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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente De Fryske Marren heeft ambities op het gebied van het verbeteren van de 
veiligheid van en de voorzieningen voor fietsers. In het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 
(GVVP) is hier al een aanzet voor gedaan. Het GVVP bevat echter nog onvoldoende concrete 
maatregelen en aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Daarnaast dateert het GVVP 
uit 2016. Dit betekent dat de meest actuele ontwikkelingen wat betreft bijvoorbeeld 
ongevallen en knelpunten hierin niet staan beschreven. 
 
Om concreet aan de slag te kunnen met het verbeteren van de fietsvoorzieningen en 
fietsveiligheid, heeft de gemeente aan BonoTraffics gevraagd om onderzoek te doen met als 
resultaat concrete maatregelen en vervolgacties. De gemeente heeft voorafgaand aan het 
onderzoek een aantal aandachtspunten en hoofdthema’s geformuleerd. De focus ligt bij de 
veiligheid van fietsers in het verkeer, de missing links binnen het netwerk en het stimuleren 
van het fietsgebruik.  
 

  De onderzoeksvragen zijn als volgt: 
• Wat zijn de (meest) onveilige locaties en situaties voor fietsers, zowel objectief als 

subjectief, en hoe kunnen deze worden aangepakt? 
• Wat zijn de missende schakels en onvolkomenheden in het fietsnetwerk en welke 

verdienen prioriteit wat betreft aanpak? 
• Hoe kan, onder andere uit het oogpunt van duurzaamheid, het fietsgebruik worden 

gestimuleerd? 
 

  Deze vragen zijn beantwoord middels een pragmatische aanpak die heeft geresulteerd in 
concrete maatregelen en aanbevelingen, waarmee de gemeente De Fryske Marren aan de slag 
kan.  
 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staat de door ons gehanteerde werkwijze beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de 
resultaten weer van de inventarisatie en analyse van de aandachtspunten wat betreft de 
verkeersveiligheid. Tevens staan in dit hoofdstuk oplossingsrichtingen beschreven voor de 
meest urgente knelpunten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de missing-links in het 
fietsnetwerk. Er is hierbij onderscheid gemaakt in ontbrekende voorzieningen en –
verbindingen. In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 5) staan maatregelen beschreven ter 
stimulering van het fietsgebruik in de gemeente.  
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2 Werkwijze 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd, bestaande uit een 
aantal stappen:  
1. Inventariseren en prioriteren knelpunten en maatregelen fietsveiligheid  
2. Inventariseren en prioriteren missing links fietsnetwerk  
3. Analyse en bepalen maatregelen stimuleren fietsgebruik  
In de volgende paragrafen is de aanpak nader toegelicht.  
 

2.1 Inventarisatie knelpunten verkeersveiligheid 

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten wat betreft de onveiligheid voor fietsers. 
Dit onderzoek kent drie verschillende invalshoeken, namelijk de objectieve ongevallen data, 
de subjectieve knelpunten en de risicolocaties en –situaties. In afbeelding 1 staat afgebeeld 
hoe de verschillende invalshoeken een totaalbeeld leveren van knelpunten in de gemeente.  

 
Afbeelding 1; invalshoeken inventarisatie knelpunten 

 
 
2.1.1 Ongevallen 

Met behulp van VIA-stat zijn de geregistreerde fietsongevallen, voor de periode van 2014 tot 
en met 2019, binnen de gemeente De Fryske Marren in kaart gebracht. Naast dat de 
ongevallenlocaties in kaart zijn gebracht, is ook gekeken naar andere mogelijke opvallende 
zaken in het ongevallenbeeld: 

• Welke doelgroepen zijn oververtegenwoordigd? 
• Welke toedracht van ongevallen (voor zover inzichtelijk) is dominant? 

 
  Het ongevallenbeeld dat VIA-stat weergeeft, is voorgelegd aan de politie. Dit om te voorkomen 

dat er hiaten voorkomen in het ongevallenbeeld. De politie heeft haar akkoord gegeven op de 
voorgelegde ongevalsgegevens. 
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2.1.2 Subjectieve knelpunten 
Naast de objectieve ongevallen (dit zijn ongevallen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden) 
zijn ook de subjectieve knelpunten in kaart gebracht. Subjectieve knelpunten zijn de locaties 
en situaties die de inwoners van de gemeente als onveilig ervaren. 
 
Om een beeld te krijgen van de subjectieve knelpunten in gemeente De Fryske Marren, is 
gebruik gemaakt van de online participatietool Maptionnaire (zie voorbeeld output op 
afbeelding 2). Voor gemeente De Fryske Marren is een specifieke pagina aangemaakt binnen 
Maptionnaire. Belanghebbenden konden afgelopen zomer (t/m medio september) via een link 
op de website van de gemeente aangeven of en waar zich onveilige locaties of situaties 
voordoen. Daarnaast konden zij hier kwijt waarom zij deze bepaalde situaties als onveilig 
ervaren.  
 
De afdeling communicatie van gemeente de Fryske Marren heeft de enquête verspreid via de 
website van de gemeente, sociale mediakanalen en de dorpencoördinatoren.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2; voorbeeld weergave afzonderlijke knelpunten op kaart (Bron: Maptionnaire) 
 

 

2.1.3 Risico locaties 
Naast de ongevallen en aangedragen knelpunten is gekeken naar de risico-locaties. Risico- 
locaties zijn de locaties waar de kans op een (ernstig) ongeval relatief groot is. De risico-
locaties zijn bepaald aan de hand van de basisprincipes van Duurzaam Veilig. Daar waar 
verschillen in richting, massa en snelheid bestaan, is de kans op (ernstige) ongevallen relatief 
groot. Om de locaties te detecteren is in eerste bekeken waar de hoofdroutes van het 
autoverkeer en het landbouwverkeer samenvallen met de hoofdfietsroutes (uitgangspunt is 
de netwerken uit het GVVP). De locaties waar de routes samenvallen en nog onvoldoende of 
niets is gedaan om de veiligheid te waarborgen zijn aangemerkt als risico-locaties.  
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2.1.4 Prioritering onveilige locaties  
Het onderzoek geeft inzicht in de voor fietsers (objectief en subjectief) onveilige locaties en 
situaties in de gemeente, de knelpunten. Niet alle punten zijn even urgent. Het is daarom 
belangrijk om de data te filteren en een prioriteit toe te kennen aan de verschillende 
knelpunten. In deze studie is alleen gekeken naar de locaties die vanuit in ieder geval 2 van 
de 3 invalshoeken als knelpunt naar voren komen of in ieder geval 5 keer zijn genoemd in de 
enquête. De overgebleven locaties zijn op basis van een puntensysteem geprioriteerd.  
 
De prioritering van de verkeersveiligheidsknelpunten is gebaseerd op het volgende 
puntensysteem: 

• Ongevallen: Naarmate er op of bij een knelpunt meer ongevallen hebben 
plaatsgevonden, krijgt het knelpunt meer punten; 

• Subjectieve knelpunten: Naarmate een knelpunt vaker is genoemd in de online-
enquête (Maptionnaire) krijgt het meer punten; 

• Potentiële conflictlocaties: Als een knelpunt is gelegen op een hoofdfietsroute welke 
kruist met een hoofdautoroute of parallel loopt aan een landbouwroute krijgt deze één 
punt. Wanneer een knelpunt is gelegen op een hoofdfietsroute welke kruist met een 
hoofdautoroute én parallel loopt/kruist met een landbouwroute, krijgt deze twee 
punten.  

 
In tabel 1 is het systeem van de puntenverdeling aangegeven. Een locatie scoort maximaal 6 
punten.  

  

Beoordelingsaspect 
Aantal 
punten 

Aantal ongevallen    

• 1 ongeval 1 

• >1 ongeval 2 

Aantal meldingen   

• <10 meldingen 1 

• ≥10 meldingen 2 

Risico   

• Hoofdfietsroute x hoofdautoroute of hoofdfietsroute x landbouwroute 1 

• Hoofdfietsroute x landbouwroute én hoofdfietsroute x landbouwroute 2 

Maximaal aantal punten 6 

Tabel 1; schema bepalen urgentie locatie 

 
Op basis van het aantal punten per knelpunt is bepaald wat de urgentie is van het betreffende 
punt. Hierbij is onderscheid gemaakt in de urgentie hoog, middel en laag. In tabel 2 staat 
weergegeven welke verdeelsleutel is gehanteerd.   
 

