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Oan Provinsjale Steaten 

 
 

 
Gearkomste :  

   
Wurklistnûmer : ... 

   
Ûnderwerp : It Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP) – de wei nei 0 

 Beliedsprogramma : Programma 2 – Ferkear & Ferfier 
Registraasjenûmer : 01301292 
   
Behanneljend 
amtner 

: 

Harm Dijkstra, Stêd & Plattelân 
   
Oanlieding : Yn it Koalysjeakkoard stiet ûnder risseltaat 29 dat wy – nei oanlieding 

fan ûnder oaren de EuroRAP – ynvestearje wolle yn ferkearsfeilige 
diken foar auto’s en fytsers. Dit is yn de Útfieringsaginda 2015 – 2019 
wer konkretisearre ta it opstellen fan in programma van maatregels 
wêrmei wy it provinsjale wegennet op in heger feilichheidsnivo 
bringe. Tocht waard oan maatregels sa as it ferbreedzjen fan guon 
diken en it oanlizzen fan bettere oerstekplakken. Yn it gehiel is hjir  
€ 30 miljoen foar beskikber.  
 

Provinsjale Steaten hawwe op 11 novimber 2015 by de behanneling 
fan de Begrutting 2016 in amendemint oannommen wêrmei dit 
budzjet mei betingsten frij jûn waard. Earst nei in ynhâldlike 
behanneling en positive beslútfoarming troch de Steaten kin it budzjet 
fan € 30 miljoen frij jûn wurde. Op 16 desimber is dit nuansearre mei 
it beslút om alfêst in part (€ 2 miljoen) frij te jaan om yn 2016 de 
tariedings oppakke te kinnen en de earste maatregels út te fieren. 

   
Europeeske 
kontekst 

: 

Net fan tapassing 
   
Koarte gearfetting : Yn dit útstel jouwe wy oan mei hokfoar maatregels wy de 

ferkearsfeiligens op ús diken ferbetterje wolle. Dit liedt ta it 
Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP) as neiere 
ynfolling fan it Koalysje-akkoard 2015 – 2019 en it amendemint fan 
11 novimber 2015. 
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Beslútpunten : Provinsjale Steaten beslúte: 
1) As kader foar it de útfiering fan it Risiko Ferleegjend Programma 

(RYP) fêst te stellen dat: 
a.) Yn it RYP ûnderskied makke wurdt nei trije kategoryën 

knipepunten:  
     -   A. Risikoferleegjend  
     -   B. Objektyf ûnfeilich  
     -   C. Subjektyf ûnfeilich 
b.) De heechste prioriteit út giet nei it ferbetterjen fan de 

knipepunten út kategory A, dêrnei nei kategory B en as 
lêste nei kategory C.  

c. Ûnder kategory C. jierliks in lyts budzjet beskikber steld 
wurdt foar lytsskalige knipepunten dy’t letter noch nei 
foaren ta komme; 

2) De taheakke foarriedige wurklist ta kundskip oan te nimmen as 
ynput foar it RYP; 

3) Deputearre Steaten te mandatearjen om binnen dit kader 
wizigings yn it RYP oan te bringen; 

4) It restearjende budzjet fan € 28 miljoen beskikber te stellen foar 
de útfiering fan it RYP yn de perioade 2016 - 2019; 

5) Taheakke begruttingswiziging fêst te stellen en dêrmei de 
foarriedige wurklist as programma op te nimmen yn de 
Begrutting. 

 
   
Taheakke : - De foarriedige wurklist mei oan te pakken knipepunten 

- Eftergrûndokumint RYP 
- Begruttingswiziging 
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Taljochting :  

   
Kontekst : It Provinsjale Ferkears & Ferfiers Plan (PVVP) út 2011 hat as 

doelstelling dat de provinsje Fryslân in duorsum ferkears- en 
ferfoerssysteem realisearje wol, dat tagelyk ek feilich is.  
 

Sa wolle wy it oantal ferkearsslachtoffers (deaden en sikehûsferwûnen) 
yn 2025 mei de helte fermindere hawwe yn fergelyk mei it gemiddelde 
fan 2007 – 2009. Konkreet sein; yn 2025 binne der yn Fryslân 
maksimaal 14 deaden en net mear as 148 sikehûsferwûnen yn it 
ferkear. Leaver sels geane wy foar 0 ferkearsslachtoffers (de wei nei 
0), al bliuwt it lêstich om de minsklike faktor fuort te nimmen. 

   
Probleemstelling : De ôfrûne desennia is it oantal ferkearsslachtoffers steeds mear 

ôfnommen, mei troch de maatregels dy’t de weibehearders nommen 
hawwe. Lykwols stagnearret de trend fan daling fan it oantal ferkears-
slachtoffers de lêste jierren. Om de doelstelling út it PVVP dochs te 
berikken, is in oanfoljende oanpak nedich at it om it ferkearsfeiliger 
meitsjen fan de provinsjale ynfrastruktuer giet. Dit neist wat wy no al 
dogge oan ynframaatregels en it beÿnfloedzjen fan it ferkearsgedrach. 

 

Probleemanalyze : De ANWB hat hjir op ynheakke; yn 2014 hawwe se de EuroRAP 
publisearre foar provinsjale diken, ek foar Fryslân. Lânlik sjoen falt in 
grut part (in kwart) fan de ferkearsslachtoffers op provinsjale diken, 
wylst it oandiel yn de nasjonale ynfrastruktuer mar 6% is. It tinken efter 
dizze EuroRAP is dat de ferkearsfeiligens op provinsjale diken noch 
mear ferhege wurde kin, troch ynfrastrukturele oanpassings te treffen.  
 

