
Januari 2013

Kwaliteitsnetwerk voor

landbouwverkeer 



2



3

Aanleiding
Fryslân is bij uitstek een agrarische provincie. Hierdoor maakt landbouwverkeer

veel gebruik van openbare wegen. Naast de agrarische sector is toerisme en 

recreatie een belangrijke economische drager. Recreanten en de bevolking van 

Fryslân waarvan 30% in het buitengebied woont, maken ook gebruik van die

wegen, maar met een ander doel en soms tegenstrijdige belangen. 

Daarnaast botst de aanwezigheid van landbouwverkeer op de openbare weg soms

met de principes van ‘duurzaam veilig verkeer’ zoals de provincie Fryslân die 

hanteert. Een van die principes is: 

De praktijk in Fryslân laat zien dat deze gelijkwaardigheid nog niet overal te vinden

is. Het meest duidelijke voorbeeld is de combinatie fietser – landbouwvoertuig: ver-

schil in snelheid en massa. Het wegnemen van die grote verschillen tussen wegge-

bruikers is niet zo eenvoudig. 

Deze verschillen vergroten de kans op ongevallen en beïnvloeden de reistijd van

snelverkeer. Daarnaast kan de leefbaarheid in de bebouwde omgeving verminderen

door hinder van zwaar verkeer. 

Door meer inzet voor andere doeleinden dan agrarische, zoals grondverzet en bouw-

activiteiten en door schaalvergroting in de landbouw, is er een toename van gebruik

en rijsnelheid van landbouwvoertuigen op de openbare weg (onderzoek WUR). De

steeds hogere rijsnelheid in combinatie met de zwaarte en omvang van voertuigen

leidt tot bermschade en (subjectieve) verkeersonveiligheid. Daarnaast leiden be-

paalde bestemmingen en bepaald gebruik tot extra zwaar verkeer. Achteraf blijken

sommige locaties van die bestemmingen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt minder

geschikt.

Daarom is in het jaar 2009 bij de voorstellen voor wetgeving voor landbouw-

voertuigen als één van de oplossingen een netwerk van landbouwroutes 

geïntroduceerd. 

Voor provincie Fryslân wordt dit als een optie gezien om een kwaliteitsnetwerk 

landbouwverkeer te duiden en extra aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Doel

Een kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer draagt bij aan het  verbeteren van de 

verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid in Fryslân en een 

bewuste locatiekeus van verkeersaantrekkende bestemmingen in het buiten-

gebied.

Wat is een kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer?

Kort gezegd geeft het aan op welke wegen we zwaar verkeer wel willen hebben.

Bij de start van dit proces is gekozen voor de volgende omschrijving: 
gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa bij matige en hoge snelheden

Een kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer is een samenhangend netwerk

van routes dat de gemeente- en provinciegrenzen overstijgt. Deze routes

zijn in staat zwaar verkeer te dragen. Dit zware verkeer bestaat uit land-

bouwvoertuigen en vrachtauto’s die hun bestemming hebben in het buiten-

gebied. Het netwerk bestaat uit gemeentelijke en provinciale wegen. 

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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Inhoud en proces
Deze nota is tot stand gekomen in nauw overleg met de agrarische sector en ge-

meenten. Hiervoor zijn in navolging van provincie Zeeland gedurende twee winter-

seizoenen overlegrondes georganiseerd met de twintig lokale LTO-besturen en de

betrokken gemeenten. Tevens is informatie van loonbedrijven verkregen via hun

landelijke organisatie Cumela. Aan de hand van deze informatie zijn de belangrijkste

routes, zwaar verkeer aantrekkende bestemmingen en knelpunten geduid. Dit is uit-

gewerkt voor 20 deelgebieden (huidige LTO-indeling). De knelpunten zijn bovendien

samengevat in een totaaloverzicht (aparte bijlage). 

Verder zijn in deze nota tien aanbevelingen gegeven die volgens ons bij zullen dra-

gen aan het realiseren van de doelstelling. Van belang is om bewuste keuzes te

maken en bij nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen ook bewust te zijn van de 

effecten voor het gebruik van de openbare weg. Het netwerk en de genoemde in-

strumenten en criteria zijn als toetsingskader te benutten. 

Inrichting van het landbouwroutenetwerk

Vooraf is niet vastgelegd waar landbouwroutes aan moeten voldoen. Wel is een aan-

tal eisen, uitgangspunten en voorwaarden benoemd. De analyse van de 

geïnventariseerde gegevens geeft aanleiding om vooral maatwerk aan de hand van

een knelpuntgerichte aanpak, als uitgangspunt te nemen. 

Routering

De routering is in samenspraak met de agrarische sector tot stand gekomen. Hierbij

zijn ook de knelpunten benoemd. De aangewezen routes zijn verkeerskundig 

getoetst door de wegbeheerders, wat geleid heeft tot een aantal aanpassingen. 

Tijdens de ontwikkeling van het netwerk is besloten om geen maaswijdtecriterium

te hanteren, waarbij het netwerk een bepaalde dichtheid zou moeten hebben.

Ook hiervoor is gekozen voor maatwerk, mede gezien de grote verschillen in land-

schap en structuur van Fryslân. Toekomstige of gewenste routes zijn gestippeld aan-

gegeven. 

Op enkele locaties is aanvullend onderzoek gewenst. Deze locaties zijn aangegeven

als zoekgebied. Bij de locatie Hallumerhoek wordt hiervoor een proefproject 

gevolgd. 

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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De aanbevelingen
Beperk en positioneer zwaar landbouwverkeer op de openbare weg, zodanig dat

de minste hinder, schade, (subjectieve) verkeersonveiligheid en aantasting leef-

baarheid ontstaat door:

Als beleidsmaker recreatie, ruimtelijke ordening en ruimtelijke 
ontwikkelingen: 

1. Bewust locatiebeleid te hanteren bij aanvragen voor zwaar verkeersaantrek-

kende bestemmingen zoals voercentra, mestvergisters en grootschalige loonbe-

drijven, door te toetsen aan type vervoermiddel en hoeveelheid verkeer van een

bedrijf en de geschiktheid van aanrijroutes te toetsen aan mate van menging

met fietsverkeer en passages door bebouwde kommen.

2. Bewust te toetsen aan routes voor zwaar verkeer  bij bestemmingen met 

kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals school- en sportlocaties. Bij nieuwbouw 

of sanering als gevolg van krimp, locaties kiezen die veilig te bereiken zijn.

3. Conflicterend gebruik met fietsers weg te nemen door enerzijds uitbreiding van

het stelsel van (recreatieve) fietspaden. Dit  verstevigt de basisstructuur voor de

economische pijlers recreatie en toerisme en de landbouw. Anderzijds door te

voorkomen dat recreatieve ontwikkelingen leiden tot een zwaardere belasting

van landbouwroutes met fietsers.

Als beheerders van wegen, fietspaden en de openbare ruimte:

4. De inrichting van routes voor zwaar verkeer hierop af te stemmen. Bijvoorbeeld

door geen gebruik van drempels en door in Verkeer- en Vervoer- of Structuur-

plannen kenmerken vast te leggen en beleid hierop af te stemmen. 

5. De landschappelijke en historische waarden te respecteren of te verbeteren op

routes die samenvallen met cultuurhistorische dijken of gelegen zijn binnen een

kwetsbaar fijnmazig wegenpatroon. Dit kan door bij maatregelen tijdig deskun-

digheid (bijvoorbeeld het provinciale Team Ruimtelijke Kwaliteit) in te schakelen.

Ook kunnen gemeenten bij nieuwe aanvragen of ontwikkelingen het instrument

Nije Pleats breder inzetten voor bestemmingen zoals voercentra, die een grote

invloed op de omgeving hebben.

6. Bij herinrichting van de openbare ruimte in de bebouwde kom, naast overleg en

samenspraak met bewoners en aanliggende bedrijven, ook de overige 

weggebruikers en bedrijven uit de omgeving te betrekken.

7. Zoveel mogelijk aan te sluiten op andere initiatieven en projecten en werk met

werk te maken bij beheer en onderhoud. Kijk bij beoogde maatregelen ook naar

(onbedoelde) effecten op de omgeving. Proefproject Hallumerhoek biedt 

een handreiking voor het analyseren van een concreet knelpunt en het maken

van keuzes voor de weginrichting (informatie via kennisenbedrijfbuiltenvi-

ronment@nhl.nl, kenniscentrum Shared Space, of provincie Fryslân).

Als wegbeheerder en agrarische sector:

8. Bij de Rijksoverheid aan te dringen op adequate wetgeving voor zwaar langzaam

verkeer, zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende 

categorieën landbouwtractoren en hun plaats op de (gebiedsontsluitings)weg

c.q. bebouwde kom.

9. Gedragsbeïnvloeding met activiteiten, verkeerseducatie en campagnes die bij-

dragen aan de bewustwording en verbetering van verkeersgedrag van de ver-

schillende verkeersdeelnemers.

Als individueel bedrijf 

10. Door het verbeteren van de interne bedrijfsontsluiting en de dialoog aan te 

gaan met andere bedrijven om te trachten bebouwde kommen te vermijden. 

Daarnaast speelt hier verkeersgedrag ook een rol. 

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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Eisen, voorwaarden en uitgangspunten
Voor het netwerk zijn de volgende functionele eisen, randvoorwaarden en uit-

gangspunten benoemd.

Programma van eisen

n Het netwerk is geschikt voor de afwikkeling van zwaar verkeer zoals land-

bouwvoertuigen en vrachtauto’s tot 3,5m breed, inclusief lading.

n De inrichting van het netwerk houdt rekening met het gebruik door zware 

voertuigen en werktuigen en voorkomt zoveel mogelijk hinder voor de 

omgeving.

n Het netwerk ontwijkt zoveel mogelijk bebouwde kommen en bebouwings-

clusters en routes voor fietsers.

Voorwaarden en uitgangspunten

1. Samenwerking tussen provincie en gemeenten is nodig voor een optimale in-

vulling van het netwerk en een op elkaar afgestemde programmering van 

maatregelen. Het verschuiven van de problematiek van de ene naar de andere

wegbeheerder biedt geen structurele oplossing. 

2. Samenwerking met landbouworganisaties en individuele agrarische bedrijven 

en bereidheid van de agrarische sector om te bevorderen dat er draagvlak bij 

leden is om het netwerk te gebruiken en eventueel bedrijfsmatig maatregelen

te nemen om minder geschikte routes te ontlasten.

3. Bij het toestaan van ruimtelijke functies in het buitengebied die zwaar verkeer

aantrekken, is het noodzakelijk om de geschiktheid van de toeleidende routes 

hierbij af te wegen.

4. De Friese Waddeneilanden vallen buiten het zoekgebied voor het kwaliteits-

netwerk landbouwverkeer. 