Urgentie  

Hoog 3,4,5 of 6 punten 

Midden 2 punten 

Laag 1 punt 

Tabel 2; urgentie locatie 
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2.1.5 Maatregelen  

Voor de knelpunten met de urgentie ‘hoog’ zijn oplossingsrichtingen geformuleerd op basis 
van een nadere analyse en inzichten van de experts. Hierbij is ook rekening gehouden met de 
gemeentelijke beleidskaders (GVVP). De meest urgente locaties zijn door een team van 
verkeersadviseurs van de gemeente en BonoTraffics bezocht en beoordeeld. 
 

2.2 Missing-links  

Naast het onderzoek naar de knelpunten wat betreft verkeersveiligheid, is ook onderzocht of 
er schakels ontbreken in het fietsnetwerk. Hierbij is onderscheid gemaakt in het ontbreken 
van directe verbindingen en het ontbreken van voldoende kwaliteit op een verbinding. 
Bijvoorbeeld het ontbreken van een fietspad.  
 
Om te bepalen of er ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aanwezig zijn, is ook gebruik 
gemaakt van de online-tool Maptionnaire. In Maptionnaire konden bewoners en andere 
belanghebbenden op een kaart aangeven welke fietsroutes er nog ontbreken binnen het 
bestaande netwerk. Er is hierbij dus onderscheid gemaakt tussen het ontbreken van een 
fietsroute of het ontbreken aan kwaliteit van de fietsroute.  
 
Om te bepalen welke aangegeven missing-links een hogere prioritering hebben dan de andere, 
is gekeken naar hoe vaak een bepaalde link is gemarkeerd in Maptionnaire. Hoe vaker een 
bepaalde route is gemarkeerd, hoe meer behoefte er naar verwachting is om deze missing 
link te realiseren.  
 

2.3 Stimuleren fietsgebruik  

Naast dat de gemeente geïnteresseerd is in onveilige locaties en missing-links, wil de 
gemeente ook inzicht in welke factoren inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken. In 
Maptionnaire hadden de respondenten de mogelijkheid om aan te geven of zij bereid zijn vaker 
met de fiets te gaan en wat er moet gebeuren om hen zo ver te krijgen. Deze input is gebruikt 
om een aantal vervolgacties en aandachtspunten te formuleren op dit vlak.   
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3 Knelpunten en maatregelen fietsveiligheid 

3.1 Overzicht knelpunten 

3.1.1  Ongevallen 
Van 2014 tot en met 2019 (voor zover bekend) hebben er in gemeente De Fryske Marren 93 
(geregistreerde) ongevallen plaats gevonden waarbij een fiets of een e-bike was betrokken. 
Bij deze 93 ongevallen was in 18% van de gevallen een e-bike betrokken en in 82% een 
normale fiets (zie afbeelding 3).  
 

 
Afbeelding 3; verdeling betrokkenheid ongevallen fiets en e-bike 

 
In afbeelding 4 staat weergegeven hoe de ongevallen, waarbij een reguliere fietser betrokken 
was, zijn afgelopen. In bijna driekwart van de ongevallen had minstens één van de 
betrokkenen lichamelijk letsel. Opgemerkt moet worden dat het aantal ongevallen met 
uitsluitend materiële schade in de praktijk waarschijnlijk een stuk hoger ligt maar dat zien we 
door de lage registratiegraad van deze ongevallen niet terug.  
 

           
Afbeelding 4; afloop fietsongevallen 2014-2019     Afbeelding 5; afloop e-bike ongevallen 2014-2019 
 

Het percentage ongevallen waarbij een persoon op een e-bike is betrokken en het ongeval 
een dodelijke of ernstige afloop heeft, ligt hoger dan bij de reguliere fietsers. De gemiddeld 
hogere leeftijd en hogere kwetsbaarheid van de e-bike gebruikers is hier mogelijk een 
verklaring voor.  
 
Naast dat er is gekeken naar de verdeling tussen fiets- en e-bike ongevallen en naar de afloop 
van deze ongevallen, is er ook gekeken naar andere karakteristieken van ongevallen waarbij 
een fietser betrokken was in gemeente De Fryske Marren.  
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In de ongevalsgegevens is duidelijk te zien in welke leeftijdscategorie de meeste slachtoffers 
vallen. De slachtoffers van een ongeval met een reguliere fiets bevonden zich in bijna alle 
gevallen in de leeftijdscategorieën 10 tot 20 jaar of de categorie 50 tot 80 jaar. Voor e-bike 
ongevallen geldt dat de meeste slachtoffers een leeftijd hadden van tussen de 60 en 80 jaar.  
 
In afbeelding 6 en 7 staan de locaties van de e-bike- en fietsongevallen weergegeven. De 
rode stippen geven een ongeval met dodelijke afloop weer, de oranje stippen een ongeval 
met letsel en de groene stippen een ongeval met uitsluitend materiële schade.  
 

 
Afbeelding 6; locaties ongevallen fiets 2014-2019 
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Afbeelding 7; locaties ongevallen e-bike 2014-2019 

 
 

3.1.2 Subjectieve knelpunten 
De subjectieve knelpunten komen voort uit de online enquête (Maptionnaire). Bijna 1000 
inwoners van de gemeente hebben de online enquête ingevuld. In afbeelding 8 staat het 
resultaat weergegeven op de vraag of er locaties aanwezig zijn in gemeente De Fryske Marren 
welke onveilig zijn voor fietsers. Bijna alle respondenten zijn van mening dat er in de gemeente 
locaties zijn welke niet veilig zijn voor fietsers. 
 

 
Afbeelding 8; aanwezigheid onveilige locatie fietsers 
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Er is gevraagd aan de respondenten om op de kaart in Maptionnaire locaties aan te geven 
welke zij als onveilig ervaren. In totaal zijn er ruim 1500 locaties en/of situaties als onveilig 
gemarkeerd op de kaart. Hierin zat veel overlap. In afbeelding 9 zijn alle afzonderlijke punten 
weergeven, welke respondenten hebben gemarkeerd op de kaart. Afbeelding 10 geeft middels 
een heatmap weer welke locaties het meest zijn gemarkeerd op de kaart.  
 

 
Afbeelding 9; subjectieve knelpunten online enquête (Bron: Maptionnaire) 
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Afbeelding 10; subjectieve knelpunten, heatmap (Bron: Maptionnaire)  

 
Na het markeren van één of meerdere locaties konden respondenten aangeven waarom de 
locatie volgens hen onveilig is. De respondenten hadden de mogelijkheid één van de vooraf 
opgestelde antwoorden te selecteren en/of een eigen antwoord in te vullen.  
 
In afbeelding 11 staan de resultaten weergegeven op de vraag waarom de locatie volgens de 
respondenten onveilig is. De meeste respondenten hebben aangegeven de hoge snelheid van 
het overige verkeer als onveilig te ervaren. Daarna wordt genoemd dat de intensiteiten van 
het autoverkeer hoog liggen en dat veel van de gemarkeerde locaties niet overzichtelijk zijn.  
 

 
Afbeelding 11; toelichting onveilige locaties 
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3.1.3 Risico locaties 
De risico locaties zijn bepaald door de hoofdfietsroutes in kaart te brengen en vervolgens na 
te gaan of deze routes kruisen met hoofdautoroutes of landbouwroutes. Op locaties waar de 
hoofdfietsroute kruist met een van deze routes en er geen of onvoldoende maatregelen zijn 
genomen (bijvoorbeeld oversteekvoorziening of snelheidsremmende maatregel), is de kans 
op een (ernstig) ongeval groter.  
 
In afbeelding 12 staan in het geel de risico-locaties weergegeven. De rode lijnen geven de 
hoofdfietsroutes weer, de groene lijnen de landbouwroutes en de zwarte lijnen de 
hoofdautoroutes (bron GVVP). 
 