De measte ungemakken fine ferspraad plak; echte ‘blackspots’ binne 
der eins net mear. De klam leit dêrom yn de EuroRAP ek benammen op 
it ferkearsfeiliger meitsjen fan trajekten en minder op krúspunten. Om te 
bepalen welke diken oanpakt wurde moat, jout de EuroRAP eltse dyk in 
skoare fan ien oantemei fiif stjerren. Ien stjer is in hiel ûnfeilige dyk, 
wylst in dyk mei fiif stjerren just hiel feilich is. It stribjen is om eltse dyk 
op syn minst trije stjeren skoare te litten. 
 

Der binne in oantal maatregels mogelijk om dat foar mekoar te krijen. 
Tink hjirby oan diken en bermen dy’t breed genoach binne, foarsjoen 
fan de goeie markearring en sûnder obstakels yn de stevige berm. Yn 
Fryslân is neffens de EuroRAP der sa’n € 90 miljoen foar nedich om alle 
provinsjale diken feiliger te meitsjen (noch sûnder de krúspunten).  
 

Eins binne dit maatregels dy’t it it risiko op in ferkearsungemak beheine, 
in flaterke fan in bestjoerder mei troch de ynrjochting fan ús ynfrastruk-
tuer net direkt liede ta in ungemak. Dit slút oan op it tinken efter 
‘Duurzaam Veilig’, sa’t wy yn it PVVP definearre hawwe as fundament 
foar ús wegenstruktuer. Wol is it sa dat krúspunten en oerstekken altyd 
noch in oandachtspunt bliuwe om de ferkearsfeiligens te ferbetterjen. 
 

Ien en oar hat der ta lieden dat yn it Koalysjeakkoard en de byhearrende 
Útfieringsaginda 2015 – 2019 eksplisyt ynsetten wurdt op it ferbetterjen 
fan de ferkearsfeiligens. Hjirfoar is in budzjet reservearre fan € 30 
miljoen foar it realisearjen fan in programma oan maatregels. Wol sit 
oan it grutste part fan dit budzjet (€ 28 miljoen) noch it betingst dat 
Provinsjale Steaten de ynhâld fan dit programma behannelje. Earst nei 
in posityf beslút wurdt dit budzjet frij jûn. 
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Doelstelling / 
beëage effekten: 

: It doel fan it programma is om de ferkearsfeiligens yn Fryslân te 
ferheegjen, troch de ynrjochting fan ús provinsjale diken te ferbetterjen.  
Dêrmei wolle wy in bydrage leverje oan it ferminderjen fan it oantal 
ferkearsslachtoffers (deaden en sikehûsferwûnen) yn 2025 mei de helte 
yn fergelyk mei it gemiddelde fan 2007 – 2009.  
 
De winsk is natuurlik om hielendal gjin ferkearsslachtoffers mear te 
hawwen. Út dat eachpunt soe it better wêze om as doel te hawwen om 
it oantal ferkearsûngemakken dat te ferwiten falt oan de ynrjochting fan 
de ynfrastruktuer, te beheinen ta 0 ferkearsslachtoffers. Oars sein; de 
wei moat nei 0 ta. 

   
Risiko's : Foar safier at wy foarsjen kinne, sitte der gjin risiko’s oan it fêststellen 

fan it programma. 
    

Probleemoplossing : Om ta de ynfolling fan it programma te kommen, hawwe wy meardere 
paden folge om mooglike knipepunten te ynventarisearjen. 
 

As earste hawwe wy de EuroRAP tsjin it ljocht hâlden, om sa mear 
ynsjoch te krijen yn de argumentaasje efter de skoares fan it oantal 
stjerren foar eltse dyk. Dêr dy út bliken dat der guon flaterkes yn de 
EuroRAP sieten, dy’t wy yn oerlis mei de ANWB der út helle hawwe. 
Ek dy bliken dat de kriteria dêr’t de EuroRAP it oantal stjerren foar in 
dyk op basearret, net altyd fergelykber binne mei de Fryske situaasje. 
Sa wurdt der yn de EuroRAP – op grûn fan ynternasjonaal ûndersyk 
– bygelyks fan útgien dat in feilige rydstrook yn elts gefal 3,25 meter 
breed wêze moat, wylst wy yn Fryslân fine dat dit ek mei 2,65 meter it 
gefal wêze kin. Dat liedt ta in Fryske ‘oersetting’ fan de EuroRAP.  
 
Dêrnei is – op grûn fan dizze Fryske ferzje – in analyse útfierd om te 
sjen hoe’t wy it risiko op ungemakken ferleegje kinne. Dit troch sels 
fjildwurk te dwaan yn kombinaasje mei in analyse op grûn fan de 
statistiken oer de ferkearsungemakken. Ek hawwe wy oare partijen 
frege om oan te jaan wat neffens har ferkearsûnfeilige situaasjes 
binne, om sa it draachflak foar de knipepunten en maatregels te 
peiljen. Hjir hearre fytsoerstekken ek by. 
 

Dit alles hat lieden ta in list mei mear as hûnderd knipepunten. Út in 
neiere analyse die bliken dat guon knipepunten al oppakt wurde fanút 
oare (rinnende) ynfraprojekten dêr’t al jild foar is. Ek binne der in pear 
knipepunten dy’t wol oandroegen binne, mar wêr’t wy as provinsje 
fan fine dat dit eins gjin knipepunt is op ús provinsjale diken. 
 

