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Knooppunten, inf

formatie en beleving
In de loop der tijd zijn verschillende projecten opgesteld om de relatie tussen de
weggebruiker en de omgeving vanaf de
weg te verbeteren. Voorbeelden zijn de
snelwegpanorama’s en de bruine borden
die verwijzen naar Nationale Landschappen. Deze opgaven komen voort uit een
ontwikkeling waarin de relatie met, en het
zicht op het landschap dreigt te verdwijnen. De oorzaak van deze ontwikkeling
ligt volgens het Rijk in de dichtgroei van
snelwegzones met o.a. bedrijventerreinen.
Een belangrijke andere oorzaak ligt in het
huidige wegontwerp; door de trend van
de ongelijke kruisingen heeft de weggebruiker steeds minder de keuze om het
landschap in te trekken.

95

6.1 INLEIDING
De ontwikkeling van het versnellen heeft een eigen
landschap gecreëerd dat nauwelijks meer een relatie heeft met het omliggende landschap. Anonieme
(uniform ingerichte) kruispunten en rustplekken verleiden de weggebruiker niet zomaar tot bepaalde
spontane keuzes, zoals een afslag in het landschap.
Projecten die de relatie met het landschap moeten
vergroten zijn te algemeen en sluiten niet aan bij de
weggebruiker.
108. Tracé A6/A7 Lemmer- Drachten en het omliggende landschap

Deze opgave richt zich in eerste instantie op leisure
gedrag en het vraagstuk op welke manier de weggebruiker verleid kan worden bepaalde keuzes te
maken (om bijvoorbeeld het landschap in te trekken). Welke specifieke soort informatie langs de weg
(en langs welk wegtype) kan de weggebruiker verleiden zijn gedrag of keuze te doen veranderen? Het
verhaal van de verleiding gaat ook op voor knooppunten. Punten waarin verschillende wegtypen
elkaar kruisen zijn op grote schaal verdwenen, zoals
bij de ongelijkvloerse kruisingen en aquaducten. Er
liggen kansen in een helder visueel contact met het
omliggende landschap en plekeigen inrichting van
knooppunten. Een op het landschap gebaseerde
inrichting van verzorging- en carpoolplaatsen en de
verknoping van de snelweg met het onderliggend
wegennet en andere vervoersmodaliteiten bieden
de weggebruiker bestemmingen om werkelijk in
contact te komen met de omgeving. (afb. 108)
Belangrijke thema’s bij deze opgave zijn:
•

DNA van Friese wegen

•

Silhouet en snelwegpanorama’s

•

Informatievoorzieningen en beleving
(bruine borden)
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•

Ontmoetingsplekken

•

Rustpunten en verzorgingsplaatsen

•

Ontmoetingsplekken en recreatie

•

Poorten van Fryslân

•

Rustplaats als toegangspoort

•

Gebiedstoegang en overstappunten

•

Imago en innovatie

•

Knooppunten en imago

6.2 KNOOPPUNTEN, INFORMATIE EN BELEVING
Bruine borden
Uit het belevingsonderzoek is naar voren gekomen
dat de bruine informatieborden die verwijzen naar
Nationale Landschappen niet opvallen of tot verwarring leiden door het ontbreken van een duidelijke bestemming (afb. 109). De bruine borden zijn
ontstaan vanuit het Programma Routeontwerp. Het
vertrekpunt is dat de bruine borden staan op het

109. Bruine borden

contactpunt tussen de weg en het gebied van gelijke orde: snelwegen en Nationale Landschappen.
Op de bruine borden staat een illustratie van een
karakteristiek element van het gebied. De borden
zijn vanaf 1 juli 2008 geplaatst, ter gelegenheid
van het 125 jarig bestaan van de ANWB. Een effect
van de borden is dat er nog meer informatie wordt
toegevoegd aan de informatie die de bestuurder al
krijgt. Vanuit de strikte regels voor verkeersborden
op netwerkniveau zijn de borden daarom niet in
één lijn met het beleid van Rijkswaterstaat. In Friesland staat tot op vandaag één bruin bord, ter verwij-

“Borden met verwijzing naar uitkijkpunten zijn
wel leuk. Het is nuttig, want het verwijst naar
iets”.

zing naar het Nationaal Landschap de Noordelijke
Friese Wouden.