 
Afbeelding 12; risico locaties  
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3.2 Prioritering knelpunten 

Alle knelpunten zijn gefilterd en geprioriteerd aan de hand van de methodiek welke staat 
beschreven in paragraaf 2.1.4. In de bijlagen 1, 2 en 3 staan alle (gefilterde) knelpunten en 
aandachtspunten weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de prioriteit hoog, midden 
en laag. In het kader van dit onderzoek zijn de aandachtspunten met urgentie hoog nader 
beschouwd en geanalyseerd. De aandachtspunten/knelpunten met urgentie hoog zijn, in 
willekeurige volgorde:  
 
1 Jousterweg (Oudehaske) 
2 Hollandiastraat (Scharsterbrug) 
3 Langedijk – Kampweg - Heerenweg (Rotsterhaule) 
4 Huisterheide x Langwarderdyk (Scharsterbrug) 
5 Breelensweg en Smitsleane (Bakhuizen) 
6 Langehoek en Trophorne (Elahuizen) 
7 Rondweg (Lemmer) 
8 De Rijlst (Sint Nicolaasga) 
9 Westeind (Lemmer en Oosterzee) 
10 Geert Knolweg x De Merk (Joure) 
11 Scheen (Joure) 
12  Tramwei en Aldewei (Joure) 
13 Elias Annes Borgerstraat en De Helling (Joure) 
14 Haskerveldweg - Elias Annes Borgerstraat (Joure) 
 
 
In afbeelding 13 zijn de knelpunten met urgentie hoog op kaart weergegeven. 
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Afbeelding 13; locaties knelpunten urgentie hoog 
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3.3 Maatregelen knelpunten 

De knelpunten met een hoge urgentie zijn bezocht tijdens een schouw, samen met 
medewerkers van de gemeente. Aan de hand van deze schouw en de aard van de problemen 
zijn oplossingsrichtingen bepaald voor deze locaties.  
 
Knelpunt 1, Jousterweg (Oudehaske) 
 
Probleem 
Er zijn verschillende meldingen gedaan over de Jousterweg in Oudehaske. De eerste groep 
meldingen gaat over het punt waar fietsers van het fietspad naar de rijbaan moeten. De 
tweede groep meldingen gaat over dat fietsers zich verdrukt voelen op het kruispunt 
Jousterweg-Badweg en Jousterweg-Hasker Utgongen. De laatste meldingen gaan over de 
onoverzichtelijke kruispunten op de Jousterweg, waar het niet duidelijk is dat er verkeer van 
rechts kan komen.  
 
Op de locaties waar fietsers zich van het fietspad naar de rijbaan moeten verplaatsen zijn 
kleine “pleintjes” gerealiseerd. Het doel van deze pleintjes is dat fietsers op een natuurlijke en 
veilige manier van het fietspad naar de rijbaan kunnen fietsen. In de huidige situatie komt dit 
niet goed uit de verf. Het pleintje is niet (meer) goed zichtbaar en dat dwingt onvoldoende 
een lage snelheid van het gemotoriseerde verkeer af. Daarnaast is het pleintje meer een 
visueel plateau dan een fysiek (verhoogd) plateau. Hierdoor wordt de snelheid van het verkeer 
onvoldoende geremd.  
 
Op de kruising Jousterweg met de Badweg komen fietsers in de verdrukking. Dit komt door 
uitbuiging welke is gerealiseerd op het kruispunt. Ter hoogte van de uitbuiging is het profiel 
(gevoelsmatig) smaller. De uitbuiging heeft als doel om de rechtstand eruit te halen, zodat de 
snelheid van het gemotoriseerde verkeer lager ligt. Hetzelfde geldt voor het kruispunt 
Jousterweg met de Hasker Utgongen.  
 
Als laatste wordt gemeld dat er geen voorrang wordt verleend door gemotoriseerd verkeer op 
de Jousterweg aan verkeer op de zijwegen. Ook dit heeft te maken met de inrichting van de 
kruispunten. Het contrast van de markering op de kruispunten is niet (meer) voldoende. Het 
attentieniveau van de weggebruiker is hierdoor onvoldoende. 
 
Maatregel korte termijn 
Om de locatie waar de fietsers van het fietspad naar de rijbaan moeten te benadrukken, wordt 
geadviseerd de kleur op deze pleintjes op te frissen (nieuwe slijtlaag). Door de jaren heen is 
de kleur vervaagd, waardoor deze locaties minder goed opvallen. In afbeelding 14 staat de 
huidige situatie en oorspronkelijke situatie weergegeven. 
 



Fietsveiligheid De Fryske Marren Gemeente De Fryske Marren 

17 

   
Afbeelding 14; huidige situatie Jousterweg, Oudehaske (Bron: eigen foto) en oorspronkelijke situatie 2010 (Bron: 
Cyclorama)  

 
Maatregel lange termijn 
Een maatregel voor de lange termijn is het optimaliseren van de gehele Jousterweg. De 
maximumsnelheid is reeds 30 km/uur maar de inrichting sluit hier nog niet optimaal bij aan. 
Om extra te benadrukken dat het een verblijfsgebied betreft, moet de zichtbaarheid van alle 
kruispunten worden vergroot. De gelijkwaardigheid moet beter worden benadrukt en de 
snelheid fysiek worden geremd (plateau’s) Mogelijk kan voor een open verharding worden 
gekozen in plaats van asfalt.  
 
Tevens is het advies om de uitbuigingen op het kruispunt, welke zijn gerealiseerd om de 
rechtstand te doorbreken, minder groot te maken. Dit aangezien fietsers in de huidige situatie 
worden verdrukt door het gemotoriseerde verkeer.  
 
Knelpunt 2, Hollandiastraat (Scharsterbrug) 
 
Probleem 
Er maakt veel vrachtverkeer en landbouwverkeer gebruik van de Hollandiastraat. Daarnaast 
is deze weg ook onderdeel van de route voor de lijnbussen en er wordt hard gereden, met 
name ter hoogte de komgrens. Direct op de komgrens moeten fietsers van buiten de 
bebouwde kom van het fietspad naar de rijbaan (binnen de kom). Doordat de snelheid van 
het autoverkeer op dit punt nog niet of nauwelijks is afgenomen, wordt dit door fietsers als 
erg onveilig ervaren. Ook neemt het kombord het zicht weg, zowel voor automobilisten als 
fietsers.  
 
Maatregel  
Om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te remmen, is het advies de weg te versmallen 
ter hoogte van de komgrens. Dit conform andere voorbeelden in de gemeente. Het advies 
hierbij is om het plateau iets te verlengen (richting buiten de kom) en het kombord te 
verplaatsen (richting buiten de kom), zodat het zicht op de fietsers verbetert (zie afbeelding 
15). 
 
Het verhogen van het plateau, om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen, is 
niet de meest voor de hand liggende oplossing aangezien deze weg veel wordt gebruikt door 
vracht- en landbouwverkeer.   
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Afbeelding 15; huidige situatie komgrens Scharsterbrug (Bron: eigen foto) en referentiebeeld, komgrens Rottum (Bron: 
google.nl/maps) 

 
Knelpunt 3, Langedijk – Kampweg - Heerenweg(Rotsterhaule) 
 
Probleem 
De maximumsnelheid op het traject Langedijk, Kampweg en Heerenweg is 60 km/uur. De 
snelheid van het verkeer ligt naar verwachting hoger dan deze maximumsnelheid. Dit wordt 
mede veroorzaakt door de lange rechtstanden en onopvallende maar ruime kruispunten. Veel 
fietsers voelen zich door de hoge snelheid van het verkeer niet veilig op de Langedijk, 
Kampweg en Heerenweg. Het probleem moet dan ook primair worden opgelost door de 
snelheid van het gemotoriseerde verkeer (vooral) op de gelijkwaardige kruispunten naar 
beneden te brengen. De snelheid kan worden verlaagd door de kruispunten aan te passen en 
de weg optisch te versmallen. 
 
Maatregel korte termijn 
Om de kruispunten op dit traject beter zichtbaar te maken wordt geadviseerd om (op korte 
termijn) onderstaande kruispunten te accentueren middels markering (visueel plateau): 

• Kruispunt  Streek – Langedijk – Boerestreek – Kampweg  
• Kruispunt Kampweg – Kerkweg  
• Kruispunt Kampweg – Kadijk 
• Kruispunt Wolvedyk – Kampweg – Heerenweg - Meerweg 

 
Gemotoriseerd verkeer wordt hiermee beter geattendeerd op het naderen van een 
gelijkwaardig kruispunt (zie afbeelding 16). 
 

     
Afbeelding 16; huidige situatie gelijkwaardig kruispunt Langeweg (Bron: eigen foto) en referentiebeeld, gelijkwaardig 
kruispunt Bakhuizen (Bron: Cyclorama) 
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Maatregel lange termijn 
Het is wenselijk om op termijn de kruispunten in zijn geheel aan te passen. Het advies is om 
een verhoogd plateau (of pleintje) te realiseren op de onderstaande kruispunten en daarnaast 
de kruispunten compacter (minder ruim) te maken: 

• Kruispunt  Streek – Langedijk – Boerestreek – Kampweg  
• Kruispunt Kampweg – Kerkweg  
• Kruispunt Kampweg – Kadijk 
• Kruispunt Wolvedyk – Kampweg – Heerenweg - Meerweg 

 
Door de boogstralen te verkleinen en het kruisingsvlak krapper te maken, gaat de snelheid 
van het verkeer naar beneden. Indien het niet wenselijk is om een plateau te realiseren 
(bijvoorbeeld in verband met geluid en/of trillinghinder) is een andere mogelijkheid om een 
uitbuiging of pleintje te realiseren op de kruispunten. Er dient hierbij rekening te worden 
gehouden met dat fietsers niet in de verdrukking komen (zie afbeelding 17). 
 