Nei de analyse bestiet de list noch út rom 70 knipepunten dy’t wy 
oppakke wolle. Sjoch de taheakke ‘foarriedige wurklist RYP’. Yn 
dizze list meitsje wy ûnderskied nei trije kategoryën maatregels, te 
witten maatregels dy’t: 

A. It risiko op in ungemak ferminderje (yn relaasje ta EuroRAP) 
B. Objektive unfeilige knipepunten ferbetterje 
C. Subjektive unfeilige knipepunten ferbetterje 

In koarte taljochting fan dizze trije kategoryën stiet hjirûnder. 
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Kategory A bestiet út maatregels dy’t it risiko (de kâns op en it 
gefolch fan) ta in ûngemak beheine. Oars sein liedt dit ta in 
ynfrastruktuer dy’t ‘vergevingsgezind’ is, benammen op trajektnivo. 
Sa moat it winske gedrach fan de bestjoerders dúdlik wêze. Mei 
begryplike markearring sa as de strepen op de dyk moat in 
bestjoerder witte hoe hurd at se dêr ride meie. En in lyts flaterke fan 
in bestjoerder mei bygelyks net daliks liede ta grutte gefolgen. Dit kin 
troch de breedte fan in dyk oan te passen, as de berm steviger te 
meitsjen, sadat immen de kâns kriget om it flaterke te korrizjearjen. Al 
dizze maatregels slúte oan by de útgongspunten dy’t foar de 
EuroRAP ek oanhâlden binne.  
 
As ûnderdiel fan dizze kategorie wolle wy yn elts gefal ynsette op it 
foar 100% op oarder bringe fan de markearring op ús diken. Úterlik 
2019 moat dat sa fier wêze. Ek sette wy yn op it ferstevigjen fan de 
bermen lâns ús diken dêr wêr’t dit it meast nedich is, lyk as in inkele 
oare maatregels. Wy dogge dit allegear sa folle mooglik troch wurk 
mei wurk te meitsen. Tagelyk nimme wy ek oare ûnfeilige situaasjes 
op trajektnivo mei. 

 In moai foarbyld foar dizze kategory is de N359 tusken De 
Lemmer en Sondel. Op dit stuit ûntbrekt de griene 
markearring midden op de dyk. Benammen ûnbekende 
automobilisten witte – nettsjinsteande de ferkearsboerden – 
net altyd hoe hurd se dêr ride meie. Mei as gefolch dat se 
somtiden 80 km/oere ride, wylst de mear bekende 
weigebrûkers wol witte dat se 100 km/oere ride meie en wolle. 
Dat liedt wer ta ynheljen en ûnfeilige situaasjes. Om de griene 
markearring oanbringe te kinnen, moat de dyk in lytse meter 
breder makke wurde. Tagelyk sjogge wy ek at wy op dit trajekt 
de berm ferstevigje moatte/kinne of at der obstakels yn de 
berm stean dy’t we fuorthelje as beskermje kinne.  

 
Kategory B binne de knipepunten dy’t objektyf sjoen ûnfeilich binne. 
Op grûn fan de statistiken barre hjir relatyf folle ûngemakken. Dizze 
lokaasjes wolle wy ek oanpakken bliuwe. Wol beskôgje wy de 
oplossing op trajektnivo at dat nedich is, sadat wy op in trajekt 
bygelyks net allegear rotondes efter mekoar krije. 

 Noch in foarbyld, dizze kear foar kategory B: de N355 tusken 
Quatrebras en Twizel. De markearring is hjir wol yn oarder (in 
dûbele streep yn it midden), mar dochs sjogge wy dat op guon 
krúspunten noch it nedige bart kwa ûngemakken, benammen 
op de krúspunten (Wyldpaed, Kooiweg). Dêrneist sil de 
ferkearsstream hjir mooglik ek feroarje op it stuit dat De 
Sintrale As yn it gehiel yn gebrûk is. It is goed om ien en oard 
yn ferbân mei mekoar te besjen, om sa de ferkearsfeiligens ek 
op dit trajekt te ferbetterjen. 

 
De lêste kategory binne de subjektyf ûnfeilige knipepunten. Neffens 
de statistiken barre hjir (hast) gjin ûngemakken, yn elts gefal net mei 
slachtoffers. Doch binne dizze knipepunten út de ynventarisaasje wei 
nei foarren ta kaam as punten dy’t as ûnfeilich ûnderfûn wurde, sa as 
in oantal fytsoerstekken. Wy sjogge dizze punten dan ek as 
potensjeel ûnfeilige situaasjes dêr’t wy ek wat oan dwaan wolle. 
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Dit binne benammen solitêre krúspunten; om binnen dizze 
knipepunten in prioritearring oan bringe te kinnen, sjogge wy nij de 
ûndersteande trije kriteria, ek yn dizze foalchoarder: 

1. Wat foar dyk is it, sjoen de kategorisearring yn it PVVP; in 
stroomdyk kriget bygelyks in hegere prioriteit as in 
erftagongsdyk;  

2. Makket it knipepunt (krúspunt as oerstek) wol as net ûnderdiel 
út fan in rûte foar skoalgeande bern (benammen nei it fuortset 
ûnderwiis) 

3. Draachflak; hoe faak is in knipepunt tidens de ynventarisaasje 
neamd troch de ferskate partijen (hoe faker neamd, hoe heger 
de prioriteit) 

Op grûn fan dizze kriteria binne en wurde de knipepunten yn dizze 
kategory prioritearre. 