In aanvulling daarop is in samenspraak met de gemeenten vanuit verkeersveilig-

heid en bereikbaarheid een aantal basisvoorwaarden genoemd:

n Voorkom verticale obstakels, zoals verkeersdrempels. Zij geven niet alleen 

hinder voor landbouwtractor en -werktuig, maar ook voor omwonenden door 

trilling- en geluidhinder; 

n Wegversmallingen als snelheidremmer zijn acceptabel als ze zo zijn geplaatst 

dat ze goed aan te rijden zijn door voertuig, inclusief aanhanger en 

lading van 3,5m breed;

n Geen vaste verhardingsbreedte. De gewenste breedte is minimaal 4 meter en 

verder afhankelijk van de daadwerkelijke intensiteiten van zwaar- en overig 

verkeer en bodemtype. Aandachtspunt is dat te brede wegen leiden tot 

hogere rijsnelheden en daarmee tot een onveiliger wegbeeld;

n Alternatieve maatregelen voor een te smal wegprofiel van erftoegangswegen 

zijn halfverhardingen in de berm of passeerplaatsen. Bij dit laatste hangt het 

gebruik mede af van de fysieke onmogelijkheid om op andere plaatsen te 

passeren;

n Zoveel mogelijk scheiden van fietsers en zwaar verkeer;

n Waar sprake is van een fijnmaziger netwerk kan evenredig minder kwaliteit 

worden geboden; 

n De inrichting van de weg houdt rekening met de landschappelijke en cultuur-

historische waarden en het type gebied.

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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Welke instrumenten zijn inzetbaar?
Oftewel hoe is met behulp van het netwerk bij te dragen aan het verbeteren van

de:

- verkeersveiligheid

- verkeersafwikkeling

- ontsluiting van agrarische bedrijven

- leefbaarheid

- locatiekeuze verkeersaantrekkende bestemmingen. 

De volgende mogelijkheden zijn hiervoor in beeld. 

Gedrag

1. Verkeerseducatie en andere instrumenten voor gedragsbeïnvloeding van be-

stuurders van landbouwvoertuigen en overig verkeer ter verbetering van de 

verkeersveiligheid en de leefbaarheid en het bevorderen van het gebruik van

het netwerk.

Maatregelen 

2. Kavelpaden of -ruil ter voorkoming c.q. vermindering van landbouwverkeer 

op de openbare weg. Deze middelen zullen meer bedrijfsmatig opgepakt 

moeten worden.

3. Voor de verkeersafwikkeling op gebiedsontsluitingswegen buiten het netwerk

zoeken naar alternatieve routes voor zwaar langzaam verkeer, als sprake is 

van teveel verstoring van de doorstroming.

4. Voor de verkeersveiligheid en afwikkeling  op gebiedsontsluitingswegen in 

het netwerk, nemen van maatregelen zoals landbouwpasseerstroken, drie-

strookswegen en linksafvakken.

5. Voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid nemen van maatregelen voor erf-

toegangswegen in het  netwerk, zoals  bermversteviging, passeerplaatsen of 

verbreden, afhankelijk van wegtype en intensiteit.

6. Duidelijke huisnummering en oprijdbaarheid percelen. Aangeven waar keer-

mogelijkheden zijn. Soms is een extra oprit gewenst.

7. Ter verbetering van de leefbaarheid aanleg van ontbrekende schakels ter 

versterking van het netwerk en ter ontlasting van woongebieden.

8. Maatwerk in routering rond bebouwde kommen.

9. Voor de verkeersveiligheid en afwikkeling  instellen geslotenverklaring voor 

fietsers  bij voldoende alternatieve routes, dan wel omgekeerd paden 

uitsluitend voor fietsverkeer bestemmen.

10. Overdracht paden aan agrarische bedrijven waarmee de gemeente zich kan 

concentreren op hoofdroutes.

11. Aanleg fietspad.

12. Vrijgeven hoofdrijbaan voor landbouwverkeer.

13. Inzetten verkeersmaatregelen en voorwaarden aan ontheffingen t.a.v.:

a. de breedte van voertuigen 

b. éénrichtingsverkeer 

c. spits- en venstertijden,

om gebruik van het netwerk te bevorderen, dan wel ongewenst gebruik van 

bijvoorbeeld belangrijke fietsroutes op bepaalde tijdstippen te voorkomen. 

Verkeer- en omgevingstoets bij uitbreiding en nieuwvestiging 

Een zorgvuldige verkeerstoets is nodig bij schaalvergroting en nieuwbouw voor

gemeentelijke, ruimtelijke plannen of bij de toepassing van de Nije Pleats:

a. De ontsluitende weg is bij voorkeur tenminste 4 meter breed en maakt geen 

onderdeel uit van een belangrijke fietsroute;

b. Wat voor type bedrijf is het, bijvoorbeeld melkvee, intensief of akkerbouw. 

Zijn er nevenfuncties en wat is de reikwijdte daarvan;

c. Welke logistiek hoort bij het bedrijf. Oftewel hoeveel verkeer is er van vracht-

wagens, landbouwmachines of tractoren. Hoe lopen aan- en afvoerroutes 

voor producten;

d. Hoe is de (toekomstige) bedrijfsverkaveling en via welke routes zijn die kavels 

te bereiken; worden loonbedrijven ingezet;

e. Is het erf uitsluitend te bereiken via een bebouwde omgeving, wat de leef-

baarheid aantast (trillings-, geluidhinder, onveilig gevoel). De zwaarte van dit 

aspect wordt beïnvloed door inrichting en omvang van dorp of stad, 

aanwezigheid scholen etc.;

f. Is de locatie aanvaardbaar te maken door aanvullende maatregelen aan een 

route, of door een alternatieve ontsluiting.

In de toekomst zullen agrarische bedrijven meer samenwerken en productie-

processen anders verlopen. Dit geeft andere verkeerstromen. Ook hiervoor geldt

dat de toetsing van de routering van belang is. 

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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De beleidskaders
Voor deze nota zijn de volgende beleidsplannen relevant.

Provinciaal Verkeer en Vervoerplan (PVVP)

In dit plan is opgemerkt  dat menging van fietsers en landbouwvoertuigen onge-

wenst is. Verder verstoren deze voertuigen de doorstroming  op gebiedsontslui-

tingswegen wat  tot inhaalbewegingen leidt. De positie van het landbouwverkeer

is nader uitgewerkt in een richtlijn voor een afwegingskader om zwaar langzaam

verkeer toe te staan op een provinciale weg. 

Streekplan 

Uitgangspunt is het behoud van de landbouwfunctie als sociaaleconomische dra-

ger van het landelijk gebied. In Fryslân is ongeveer 80% van de grond in gebruik

voor landbouwdoeleinden. Onderkend wordt dat grotere landbouwmachines ef-

fect hebben op het beheer van wegen en dat scheiding met overig verkeer ge-

wenst kan zijn. 

Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP)

Bij integrale gebiedsontwikkeling op basis van de pMJP is het programma gericht

op inrichten van gebieden voor grondgebonden landbouw, realiseren van ruimte-

lijke structuren, maatregelen ten behoeve van Nationale landschappen en Ecologi-

sche Hoofdstructuren en  recreatieve aspecten. Het beleid  is gericht op het zoveel

mogelijk voorkomen van gebruik van de weg door agrarisch verkeer. 

Landbouwstructuuronderzoek Fryslân 2011

Dit onderzoek geeft weer dat de schaalvergroting doorgaat voor akkerbouw- en

melkveebedrijven. In overdrukgebieden (waar kort gezegd meer vraag dan aan-

bod is van agrarische grond), hebben bedrijven minder huiskavels. Bedrijfsgrond

ligt deels op grotere afstand wat tot extra verkeersbewegingen op openbare

wegen leidt. Globaal gaat het om Dongeradeel, Ferwerderadiel, Heerenveen, wes-

telijk deel van Weststellingwerf en enige delen van Boarnsterhim, Opsterland,

Smallingerland en Tytsjerksteradiel.

Adviesboek de Nije Pleats yn Fryslân

De Nije Pleats geeft adviezen over de ruimtelijke inpassing van agrarische bedrij-

ven bij uitbreiding of verplaatsing. Voor verkeer wordt gekeken naar de breedte

van de ontsluitingsweg: tenminste 4 meter en een oprit tenminste 50 meter gele-

gen vanaf een kruispunt. Bij schaalsprongen is de geschiktheid van de infrastruc-

tuur een belangrijke keuzefactor, evenals de nabijheid van woonlocaties.  

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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Inventarisatie
In dit proces is een aantal zaken betrokken bij de inventarisatiefase. Dit betreft:

- agrarische bestemmingen die meer zwaar verkeer aantrekken

- bodemsoorten: draagvermogen ondergrond

- bodemgebruik: seizoensinvloeden bedrijfsverkeer

- bebouwde kommen: leefbaarheid en hinder

- fietsroutes: combinatie met zwaar verkeer 

- ongevallen met landbouwvoertuigen

- kwetsbare gebieden en dijken: beperkt maatregelen.

Aandachtspunten analyse
Herkomst- en bestemmingspunten 

Routering aan de hand van agrarische herkomst- en bestemmingspunten blijkt

niet mogelijk. De agrarische bedrijven liggen te verspreid en kennen logistiek 

gezien te grote verschillen. 

De zwaar verkeer aantrekkende bestemmingen zijn geïnventariseerd, waaronder

ook niet agrarische activiteiten, zoals zandwinputten. Sommige bestemmingen

met een bovenlokaal karakter leiden tot een zware verkeersbelasting. Het betreft

bijvoorbeeld  grasdrogerijen, voercentra en bepaalde nevenfuncties, zoals mest-

vergisting en koelopslag.

Bedrijfslocatie

In een aantal gevallen is geconstateerd dat de bedrijfslocatie oorzaak is van een

verkeersonveilige situatie. Niet altijd wordt bij uitbreiding of het toestaan van ver-

keersaantrekkende nevenfuncties, rekening gehouden met de geschiktheid van de

wegen die een bedrijf ontsluiten. 

Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat schaalvergroting bij een

melkveebedrijf tot aanzienlijk meer verkeersbewegingen met landbouwtractoren

leidt. Dit heeft niet alleen enorme gevolgen voor de bedrijfsvoering (extra arbeids-

uren en kosten), maar betekent vaak ook een toename van het gebruik van open-

bare wegen. Ook bij loonbedrijven speelt schaalvergroting. Bij grondverzet en

bouw- en wegenwerk kunnen ze zelfs provinciebreed actief zijn. 

Bodemsoorten

Routering aan de hand van bodemsoorten leidt tot de conclusie dat maatwerk

noodzakelijk is. De schadegevoeligheid voor wegen of bebouwing varieert per 

bodemsoort. Een infrastructurele maatregel kan in het ene gebied goed werken,

maar elders hinder veroorzaken.