Als er op korte termijn zicht is op realisatie van bovenstaande maatregelen dan zijn de korte 
termijn maatregelen uiteraard niet nodig. 
 

     
Afbeelding 17; referentiebeeld, uitbuiging kruispunt Jetze Veldstraweg in Ouwsterhaule (Bron: Cyclorama) en 
referentiebeeld, uitbuiging kruispunt Jousterweg in Oudehaske (Bron: Cyclorama) 

 
Naast de maatregelen op de kruispunten zijn maatregelen op de wegvakken gewenst om de 
snelheid verder te beperken. Ondanks dat aan de route relatief veel recreatieve bestemmingen 
liggen, is deze in het GVVP niet aangemerkt als regionale hoofdfietsroute. Wel is de route 
aangeduid als verblijfsweg met een belangrijke functie voor het interne verkeer, zowel het 
gemotoriseerde als het langzame verkeer. Overwogen kan worden om op deze (en 
soortgelijke) routes ten behoeve van het fietsverkeer fietspaden of fietsstroken aan te leggen. 
Hiervoor is wel een bredere beleidsmatige afweging nodig omdat dit in beginsel niet in lijn is 
met de uitgangspunten voor de inrichting van verblijfsgebieden (scheiding verkeersoorten is 
niet nodig).  
 
Fietsstroken zijn relatief eenvoudig te realiseren, accentueren de aanwezigheid van de fiets 
en remmen de snelheid van het gemotoriseerde verkeer (visuele versmalling van de weg). 
Fietspaden zijn ingrijpender en bij een lagere snelheid van het gemotoriseerd verkeer ook niet 
per definitie nodig. Daarnaast is juist bij een fietspad ook de aanpak van de oversteeklocaties 
nodig. 
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Afbeelding 18; Referentiebeeld, fietsstroken (Bron: Cyclorama) en donkere kantstroken 

 
Een andere optie voor de wegvakken is het visueel versmallen door middel van een lichte 
middenstrook met donkere kantstroken. Dit is meer in lijn met de huidige beleidslijn en draagt 
ook bij aan een lagere snelheid van het verkeer.   
 
Knelpunt 4, Kruispunt Huisterheide - Langwarderdyk (Sint Nicolaasga) 
 
Probleem 
In de huidige situatie ligt de weg Huisterheide in de voorrang ten opzichte van de 
Langwarderdyk. Mede hierdoor ligt de snelheid op deze weg relatief hoog. Beide wegen zijn in 
het GVVP gecategoriseerd als erftoegangsweg. Een voorrangskruising is niet in lijn met de 
basisprincipes van duurzaam veilig (voor een kruising tussen erftoegangswegen).  
 
Daarnaast is het kruispunt te ruim en is de oversteek voor fietsers niet duidelijk zichtbaar. 
Veel fietsers maken ook (gedeeltelijk) gebruik van de rijbaan. Dit is toegestaan, maar het is 
wenselijker dan men gebruik maakt van het aanwezige fietspad voor zover dit mogelijk is.  
 
Maatregel 
Dit kruispunt leent zich ervoor om in te richten als een gelijkwaardig plein. Met een juist 
vormgegeven plein kan de gelijkwaardigheid worden geaccentueerd en de snelheid worden 
geremd. Daarnaast doet een plein-inrichting recht aan de kwaliteit van de omgeving (zie 
afbeelding 19). 
 

 
Afbeelding 19; huidige situatie, Huisterheide (Bron: Cyclorama) en referentiebeeld, Binnenwei te Hemrik (Bron: 
Cyclorama) 
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Op dit moment ligt een stukje fietspad aan de westzijde van de weg, waarna de fietsers over 
moeten steken aan de noordzijde van het kruispunt. In aansluiting op het voorgaande wordt 
geadviseerd te onderzoeken of het mogelijk is deze fietsoversteek dichter naar het kruispunt 
te verplaatsen, of het fietspad zelfs te verplaatsen naar de oostzijde van de weg. Dit om de 
conflictpunten te concentreren op het kruispunt (plein).  
 
Ook wordt geadviseerd de haltekommen op te heffen. Op erftoegangswegen heeft het de 
voorkeur dat bussen halteren op de rijbaan. De gemeente heeft de wens om hier een plushalte 
te realiseren, wat goed samengaat met de realisatie van een plein. Er moet genoeg ruimte 
worden gemaakt voor de stalling van fietsen.  
 

 Knelpunt 5, Breelenswei en Smitsleane (Bakhuizen) 
 
Probleem 
Op de Smitsleane en de Breelenswei wordt relatief hard gereden en er maakt relatief veel 
vrachtverkeer gebruik van deze route. In de huidige situatie is de maximumsnelheid op de 
Smitsleane 80 km/uur en op de Breelenswei 60 km/uur. De Breelenswei en de Smitsleane zijn 
beiden gecategoriseerd als erftoegangsweg. De Smitsleane is nog niet ingericht als 
erftoegangsweg (60 km/uur, gelijkwaardige kruispunten), de Breelenswei al wel.  
 
Maatregel 
Omdat veel scholieren gebruik maken van de Smitsleane, wordt geadviseerd om in ieder geval 
(conform het beleid) de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/uur en de inrichting daar 
op aan te passen. Dit betekent gelijkwaardige (verhoogde)  kruispunten, vergelijkbaar aan 
het kruispunt Breelenswei – Skuniadyk (zie afbeelding 20). Ook voor deze weg geldt dat de 
aanleg van specifieke fietsvoorzieningen in de vorm van fietsstroken of fietspaden een 
beleidsmatige afweging vraagt. Scheiding van vereer is op dergelijke wegen in de basis niet 
nodig. De route is niet aangeduid als (regionale) hoofdfietsroute maar vormt wel een 
belangrijke schakel in de ontsluiting van Bakhuizen. Er rijdt relatief veel vrachtverkeer.  
 

  
Afbeelding 20; huidige situatie, voorrangskruispunt met stopbord en –streep (Bron: eigen foto) en referentiebeeld, 
gelijkwaardig kruispunt (Bron: Cyclorama) 
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Knelpunt 6, Langehoek en Trophorne (Elahuizen) 
 
Probleem 
Een deel van de Langehoek kent een maximumsnelheid van 80 km/uur en een deel 60 km/uur. 
De Langehoek en de Trophorne zijn in het GVVP gecategoriseerd als erftoegangsweg met een 
maximumsnelheid van 60 km/uur. De daadwerkelijk gereden snelheid ligt echter 
(vermoedelijk) veel hoger. De weg heeft een breed profiel en er zijn geen fietsvoorzieningen 
aanwezig. Zowel fietsers als wandelaars maken gebruik van de Langehoek en ervaren de hoge 
snelheid van het verkeer als onveilig. Er zijn geen logische alternatieve routes aanwezig voor 
fietsers. Daarnaast is er geen tot weinig verlichting aanwezig.  
 
Maatregel 
Het advies is om de maximumsnelheid voor de hele weg te verlagen naar 60 km/uur en 
aanvullende snelheidremmende maatregelen te treffen op conflictpunten of op andere logische 
punten (bruggetje, landschappelijke structuur, bebouwing).  Ook voor deze weg geldt dat de 
afweging voor de aanleg van fietsstroken of een vrijliggend fietspad in een breder kader plaats 
moet vinden. De route heeft niet de status van regionale hoofdfietsroute maar is wel relatief 
breed. De aanleg van fietsstroken ligt hier eerder voor de hand dan op de eerder genoemde 
routes (zie voorbeeld afbeelding 21). 
 

 
Afbeelding 21; huidige situatie, Langehoek (Bron: Cyclorama) en referentiebeeld, fietsstroken (Bron: Cyclorama) 

 
Knelpunt 7, Kruispunt Rondweg - Zeedijk (Lemmer) 
 
Probleem 
Het probleem, aangegeven door inwoners, is dat na de aanpassingen aan het kruispunt de 
positie van de fietser is verslechterd. Het feit dat fietsers nu twee verkeerslichten moeten 
passeren in plaats van één, wordt niet gewaardeerd. Daarnaast is de route voor fietsers over 
het kruispunt onduidelijk. Men fietst in de huidige situatie vaak door rood uit ergernis.  
 