 As lêste noch in foarbyld foar kategory C: de N358 boppe yn 
Fryslân, by Easternijtsjerk (Mûnewei); hjir barre gjin 
(registrearre) ûngemakken, mar dochs is dit krúspunt twa kear 
neamd as ûnfeilich. It krúspunt leit ek yn in belangrike 
fytsroute, mei as gefolch dat wy tinke dat hjir in 
middengeleider as sels in rotonde in passende oplossing 
wêze kin. De eksakte oplossing moat noch bepaald wurde, yn 
oerlis mei de gemeente en de omjouwing 

 

In neiere taljochting op a.) de wize hoe’t de list ta stân kaam is en  
b.) op de trije kategoriën is te finen yn de taheakke dokumint ‘[RYP] 
achtergrondnotitie’. 
Alle maatregels binne rûchwei op kosten setten, op grûn fan 
kengetallen en in earste tinkrjochting kwa foarkarsoplossing. Dêrút 
docht de ûndersteande ûnderferdieling bliken: 
- kategory A (risikoferleegjend)  € 19,0 miljoen  
- kategory B (objektive unfeilige knipepunten) €   5,5 miljoen 
- kategory C (subjektive unfeilige knipepunten) €   7,2 miljoen 
 

Yn it gehiel is der hast € 32 miljoen nedich is om alle maatregels út te 
fieren, wylst der mar € 30 miljoen beskikber is. Dat betsjut dat net alle 
knipepunten ferbettere wurde kinne binnen it beskikbere budzjet. 

   
Foarkaroplossing/ 
Yntegrale ôfwaging 

: De foarkar giet út nei de oanpak fan risikoferleegjende maatregels, 
yn kombinaasje mei it feiliger meitsjen fan objektyf en subjektyf 
unfeilige krúspunten en oerstekken. De klam leit dêrby op it earder 
neamde ferleegjen fan it risiko. Dit liedt ta it ‘Risikoferleegjend 
Ynfrastruktuer Programma’ (RYP) sa’t oan dit útstel taheakke is. 
 
De knipepunten út kategory A en B wolle wy yn elts gefal útfiere. Yn 
kategory A sette wy yn earsten yn op it yn 2019 op oarder hawwen 
fan de markearring op al ús diken. Normaal sprutsen giet gelyk op 
mei it grutskalich ûnderhâld ien kear yn de safolle jier, mar dan 
duorret dat langer as yn 2019. Tagelyk mei dit wurk pakke we ek alle 
gruttere en lytsere knipepunten op dizze trajekten op, sadat we wurk 
mei wurk meitsje kinne. Ek sjogge we ek nei it ferstevigjen fan de 
bermen en it yn bochten feiliger meitsjen fan geleiderails foar 
motorriders. Kategorie B rjochtet him op lokaasjes dêr’t de lêste 
jierren ungemakken plak fûn hawwe. Dit binne de meast wichtige 
kategoriën om ús doel te berikken. Fan it restearjende budzjet wolle 
wy sa folle mooglik de knipepunten út kategory C oanpakke. 
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Dêrneist dogge wy it útstel om yn it programma ek in budzjet te 
reservearjen foar knipepunten dy’t yn de kommende perioade 
bygelyks út de mienskip nei foarren ta komme, wylst se net yn it 
programma steane. Dit binnen faaks lytskalige knipepunten, dêrom 
wurdt ek tocht oan in jierliks budzjet fan € 100.000,- yn it jier as 
lytskalich knipepuntenpot (fan 2016 – 2019). Dit budzjet stiet dan 
boppeoan yn kategory C.  
 
Dizze yndieling yn trije kategoryën, de prioritearring tusken de 
kategoryën A, B en C en it ynstellen fan in knipepuntenpot foarmje 
tegearre it kader foar it RYP.  

 
Útfiering : Nei it fêststellen fan it kader foar it RYP, wurkje wy elts knipepunt / 

trajekt fierder út ta in projekt. De foarriedige wurklist mei 
knipepunten sa’t taheakke is oan dit útstel, foarmet dêrby foar ús it 
útgongspunt. De programmearing (wannear wurdt hokker projekt 
útfierd) folle wy neier yn mei it reguliere Útfieringsprogramma 
Ferkear & Ferfier 2017.  
 
It is ús stribjen om alle projekten yn de perioade oantemei 2019 te 
realisearjen. Lykwols foarsjogge wy dat foar guon projekten grûn 
oankocht wurde moat of’t dêr’t oare prosedueres foar folge wurde 
moatte. Dit kin mooglik ta in langere tariedingstiid liede.  

   
Monitoaring / 
evaluaasje 

: Tuskentiids wurdt geregeld sjoen of’t de knipepunten op de list noch 
de jûste lokaasjes binne om te ferbetterjen. Miskien komme der 
geandewei de tiid nije knipepunten nei foarren dy’t objektyf of 
subjektyf ûnfeilich binne, mar dy’t noch net op de list steane. Dan 
kin der in nije ôfwaging makke wurde tusken de projekten dy’t noch 
net yn tarieding binne (mar wol op de list steane) en dizze nije 
knipepunten. It útstel is om dit foech oan it kolleezje fan Deputearre 
Steaten te mandatearjen, sadat fleksibel mei wizigings om gien 
wurde kin. 
 
Ek sjogge wy dan nei de finansjele stân fan saken. Sa oan it begjin 
fan de tarieding binne de winske oplossingsrjochtings noch net altyd 
like konkreet. Dêrneist fynt der ek noch ôfstimming plak mei de 
omjouwing; dat kin ek noch ta feroarings liede (ek al is de list ta stân 
kaam yn oerlis mei ferskate belanghawwenden), ynhâldlik en 
finansjeel. 