(uit interview in Gersloot)

Door de plaatsing langs landschapsgebieden verwijzen de borden in Nederland naar een omgeving
in plaats van een te bezoeken plaats. Dit verschilt
met de bruine borden in het buitenland die, zo blijkt
uit het onderzoek, bij een deel van de weggebruikers wel tot een verandering van het gedrag leidt
en tot de keuze om het afgebeelde te bezoeken.
Op de bruine borden in Nederland ontbreekt een
duidelijke bestemming zoals een bewegwijzerd
bezoekerscentrum of een ‘follow-up’. De informatie
wordt niet direct gevolgd door het echte element
in het landschap of de omliggende omgeving. Het
verwijzen naar landschapstypen is daarom alleen
mogelijk als de karakteristieke elementen direct in

“De bruine borden met informatie over het landschap attenderen de automobilist er wel op dat
er iets is in de omgeving. Je denkt een recreatiegebied, of zo. Het wonderlijke is dat de borden niet verwijzen naar een punt waar je naar
toe kan gaan”.

het landschap zichtbaar zijn.
(uit interview in Joure)
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Beleving van het wegbeeld
Het Handboek Wegontwerp (CROW 2002) geeft een
opsomming van elementen die een wegbeeld bepalen. Onder wegbeeld wordt verstaan:
“het beeld dat een weggebruiker, rijdend over de
weg, ervaart uit het verloop van de weg, de visuele

“Een voorbeeld van een goede rotonde is in
Drachten, dit komt door de beplanting. Het is
ideaal voor een stedelijk gebied, maar past niet

ondersteuning daarvan en het omringende landschap….”
Het wegbeeld wordt hier onderscheiden in drie elementen:

in een buitengebied”.

•

ruimtelijke ontwerpelementen en het
dwarsprofiel van de weg

(uit interview in Drachten)

•

de elementen waarmee de weg wordt
aangekleed (wegmeubilair enz.)

•

het landschap waar de weg doorheen loopt

Volgens het Handboek Wegontwerp (CROW 2002)
zijn er voor het wegbeeld verschillende kwaliteitsaspecten van belang zoals de hoeveelheid informatie, beelddominantie en oriëntatiemogelijkheden.
Het Handboek verwijst ook naar bekende effecten

“Het traject Heerenveen-Joure is ook rommelig.
Aaneengegroeide industrie. Je ziet er nauwelijks landschap tussen. Maar je hebt dan wel
alle ellende bij elkaar aan de weg en niet overal verspreid in het landschap”.

van omgevingskenmerken. Een recente studie (S.N.
de Ridder, R.F.T. Brouwer, 2002) is uitgevoerd om de
effecten van omgevingskenmerken op het rijgedrag te verzamelen. Hieruit komt naar voren dat de
omgeving effect heeft op de beleving. De studie
onderstreept dat een weg niet te saai maar ook niet
te druk mag worden. Maar een invulling van deze
termen is moeilijk. Wel is er meer bekend van het

(uit interview in Oldeberkoop)

effect van obstakels en visuele waarneming op het
rijgedrag. Een voorbeeld hiervan is dat onderbroken
begroeiing, zo is de verwachting van de deskundigen, kan leiden tot snelheidsverlaging. Waar sprake
is van continue begroeiing treedt een snelheidsverhoging op.
Ontmoetingsplekken
Oriëntatiepunten
De weg is een belangrijk instrument om verbinding
met de omgeving te krijgen. In de omgeving bestaande hogere oriëntatiepunten (kerktorens, molens, fabriekspijpen) die zichtbaar zijn vanaf de weg,
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werken goed als herkenningspunt. Via deze punten
wordt van achter het stuur de verbinding gezocht
met het dorp in de omgeving. Landschappelijke
veranderingen die de binnenkomst in een bepaald
landschap laten zien, worden veel minder duidelijk
waargenomen.
Ontmoetingsplekken in het landschap
Hoe kunnen de ontmoetingen vanaf de weg met
het landschap en de omgeving benut worden? In
het verleden waren kruispunten vaak belangrijke
ontmoetingsplaatsen. Benzinestations kunnen
gezien worden als de opvolgers van de vroegste
ontmoetingsplaatsen. Het grote verschil is echter

“Rustplekken horen zowel bij de weg als bij
landschap. Als ze alleen bij de weg zouden horen, kun je geen rust krijgen”.

dat het benzinestation vaak blijft behoren tot het
landschap van de snelle wegen, en hierdoor niet de