Bodemgebruik

Het bodemgebruik bepaalt de periode waarin de intensiteit van het landbouw-

verkeer het grootst is. In graslandgebieden is dat in de periode maart-november

en in landbouwgewasgebieden vanaf augustus tot maart. In gebieden met 

functiemenging en extra nevenfuncties is het hele jaar door een zware verkeers-

belasting te zien. Verder is er gedurende het gehele jaar sprake van vooral vracht-

wagenverkeer voor af- en aanvoer van goederen naar bedrijven of in verband met

nevenfuncties. Dit betekent dat de wegen in bepaalde gebieden in verschillende

periodes zwaar belast worden.

Bebouwde kommen

De routering zal vanwege de Friese wegen- en dorpenstructuur onvermijdelijk 

bebouwde kommen doorsnijden. Bij de inrichting van de openbare ruimte zal aan-

dacht moeten zijn voor het verblijven en voor de afwikkeling van zwaar 

verkeer.

Fietsroutes

Het landbouwroutenetwerk valt regelmatig samen met fietsroutes. Relevant voor

de routering of het nemen van maatregelen is of er een fietspad aanwezig is en

welke fietsintensiteiten zich voordoen. 

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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Verkeerskundig zijn routes getoetst aan de volgende criteria bij fietsers op de

hoofdrijbaan:

n Routes met de combinatie 80 km/u en fietsers

n Routes met de combinatie 80 km/u en hoofdfietsroute

n Routes met de combinatie 60 km/u en hoofdfietsroute.

In provincie Zeeland zijn deze routes meestal ook als knelpunt aangemerkt. In

Fryslân is dit incidenteel het geval. Waar dit het geval is, is ook meteen sprake van

een omvangrijk knelpunt. Overigens laat de praktijk qua inrichting een grote vari-

atie zien van 80 km/u- en 60 km/u-wegen. 

Ongevallen

De analyse van de ongevallen met landbouwvoertuigen over de periode 1987-

2008 door Wageningen Universiteit  (WUR) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid

is gereflecteerd aan de Friese situatie. Bij erftoegangswegen spelen vooral de

breedte en obstakels in de weg een rol. Bij gebiedsontsluitingswegen ontstaan de

meeste ongevallen door inhalen en bij afslaand verkeer. Dit laatste blijkt ook uit

het provinciale onderzoek voor de weg N358. Daarnaast verdient het gedrag van

bestuurders van landbouwvoertuigen en overige weggebruikers aandacht. De on-

derzoeksraad constateert dat landbouwvoertuigen soms onveilig zijn door: 

n Weinig zicht voor de bestuurder; 

n Slechte zichtbaarheid in het donker; 

n De botsagressiviteit.

De raad stelt t.a.v. het gedrag van de bestuurder van het landbouwvoertuig dat

deze verwacht dat andere weggebruikers rekening houden met de beperkingen

van het landbouwvoertuig; de hogere rijsnelheid dan 25 km/u, mede in relatie tot

de voertuiginrichting en het niet verwijderen of afschermen van uitrustingsstuk-

ken.

Jaarlijks doen zich landelijk gemiddeld 16 dodelijke slachtoffers voor met land-

bouwvoertuigen. Bij 97 ongevallen is sprake van ziekenhuisopname.

Het aandeel dodelijke verkeersongevallen met landbouwvoertuigen is ten op-

zichte van het totaal aantal ongevallen in de periode 1987-2008 verdubbeld van

1% naar 2%. In die onderzoeksperiode waren in Fryslân 33 dodelijke slachtoffers

en 310 gewonden te betreuren.

Om een vergelijk tussen provincies mogelijk te maken, heeft de WUR het aantal

ongevallen gerelateerd aan het aantal inwoners en oppervlakte cultuurgrond. 

Geralateerd aan het aantal inwoners staan de provincies Zeeland en Fryslân bo-

venaan met dodelijke- en letselslachtoffers. De meeste dodelijke slachtoffers val-

len onder fietsers, motoren en scooters en vinden plaats op erftoegangswegen. 

Het WUR-onderzoek geeft aan dat het aantal dodelijke slachtoffers onder fietsers

toeneemt. Ook is een toename geconstateerd op gebiedsontsluitingswegen en in

de bebouwde kommen. 

Ongevallen doen zich verspreid voor over heel Fryslân met een verdichting in het

zuidoostelijk deel. Er zijn geen concentratiepunten te benoemen. De registratie-

graad van ongevallen is echter beperkt. Voor de aanpak van de knelpunten moet

meer gedacht worden aan algemene duurzaam veilige principes en lokaal maat-

werk. 

Kwetsbare gebieden en dijken

Dat de routering maatwerk moet zijn, komt ook naar voren bij het in ogenschouw

nemen van kwetsbare gebieden en dijken. Een aantal cultuurhistorische dijken

valt samen met het routenetwerk voor landbouwverkeer. Hier zijn, afhankelijk van

het type dijk, fysieke maatregelen slechts beperkt mogelijk. Een overzicht van

deze kwetsbare dijken staat op de volgende bladzijde.

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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Knelpunten agrarische sector en gemeenten
Per gebied zijn knelpunten benoemd die te verdelen zijn in situaties:

n Binnen de bebouwde kom

n In een wegvak (route)

n Buiten het kwaliteitsnetwerk

Sommige knelpunten hebben niet zo zeer met het zwaar verkeer te maken, maar

met het gedrag van andere weggebruikers. Het gaat vooral om routes met sluip-

verkeer.  

De meest voorkomende punten:

n De herinrichting van bebouwde kommen tot verblijfsgebied, waarbij onvol-

doende rekening is gehouden met zwaar verkeer en de hinder van parkeren in

de kom; 

n Soms heeft de herinrichting er toe geleid dat landbouwverkeer alternatieve 

routes volgt, die meer nadelen met zich meebrengen vanuit leefbaarheid, 

verkeersveiligheid etc.;

n Locatie van bedrijfserven met een onveilige aanrijroute door een bebouwde 

kom; 

n Toename van het gebruik van landbouwvoertuigen voor niet agrarische 

doeleinden. Dit heeft vooral een negatief effect op de leefbaarheid en veilig-

heid in bebouwde kommen, omdat de bestemmingen van deze voertuigen 

zich voor een deel daar bevinden en niet in het buitengebied;

n Onveiligheid op schoolfietsroutes;

n Verkeersgedrag van zowel bestuurders van landbouwvoertuigen als van 

vracht- en personenauto’s; 

n De beperkte bereikbaarheid van sommige bedrijven door de onderhoudstoe-

stand van de weg. Hierdoor kan de aan- en afvoer van goederen tot proble-

men leiden;

n Kapot gereden wegen en bermen. Veel van oudsher aangelegde plattelands-

wegen zijn niet ingericht op de zwaarte en omvang van het huidige land-

bouwverkeer. Steeds meer lopen wegbeheerders tegen een financiële grens 

aan om het gehele wegennet op orde te houden;

n Soms is een bepaalde weg de drager van het gebied, maar is deze fysiek niet 

aan te passen. De feitelijke inrichting is een gegeven. Dit doet zich onder meer

voor bij routes over dijklichamen en routes met bomen;

n Verkeersremmers in de vorm van versmallingen die niet goed aanrijdbaar zijn, 

doordat ze bijvoorbeeld in een bocht zijn gelegen;

n Geografisch  bestaan er verschillen tussen de inrichting en het gebruik van ge-

bieden, waardoor  zwaar verkeer in het ene gebied wel als knelpunt wordt er-

varen, maar in andere gebieden niet. Verkeersintensiteiten op zich hoeven 

niet maatgevend te zijn; 

n Geografisch doen zich vaak knelpunten voor bij de oversteekbaarheid van 

grootschalige infrastructuur (snelwegen, kanalen) of natuurlijke barrières. 

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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Totaaloverzicht knelpunten

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

De Deelgebieden 
Hierna volgen de  overzichten per deelgebied. De deelgebieden zijn bepaald aan de

hand van de huidige indeling van de LTO-besturen in Fryslân. In totaal zijn dit 

twintig. De eilanden vallen hier buiten.

Per deelgebied is informatie gegeven over de ingebrachte knelpunten, locatie zwaar

verkeer aantrekkende bestemmingen, of er raakvlakken bestaan met projecten etc.

E.e.a. is ook weergegeven op overzichtskaarten. Daarbij zijn ook specifieke gebieds-

kenmerken geduid die een begrenzing of barrière vormen voor de bereikbaarheid

van gebieden.

Daarnaast is een totaaloverzicht beschikbaar waarin alle knelpunten zijn opgeno-

men. Sommige knelpunten bevinden zich buiten het routenetwerk. In het overzicht

is ook aangegeven of het een provinciale of gemeentelijke weg betreft. Sommige

knelpunten hebben betrekken op de locatie van een bedrijf. 
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     Dongeradeel Dongeradeel

     Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel Ferwerderadiel-Leeuwardera-

     deel Leeuwarden

     Gaasterlân - Sleat Gaasterlân - Sleat

     Harlingen-Franekeradeel Harlingen-Franekeradeel

    Heerenveen Heerenveen

     Het Bildt- Menaldumadeel Het Bildt-Menameradiel

     Kollumerland Kollumerland c.a.

     Lemsterland Lemsterland

     Littenseradiel Littenseradiel

     Mid Fryslân Leeuwarden - Boansterhim

     Nijefurd Súdwest-Fryslân
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1 Rotonde N369/N355

2 Twijzel

3 N369 brug Kootstertille

4 N369 afslag Drogeham

5 N369  Harkema-Rottevalle

6 Buitenpost

7 Augustinusga

8 Surhuisterveen

9 N358

10 Suderheawei 

1 Bochten parallelweg; project Kootstertille-Kootstermolen.

2  Oprijzicht Wedze en Ikewei; project Twijzel herinrichting.

3  Parallelweg, hoofdfietsroute; smal; samenhang met punt 4. 

4  Oversteekbaarheid; project Skûlenboarch, voorkeur rotonde.

5  Parallelweg, hoofdfietsroute; smal; invloed Centrale As op 

verkeersaanbod hoofdrijbaan.

6 Zoekgebied.

7 Combinatie paaltjes, doorrijzicht en parkeren; smal; sluiproute.

8 krappe bocht Vierhuisterweg – Gedempte Vaart.

9 Oversteekbaarheid; verkeersgedrag en verkeersdruk; project N358.

10   Versmallingen in combinatie met paaltjes.

A) Barrière Pr. Margrietkanaal: knelpunt brug 

Kootstertille combi fietsers-zwaar verkeer;

Toetsen bedrijfslogistiek aan dit soort gebieds-

kenmerken bij uitbreiding of nieuwbouw

B) Buitenpost: zoekgebied routes met aandacht 
voor de effecten knip N910, sluipverkeer via 
bedrijventerrein, herinrichting Voorstraat en 
oostelijke rondweg

C) Samenhang met diverse provinciale 
infrastructurele wegenprojecten: afstemmen.