 
 
 

  
Stjoering : Ûnder beslútpunt 3 wurdt it útstel dien om de fierdere útfiering fan 

dit programma konfoarm it kader te mandatearjen oan Deputearre 
Steaten. Elts jier bringe wy Provinsjale Steaten mei it jierlikse 
Útfieringsprogramma Ferkear & Ferfier op’e hichte fan de stân fan 
saken oangeande de planning en it budzjet; yn de 1e Berap 
ferwurkje wy eventuele wizigings. Dêrmei slúte wy oan by de 
stjoering dy’t gelyk is oan it MPI (Meerjaren Programma 
Infrastructuur). 
 
Dêrmei komt it foech ta it tafoegjen fan oare knipepunten oan it 
programma te lizzen by it kolleezje fan Deputearre Steaten, lyk as 
alle oare wizigings (lyk as de budzjetten, prioritearing en 
programmearing). 
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Ferfolchproseduere : Útsûndere de al neamde ferantwurding foar dit programma yn 
reguliere Beraps, it jierlikse Útfieringsprogramma Ferkear & Ferfier 
is der net foarsjoen yn in oare ferfolchproseduere. 

 
 

  
Oare punten : Provinsjebrede maatregels 

Yn de list stiet as earste in pear kear ‘maatregelen gericht op 
risicoverlaging’. Mei dit budzjet wolle wy op ferskate lokaasjes 
maatregels treffe dy’t it risiko op ferkearsungemakken mei letsel as 
dea ta gefolch ferleegje. Bygelyks troch geleiderail oan te passen, 
oare obstakels befeilige as de bermen te ferbetterjen. Konkrete 
lokaasjes binne noch net altyd bekend, mar wy sille benammen de 
kombinaasje sykje mei oare projekten as  grut ûnderhâld.  
 
Feilige fytsoerstekken (moasje nûmer 1126) 
Provinsjale Steaten hawwe op 23 septimber 2015 in moasje 
oannommen om in aksjepuntenplan op te stellen yn ferbân mei de 
foarsjennings rûn ûnderwiis yn bûtengebieden. Mear spesifyk giet 
dit ûnder oaren oer feilige oerstekplakken by provinsjale diken. 
 
Ûnder de ynventarisaasje fan dit sprogramma is yn ferbân mei dizze 
moasje ek sjoen nei ûnfeilige fytsoerstekken, benammen yn 
skoallerûtes nei it middelber ûnderwiis. Ien en oar ek yn 
gearwurking en ôfstimming mei it Aksjeplan Fyts, sa’t ûnder 
risseltaat 11 yn it Koalysjeakkoard omskreaun is. 
 
Der binne in oantal krúspunten en oerstekken út de ynventarisaasje 
wei nei foarren ta kaam. In oantal fan dy oerstekken steane boppe 
de streek en wurde binnen dit programma oanpakt. Lykwols steane 
net alle fytsoerstekken op dit stuit boppe de streek; sa falle bygelyks 
de twa oerstekken N358, Allemawei (Âldwâld) en N369, Langewyk 
(boppe Rottevalle) krekt bûten it programma fan € 30 miljoen. 
 
Knipepunten dy’t net ûnder it programma (RYP) falle 
Tidens de ynventarisaasje binne der knipepunten neamd dy’t wy op 
it ein net yn it RYP opnommen hawwe. Dat binne bygelyks 
knipepunten dy’t wol neamd binne, mar dy’t yn it ramt fan in oar 
programma (sa as de ‘Kleinschalige Infra Projecten/KIP’ as it 
‘Meerjaren Programma Infrastructuur/MPI’) al finansierd en oppakt 
wurde. Om ynsichtlik te meitsjen hokker knipepunten neamd binne, 
hawwe wy de ôffallende knipepunten yn in oare list opnommen. Yn 
dizze list stiet ek welke knipepunten wy fierders noch oppakke neist 
it RYP. 
 
Yn dizze list steane ek in pear knipepunten dêr’t diskusje oer is. 
Neffens ús heare dizze knipepunten net yn it RYP thús omdat it gjin 
knipepunten (mear) binne, of omdat dizze al oplost wurde. De 
knipepunten dêr’t de measte diskusje oer is, binne: 
- N358, fytsoerstek Rysloane/Surhuzum (mienskip wol in 

fytstunnel yn stee fan oerstekken by de noch te realisearjen 
ovonde); 

- N384, kom Tzummarum (mienskip wol in frijlizzend fytspaad yn 
stee fan fytsstroken);  

- N351, oanslúting Wolvega A32 (west) – Stellingenweg 
(gemeente wol in rotonde yn stee fan in foarrangskrúspunt). 
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It is goed om te witten wêrom dizze knipepunten net yn de RYP 
steane, wylst se wol troch oare partijen neamd binne. De taljochting 
is te finen yn de taheakke êftergrûnnotysje. 