(uit interview in Oldeberkoop)

relatie met de landschappelijke omgeving gemaakt
wordt. Ook het contact met andere weggebruikers is
er gering. Dit contact is nog verder afgenomen doordat het aantal kruispunten langzaam verdwijnt en
er steeds vaker gekozen wordt voor ongelijkvloerse
kruisingen. Uit het belevingsonderzoek blijkt dat de
ontmoeting met het omliggende landschap belangrijk wordt gevonden en dat het landschap bewust
wordt waargenomen. De vraag is op welke plekken
de ontmoeting met het landschap het best gestimuleerd kan worden.
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Verzorgingsplaatsen als rustpunten
Volgend uit de wetgeving voor reis- en rusttijden
bevat het gesloten systeem van rijkswegen in principe elke 20 km. een parkeerplaats en elke 30 km.
een tankstation. In het beheer en de inrichting van
deze voorzieningen is de regelgeving leidend en
ligt de nadruk op veiligheid en doorstroming. Beleving en ruimtelijke kwaliteit hebben hierbij geen
prioriteit. Bestaande verzorgings- en carpoolplaatsen kunnen, met sociale veiligheid als belangrijke
voorwaarde, uitstekende plekken zijn om de relatie
met de omgeving aan te scherpen. Ze kunnen een
bredere betekenis krijgen en bieden uitstekende
mogelijkheden om het landschap te tonen. Huidige
110. Bereikbaarheid stedelijke regio’s

verzorgingsplaatsen zijn in veel gevallen slechts
functioneel en behoren daarmee (in de beleving) tot
het landschap van de snelweg. Tegelijkertijd ligt hier
een goede kans om de gebruiker werkelijk in contact te laten komen met de omgeving.
Rijksbeleid beheer en inrichting
Verzorgingsplaatsen langs rijkswegen worden aangelegd door Rijkswaterstaat. Een belangrijk vertrekpunt bij het ontwerpen van verzorgingsplaatsen is
dat ze horen bij het gesloten verkeerssysteem van
het snelwegennetwerk. Dit betekent in principe dat
de verzorgingsplaatsen alleen bereikbaar zijn vanaf
de weg en geen toegang geven tot andere verkeerssystemen. Zoals hierboven is vermeld beoogt
Rijkswaterstaat een netwerk met een eigen karakteristiek waarbij bereikbaarheid, doorstroming en
veiligheid voorop staan. Daarnaast zijn eenduidigheid en informatie (geen afleiding of verwarring) van

111. Hoofdwegennet

belang. Bij dit gesloten systeem bestaan volgens
het beleid van Rijkswaterstaat mogelijkheden voor
uitwisselingen bij de aansluitingen.
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Verzorgingsplaatsen en recreatieve kwaliteiten
Binnen het gesloten verkeerssysteem van de rijkswegen zijn er plannen voor verzorgingsplaatsen
waarbij de ontmoeting met het landschap en de
omgeving, of recreatieve functies deel uitmaken
van de inrichting. Op bijzondere plekken en voor
bijzondere initiatieven en/of integrale visies is ruimte
voor maatwerk. Dit vraagt wel aandacht voor de
bestaande regelgeving die nog niet is ingesteld op
deze plannen.
Een nationale weg en het DNA van Friese wegen
A6/A7 in Friesland: ruimte voor regionaal maatwerk

113. Wegennetwerk provincie Friesland

Van oudsher zijn de snelwegen een rijksaangelegenheid en vormen een nadrukkelijk gesloten systeem van wegvakken, aansluitingen en verzorgingsplaatsen. In de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte formuleert het Rijk haar beleid om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te
houden voor de middellange termijn (2028) (afb. 110
t/m 113). Voor Friesland betekent dit een toekomstige verbredingopgave van de A6/A7 als noordelijke
hoofdroute tussen de Randstad en de Eemshaven/
Duitsland. In het mobiliteitsbeleid komt de gebruiker
centraal te staan en wordt de samenhang tussen
de verschillende modaliteiten en tussen ruimtelijke
ontwikkeling en mobiliteit versterkt. Er is nu te vaak
sprake van bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving of een sectorale blik. Daarom brengt het Rijk
de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diege-

114. De A6/A7 in Friesland

nen die het aangaat (burgers en bedrijven) en laat
meer over aan gemeenten en provincies. Dit betekent minder nationale belangen en vereenvoudigde
regelgeving. Hierdoor ontstaat ruimte voor regionaal
maatwerk, waarbij de verantwoordelijkheid voor
ruimtelijke kwaliteit en de afstemming van beleidsvelden op regionale schaal overgelaten worden aan
provincies (afb. 114).
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Silhouetten en snelwegpanorama’s

3

Er zit een natuurlijke spanning tussen de snelweg
als functionele nationale verbinding en de lokale

P

landschapsstructuur van de omgeving. De route
2

P

over de A6/A7 bestaat over grote delen uit een
fraaie ingetogen weg door het weidse Friese land-

P
P

P

P

schap. Een nationale weg voert hier door een lokaal

1

landschap. De snelweg doorsnijdt de lokale topoP

115. De A6/A7 in de regio Zuidwest Friesland, met bestaande
verzorgingsplaatsen

grafie en vormt een intensief gebruikte openbare
ruimte waarbij de omgeving een boodschap overbrengt (afb. 115).