Maatregel 
Het advies is om de huidige situatie (voorlopig) niet aan te passen. Dit aangezien het kruispunt 
zoals deze er nu ligt in beginsel wel veilig is, maar men het kruispunt niet altijd veilig gebruikt. 
De verwachting is dat de gebruikers van het kruispunt nog moeten wennen aan dit kruispunt, 
maar dat na verloop van tijd het kruispunt op een juiste manier wordt gebruikt.  
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Knelpunt 8, De Rijlst (binnen de bebouwde kom, Sint Nicolaasga) 
 
Probleem 
Automobilisten rijden (zo blijkt uit observatie) op de Rijlst harder dan de toegestane 30 
km/uur. Het wegvak heeft een brede asfaltverharding en de kruispunten zijn uitgevoerd in 
open verharding. De kruispunten hebben de uitstraling van een plateau inclusief talud 
markering, maar zijn niet verhoogd.  
 
Maatregel korte termijn 
Om de gelijkwaardigheid van de kruispunten extra te benadrukken, is het advies om talud 
markering aan te brengen op de zijtakken. Dit maakt de kruispunten nog beter zichtbaar en 
benadrukt de gelijkwaardigheid. 
 
Maatregel lange termijn 
In de huidige situatie is een groot deel van de Rijlst voorzien van een asfaltverharding. Het 
heeft de voorkeur om een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur in te 
richten met klinkerverharding. Dit benadrukt het verblijfskarakter meer en kent een groter 
snelheidsremmend vermogen. Daarbij is het advies om de rijbaan te versmallen en volledig in 
de banden te zetten. Beide hebben een positief effect op de snelheid van het gemotoriseerde 
verkeer en de veiligheid van het fietsverkeer.  
 
Knelpunt 9, Westeind (Lemmer en Oosterzee) 
 
Probleem 
Het Westeind ligt op een dijk. Het gemotoriseerde verkeer kan ver vooruitkijken, waardoor de 
snelheid van het verkeer hoog ligt. Er zijn geen aparte voorzieningen aanwezig voor fietsers. 
Tevens is er geen tot weinig verlichting aanwezig. Fietsers voelen zich in de huidige situatie 
niet prettig op het Westeind, zij hebben het idee dat zij elk moment van de weg kunnen 
worden afgeduwd. 
 
Maatregelen 
Op kruispunten of plekken waar een concrete aanleiding is in het landschap of vanuit de 
omgeving kunnen extra snelheidsremmende maatregelen worden getroffen. Daarnaast geldt 
ook voor deze weg dat de afweging voor de aanleg van fietsstroken of een vrijliggend fietspad 
in een breder kader plaats moet vinden. De route heeft de status van regionale 
hoofdfietsroute. De aanleg van fietsstroken ligt hier daarom eerder voor de hand dan op 
andere 60 km/uur wegen. Door het realiseren van fietsstroken oogt de weg minder breed, 
gaat de snelheid omlaag en is er gevoelsmatig meer ruimte voor de fietser (zie afbeelding 22). 
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Afbeelding 22; huidige situatie, Westeind (Bron: Cyclorama) en referentiebeeld, fietsstroken (Bron: Cyclorama) 

 
Het beleid van de gemeente is om in het buitengebied niet langs alle lokale wegen verlichting 
te plaatsen, uitgezonderd specifieke plekken en kruispunten. In een bredere afweging moet 
worden bekeken of intensivering van (oriënterende) verlichting langs hoofdfietsroutes een 
optie is.  
 
Knelpunt 10, Kruispunt Geert Knolweg - De Merk (Joure) 
 
Probleem 
Klachten over dit kruispunt hebben voornamelijk betrekking op dat fietsers in de verdrukking 
komen tussen het overige verkeer. Daarbij ervaart men dit kruispunt als onoverzichtelijk.  
 
Maatregel korte termijn 
De situatie op het kruispunt Geert Knolweg met de Merk is al een aantal keer aangepakt. De 
huidige situatie is voor nu de meest optimale situatie. De snelheid ligt er relatief laag waardoor 
de kans op ongevallen met ernstig letsel beperkt is. Het advies is dan ook om op dit moment 
geen grote veranderingen door te voeren (zie afbeelding 23). 
 
Wel wordt geadviseerd om het fietspaaltje op het fietspad De Merk te verwijderen. 
Fietspaaltjes, zeker de minder zichtbare, leiden soms tot valpartijen onder fietsers. De 
verwachting is dat geen of weinig auto’s het fietspad zullen gaan gebruiken als sluiproute, 
aangezien het fietspad niet de uiterlijke kenmerken heeft van een rijbaan en in een lastige 
hoek ligt ten opzichte van het kruispunt. Indien toch blijkt dat auto’s gebruik maken van het 
fietspad, is het advies verkeersbord G11 (verplicht fietspad) te plaatsen zodat de politie kan 
handhaven en/of paaltjes/elementen te plaatsen aan weerszijden van het fietspad. 
 

        
Afbeelding 23; huidige situatie, kruispunt Geert Knolweg (Bron: Cyclorama) 
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Knelpunt 11, Scheen (Joure) 
 
Probleem 
Het probleem voor fietsers op de Scheen speelt met name op de locatie waar het fietspad 
aansluit op de rijbaan. Auto’s en motoren komen met relatief hoge snelheid vanaf de rotonde. 
Hierdoor ervaren fietsers het als gevaarlijk om de weg over te steken.  
 
Maatregel korte termijn 
Het advies is om voor de korte termijn de locatie waar het fietspad aansluit op rijbaan te 
accentueren. Op dit moment is de locatie waar de fietsers de rijbaan op komen niet zichtbaar 
en onderscheidend. Door deze locatie te accentueren middels een (visueel) plateau of 
kleurgebruik worden weggebruikers geattendeerd op de bijzondere situatie.  
 
Maatregel lange termijn 
De huidige situatie is lastig te optimaliseren. Dit aangezien de locatie van de tunnel vastligt 
en er aan beide zijden van de weg direct bebouwing aanwezig is, waardoor er geen ruimte is 
om het fietspad te verleggen. Het is te overwegen om op termijn de fietstunnel op te heffen 
en fietsvoorzieningen rondom de rotonde te realiseren. Hierdoor rijden fietsers direct aan de 
goede zijde van de weg. Bij een rotonde kunnen fietsers veilig oversteken (zie afbeelding 24).  
 
Bijkomend voordeel is dat de fietsroutes rondom de rotonde directer met elkaar kunnen 
worden verbonden. Daarnaast kunnen eventuele problemen met betrekking tot sociale 
veiligheid in en bij de tunnel worden ondervangen.  
 

             
Afbeelding 24; huidige situatie (bovenaanzicht rotonde en fietstunnel) en eventuele maatregel lange termijn 

 
Knelpunt 12, Tramwei en Aldewei (Joure) 
 
Probleem 
Alle meldingen over de Tramwei en de Aldewei hebben betrekking op de slechte staat waarin 
de fietspaden zich bevinden. Dit is het enige probleem dat men beschrijft, maar wel een 
probleem dat relatief vaak is benoemd.  
 
Maatregel 
Het advies is om deze fietspaden op de planning te zetten voor onderhoud.  
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Knelpunt 13, Elias Annes Borgerstraat (bij de scholen) 
 
Probleem 
De meldingen over de Elias Annes Borgerstraat hebben voornamelijk betrekking op dat er 
geen voorrang wordt verleend door automobilisten op de kruispunten (o.a. Helling). Daarnaast 
is aangegeven dat er heel veel auto’s gebruik maken van de Elias Annes Borgerstraat,  die 
hard rijden en onoverzichtelijke situaties veroorzaken. Daarnaast is de wens geuit om een 
voetgangersoversteekplaats te realiseren ter hoogte van de basisscholen.  
 
Maatregel 
De chaotische situaties rondom scholen tijdens het halen en brengen vragen naast 
infrastructurele maatregelen juist ook om educatieve maatregelen. Samen met de school met 
worden gezocht naar maatregelen die het gewenste gedrag van de ouders en kinderen kunnen 
bevorderen.  
 
Naast de educatieve maatregelen is het wenselijk de snelheid van het verkeer op de Elias 
Annes Borgerstraat verder terug te brengen door de al aanwezige visuele plateau’s op een 
aantal kruispunten (Helling) te verhogen. Ter hoogte van de ingang van de school kunnen 
fysieke elementen worden toegevoegd naast de rijloper om de doorgang visueel te versmallen. 
Hierbij dient specifiek gelet te worden op de doorgang voor het busverkeer.  
 