Gebiedskenmerken n Prinses Margrietkanaal splitst gebied

n Lauwers begrenst oostzijde

n Dichtheid dorpen en lintbebouwing

Raakvlakken andere projecten n Gebiedsontwikkeling Skûlenboarch

n Gebiedsontwikkeling De Centrale As

n N369 Kootstertille – Kootstermolen

n N358 Skieding - Uterwei

Verkeeraantrekkende n Merendeels op bedrijventerreinen en goed bereikbaar

bestemmingen, locatie  n Zandwinputten langs het Margrietkanaal 

Grondgebruik n Grasland

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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1 Holwerd (Visweg)

2 N356 Holwerd-Dokkum

3 Brantgum

4 Foudgum

5 Raard

6 Jousterwei-Hantumerwei

7 Ternaard

8 Dokkum

9 Niawier

10 Oosternijkerk

11 Hearrewei

12 N361 Bantswei/parallelweg

13 Ee

14 Engwierum

1  Klinkerverharding; smal; project Beschermd Dorpsgezicht.

2 Parallelweg; hoofdfietsroute.

3 Fjildbuorsterwei; versmallingen; bedrijfslocatie.

4 Oprijzicht; smal; bedrijfslocatie westkant parallelweg.

5 Project Flieterpen.

6 Voorkeursroute fietsers; geen fietspad.

7 Versmallingen nabij gemeentehuis; hinder drempels.

8 Omleiden routes om binnenstad; project de Centrale As.

9 Bedrijfslocatie; smal.

10 Versmalling kruispunt Ropsterwei-Langrousterwei.

11 Hoofdfietsroute; sluipverkeer.

12 Parallelweg; hoofdfietsroute; Cultuurhistorische dijkdoorgang; visie 

ambitieproject Lauwersoog.

13 Oversteekbaarheid.

14 Parkeren; bedrijfslocaties ten zuiden van Engwierum.

a.) Barrière Dokkumer Grutdjip knelpunt brug 

bij Ee doordat verkeer door dit dorp gaat om 

gebied Kollumerland te bereiken. 

Toetsen bedrijfslogistiek aan dit gebieds-

kenmerk bij uitbreidingen of nieuwbouw

b. Sturing zwaar verkeer vanaf De Centrale As 

door bewegwijzering of infrastructurele 

maatregelen naar het netwerk. Onder meer 

naar de Dokkumerwei i.p.v. Hantum-Hiaure-

Dokkum. Zie punt 6

c. Toename van zwaar verkeer bij schaal-

vergroting in overdrukgebied. 

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordoostzijde door Waddenzee en Lauwersmeer

n Zuidzijde Dokkumer Grutdjip

n Dichtheid dorpen en stad Dokkum

n Overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Gebiedsontwikkeling De Centrale As

n Ambitieproject visie Lauwersoog

Verkeeraantrekkende n Merendeels goed bereikbaar

bestemmingen, locatie  n Ontsluiting via bebouwde kom bij Brantgum, Wierum, Niawier, 

Metslawier en Morra 

n Niawier is probleempunt

n Ontsluiting agrarische nevenfunctie bij Engwierum 

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Dongeradeel

Gemeente Dongeradeel

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 
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1 Âlde Leie

2 W.Dijkstrastr.

3 Stiens

4 Leeuwarden Skiepedyk

5 Leeuwarden N383

6 Hijum De Loane

7 Hallum Grienedyk

8 Hallum

9 Zuidermiedweg

10 Marrum

11 Ferwert/Ginnum

12 Wanswert

13 Jislum

14 Ginnum/Lichtaard

1 Hoofdfietsroute; sluiproute; zwaar verkeer, smal; bedrijfslocatie; 

proefproject Hallumerhoek; invloed Noordwesttangent.

2 Parallelweg; hoofdfietsroute; smalle weg; Zeepolderdijk; invloed 

Noordwesttangent.

3 Schoollocatie; aanvoerroute bedrijventerrein.

4 Bedrijfslocatie; voorstel verplaatsing richting Marssum.

5 Krappe bocht.

6 Parkeren; smalle weg.

7 Parallelweg; hoofdfietsroute; smal; project Hallum-Hijum.

8 Hoofdfietsroute; zwaar verkeer; smal; bedrijfslocatie; zie 1.

9 Sluipverkeer; verbetering fundering na aanleg rotonde.

10 Hoofdfietsroute; smalle weg; ontsluiting bedrijf Terpstra.

11 Geen fietspad; route herinrichten als 60-km gebied.

12 Smal; onderdeel gewenste gebiedsontsluitingsroute.

13 Smal; snel rijgedrag; project Flieterpen.

14 Snel rijgedrag; project Flieterpen.

a) Toetsen bedrijfslogistiek aan gebiedskenmerken

Dokkumer Ee en diverse vaarten bij 

uitbreidingen of nieuwbouw

b) Zoekgebied Hallum-Hallumerhoek voor zwaar 

verkeer vanaf Oude Bildtzijl. Âlde Leie of de 

Doniawei bij Hallum zijn geen goed alternatief. 

Zwaar verkeer door Âlde Leie  is ongewenst. 

Sluipverkeer. Een zuidwestelijke rondweg bij 

Hallum kan een oplossing zijn. Onzeker is de

invloed van de Noordwesttangent op 

verkeersstromen

c) Toename van zwaar verkeer  bij 

schaalvergroting in overdrukgebied. 

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordzijde door Waddenzee

n Zuidwestzijde Dokkumer Ee en Holwerter Feart

n N357 als ruggengraat; Zuidermiedweg en Iedyk dragers

n Overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Flieterpen

n Schetsboek Ferwerderadiel

Verkeeraantrekkende n Merendeels goed bereikbaar

bestemmingen, locatie  n Via bebouwde kom bij Stiens, Âlde Leie 

(distributiebedrijf), Hallum, Ferwert en Marrum

n Via minder geschikte wegen zuidelijk van Wanswert en 

oostelijk van Stiens

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland 

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Ferwerderadiel/Leeuwarderadeel

Gemeente Gemeente Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden 

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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1

4

Balk

Koudum

Woudsend

Bakhuizen

Oudemirdum

Warns

Sondel

Sloten

Oudega

Harich

Hemelum

Wijckel

Molkwerum

Elahuizen

Tjerkgaast

Nijemirdum

indeloopen

It Heidenskip

Rijs

Mirns

Indijk

Ypecolsga

Ruigahuizen

Kolderwolde

Koufurderrige

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Gaasterlân - Sleat

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 Westerein

2 Oudemirdum

3 N928 Parallelweg

4 Balk

5 wegvak Balk Ruigahuizen

6 wegvak Balk Vogelzang

7 Wijckel

8 Sondelerdyk

1  Oprijzicht.

2 Recreatief verblijven en verkeer rond de Brink.

3 Krappe bocht; relatie met knelpunt 4.

4 Hoofdfietsroute; smal; ontbreken routenetwerk westkant.

5 Sluipverkeer in combinatie met fietsverkeer.

6 Veel fietsverkeer; smal.

7 Bereikbaarheid zuidwesten; relatie met punt 8.

8 Parallelweg; smal; hoofdfietsroute met veel zwaar verkeer

a) De Sonderlerdyk is de enige ontsluiting voor 

fietsers en zwaar langzaam verkeer richting 

Lemmer. Veel extra zwaar verkeer door boot-

transporten bij Lemmer en bollenteelt (relatie 

Lemmer Noordoostpolder). Scheiding fietsers

en overig verkeer is gewenst

b) Zoekgebied Balk: route door Balk niet geschikt 

vooral bij het Raadhuisplein. Een ontsluiting 

ontbreekt aan de westkant. Leefbaarheid en 

verkeersveiligheid in kern. Relatie zuidelijke 

randweg. De gemeentelijke wegen rond Balk 

kennen veel (recreatief) fietsverkeer en zijn 

vaak smal

c) De N359 ligt autonoom. Parallelle structuren 

ontbreken. Dit leidt tot een ontbrekende 

schakel in het netwerk

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordoostzijde door De Fluezen en Sleattermar

n Begrenzing zuidzijde door IJsselmeer

n Bos- en natuurgebieden

Raakvlakken andere projecten n N928 Woudsend - Balk

Verkeeraantrekkende n Merendeels goed bereikbaar

bestemmingen, locatie  n Via bebouwde kom bij Sondel

n Via minder geschikte wegen mestvergister aan Liemerigewei

Grondgebruik n Akkerbouw, grasland en bollenteelt

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Gaasterlân-Sleat

Gemeente Gaasterlân-Sleat

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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Franeker

Harlingen

Menaam

Dronryp

Berltsum

 

Arum

Tzum

Winsum

Tzummarum

Sexbierum

Minnertsga

 

Ried

Peins

Lollum

Bitg

Midlum

Achlum

Spannum

Dongjum

Kimswerd

Wjelsryp

Wijnaldum

Herbaijum

Oosterbierum

Easterlittens

Wier

Húns

Boer

Leons

Baard

Baaium

Zweins

Hitzum

Skingen

Firdgum

Schalsum

Slappeterp
Pietersbierum

Klooster-Lidlum

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Harlingen - Franekeradeel

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 Harlingen via centrum

2 Harlingen, Koningsbrug

3 Wijnaldum

4 Harlingen-Achlum, Kanaal-weg,

Ludingaweg

5 Achlum

6 Ieslumbuorren

7 Tzum

8 Sexbierum

9 Tzummarum

10 N393 Minnertsga-Tzummarum

11 Ried-Peins

1  Oprijzicht.

2 Recreatief verblijven en verkeer rond de Brink.

3 Krappe bocht; relatie met knelpunt 4.

4 Hoofdfietsroute; smal; ontbreken routenetwerk west-

kant.

5 Sluipverkeer in combinatie met fietsverkeer.

6 Veel fietsverkeer; smal.

7 Bereikbaarheid zuidwesten; relatie met punt 8.

8 Parallelweg; smal; hoofdfietsroute met veel zwaar 

verkeer.

