot)
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2. Emancipatie van het wegbeheer: herbezinning, 

koppeling behoeften en voorzieningen

Gemeenten zijn in tijden van krimp blij met elke ont-

wikkeling van economische activiteiten en voeren 

een zeer beperkt sturingsbeleid t.a.v. doorgroei en 

vestiging van verkeersaantrekkende wegen. Bijvoor-

beeld: een boer die aan een historische landweg is 

gestart met het vergisten van mest. Het bedrijf wordt 

in hoog tempo uitgebreid en is afhankelijk van 

bevoorrading door voertuigen van 50 ton. 

Deze vorm van agrarische industrialisatie brengt 

voor zowel de gemeentelijke als provinciale wegbe-

heerder de verplichting met zich mee de overmaat 

aan wegen op een goed onderhoudsniveau te 

houden. Hier is herbezinning nodig op de koppeling 

tussen behoeften en voorzieningen. Wanneer de 

onderhoudsplicht van de toegangswegen voor een 

langere periode zou worden gekapitaliseerd ont-

staat een substantiële premie op verplaatsing van 

het bedrijf naar een plek die beter is gelegen aan 

het hoofdwegennetwerk. Naast het herschikken van 

ontwikkelingen die zich al hebben voltrokken vraagt 

het wegbeheer in tijden van krimp een proactieve 

en sturende visie; er zullen keuzes gemaakt moeten 

worden. In navolging van het waterbeheer is het tijd 

voor de emancipatie van het wegbeheer.
107. Plattelandswegen
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