P
P

Historische silhouetten en bedrijventerreinen
Het zicht op historische silhouetten van steden en
dorpen is de laatste decennia ingeruild voor doorP

P

gaans anonieme bedrijventerreinen. Om te voorko-

P

men dat deze terreinen aaneengroeien langs de
weg is de opgave actief de tussenruimten veilig te

P

stellen en landschappelijk te programmeren. Daar-

P

naast verdienen de terreinen zelf een impuls als het
gaat om de ruimtelijke kwaliteit door te investeren in

P
P

P

stevige en plekspecifieke groenblauwe casco’s als

P

raamwerk voor de bedrijfsbebouwing (afb. 116).
P

116. Bedrijventerreinen langs het tracé A6/A7

Entrees, grenzen en overgangen
De provinciegrens als geografische grens is op
zichzelf geen boodschap waar de weggebruiker
warm voor loopt. Desondanks wordt deze grens met
bordjes in de bermen van rijkswegen aangegeven.
De zuidelijke entree van de provincie Friesland aan
de A32 is ter hoogte van Steenwijk opgeluisterd
met een serie grote zwerfkeien die vrijkwamen in
het grondwerk voor de weg (afb. 117). Iedere weggebruiker herkent ze als symbool voor de overgang
naar Overijssel. Op andere plekken in het land zijn
ook geslaagde voorbeelden te vinden van kunstwerken die overgangen accentueren; zoals de Tong
van Lucifer op de Knardijk in de overgang van zuid
en oost Flevoland, of de huisjes op de entreepunten
van de Noordoostpolder (afb. 118 t/m 120).

117. Entree Friesland bij Steenwijk
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6.3 KWALITEITSKADERS
1. Poorten van Friesland
Naast de toepassing van symbolen om provinciegrenzen te markeren kan ook worden ingezet
op de leesbaarheid van de werkelijke majeure
landschappelijke overgangen. Voor Friesland kan
gedacht worden aan een herkenbare coupure van
de dijk bij Lemmer waarmee de overgang van het
oude en het nieuwe land manifest gemaakt wordt.
Ook bij de aansluiting van de Afsluitdijk op het Friese land ligt een voor de hand liggende kans om de
dramatiek van dit overweldigende punt beleefbaar
te maken (afb. 121). Gedacht kan worden aan het
plaatselijk in hoogte verheffen van de weg waarmee de weggebruiker zicht wordt geboden op de

118. Tong van Lucifer

Waddenzee (deze is in de huidige situatie niet zichtbaar vanaf de weg). Daarnaast zou de overhoek in
de verkeersaansluiting kunnen worden benut met
een uitzichtpunt dat tegelijkertijd een landmark
vormt; een mogelijke recreatieve bestemming met
horeca, sociale- en informatie voorzieningen.

119. Kunstwerken Flevoland

120. Kunstwerken Noordoostpolder
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2. Verzorgingsplaatsen als rustpunten
Het voorbeeld van een bestaande verzorgingsplaats met recreatieve potenties in Friesland is die
midden in het Tjeukemeer; het hooggewaardeerde
zicht op het Tjeukemeer is het belangrijkste icoon
121. Entree Friesland bij de afsluitdijk

voor de beleving van Friesland vanaf de snelweg.
(afb. 122) Deze bijzondere plek kent een natuurlijk isolement ten opzichte van het onderliggend
wegennetwerk en heeft momenteel grote beheerproblemen en een gebrek aan sociale controle. De
verzorgingsplaats ligt klaar voor bijvoorbeeld een
recreatieve voorziening, horeca, botenverhuur of
sportactiviteiten, waarmee getracht kan worden een
einde te maken aan de criminaliteit en beheerproblemen. Bij de inrichting van het terrein verdienen
aspecten als het laten terugkomen van kenmerken

122. Verzorgingsplaats Tjeukemeer

van het omliggende landschap, het plaatsen van
informatiepanelen en het creëren van openheid en/
of verbindingen extra aandacht. Hierdoor komt de
verzorgingsplaats behalve in de wegomgeving ook
in de landschappelijke omgeving te liggen.

104

105