9 Oprijzicht bocht.

10 Parallelweg; hoofdfietsroute.

11 Fietsroute naar de scholen.

a) De route door Harlingen centrum is een 

probleem. Na de reconstructie van de N31 is dit 

knelpunt deels opgelost doordat de Konings-

brug beschikbaar komt. De Grensweg en 

Stationsweg  vormen nog een knelpunt. Een 

noordzuidverbinding door Harlingen is van 

belang, doordat dit één van de weinige 

mogelijkheden is om het Van Harinxmakanaal 

te passeren. 

b) Barrière Van Harinxmakanaal: toetsen bedrijfs-

logistiek aan dit gebiedskenmerk bij 

uitbreiding of nieuwbouw.

c) Toename zwaar verkeer door schaalvergroting 

in overdrukgebied

Gebiedskenmerken n Begrenzing Noordwestzijde Waddenzee en IJsselmeer

n Het gebied wordt doorsneden door het Van Harinxmakanaal en deels 

door de A31

n Dichtheid dorpen en enige lintbebouwing

Raakvlakken andere projecten n Gebiedsontwikkeling Noordwest

n Verdubbeling Rijksweg 31

Verkeeraantrekkende n Merendeels goed bereikbaar

bestemmingen, locatie  n Via bebouwde kom bij Tzum en Achlum  

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland 

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Harlinger-Franekeradeel

Gemeente Harlingen en Franekeradeel

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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Heerenveen

Jubbega

Gorredijk

Noordwolde

Tijnje

Makkinga

De Knipe

Aldeboarn

Oudehaske

Terwispel

 

Langezwaag

Oudeschoot

Oranjewoud

Oldeberkoop

Nieuwehorne

Oldeholtpade

Lippenhuizen

Sintjohannesga

Boijl

Rottum

Hemrik

Mildam

Terband

Katlijk

De Hoeve

Luxwoude

Gersloot

Bontebok

Oudehorne

Zandhuizen

Ter Idzard

Jonkerslân

Tjalleberd

Luinjeberd

horne

Nijeberkoop

Oosterstreek

Nijeholtpade

Vegelinsoord

Rotsterhaule

Haskerdijken

Hoornsterzwaag

Rohel

Nij l

Nijehaske

Nieuwebrug

Rotstergaast

Nieuweschoot

Oldeholtwolde

Nijeholtwolde

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Heerenveen

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 H’veen, Haskerútgang

2 H’veen, Rotstergaastweg

3 Luinjeberd

4 Tjalleberd

5 Gersloot

6 Terband afslag Luxwoude

7 Verseweg, Farskeweg, Warrewei

8 Gersloot-Luxwoude

9 De Knipe

10 Mildam

11 Bontebok kruispunt

12 N380 afslag Gorredijk en 

Oldeberkoop

13 Nieuwehorne

14 Tweede Compagnonsweg tot 

Jubbega

15 Tjongervallei

16 Jubbega singel

17 Jubbega-N380

1 Hoofdfietsroute; separate fietsoversteken ontbreken.

2 Drempels; fietsers op de weg.

3 Hoofdfietsroute; smal; sluipverkeer; onderdrukgebied = verzwaring 

weggebruik.

4 Idem.

5 Idem.

6 Idem.

7 Smal; draagvermogen; onderhoud;  ruilverkaveling evt. oplossing.

8 Smal; draagvermogen; onderhoud.

9 Hoofdfietsroute; herinrichting deel bebouwde kom.

10 Fietsers op de weg.

11 Oprijzicht bij school; leefbaarheid; hinder.

12 Combinatie bochten; drempels; versmallen en in de banden 

leggen.

13 Hoofdfietsroute.

14 Veel fietsverkeer.

15 Draagvermogen onderhoud; Ontwikkelingsvisie Waterlinie.

16 Sluipverkeer.

17 Bomen zorgen voor uitwijkgedrag; groot onderhoud.

a) Barrière Tjonger: toetsen bedrijfslogistiek aan 

dit gebiedskenmerk bij uitbreiding of nieuw-

bouw. 

b) De route Tjalleberd-Gersloot is een 

aaneenschakeling van dorpen en lintbe-

bouwing. Het is een belangrijke fietsroute. De 

verkeersdruk van zwaar verkeer kan nog  

toenemen doordat rondom enige onderdruk is.

c) Toenemen van zwaar verkeer door schaal-

vergroting in het overdrukgebied

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordzijde door De Deelen

n Begrenzing zuidzijde door de Tjonger

n Bosgebied Oranjewoud 

n Dichtheid dorpen en lintbebouwing

n Overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Concept ontwikkelingsvisie Friese Waterlinie

Verkeeraantrekkende n Merendeels goed bereikbaar

bestemmingen, locatie  n Actieve benadering gemeente van enkele bedrijven 

voor alternatieve aanrijroute 

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland 

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Heerenveen

Gemeente Heerenveen

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers

33
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Franeker

Leeuwarden

Menaam

Stiens

Goutum

Hallum

Dronryp

Berltsum

St. Annaparochie

Marsum

Deinum

Marrum

Britsum

Tzummarum

Sexbierum

Minnertsga

Oude Bildtzijl

St. Jacobiparochie

Ried

Hijum

Peins

Boksum

Bitgum

Jelsum

LekkumIngelum

Hilaard

Dongjum

Westhoek

Wjelsryp

Koarnjum

Alde Leie

Wijnaldum

Herbaijum

BitgummoleOosterbierum

Vrouwenparochie

Wyns

Wier

Boer

Jellum

Baaium

Teerns

Miedu

Zweins

Hitzum

Skingen

Blessum

Feinsum

Hempen

Firdgum

Schalsum

Slappeterp

Nij Altoenae

Snakkerburen

Pietersbierum

Klooster-Lidlum

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Het Bildt - Menameradiel

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 Minnertsga

2 Zuiderweg

3 Dronryp

4 Menaam

5 Menaam-Beetgum

Bitgumerdyk

6 Oudebildtdijk

7 Nieuwe Bildtdijk

8 St.Anna-Bitgum

9 Bitgumermolen

10 Oude Bildtzijl/

Monnikendijk

11 Marssum

12 Deinum

13 Boksum

14 Leeuwarden

1 Ontsluiting loonbedrijf: bebouwde kom en breedtebeperkingen

2 Parallelweg combinatie fietsers.

3 Parkeren; bedrijfslocaties; doorgaande route noord-zuid.

4 Smal; parkeren; onjuiste verwijzing door tomtom.

5 Smal; geen wijziging door Noordwesttangent; verkeersdruk door 

centrumvoorzieningen.

6 Smal; drempels, zeepolderdijk.

7 Smal; zeepolderdijk.

8 Smal; sluiproute voor snelverkeer.

9 Hoofdfietsroute; versmallingen; bedrijfslocatie.

10 Sluipverkeer; drempels; zeepolderdijk; relatie gebied Ferwerderadiel, 

Noordwesttangent en toekomstige rondweg Hallum.

11 Drempel en versmallingen.

12 Hoofdfietsroute; smal; bedrijfslocatie.

13 Smal; relatie Haak om Leeuwarden.

14 Newtonweg haakse bocht bij rotonde.

a) Borging  van de routering in het proces rond 

de Haak (Leeuwarden VrijBaan) en daarna ten 

aanzien van keuzes voor o.m. Newtonweg en 

H. Algraweg. 

b) De oversteek van het Van Harinxmakanaal ter 

hoogte van Dronryp. Dit is één van de weinige 

mogelijkheden om het kanaal te passeren. 

Zware belasting dorpscentrum door deze 

trechtering en de aanwezigheid van zwaar 

verkeer aantrekkende bestemmingen.

c) Sluipverkeer zorgt voor extra belasting land-

bouwroutes, die deels over kwetsbare dijken 

lopen. Relatie met gebied 

Ferwerderadiel/Leeuwarderadeel.

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordzijde door de Waddenzee

n Het gebied wordt doorsneden door het Van Harinxmakanaal. 

n Cultuurhistorisch waardevolle Bildtdijken met veel lintbebouwing

Raakvlakken andere projecten n Leeuwarden Vrij Baan 

Verkeeraantrekkende n Redelijk veel locaties, verspreid over het gebied

bestemmingen, locatie  n Hinder bij Minnertsga, Deinum en Dronryp

Grondgebruik Akkerbouw en grasland

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Het Bildt-Menameradiel

Gemeente Het Bildt en Menameradiel

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers

35
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Dokkum

Kollum

Damwâld

wâlden

Buitenpost

De Westereen

Kollumerzwaag

Anjum

Twijzel

Wâlterswâld

eksterwâld

Twijzelerheide

Ee

Burum

Niawier

Driezum

Triemen

De Falom

Stroobos

Oudwoude

Engwierum

Metslawier

Zwagerbosch

Westergeest

Munnekezijl
Kollumerpomp

Gerkesklooster

Morra

Aalsum

Wetsens

Oostrum

Jouswier

Augsbuurt

Hantumhuizen

Veenklooster

Warfstermolen

Hantumeruitburen

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Kollumerland c.a.

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 Kettingwier-

Wearderbuorsterwei

2 Kollumerzwaag

3 Oudwoude

4 Kollumerpomp

5 Warfstermolen

1 Deels smal; route vrachtverkeer vanaf de Centrale As.

2 Oversteek schoolgaande kinderen.

3 Parkeren; bedrijfslocatie; smal; mogelijkheid verkeersmaatregelen   

N910.

4 Schoollocatie; smal.

5 Beperkte breedte.

A) Vooral in het westelijk deel veel verkeer door de 

bebouwde omgeving of over wegen die hier niet 

geschikt voor zijn. Hiervoor is een zoekgebied aan-

gegeven waarbij de N910 ook is betrokken. 

Hieronder valt ook Ee, waar het Dokkumer Grutdjip

kan worden overgestoken.

B) Aslastbeperkingen die nog resteren op de brug 

Aldwâldmersyl en kruispunt  De Bûnte Hûn in de 

Trekwei beperken de toegankelijkheid 

C) Het ontbreken van een goede verbinding naar 

het westen, als adequate ontsluiting naar de 

nabij geprojecteerde Centrale As voor 

vrachtverkeer. 

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordzijde door Lauwersmeer en Dokkumer Grutdjip

n Deels dichtheid dorpen en lintbebouwing bij Kollumerzwaag, Oudwoude en de Triemen

Raakvlakken andere projecten n Gebiedsontwikkeling De Centrale As

Verkeeraantrekkende n Belasting bebouwde kommen Oudwoude en Kollumerzwaag

bestemmingen, locatie  

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Kollumerland

Gemeente Kollumerland c.a.

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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Echtenerbrug

Sloten
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Oosterzee

Langelille
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Echten

Doniaga

Follega

Eesterga

Slijkenburg

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Lemsterland

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 Parallelweg N359

2 Oversteek Brekkenpolder

3 Lemmer rondweg

4 Lemmer Zeedijk

5 Kruispunt Grietenijdijk/

Westdijk

6 Grietenijdijk

7 Oosterzee kruispunt v.d. 

Veenweg

8 Echtenerbrug

1 Parallelweg; hoofdfietsroute; veel extra zwaar verkeer.

2 Oversteekbaarheid.

3 Beperkte doorstroming door verkeerslichten, bruggen, sluizen.

4 Intensief fietsverkeer; verhoogde ligging dijklichaam; 

ligging bushaltes in helling leidt tot gevaarlijke situaties.

5 Beperkt oprijzicht.

6 Smal;  drukke recreatieve fietsroute; zeedijk.

7 Onduidelijke omrijroute via het dorp.

8 Door herinrichting verslechtering toegankelijkheid zwaar verkeer.

A) De Sondelerdyk is de enige ontsluiting richting 

Zuidwest Fryslân voor fietsers en zwaar verkeer. Er

is sprake van extra zwaar verkeer door bollenteelt

(relatie Gaasterlân-Sleat – Noordoostpolder) en 

boottransporten vanaf Lemsterhoek 

B) In Lemmer is de Zeedijk de ontsluiting richting 

Noordoostpolder. De inrichting van de weg en de 

aanwezigheid van de zandoverslag zorgen voor 

onveiligheid voor deze intensief gebruikte 

fietsroute

C) De bebouwde kommen in de weg N924.