    
Afbeelding 25; Huidige situatie Elias Annes Borgerstraat en De Helling (Bron: Cyclorama), en referentiebeeld verhoogd 
plateau (Bron: Cyclorama) 

 
Knelpunt 14, Haskerveldweg x Elias Annes Borgerstraat (Joure) 
 
Probleem 
Er zijn veel meldingen gemaakt over het kruispunt Haskerveldweg met de Elias Annes 
Borgerstraat. De rode draad in deze meldingen is de enorme drukte op het kruispunt rondom 
schooltijden. Daarnaast is aangegeven dat het zicht op dit kruispunt slecht is en dat de 
oversteekplaats niet voldoende veilig in combinatie met alle overstekende schoolgaande 
kinderen die hier elke dag langs komen.  
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Maatregel 
Dit complexe kruispunt vraagt om een nadere studie wat betreft een structurele optimale 
oplossing. De Haskerveldweg is een ontsluitingsroute waarop niet alle soorten maatregelen 
mogelijk en passend zijn. In ieder geval kan op kort termijn door middel van markering/kleur 
duidelijk worden gemaakt waar zich de belangrijkste oversteekpunten voor fietsers bevinden.  
 

 
Afbeelding 26; Huidige situatie kruispunt tussen Haskerveldweg en Elias Annes Borgerstraat (Bron: cyclorama) 

 

3.4 Knelpunten (locaties) lagere prioriteit  

In voorgaande paragraaf staan alle knelpunten beschreven met een hoge prioriteit. Naast deze 
knelpunten zijn er ook knelpunten met een (volgens de gehanteerde methodiek) lagere 
prioriteit. Voor deze knelpunten zijn in het kader van dit onderzoek geen oplossingsrichtingen 
aangedragen.  
 
Wel is het advies om te bekijken of er voor deze knelpunten eenvoudige 
maatregelen/quickwins mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van onderhoud of handhaving. 
Daarbij is het goed om bij grootschalig onderhoud of reconstructie van wegen te bekijken of 
en welke fietsknelpunten zich op de betreffende weg bevinden en of deze binnen het werk 
kunnen worden opgelost.  
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3.5 Algemene knelpunten en maatregelen 

3.5.1 E-bike ongevallen 
 
Er vinden relatief veel e-bike ongevallen plaats, namelijk 18% van alle fietsongevallen in de 
gemeente De Fryske Marren. Dit percentage ligt voor de provincie Fryslân ongeveer gelijk, 
daar ligt het aantal ongevallen waarbij een e-bike betrokken is op 15%. 
 
Om het aantal en de ernst van e-bike ongevallen te verminderen, wordt aanbevolen om (extra) 
aandacht te hebben voor educatieprogramma’s welke ouderen helpen om beter om te gaan 
met een elektrische fiets.  
 
Daarnaast is het voor de gemeente belangrijk om bij onderhoud of nieuw aan te leggen 
fietsvoorzieningen, rekening te houden met de elektrische fiets, bijvoorbeeld door voldoende 
ruime boogstralen, ruim zicht, geen obstakels en vlakke(re) paden.  
 

3.5.2 Hoge snelheid gemotoriseerd verkeer 
 
Uit de online-enquête blijkt dat de meeste respondenten problemen ervaren met de snelheid 
van het gemotoriseerde verkeer. Er wordt bovengemiddeld vaak benoemd dat de snelheid van 
het kruisende of passerende verkeer te hoog ligt en dat men zich daarom niet veilig voelt op 
de fiets. 

 
Tijdens de schouw, uitgevoerd op woensdag 16 oktober jl., kwam naar voren dat er nog een 
aantal wegen in de gemeente een maximumsnelheid van 80 km/uur hebben, terwijl deze in 
het GVVP staan gecategoriseerd als erftoegangswegen. In principe hebben erftoegangswegen 
buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur (met hierbij passende 
inrichting). De gemeente heeft de laatste jaren de lijn gevolgd om erftoegangswegen pas af 
te waarderen als daar vanuit de omgeving expliciet om werd gevraagd en draagvlak voor 
bestond. Dit aangezien zij in het verleden veel tegenstand hebben ervaren bij het afwaarderen 
van wegen. 
 
Voor de veiligheid van het fietsverkeer is echter wel wenselijk dat de erftoegangswegen waar 
nog 80 km/uur geldt en geen vrijliggende fietsvoorzieningen liggen versneld heringericht en 
afgewaardeerd worden. Bij de eerder genoemde knelpunten is al een aantal van dit type wegen 
naar voren gekomen. De volgende essentiële herkenbaarheidskenmerken zijn hierbij van 
belang:  

• Maximumsnelheid van 60 km/uur; 
• Gelijkwaardige kruispunten; 
• Markering conform richtlijnen (geen as-markering) 
• Daarnaast waar nodig snelheidsremmende maatregelen en niet te brede 

wegprofielen; 
 
Na het doorvoeren van de gewenste snelheidslimieten en essentiële maatregelen moet worden 
bekeken of de weggebruikers zich aan deze snelheidslimieten houden. In overleg met de politie 
kan worden besproken of dan nog aanvullende handhaving nodig en mogelijk is. 
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4 Missing-links fietsnetwerk 

4.1  Inventarisatie missing links 

Naast de onveilige punten zijn de inwoners van de gemeente via de online-enquête 
(Maptionnaire) bevraagd over waar schakels ontbreken in het fietsnetwerk. Meer dan de helft 
van de respondenten geeft aan dat er één of meerdere fietsverbindingen binnen de gemeente 
ontbreken (zie afbeelding 27). 
 

 
Afbeelding 27; respons missing links fietsnetwerk 
 

In totaal zijn 260 lijnen/missing-links getekend op de kaart in de online-enquête. Een groot 
deel van deze lijnen overlapt elkaar of betreft één enkele lijn. In afbeelding 28 staat 
weergegeven welke fietsverbindingen en -relaties volgens de inwoners van gemeente De 
Fryske Marren ontbreken (ruwe data uit Maptionnaire). 
 

 
Afbeelding 28; missing links in het fietsnetwerk (Bron: Maptionnaire) 
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4.2 Prioritering 

Zoals in paragraaf 1 staat beschreven zijn er veel verschillende missing links genoemd door 
de respondenten. Een groot deel van deze links is maar éénmaal benoemd. Een aantal zijn 
meerder malen genoemd en kennen vanuit die optiek een hogere urgentie. Deze worden in 
de volgende paragrafen besproken. Er is onderscheidt gemaakt in verbindingen die ontbreken 
en verbindingen waar geen voorzieningen aanwezig zijn. De intentie van de vraag was om 
mensen ontbrekende verbindingen te laten aangeven, dus de relaties waarop een verbinding 
in zijn geheel ontbreekt. De antwoorden laten zien dat men de vraag tweeledig heeft 
geïnterpreteerd. Deels hebben mensen inderdaad de missende schakels aangegeven en deels 
hebben mensen, in lijn met de verkeersveiligheidsvraag, aangegeven waar zij graag een 
vrijliggend fietspad zouden zien (parallel aan de al bestaande verbinding).  
 

4.3 Ontbreken verbinding 

Een ontbrekende verbinding houdt in dat er op dit moment op de aangegeven relatie geen 
infrastructuur aanwezig is waar fietsers gebruik van kunnen of mogen maken. De meest 
genoemde missing-links zijn hierna opgesomd en weergegeven op afbeelding 29: 
 
1. Tramdyk (Lemmer) 
2. Verlengde van de Tramdyk (Sint Nicolaasga) 
3. Kerkweg/Vierhuisterweg (Vierhuis)  
4. Wielewei langs Grote Brekken (Lemmer) 
5. N359 (Lemmer) 
6. Broeresleat (Vierhuis) 
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Afbeelding 29; Locaties ontbrekende verbindingen 
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Op basis van de resultaten zoals weergegeven in afbeelding 29 is een drietal conclusies te 
trekken, namelijk dat: 

• een directe verbinding ontbreekt tussen Lemmer en Balk langs de N359; 
• een vrijliggende directe fietsverbinding ontbreekt tussen Lemmer en Sint Nicolaasga; 
• een tweetal recreatieve verbindingen ontbreekt/is wenselijk, namelijk: 

o  aan de noordzijde van het Tjeukemeer/Broeresleat; 
o  aan de oostzijde van de Groote Brekken; 

 
Verbinding Lemmer-Balk (parallel N359), verbinding 5 
Deze gewenste verbinding loopt parallel aan de provinciale weg de N359, tussen Balk en 
Lemmer. In de huidige situatie moeten fietsers tussen Balk en Lemmer vanuit Balk via 
Bargebek, de rotonde op de N359, via Sondel en de Sondelerdyk naar Lemmer fietsen. Deze 
route wordt als indirect en onveilig ervaren. Wanneer er een parallelle vrijliggende voorziening 
langs de N359 wordt gerealiseerd tussen Lemmer en de rotonde met de Vinkebuorren, scheelt 
dit 1,3 kilometer op de genoemde relatie.  
 