 
 
 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
 
 
 
J.A. Jorritsma , foarsitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
A.J. van den Berg , sekretaris 



 - 10 / 11 - 01301292 

 

UTSTEL 
 
 
 

Underwerp : Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma – de wei nei 0 

 

Provinsjale Steaten fan Fryslân 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 19 april 2016, nr. B6, oangeande it 

Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP) 

Mei it each op: 

- De doelstelling oangeande de ferkearsfeiligens sa’t yn it PVVP 2011 beneamd is, om foar 

de perioade 2015 – 2025 de helte minder ferkearsslachtoffers nei te stribjen; 

- De trend fan de lêste jierren, werút bliken docht dat de winske daling fan it oantal 

ferkearsslachtoffers net helle wurdt; 

Oerwagende dat :  

- In ekstra ympuls nedich is om de ferkearsfeiligens op provinsjale diken te ferbetterjen, om 

sa de doelstelling oangeande de ferkearsslachtoffers yn 2025 helje te kinnen; 

- De konklúsjes út it rapport fan de ANWB (EuroRAP) der op wize dat op de provinsjale 

diken in ferbetteringsslach mooglik is, benammen troch it nimmen fan maatregels dy it it 

risiko op ungemakken mei ferkearsslachtoffers ferleegje; 

- Dêrom yn it Koalysjeakkoard 2015 – 2019 en de byhearende Útfieringsaginda  2015 – 

2019 (ûnder risseltaat 29) in budzjet fan € 30 miljoen beskikber steld is foar in programma 

om de ferkearsfeiligens te ferbetterjen; 

- Dat konfoarm it amendemint fan 11 novimber 2015 dit budzjet (foar it grutste part) earst 

beskikber komt neidat Provinsjale Steaten dit programma ynhâldlik behannele hat, mei in 

posityf beslút ta gefolch; 

 
Beslute :  

 

 
1) As kader foar it de útfiering fan it Risiko Ferleegjend Programma (RYP) fêst te stellen dat: 

a.) Yn it RYP ûnderskied makke wurdt nei trije kategoryën knipepunten:  
     -   A. Risikoferleegjend  
     -   B. Objektyf ûnfeilich  
     -   C. Subjektyf ûnfeilich 
b.) De heechste prioriteit út giet nei it ferbetterjen fan de knipepunten út kategory A, 

dêrnei nei kategory B en as lêste nei kategory C;  
c. Ûnder kategory C. jierliks in lyts budzjet beskikber steld wurdt foar lytsskalige 

knipepunten dy’t letter noch nei foaren ta komme; 
 

2) De taheakke foarriedige wurklist ta kundskip oan te nimmen as ynput foar it RYP; 
 

3) Deputearre Steaten te mandatearjen om binnen dit kader wizigings yn it RYP oan te 
bringen; 
 

4) It restearjende budzjet fan € 28 miljoen beskikber te stellen foar de útfiering fan it RYP 
yn de perioade 2016 - 2019; 
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5) Taheakke begruttingswiziging fêst te stellen en dêrmei de foarriedige wurklist as 

programma op te nimmen yn de Begrutting. 
 
 
Sa feststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan, 

 

J.A. Jorritsma , foarsitter 

 

 , griffier 
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Aanleiding  EuroRAP verklaard 

 
De ANWB heeft in 2012 op eigen initiatief de provinciale wegen in Nederland door de orga-
nisatie van EuroRAP laten doormeten. Met behulp van een bestelbusje met camera’s en een 
beoordelaar zijn verschillende elementen van een weg opgemeten en ingevoerd in een sys-
teem. Hierbij kan gedacht worden aan de wegbreedte, de intensiteit, de inrichting van de 
berm en de staat van de markering. Een systeem berekende vervolgens het aantal sterren 
van een weg, geschaald van 1 tot 5 sterren. Hierbij geldt 1 ster als een onveilig ingerichte 
weg en vijf sterren als een veilig ingerichte weg. Drie sterren wordt door de ANWB en Euro-
RAP gezien als een wenselijk minimum niveau van de verkeersveiligheid.  
 
Voor Fryslân berekende EuroRAP dat ruim 66% van de provinciale wegen 1 of 2 sterren 
scoorde, onder het wenselijke niveau van 3 sterren, dat zo’n 34% van de provinciale wegen 
ontving. Provinciale Staten heeft in maart 2014 het onderzoek van de ANWB en een toelich-
ting ontvangen, met als kenmerk 01122807. De oorzaak van een lage score in Fryslân zijn 
de relatief smalle wegen, de smalle obstakelvrijezones en de status van de markering in ver-
houding tot de veilige weg die door EuroRAP is vastgesteld op basis van wereldwijde onder-
zoeken. Een advies van EuroRAP is dan ook wegen te verbreden en bermen vrij te maken 
van obstakels. Bovendien is het aanbrengen van signaalgevende markering een plus op de 
verkeersveiligheid. Deze markering geeft feedback als geluid en/of een trilling aan bestuur-
ders wanneer zij over de lijn rijden. Dit kan het aantal ongevallen sterk doen verminderen.  
 
Een kanttekening is dat EuroRAP uitgaat van een veilige weg op basis van wereldwijde on-
derzoeken. De onderzoeken komen voornamelijk uit landen met bredere wegen dan Neder-
land. In Nederland zijn positieve ervaringen met relatief smalle wegen waar bestuurders aler-
ter op rijden. Toch vinden op deze wegen ook ongevallen plaats. Een vertaalslag van de 
EuroRAP naar een DutchRAP met Nederlandse maatstaven is de conclusie van meerdere 
provincies, waaronder Fryslân, richting de ANWB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderzoek van EuroRAP heeft geleid tot een doorlichting van de provinciale wegen, in 
combinatie met de Analyse van wegen. Hiervoor zijn kaarten opgesteld waar per aspect de 
inrichting van de weg is beschreven. Het gaat hierbij om de rijstrookbreedtes, bermbreedtes 
en de inrichting van de berm. Op basis hiervan kan de FryRAP ontwikkeld worden, een me-
thodiek om de Friese provinciale wegen te beoordelen. Dit vraagt echter wel het nodige aan 
inspanning en budget.  