Gebiedskenmerken n Vaarten, meren, Tjonger, A6, N359 en Noordoostpolder zorgen voor een verdeling in een 

viertal beperkt toegankelijke gebieden

n Veel bebouwde kommen in één van de ontsluitingswegen (N924)

n Overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Rondweg Lemmer

Verkeeraantrekkende n Concentratie in Oosterzee

bestemmingen, locatie  n Meestal goed bereikbaar

n De zandoverslag in Lemmer brengt onveiligheid met zich mee

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Lemsterland

Gemeente Lemsterland

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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0 1 2 km

Landbouwverkeer
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kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 Kûbaard

2 Wommels

3 Easterein

4 Iens

5 Spannum

6 Baard

7 Wiuwert

8 Mantgum

9 Easterwierum

10 N359

1 Smal; bedrijfslocatie; hinder; leefbaarheid; relatie met 10.

2 Oprijzicht; bochten; parkeren; hinder; leefbaarheid; relatie 10.

3 Parkeren; versmalling; div. bedrijven; leefbaarheid; hinder.

4 Versmalling; bedrijfslocatie; hinder; leefbaarheid.

5 Parkeren;smal; hinder; leefbaarheid.

6 Drempels; smal; parkeren.

7 Smal; bedrijfslocatie; hinder; leefbaarheid.

8 Smal; parkeren; bedrijfslocaties.

9 Oprijzicht en zichtbaarheid.

10 Directheid; veel omrijden via dorpen.

A) De routes door dorpen, waar sprake is van een 
zekere concentratie, zoals Wommels en Easterein
of dorpen met een historische bebouwings-
structuur die geen of amper zwaar verkeer
verdragen

B) De locatie van agrarische bedrijven die 
ontsluiten via bebouwde kommen

C) De N359 als autonome weg die merendeels 
zonder parallelle verbindingen voor overig 
verkeer is aangelegd (ontbrekende schakels)

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordzijde door Van Harinxmakanaal
n Begrenzing oostzijde door De Swette
n Deels doorsnijding door de N359
n Het netwerk doorkruist veel bebouwde kommen

Raakvlakken andere projecten n Leeuwarden Vrij Baan 
n Nieuw Stroomland 

Verkeeraantrekkende n Concentratie bij Winsum en Easterein

bestemmingen, locatie  n Meestal goed bereikbaar

Grondgebruik n Grasland

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Littenseradiel

Gemeente Littenseradiel

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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Landbouwverkeer
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kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 04-06-2012



1 N354 parallelweg
2 Raerd
3 Weidum-Wytgaard, 

Dekemawei
4 L’warden Newtonweg
5 Rondweg Leeuwarden, 

P. Stuyvesantweg
6 Reduzum
7 Reduzum-Wirdum
8 Wirdum-Tsjaerd
9 Grou Burstumerdyk

10 Akkrum. Ljouwerterdyk
11 Akkrum, Boarnsterdyk
12 Grou-Akkrum, Birstum
13 De Burd
14 Warten-Grou, Leechlân
15 Wergea
16 Warten

1 Parallelweg; hoofdfietsroute; binnenpolderdijk/zeedijk.
2 Smal; aslastbeperkingen; parkeren.
3 Kruist zeepolderdijk; smal; beperkt zicht bij brug door hoogte-

verschil en bochtig verloop.
4 Gesloten voor landbouwverkeer; relatie Haak om Leeuwarden.
5 Rotondes; locatie voercentrum.

6 Smal; parkeren.
7 Hoogtebeperking onderdoorgang rijksweg (3.6m).
8 Smal; belangrijke hoofdfietsroute.
9 Aansluiting Tjallingawei rotonde Grou. Relatie herinrichting 

schoollocatie.
10 Smal; veel fietsverkeer en geparkeerde voertuigen.
11 Veel fietsverkeer; wordt locatie voor scholen.
12 Hoofdfietsroute; samenvallen route fietsers en zwaar verkeer.
13 Bereikbaarheid landerijen De Burd.
14 Hoofdfietsroute; sluipverkeer.
15 Smalle brug.
16 Bereikbaarheid landerijen noordkant Warten.

a) Leefbaarheid in de dorpen, onder meer doordat
de bedrijfsontsluiting via de bebouwde kom 
loopt

b) Noordzuid is de route Grou-Akkrum één van de
weinige mogelijkheden om het Pr. Margriet-
kanaal te passeren. De inrichting van de weg en
de combinatie met een belangrijke fietsroute 
maken dat de route  als onveilig wordt ervaren

c) Wirdum is een zoekgebied. Oostwest blijft dit de
verbinding (Haak om Leeuwarden). Een goede 
aansluiting aan de oostzijde ontbreekt. 
Alternatief is omrijden via Leeuwarden of Grou 

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordzijde door de Wâldwei
n Het gebied wordt doorsneden door het Pr. Margrietkanaal
n Begrenzing westzijde door De Swette
n Begrenzing zuidzijde door de Deelen
n Deels overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Leeuwarden Vrij Baan
n Nieuw Stroomland

Verkeeraantrekkende n Incidenteel aanwezig en meestal goed bereikbaar

bestemmingen, locatie  n Belasting bebouwde kom bij Wergea 

Grondgebruik n Grasland

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Mid Fryslân

Gemeente Boarnsterhim, Leeuwarden zuidzijde

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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0 1 2 km

Landbouwverkeer
Nijefurd

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 Noardermar

2 Route Sédyk, Noorderdyk, incl. 

Molkwerum

3 Warns

4 Hemelum

5 N359 Kruispunt Flinkeboskje

6 Dammenseweg nabij  Koudum

7 Koudum

8 Koudum-Heidenskip

9 Nijhuizum route Trekweg

1 Veel schoolgaand fietsverkeer; rijgedrag snelverkeer.

2 Aslastbeperking brug naar Sédyk; recreatieverkeer; omrijden via 

andere dorpen.

3 Smal; schoollocatie; oplossing geprojecteerde randweg; geen zicht 

op realisatie.

4 Recreatief verkeer; smal; parkeren.

5 Gevaarlijke oversteek; directheid: landbouwgronden.

6 Bomen; Slaperdijk; relatie recreatieve ontwikkelingen; 

gebiedsontwikkeling Natura 2000?

7 Door reconstructie Nieuweweg deels smal.

8 Recreatieve fietsroute; Natura 2000?

9 Net als bij 6 en 8 toename fietsverkeer door recreatieve 

voorzieningen.

a) Leefbaarheid en veiligheid in dorpen. 

Specifiek voor de route via Warns naar 

Stavoren. In de zomer veel toeristisch verkeer

b) Door de aslastbeperking in de brug naar de 

Sédyk moet fors worden omgereden door 

bestemmingsverkeer via routes die daar niet 

geschikt voor zijn 

c) De noordzuidverbinding loopt via de parallel

weg langs Workum. Deze valt samen met een 

hoofdfietsroute

Gebiedskenmerken n Begrenzing westzijde door het IJsselmeer
n Begrenzing zuidoostzijde door meren, Johan Frisokanaal en vaarten
n Geen oostwestverbindingen

Raakvlakken andere projecten n Eventuele vervolgstappen Nationaal Landschap
n Natura 2000/recreatieve ontwikkelingen bij Galamadammen

Verkeeraantrekkende n Incidenteel en verspreid over het gebied

bestemmingen, locatie  n Meestal goed bereikbaar 

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Nijefurd

Gemeente Súdwest Fryslân

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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Bontebok

Waskemeer

Fochteloo

Oudehorne

Zandhuizen

Ter Idzard

Jonkerslân

Ravenswoud

Langedijke

Nijeberkoop

Oosterstreek

Nijeholtpade

Hoornsterzwaag

Olterterp

Oldeholtwolde

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Ooststellingwerf

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 Oldeberkoop

2 Nijeberkoop

3 N381 Oosterwolde Nanninga-

Venekoterweg

4 Fochteloo Nrd-Zuideinde

5 Appelscha

6 Vaart Zuidzijde Damsluis

1 Noordelijke komgrens.

2 Parallelweg t.h.v. bushalte.

3 Parallelweg; hoofdfietsroute; passeerstroken te kort en passeer-

ruimte onvoldoende.

4 Bomen; smal; praktisch geen passeermogelijkheden.

5 Drempels; Boerestreek recreatie, ook schakel in netwerk. Zoek-

gebied.

6 Oprijbaarheid brug bij Damsluis.

a) De enige route in het zuidoosten loopt via 

Appelscha. De routes in en bij Appelscha zijn 

aangewezen als zoekgebied. Relatie 

recreatieve ontwikkelingen Boerestreek en het 

belang om beide kanten van de vaart bereik-

baar te houden

b) De weg bij Fochteloo met een combinatie van 

beperkte ruimte door boombeplanting en lint-

bebouwing. Uitwijken of passeren is praktisch 

niet mogelijk

c) De parallelweg langs de N381 die resteert na 

reconstructie van deze weg, ter hoogte van 

Oosterwolde

Gebiedskenmerken n Begrenzing ten zuiden en oosten door natuurgebieden
Drents Friese Wold en Fochteloëreveen 

n Het netwerk doorkruist veel dorpen en er is veel lintbebouwing
n Overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Gebiedsontwikkeling N381
n Landinrichting Elsloo-Oosterwolde-Appelscha

Verkeeraantrekkende n Incidenteel en verspreid en goed bereikbaar

bestemmingen, locatie  

Grondgebruik n Akkerbouw, grasland en bollenteelt

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Ooststellingwerf

Gemeente Ooststellingwerf

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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0 1 2 km

Landbouwverkeer
Opsterland

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



1 Nij Beets

2 Luxwoude

3 Terwispel

4 Gorredijk

5 Lippenhuizen

6 Beetsterzwaag

7 Aldhof/Selmien/Bûtewei

8 N381 parallelweg

9 N381 na reconstructie

10 Ureterp

11 Wijnjewoude

12 Frieschepalen

1 Smal; parkeren.

2 Sluiproute snelverkeer; onderdrukgebied Heerenveense deel, kan tot 

verzwaring weggebruik leiden.

3 Beperkte aslast brug.

4 Centrumvoorzieningen; hinder en leefbaarheid.

5 Smal; parkeren.

6 Drempels; smal; centrumfunctie; hinder; leefbaarheid.

7 Hoofdfietsroute; toename sluipverkeer; N381: ongelijkvloers.

8 Hoofdfietsroute; veel zwaar verkeer; niet functionerende 

passeerstroken.

9 Bundeling leidt tot minder en veiliger oversteken; meer landbouw

verkeer op de openbare weg.