Bij de opwaardering van de N359 naar een stroomweg is er ook al onderzoek gedaan naar een 
fietsverbinding parallel aan de N359. Destijds is na onderzoek en diverse afwegingen de keuze 
gemaakt door de provincie om geen parallelle fietsverbinding te realiseren. Indien de directe 
verbinding niet realistisch is dient ieder geval aandacht besteed te worden aan het veiliger 
inrichten van de bestaande route of een ander alternatief.  
 
Verbinding Lemmer-Sint Nicolaasga, verbinding 1 en 2 Tramdyk en Wielwei  
Volgens de respondenten ontbreekt er een vrijliggende fietsverbinding tussen Lemmer en Sint 
Nicolaasga, via de Tramdyk en het verlengde van de Tramdyk aan de noordzijde van 
Follegeasleat. In de huidige situatie is het reeds mogelijk om vanuit Lemmer via de Straatweg 
en de Wielwei langs Doniaga richting Sint Nicolaasga te fietsen. Desondanks wenst de fietser 
toch een meer directe vrijliggende fietsvoorziening. Een nieuwe oeververbinding is hierin een 
belangrijke schakel. 
 
Recreatieve verbinding Noordzijde Tjeukemeer/Broeresleat en oostzijde Groote Brekken, 
verbinding 3 / 6 en 4.  
Deze verbindingen zijn waarschijnlijk met name van belang als recreatieve route. Het advies 
is dan ook om vanuit dit perspectief te bekijken of een recreatieve route op deze relatie een 
meerwaarde heeft en mogelijk is. Mogelijk kan hier worden volstaan met de aanleg van een 
eenvoudig en relatief smal (schelpen) pad.  
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4.4 Ontbreken vrijliggende fietsvoorziening 

Veel respondenten hebben aangegeven een (vrijliggende) fietsvoorziening te missen langs 
een bepaalde route. Hier kan dus wel gefietst worden (op de rijbaan) maar er is geen 
vrijliggend fietspad of er zijn geen fietsstroken. Deels hebben de reacties op deze vraag een 
overlap met de reacties op de vraag over onveilige locaties en zijn deze in dat kader al 
genoemd en geprioriteerd. Voor de volledigheid zijn de meest genoemde routes hierna 
opgesomd en weergegeven op afbeelding 30:  
 
1. Smitsleane (Bakhuizen) 
2. Rysterdyk (Bakhuizen) 
3. Lange hoek (Elahuizen) 
4. Sefonsterdyk (Mirns/Oudemirdum) 
5. Wieldyk (Bakhuizen)  
6. Haultersingel (Joure) 
7. Harddraversweg (Joure) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 30; Locaties ontbrekende voorzieningen 
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Bredere afweging aanleg fietspaden of fietsstroken 
Vrijliggende fietsvoorzieningen of fietsstroken zijn in beginsel niet noodzakelijk op/langs 
erftoegangswegwegen (met een maximumsnelheid van 30 of 60 km/uur).  Alle genoemde 
missing links waar volgens de respondenten voorzieningen ontbreken zijn gecategoriseerd als 
wegen met een erftoegangsfunctie. Hier ligt het verder afwaarderen van de weg en het 
beperken van de snelheid dus eerder voor de hand dan de aanleg van een vrijliggend fietspad 
of fietsstroken. Dit betekent echter niet dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. Fietsers 
ervaren vrijliggende fietspadenof fietsstroken vaak als veiliger en comfortabeler. Of 
geïnvesteerd wordt in vrijliggende fietspaden of fietsstroken op en langs wegen met een 
verblijfsfunctie is een beleidsmatige keuze die een bredere afweging verdient dan alleen 
objectieve veiligheid. Vrijliggende fietspaden kunnen bijvoorbeeld ook leiden tot een hoger 
fietsgebruik (zie hoofdstuk 5). Andere aanknopingspunten bij deze afweging zijn:  
• Betreft het een schoolroute 
• Behoort het tot het hoofdfietsnetwerk 
• Betreft het een veelgebruikte route (hoge intensiteit fiets- en/of autoverkeer) 
• Rijdt er veel vracht- of landbouwverkeer  

 
Aanbevelingen met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde routes zijn:  

• Smitsleane en Wieldyk (Bakhuizen): zie 3.3, knelpunt 5. 
• Rysterdyk (Bakhuizen): geen aanvullende voorzieningen voor fietsers nodig. Wel 

aandacht voor beperken snelheid gemotoriseerd verkeer (relatie Smitsleane). 
• Lange Hoek (Elahuizen): zie 3.3, knelpunt 6. 
• Sefonsterdyk (Mirns/Oudmirdum): geen aanvullende voorzieningen voor fietsers 

nodig. Wel aandacht voor beperken snelheid gemotoriseerd verkeer.  
• Haultersingel (Joure): om de positie van de fietsers in deze specifieke situatie, in de 

tunnel te benadrukken duidelijke fiets(suggestiestroken) aanbrengen.  
• Hardraversweg (Joure): geen aanvullende voorzieningen voor fietsers nodig. Wel 

aandacht voor beperken snelheid gemotoriseerd verkeer.  
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5 Stimuleren fietsgebruik 

5.1 Resultaten enquête  

Naast dat de gemeente geïnteresseerd is in onveilige locaties binnen gemeente, wenst de 
gemeente ook inzicht in de factoren die inwoners zouden kunnen stimuleren om vaker de fiets 
te pakken. In de online-enquête (Maptionnaire) hadden de respondenten de mogelijkheid om 
aan te geven of zij bereid zijn vaker met de fiets te gaan en wat er moet gebeuren om hen zo 
ver te krijgen. In afbeelding 31 staan de resultaten weergegeven.  
 
Uit de enquête komt naar voren dat men vooral veel waarde hecht aan vrijliggende 
fietsvoorzieningen. Daarnaast wordt goed onderhoud van fietspaden en de aanwezigheid van 
verlichting als belangrijk ervaren.  
 

 
Afbeelding 31; aangegeven maatregelen ter stimulering fietsgebruik 
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5.2 Maatregelen 

Vrijliggende fietspaden 
Het realiseren van vrijliggende fietspaden blijkt een belangrijke manier om meer mensen 
binnen de gemeente op de fiets te krijgen. De aanleg van vrijliggende fietspaden langs wegen 
met een verblijfsfunctie vraagt een bredere beleidsmatige (en financiële) afweging. In 
paragraaf 4.4 is hier al op ingegaan.  

  
Onderhoud 
Men vindt goed onderhoud van fietspaden belangrijk. Ook bij de inventarisatie van onveilige 
locaties werd vaak benoemd dat het onderhoud van fietspaden ondermaats is en dat dit zelfs 
in een aantal gevallen als onveilig wordt ervaren. Een advies is om hier extra aandacht aan te 
besteden. Het betreft niet alleen de staat van de verharding van de paden maar ook 
takken/vuil op de paden. 