10 Parkeren; N381: onderdeel reconstructie knelpunt kerkje.

11 Hoofdfietsroute; N381 reconstructie: aandacht zwaar- en 

fietsverkeer + leefbaarheid aanwonenden.

12 Hoofdfietsroute; smal fietspad; veel recreatief fietsverkeer

a) De effecten van de reconstructie N381 op 

wegen ten zuiden van Drachten die ook van 

belang zijn voor fietsverkeer. Door bundeling 

wordt een verzwaring  van gebruik verwacht 

en meer sluipverkeer 

b) Leefbaarheid en veiligheid in dorpen waar 

voor een aantal ook sprake is van veel 

recreatief verkeer

c) Parallelweg die resteert na reconstructie van de

N381 en ook een belangrijke fietsroute is

Gebiedskenmerken n Doorsnijding van oost naar west door het beekdallandschap

n Veel lintbebouwing

n Deels overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Gebiedsontwikkeling N381

n Concept Ontwikkelingsvisie Friese Waterlinie

Verkeeraantrekkende n Concentratie bij Tijnje en Gorredijk

bestemmingen, locatie n Meestal goed bereikbaar

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland 

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Opsterland

Gemeente Opsterland

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



51

1 Nij Beets

2 Luxwoude

3 Terwispel

4 Gorredijk

5 Lippenhuizen

6 Beetsterzwaag

7 Aldhof/Selmien/Bûtewei

8 N381 parallelweg

9 N381 na reconstructie

10 Ureterp

11 Wijnjewoude

12 Frieschepalen

1 Smal; parkeren.

2 Sluiproute snelverkeer; onderdrukgebied Heerenveense deel, kan tot 

verzwaring weggebruik leiden.

3 Beperkte aslast brug.

4 Centrumvoorzieningen; hinder en leefbaarheid.

5 Smal; parkeren.

6 Drempels; smal; centrumfunctie; hinder; leefbaarheid.

7 Hoofdfietsroute; toename sluipverkeer; N381: ongelijkvloers.

8 Hoofdfietsroute; veel zwaar verkeer; niet functionerende 

passeerstroken.

9 Bundeling leidt tot minder en veiliger oversteken; meer landbouw

verkeer op de openbare weg.

10 Parkeren; N381: onderdeel reconstructie knelpunt kerkje.

11 Hoofdfietsroute; N381 reconstructie: aandacht zwaar- en 

fietsverkeer + leefbaarheid aanwonenden.

12 Hoofdfietsroute; smal fietspad; veel recreatief fietsverkeer

a) De effecten van de reconstructie N381 op 

wegen ten zuiden van Drachten die ook van 

belang zijn voor fietsverkeer. Door bundeling 

wordt een verzwaring  van gebruik verwacht 

en meer sluipverkeer 

b) Leefbaarheid en veiligheid in dorpen waar 

voor een aantal ook sprake is van veel 

recreatief verkeer

c) Parallelweg die resteert na reconstructie van de

N381 en ook een belangrijke fietsroute is

Gebiedskenmerken n Doorsnijding van oost naar west door het beekdallandschap

n Veel lintbebouwing

n Deels overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Gebiedsontwikkeling N381

n Concept Ontwikkelingsvisie Friese Waterlinie

Verkeeraantrekkende n Concentratie bij Tijnje en Gorredijk

bestemmingen, locatie n Meestal goed bereikbaar

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland 

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Opsterland

Gemeente Opsterland

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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Sneek

Joure

Heerenveen

Balk

IJlst

Akkrum

St. Nicolaasga

Heeg

Tijnje

Woudsend

De Knipe

Oudehaske

Oudeschoot

Oranjewoud

Oppenhuizen

Sintjohannesga
Rottum

Milda

Sloten

Oosthem

Jutrijp

Terband

Wijckel

Hommerts

Folsgare Terherne

Langweer

Luxwoude

Gersloot

Ysbrechtum

Tjerkgaast

Tjalleberd

Luinjeberd

Haskerhorne

Vegelinsoord

Rotsterhaule

Ouwsterhaule

Idskenhuizen

Haskerdijken

Scharsterbrug

Uitwellingerga

Rohel

Broek

Indijk

Dijken

Teroele

Doniaga

Follega

Terkaple

Legemeer

Akmarijp

Ypecolsga

Nijelamer

Snikzwaag

Oldeouwer

Nijehaske

Tjalhuizum

Nieuwebrug

Goingarijp

Boornzwaag

Offingawier

Smallebrugge

Rotstergaast

Nieuweschoot

Koufurderrige

Nijeholtw

Ouwster-Nijega

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Skarsterlân

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012



53

1 Spannenburg brug

2 N927 Spannenburg/

St.Nic. parallelweg

3 St. Nicolaasga

4 Scharsterbrug

5 Goïngarijp-Akmarijp

6 Oudehaske

7 Rottum

8 Sydtakke/Snakkerbuorren

1 Oversteekbaarheid; bochten en omrijden; invloed knooppunt Joure 

op verkeersdruk.

2 Hoofdfietsroute; groot onderhoud 2014; knooppunt Joure.

3 Gerelateerd aan 2; bochten; hinder; leefbaarheid.

4 Smal; sluipverkeer; drempels; parkeren; knooppunt Joure.

5 Hoofdfietsroute; geen fietspad.

6 Concentreert zich rond afslag Badweg; bochten; smal; sluipverkeer; 

knooppunt Joure.

7 Oostelijk deel Rottum bij school; te krap profiel bij kruispunt.

8 Bermschade; onderhoud.

a) Routering door de bebouwde kommen die 

door de gebiedskenmerken vaak de enige 

mogelijkheid zijn om te passeren. 

Dit speelt bij Oudehaske en Scharsterbrug

b) De combinatie met fietsers, met name bij 

Spannenburg en de parallelweg en het  vervolg

daarvan door Sint Nicolaasga.

c) Eveneens door de gebiedskenmerken matige 

noord-zuidverbindingen

Gebiedskenmerken n Doorsnijding in het noordwesten door het Pr. Margriet-kanaal en diverse meren

n Doorsnijding van noord naar zuid door de Skarster Rien

n Begrenzing oostkant Heerenveense kanaal en spoorlijn

n Begrenzing zuidzijde door Tjonger en Tsjûkemar

Raakvlakken andere projecten n Knooppunt Joure

bestemmingen, locatie  n Concept Ontwikkelingsvisie Friese Waterlinie

Verkeeraantrekkende n Incidenteel en verspreid

bestemmingen, locatie n Meestal goed bereikbaar

Grondgebruik n Grasland 

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Skarsterlân

Gemeente Skarsterlân

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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Drachten

Harkema

Ureterp

Beetsterzwaag

SurhuisterveenSumar

Garyp

Warten

Oudega

Opeinde

Aldeboarn

Eastermar

Nij Beets

Rottevalle

Boelenslaan

Boornbergum

Wijnjewo

Friesche

Drachtstercompagnie

Suwâld

Nijega

De Tike

Earnewâld

De Wilgen
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Smalle Ee
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1 Oudega Buorren en Gariperwei

2 Boornbergum

3 Rottevalle Bildwei

1 Smal; drempels; masterplan Oudega e.o.

2 Kruising nabij snackbar erg krap voor groot verkeer; smal.

3 Hoofdfietsroute; oprijzicht bij uitritten is beperkt.

a) Inzetten op verkeersgedrag en gedrags-

beïnvloeding. Ook bij andere gebieden speelt 

dit. Geldt voor autoverkeer, specifiek sluip-

verkeer/spitsverkeer, maar ook voor agrarisch 

verkeer

b) Combinatie fietsers en zwaar verkeer op 

hoofdfietsroutes

c) Bedrijfsontsluiting Oudega

Gebiedskenmerken n Doorsnijding van west naar oost door diverse vaarten en kanalen

n Deels overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Masterplan Oudega

Verkeeraantrekkende n Incidenteel en verspreid over het gebied 

bestemmingen, locatie n Meestal goed bereikbaar

n Belasting bebouwde kom bij Oudega

Grondgebruik n Grasland 

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Smallingerland

Gemeente Smallingerland

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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Dokkum

Leeuwarden

Burgum

Stiens

Goutum

Kollum

Hallum

Damwâld

Harkema

Feanwâlden

Buitenpost

Hurdegaryp

De Westereen

Kootstertille

Kollumerzwaag

SurhuisterveenSumar

Garyp

Wergea

Warten

Oudega

Marrum

Twijzel

Opeinde

Britsum

Drogeham

Tytsjerk

Gytsjerk

Wytgaard

Burdaard

Surhuizum

Eastermar

Oentsjerk

Rottevalle

Wâlterswâld

Boelenslaan

Noardburgum

Rinsumageast

Augustinusga

Broeksterwâld

 

Twijzelerheide

Drachtstercompagnie

Ee

Hijum

Burum

Suwâld

Mûnein

Nijega

Weidum

Jelsum

Wirdum

Lekkum

Driezum

Jistrum

De Tike

Triemen

De Falom

Stroobos

Koarnjum

Oudwoude

Engwierum

Ryptsjerk

Aldtsjerk

Earnewâld

 

Houtigehage

Zwagerbosch

Westergeest

Kollumerpomp

Gerkesklooster

Wyns

Eagum

Bears

Raard

Idaerd

Jellum

Teerns

Miedum

Jislum

Jannum

Ginnum

Feinsum

Swichum

Hempens

Reitsum

Wânswert

Warstiens

 

Augsbuurt

Lichtaard

Readtsjerk

Sibrandahûs

Snakkerburen

Veenklooster

Warfstermol

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Tytsjerksteradiel - Dantumadiel

kaart: Beleids- en Geo-Informatie

Datum: 01-07-2012
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1 Aldtsjerk

2 Gytsjerk, Canterlandseweg

3 N355, kruispunt

4 Hurdegaryp

5 Rinsumageast

6 Rinsumageast-Damwâld-

Driesum

7 Feanwâlden

8 Noardburgum en  buiten de kom

9 Kruispunt Sigerswâld-

Earnwarre/Feansterdyk 

10 Sumar-Nijega via Hearewei 

11 Bij Eastermar Grote Hornstweg

1 Bochten; smal; bomen; ontbrekende schakel; relatie Centrale As; 

herwaardering N361.

2 Bomen en in verhouding veel zwaar verkeer; smal.

3 Hoofdfietsroute; bochten; smal; toegankelijkheid.

4 Oversteekbaarheid; Kansen voor kernen.

5 Bochten; oprijzicht; parkeren; ontbrekende schakel.

6 Lintbebouwing; verzoek doortrekken route richting Kollumerland

7 Versmallingen; na realisering Centrale As biedt N356 oplossing.

8 Parallelweg; hoofdfietsroute; gebiedontwikkeling De Centrale As 

leidt tot minder lokaal landbouwverkeer.