 
Verlichting 
Veel fietspaden buiten de bebouwde kom zijn niet verlicht, wat een bewuste keuze is van de 
gemeente. Desondanks wordt veelvuldig aangegeven dat gebruikers een gebrek aan 
verlichting ervaren. Om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners en om het 
fietsgebruik te stimuleren is het advies om te onderzoeken of het mogelijk is op bepaalde 
routes toch extra (oriëntatie) verlichting aan te brengen. Hiervoor is een bredere afweging 
nodig  
 
Verbreden fietspaden 
De gemeente De Fryske Marren heeft veel vrijliggende fietspaden in het beheer. Het advies is 
om bij aanleg van nieuwe fietsverbindingen of bij onderhoud de breedte van de fietspaden 
aan te passen naar de richtlijnen opgesteld door het CROW. Daarnaast moet kritisch worden 
gekeken naar de boogstralen. Mensen op een e-bike rijden met een hogere snelheid over de 
fietspaden, waardoor zij meer ruimte nodig hebben dan een ‘reguliere’ fietser bij het maken 
van een bocht.  
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 Bijlagen 

Bijlage 1: Knelpunten prioriteit hoog 
Bijlage 2: Knelpunten prioriteit middel 
Bijlage 3: Knelpunten prioriteit laag 

  



Fietsveiligheid De Fryske Marren Gemeente De Fryske Marren 

38 

 Bijlage 1: Knelpunten prioriteit hoog 

 Locatie Punten 

1.1 Jousterweg (Oudehaske) 4,5 

 3 ongevallen (letsel)  

 19 meldingen  

 Risico: landbouwroute x hoofdfietsroute (klein deel van de Jousterweg)  

1.2 Hollandiastraat (Scharsterbrug) 4 

 1 ongeval (UMS)  

 22 meldingen  

 Risico: landbouwroute x hoofdfietsroute  

1.3 Langedijk (Rotsterhaule) 4 

 3 ongevallen (1 dodelijk/1 letsel/1 UMS)  

 13 meldingen  

1.4 Huisterheide x Langwarderdyk (Buitengebied) 3 

 1 ongeval (letsel)  

 16 meldingen  

 Risico: landbouwroute x hoofdfietsroute  

1.5 Breelenswei/Smitsleane (Bakhuizen) 2 

 Circa 100 meldingen 1  

1.6 Langehoek/Trophorne (Elahuizen) 4 

 2 ongevallen (letsel)  

 15 meldingen  

1.7 Rondweg (Lemmer) 3 

 1 ongeval (dodelijk)  

 4 meldingen  

1.8 De Rijlst (Sint Nicolaasga) 3 

 1 ongeval (letsel)  

 3 meldingen  

 Risico: landbouwroute x hoofdfietsroute  

1.9 Westeind (buitengebied Lemmer en Oosterzee) 3 

 1 ongeval (letsel)  

 4 meldingen  

 Risico: landbouwroute x hoofdfietsroute   

                                                   
1 Ondanks dat deze locaties volgens de beoordelingsmethodiek maar 2 punten scoren zijn deze toch 
opgenomen in de lijst van meest urgente punten. Dit aangezien er een uitzonderlijk hoog aantal meldingen 
is gemaakt over deze locaties  
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1.10 Geert Knolweg x De Merk (Joure) 2 3 

 1 ongeval (letsel)  

 32 meldingen  

1.11 Scheen (Joure) 3 

 2 ongevallen (letsel)  

 3 meldingen  

1.12 Tramwei/Aldewei (buitengebied Joure) 3 

 2 ongevallen (UMS)  

 8 meldingen  

1.13 Elias Annes Borgerstraat x De Helling (Joure) 3 

 1 ongeval (UMS)  

 Circa 60 meldingen  

1.14 Haskerveldweg x Elias Annes Borgerstraat (Joure) 1 2 

 Circa 110 meldingen 1  

 
  

                                                   
2 Er is aanleiding om de situatie aan te passen. Er is geld beschikbaar gesteld voor de planvorming. Er is 
nog geen geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering.  
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 Bijlage 2: Knelpunten prioriteit middel 

 Locatie Punten 

2.1 Fietspad parallel rondweg x Brekkenweg (Lemmer) 2 

 1 ongeval (letsel)  

 9 meldingen (geen aansluiting op Brekkenweg, veel los grind)  

2.2 Geert Knolweg x Sewei (Joure) 2 

 12 meldingen (veel verkeer, bussen op fietspad, wordt hard gereden)  

2.3 Knooppunt Joure 2 

 18 meldingen (slecht zicht, oversteek over toerit en afrit A7 gevaarlijk)  

2.4 Rysterdyk (Bakhuizen) 2 

 22 meldingen (weg te smal voor aantal fietsers, wordt hard gereden)  

2.5 Harichsterdyk (Harich) 2 

 
15 meldingen (weg te smal, veel landbouwverkeer, geen/slechte 
verlichting, fietspad ontbreekt) 

 

2.6 Haultersingel (Joure) 2 

 15 meldingen (onvriendelijke fietstunnel)  

2.7 Hardraversweg (Joure) 2 

 
13 meldingen (auto’s rijden te hard, verlenen geen voorrang, fietspad 
ontbreekt) 

 

2.8 Geert Knolweg x Westermarwei (Joure) 3 2 

 
13 meldingen (wordt geen rekening gehouden met fietsers, veel 
verkeer, wordt te hard gereden) 

 

2.9 Krompad (Echtenerbrug) 2 

 12 meldingen (te smal, slecht onderhouden)  

2.10 Helmhout x Haskerveldweg (Joure) 2 

 
27 meldingen (onoverzichtelijk, hard gereden, oversteekpunt is 
onveilig) 

 

2.11 Burgemeester Krijgerlaan (Lemmer) 2 

 10 meldingen (te smal i.c.m. auto’s, onduidelijk waar je moet fietsen)  

2.12 Zeedijk (Lemmer) 4 2 

 
8 meldingen (fietsers moeten oversteken in bocht, opstellen op de 
rijbaan, verkeerbord te dicht op de rijbaan) 

 

 Risico: landbouwroute x hoofdfietsroute  

2.13 Rotonde Almere (Lemmer)5  2 

 5 meldingen (auto’s verlenen geen voorrang)  

                                                   
3 Er is aanleiding om de situatie aan te passen. Er is geld beschikbaar gesteld voor de planvorming. Er is 
nog geen geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering. 
4 Er is geld beschikbaar gesteld. Wordt meegenomen in het project. 
5 Er is geld beschikbaar gesteld. Wordt meegenomen in het project. 
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 Risico: landbouwroute x hoofdfietsroute  

2.14 
Spanneburgdijk/Noed/Gaastweg (buitengebied Sint 
Nicolaasga) 

2 

 
3 meldingen (fietsroute slecht vindbaar, slecht zicht op andere 
verkeersdeelnemers) 

 

 Risico: landbouwroute x hoofdfietsroute  

2.15 Vierhuisterweg (buitengebied Vierhuis) 2 

 1 melding (veel verkeer aanwezig)  

 Risico: landbouwroute x hoofdfietsroute  

2.16 Haskerveldweg x Sewei (Joure) 2 

 
29 meldingen (veel schoolgaande kinderen, lastig over te steken, erg 
druk) 
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 Bijlage 3: Knelpunten prioriteit laag 

 Locatie Punten 

3.1 Lykwei x Sudergoawei (N359) (buitengebied) 6 1 

 5 meldingen (hoge snelheid verkeer)  

3.2 Geert Knolweg x Klokmakkerij 1 

 
9 meldingen (vreemde aansluiting, wordt op verkeerde plek 
overgestoken) 

 

3.3 Jousterweg x Haulsterweg (Haskerhorne) 1 

 9 meldingen (auto’s verlenen geen voorrang,  

3.4 Heerenweg (Ouwsterhaule) 1 

 9 meldingen (fietspad ontbreekt, hoge snelheid)  

3.5 Plattedijk (Lemmer) 1 

 7 meldingen (onoverzichtelijk, slecht zicht)  

3.6 Ige Galamawei (Oudega) 1 

 7 meldingen (veel landbouwverkeer, geen fietspad)  

3.7 Jousterweg (Haskerhorne)7  1 

 7 meldingen (slecht zicht, scherpe bocht)  

3.8 Straatweg (Lemmer)8 1 

 6 meldingen (hoge snelheid, profiel te smal, grove kieren)  

3.9 Fietspad parallel rondweg (Lemmer) 1 

 6 meldingen (geen verlichting)  

3.10 Haskerveldweg x Tjalk (Joure) 1 

 5 meldingen (onoverzichtelijk, hoge snelheid autoverkeer)  

3.11 Schulpen (Lemmer) 1 

 5 meldingen (auto’s rijden tegen de richting in, profiel te smal)  

3.12 Straatweg x Melkweg (Lemmer)9 1 

 
5 meldingen (auto’s laten je niet oversteken, auto’s verlenen geen 
voorrang) 

 

 
 
 

 

 

                                                   
6 Er heeft ook een ongeval plaatsgevonden op dit kruispunt. Dit ongeval heeft alleen plaatsgevonden voor 
de herinrichting van dit kruispunt (juni 2015) en is daarom niet meegenomen.  
7 T-splitsing wordt nog aangevuld in de bocht. 
8 Wordt meegenomen bij de herinrichting van Straatweg-noord.  
9 Wordt meegenomen bij de herinrichting van Straatweg-noord.  
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