9 Geen fietspad; moeilijk oversteken Earnewarre door voorrangswijzi-

ging; snel rijgedrag.

10 Hoofdfietsroute; door De Centrale As neemt het belang als 

fietsroute af.

11 Lengte- en aslastbeperking weren vrachtverkeer Skûlenboarch. 

Relatie project Skûlenboarch.

n Route bij Aldtsjerk, waar door het dorp moet 

worden gereden, met aantasting leefbaarheid 

en veiligheid. De N361 moet twee keer worden 

overgestoken wat als onveilig wordt ervaren. 

Bij voorkeur routering via N361 

n In het algemeen leefbaarheid en veiligheid in 

de dorpen,waarvoor de Centrale As een 

oplossing kan bieden maar ook tot een 

zwaardere belasting kan leiden, zoals bij 

Broeksterwâld

n Het gebruik van parallelwegen in combinatie 

met hoofdfietsroutes

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordzijde door Dokkumer Ee

n Begrenzing zuidzijde door Van Harinxmakanaal/Pr. Margrietkanaal en de vaarweg naar 

Drachten

n Veel grote dorpen en lintbebouwing

n Deels overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Gebiedsontwikkeling De Centrale As

Verkeeraantrekkende  n Veel bestemmingen met een concentratie bij Gytsjerk/Rypstjerk, Rinsumageast, Driezum en 

bestemmingen, locatie bij Burgum 

n Meestal goed bereikbaar

n Belasting bebouwde kom bij Gytsjerk en Rinsumgeast

Grondgebruik n Grasland 

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Tytsjerksteradiel/Dantumadeel

Gemeente Tytsjerksteradiel en Dantumadeel

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

  

   

 

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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De Hoeve
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Blesdijke
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Zandhuizen
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Langelille

Haskerhorne

Nijeberkoop

Oosterstreek

Scherpenzeel

Nijeholtpade

Munnekeburen

Rotsterhaule

Ouwsterhaule

Delfstrahuizen

Rohel

Spanga

Vinkega

Peperga

Oldelamer

Nijelamer

er

Nijehaske

Oldetrijne

Nijetrijne

Slijkenburg

Rotstergaast

Nieuweschoot
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Nijeholtwolde

wster-Nijega

0 1 2 km

Landbouwverkeer
Weststellingwerf

kaart: Beleids- en Geo-Informatie
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1 N351 parallelweg
2 Oldelamer
3 Oldetrijne
4 Wolvega zuidzijde

5 Blesdijke
6 Blesse
7 Rotonde

8 Ottersweg
9 Steggerda
10 Steggerdavaart
11 De Hoeve, Hoeveweg

12 Westervierderparten
13 Noordwolde

14 Zandhuizen/Zandhuizer-Weg

15 Bekhofweg
16 Boyl

1 Combi fiets- en zwaar verkeer; onderhoud/afwatering.
2 Recreatief fietsverkeer; smal; binnenpolderdijk.
3 Smal wegprofiel.
4 Ontbrekende schakel N351 en route zuiden; relatie zanddepot/

ontwerpvisie Friese Waterlinie?
5 Varkensruggen.
6 Chicane.
7 In combinatie met overig verkeer onveilig; voorkeur hoofdrijbaan 

N351.
8 Smal profiel bij brug over de Tjonger.
9 Oversteekpunten fietsers; snel rijden; deels slecht wegdek.
10 Oprijzicht: bomen dicht op de weg.
11 Oprijzicht (bomen); smal; bij voorkeur passeerstroken in combinatie 

met in- en uitritten.
12 Oprijzicht; passeerstroken idem 11; ontwerpvisie Friese Waterlinie?
13 Drempels; ontbrekende schakel; raamplan Beekdal-Linde; relatie 

gebiedsvisie en centrumvisie.
14 Oprijzicht; sluipverkeer; versmallingen; relatie raamplan Beekdal-

Linde voor beplanting.
15 Oprijzicht; smal; raamplan Beekdal-Linde.
16 Wegversmalling in combinatie met parkeren.

a) Ontbreken van duidelijke en directe routes in 

en rond Noordwolde

b) Ontbrekende schakel aan de zuidzijde van 

Wolvega. Hierdoor moet of fors worden 

omgereden of via woonwijken/centrumgebied 

c) Passeerbaarheid en oprijzicht op wegen met 

veel boombeplanting

Gebiedskenmerken n Begrenzing noordzijde door de Tjonger

n Begrenzing zuidzijde door de Linde en natuurgebieden

n Dichtheid dorpen en lintbebouwing

n Westelijk deel overdrukgebied

Raakvlakken andere projecten n Concept Ontwikkelingsvisie Friese Waterlinie

n Noordwolde Uitwerking Structuurvisie

n Raamplan Beekdal-Linde

Verkeeraantrekkende  n Incidenteel met een concentratie bij Noordwolde

bestemmingen, locatie

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Weststellingwerf

Gemeente Weststellingwerf

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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IJlst
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Wiuwert
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Tjerkwerd

Schettens

Easterein

Ysbrechtum

Easterlittens
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Iens
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Piaam

Gaast

Leons

Itens

Baard

Wolsum

Zurich

Dedgum

Loënga

Reahûs

Westhem

Hieslum

Hichtum
Hidaard

Schraard

Hartwerd

Ferwoude

Cornwerd

Waaksens

Hinnaard

Greonterp

Britswert

Tjalhuizum

Sandfirden

Longerhouw

Allingawier

Idsegahuizum

Lytsewierrum

Kornwerderzand
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Landbouwverkeer
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kaart: Beleids- en Geo-Informatie
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1 Houwdijk, Sotterumerdijk-

Zeedijk

2 Ferwoude-Workum via Zeedijk-

Makkumerdyk

3 Makkum

4 Ferwoude

5 Parrega Trekweg

6 Parallelweg langs N359

7 Tjerkwerd/Blauwhuis Hem-dyk

8 Arum

9 Bayumerleane

1 Zeedijk; recreatieve fietsroute; sluipverkeer; snel rijgedrag.

2 Zeedijk; recreatieve fietsroute; smal; veeroosters.

3 Vluchtheuvel Engwierderlaan.

4 Parkeren; smal; verbindende schakel  noord-zuid.

5 Versmallingen; vooral hinder na herinrichting.

6 Hoofdfietsroute; bundeling zwaar- en fietsverkeer; onderhoud.

7 Relatie recreatief plan Hemdijken; binnenpolderdijk; slechte 

onderhoudstoestand.

8 Oprijzicht brug in combinatie parkeren; onvoldoende passeer-

mogelijkheid vanaf beide richtingen.

9 Smal; betonblokken.

a) Zware belasting van de route via Ferwoude en 

de Trekweg langs de N359 door de bundelende 

werking. Combinatie met hoofdfietsroute

b) Leefbaarheid en veiligheid in de dorpen, met 

smalle historische bebouwingsstructuur

c) De kwetsbare, smalle Hemdijken. Maatregelen 

zijn moeilijk realiseerbaar voor deze cultuur-

historisch relevante dijklichamen. Relatie met 

recreatieve voorzieningen

Gebiedskenmerken n Begrenzing westzijde door IJsselmeer en Waddenzee

n Begrenzing zuidzijde deels door spoorlijn

n Bebouwing langs parallelwegen

Raakvlakken andere projecten n Verdubbeling Rijksweg 31

n Nationaal Landschap: Hemdijken

Verkeeraantrekkende  n Incidenteel met een concentratie  bij Witmarssum en Arum

bestemmingen, locatie n Meestal goed bereikbaar

n Deels bereikbaar via bebouwde kom van Blauwhuis en Ferwoude

Grondgebruik n Akkerbouw en grasland

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Wûnseradiel/Bolsward

Gemeente Súdwest Fryslân

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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1 Blauwhuis

2 Oudega

3 Gaastmâr/Heeg De Burd

4 Oudega/Heeg Lytshuzen

5 Nije Wei, richting Abbega

6 Nijland (kruispunt)

7 Nijland, Skiepeleane

8 IJlst

9 Parallelweg N354 zuidzijde 

Sneek

10 Sneek rotonde N354

11 Sneek

1 Te smal; relatie recreatieve ontwikkeling Hemdijken.

2 Bochten.

3 Toename recreatief fietsverkeer.

4 Binnenpolderdijk. Slecht zichtbare varkensruggen. Tegelverharding 

fietspad is kwetsbaar. Schade doorsteken naar percelen.

5 Zeedijk; geen passeermogelijkheid; smal.

6 Versmalling; passeren twee richtingen niet mogelijk.

7 Smal; deels zeepolderdijk.

8 Hoofdfietsroute; versmallingen bij brug.

9 Hoofdfietsroute; wegenproject Sneek-Woudsend.

10 Oversteekbaarheid; bochten; wens gebruik maken hoofdrijbaan 

richting Sneek; relatie knooppunt Joure.

11 Verkeersdruk, fietsroutes. Onderzoek alternatieven. 

Belangenafweging gebruik rondwegen.

a) Routes door Sneek die deel veel obstakels en 

onveiligheid met zich meebrengen. En minder 

direct zijn.

b) Leefbaarheid en veiligheid in  dorp en stad.

Het betreft meestal recreatieve kernen.

Specifiek verdient IJlst aandacht.

c) De kwetsbare, smalle Hemdijken. Maatregelen 

zijn moeilijk realiseerbaar voor deze cultuur-

historisch relevante dijklichamen. Relatie met 

recreatieve voorzieningen

Gebiedskenmerken n Begrenzing aan de zuidoostzijde door Pr. Margrietkanaal, Wyde Wymerts en diverse meren

n Doorsnijding van west naar oost door Johan Frisokanaal, diverse vaarten en Sleattemar

Raakvlakken andere projecten n Nationaal Landschap: Hemdijken

n Knooppunt Joure

n N354 afslag IJlst

Verkeeraantrekkende  n Meestal vestiging op bedrijfsterreinen 

bestemmingen, locatie n Meestal goed bereikbaar

n Bij Blauwhuis, Goïnga  en Gauw toegang via bebouwde kom

Grondgebruik n Grasland

Totaaloverzicht knelpunten

LTO-gebied Wymbritseradiel/Snits

Gemeente Súdwest Fryslân

Top 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en actiesTop 3 Belangrijkste aandachtspunten en acties

Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 

landbouwverkeer

gewenste- of toekomstige route

knelpunt

barriére (landschappelijk, wegen, vaarten)

wegennetwerk landbouwverkeer

bedrijven

loonbedrijf

mechanisatie

veevoer; grasdrogerij

zuivel; vleesverwerking

mestvergister/biogas

zandwinput

opslag; gemeentewerf; gaswinning; houtkachel; overig 

water

bebouwing

provinciegrens

gemeentegrens

zoekgebied

fietsverkeer 

80 km/u + hoofdfietsroute

60 km/u + hoofdfietsroute

80 km/u + fietsers
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Doel van dit rapport: Het maken van een kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer 