  

Afbeelding 1 Vertaling van EuroRAP naar een analyse van de provinciale wegen, input voor de FryRAP. 
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Proces  Totstandkoming programma 
 
De provincie heeft in de coalitieperiode 2015 – 2019 in totaal 30 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Aanleiding 
voor deze investering was onder andere het onderzoek van EuroRAP, een organisatie die in 
opdracht van de ANWB de wegen doorlichtte en beoordeelde met sterren. Doel hiervan is 
om inzichtelijk te maken in hoeverre een weg vergevingsgezind is: kan een bestuurder zijn 
fout herstellen op het asfalt of zijn letsel worden beperkt door de inrichting van de weg? Vijf 
sterren is zeer veilig, één ster is zeer onveilig en drie sterren is het wenselijke minimum. Om 
op het minimumniveau van drie sterren uit te komen, berekende EuroRAP dat er ruim 90 
miljoen euro nodig is. De genoemde € 30 miljoen is hier een eerste aanzet voor waarvan € 2 
miljoen al in 2016 besteed dient te worden.   

 
Afbeelding 2 Processchema van het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma. 

In de afbeelding is schematisch beschreven hoe het programma tot stand is gekomen. De 
stappen hebben geleid tot een concretisering van het programma. Hierbij is informatie toe-
gevoegd om tot een afgewogen keuze te maken van projecten om op te nemen in het Risiko-
ferleegjend Ynfrastruktuer Programma. 
 
Inventariseren 
In samenspraak met verschillende partijen en belanghebbenden zijn knelpunten geïnventari-
seerd die in aanmerking kunnen komen voor het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Program-
ma. Onder meer bij de gemeenten in Fryslân, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, 
buschauffeurs en kantonniers van de provincie is de vraag uitgezet ‘hebben jullie knelpunten 
die veiliger gemaakt moeten worden?’. In november 2015 zijn deze reacties verzameld en 
opgenomen in de eerste werklijst. In deze werklijst zijn ook locaties opgenomen uit eigen 
analyse van de provinciale wegen. Dit zijn wegvakken waar de markering nog niet conform 
Duurzaam Veilig is aangebracht of locaties die potentieel onveilig zijn en een aanpak wense-
lijk is om ongevallen te voorkomen.  
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Analyseren 
De knelpunten die zijn geïnventariseerd, zijn stuk voor stuk langsgelopen. Hierbij is gekeken 
of de aangegeven knelpunten al in een ander programma zijn opgenomen of zelfs al zijn 
aangepakt. In deze gevallen zijn de knelpunten verplaatst naar een overzicht Doen we niet 
uit het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (zie ook bijlage) omdat hier een bijdrage 
vanuit het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma niet (meer) nodig is. Bij de locaties 
die nog niet aangepakt of geprogrammeerd zijn, is informatie toegevoegd over of het knel-
punt onderdeel is van een middelbare schoolfietsroute –voortgekomen uit motie PvdA over 
veilige fietsroutes–, hoeveel slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden en door hoeveel 
partijen het knelpunt is aangegeven. Deze informatie maakt het mogelijk om inzichtelijk te 
maken wat het probleem was en welke oplossing het probleem kan oplossen.  
 
Verder is een onderscheid gemaakt naar solitaire projecten en projecten die gebundeld kun-
nen worden in een bepaald traject. De N355 tussen Twijzel en Quatrebras is hiervan een 
voorbeeld: in dit traject liggen meerdere knelpunten. Door hier één project van te maken en 
een overkoepelende visie op te stellen, kan het vraagstuk in samenhang worden bekeken en 
de werkzaamheden worden gebundeld. Dit is voor een aantal andere trajecten op dezelfde 
wijze opgepakt. Bij solitaire knelpunten gaat het puur om afzonderlijke locaties zonder deel 
uit te maken van een traject op een route, zoals het kruispunt N390/N393 bij Harlingen.  
 
Prioriteren 
Op basis van de informatie uit de analyse, is een eerste prioritering gemaakt van het Risiko-
ferleegjend Ynfrastruktuer Programma. In het overzicht zijn de knelpunten onderverdeeld in 
drie categorieën: risicomijdend, objectief en subjectief. In EuroRAP wordt de nadruk gelegd 
op (het beperken van) risico. Vervolgens is een overzicht gemaakt van locaties waar objec-
tief winst valt te halen en knelpunten met veel draagvlak om aangepakt te worden. De priori-
tering in het programma is opgebouwd uit de functie van de weg vanwege de snelheid van 
het verkeer en het belang van de weg, het draagvlak onder belanghebbenden (de mienskip), 
of het knelpunt in een middelbare schoolfietsroute ligt en hoeveel slachtofferongevallen heb-
ben plaatsgevonden in de periode 2010-2014. Voornamelijk bij de lijst zonder een prepriori-
teit is de prioritering van belang. Projecten boven de streep van ’30 miljoen’ worden uitge-
voerd waar door de prioritering een rangorde wordt gemaakt. Eventueel kan met een goede 
argumentering van de politiek geschoven worden in projecten.  
 
Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma 
In het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma zijn de knelpunten vervolgens verdeeld in 
drie categorieën die ook gezien kan worden als prioritering. De eerste categorie is risicover-
lagend. Dit is tot stand gekomen na analyse van EuroRAP en de provinciale wegen. Daarna 
volgt objectief. Een ongevallenanalyse heeft locaties aan het licht gebracht die verkeerson-
veiligheid met zich meebrengen. Het aanpakken van deze locaties heeft de voorkeur. De 
laatste categorie is subjectief. Dit zijn locaties waar niet specifiek ongevallen plaatsvinden, 
maar verkeersdeelnemers wel een gevoel van onveiligheid hebben. Het is wenselijk dit weg 
te nemen.   
 
Het streven van het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma is om te komen tot een 
provinciaal wegennet waar geen verwijtbare ongevallen meer plaatsvinden.  
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Programma  De lijst toegelicht 
 
De knelpunten die uit verschillende inventarisaties naar voren zijn gekomen, zijn opgenomen 
in het overzicht van het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma. Het gaat hierbij om 
knelpunten uit gesprekken met actoren, locaties uit het onderzoek van EuroRAP en knelpun-
ten met een relatief hoog aantal verkeersongevallen. Simpelweg kan een driedeling worden 
gemaakt van risicoverlagend (EuroRAP), objectief (verkeersongevallen) en subjectief (acto-
ren). Hierbij zijn knelpunten in een route, over hetzelfde traject, gebundeld. Locaties waar 
een bundeling niet mogelijk is omdat het een alleenstaande locatie is, zijn als solitair be-
noemd.  
 
Risicoverlagend 
EuroRAP gaat uit van een veilige weg die bestaat uit voorzieningen dat bestuurders binnen 
de markering blijft. Wanneer een bestuurder toch uit koers raakt, dan moet de weg er voor 
zorgen dat de bestuurder zijn koerswijziging kan herstellen. Dit is mogelijk door signaalge-
ving in de markering door geluid of trilling. Wanneer dit niet helpt en de bestuurder richting 
de berm dreigt te raken, is het wenselijk om de berm zo in te richten dat er geen objecten in 
staan of de objecten zijn afgeschermd. De kans om gewond te raken moet namelijk zo laag 
mogelijk zijn.  
 
De resultaten van EuroRAP zijn vertaald naar de Friese provinciale wegen. De wegen zijn 
doorgelicht en op kaartmateriaal is inzichtelijk gemaakt waar de wegen te kort komen. Hierbij 
valt te denken aan het afschermen van obstakels, het aanleggen van markering conform 
Duurzaam Veilig en het toepassen van motorvriendelijke vangrails in buitenbochten. Vanuit 
het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma is het de ambitie om de provinciale wegen 
vergevingsgezind te maken. Op locaties waar dit lastiger gaat, kan worden gedacht aan af-
scherming van objecten.  
 
In het kopje ‘Risicoverlagend’ is een selectie gemaakt van een dertigtal knelpunten in één 
route en locaties die niet ondergebracht kunnen worden in een route. Door knelpunten als 
een route op te pakken, wordt een weg in zijn geheel veiliger gemaakt en kan het type maat-
regel beter worden afgestemd op het geheel. Bovendien kan werk met werk worden ge-
maakt. Projecten worden een koppelkans wanneer er mogelijkheden bestaan om te koppe-
len met Groot Onderhoud of dit naar voren te halen. Verkennende gesprekken met gemeen-
ten hebben plaatsgevonden waar de eerste gedachten voor visies zijn opgeschreven. Door 
het aanpakken van deze dertig locaties, worden de risico’s op deze trajecten sterk verkleind. 
De provinciale weg wordt vergevingsgezinder, bestuurders krijgen meer de ruimte om hun 
fout te kunnen herstellen.  
 
Objectieve verkeersveiligheid 
Een ongeval is tast- en zichtbaar in het verkeer. Om die reden vallen verkeersongevallen 
onder objectieve verkeers(on)veiligheid. Van de locaties die zijn ingediend, is een analyse 
gemaakt van het aantal verkeersongevallen met slachtoffers in de periode van 2010 tot en 
met 2014. Ook een eigen onderzoek naar de verkeersveiligheid op de provinciale wegen is 
uitgevoerd waar enkele locaties uit naar voren zijn gekomen. De registratiegraad van de on-
gevallen is de laatste jaren sterk afgenomen. Het werkelijke aantal ongevallen ligt hoger. Om 
die reden is ook gekeken verder gekeken naar informatie uit andere bronnen. 
 
Hieruit zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen, zoals een aantal kruispunten in de 
N355 en het nieuwe kruispunt in de Noordwesttangent bij Stiens. Vanuit het Risikoferleeg-
jend Ynfrastruktuer Programma kan worden bijgedragen om deze routes en kruispunten aan 
te pakken.  
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Subjectieve verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid is niet alleen uit te drukken in cijfers van ongevallen. Ook het gevoel van 
gebruikers in situaties kan de verkeersveiligheid bepalen. Dit wordt de subjectieve verkeers-
veiligheid genoemd. Locaties waar misschien geen geregistreerde ongevallen gebeuren, 
kunnen gevoelsmatig wel onveilig zijn. Veel van deze locaties zijn naar voren gekomen uit de 
inventarisatie met onder andere de gemeenten en belangenorganisaties. Deze locaties zijn 
opgenomen in het overzicht met subjectieve verkeersveiligheid. Door potentieel onveilige 
knelpunten om te vormen tot veilige locaties, is de kans klein dat in de toekomst ongevallen 
ontstaan door de inrichting van de weg. De veiligheid in het verkeer neemt dan toe. 
 
Nu is het niet zo dat locaties die door actoren zijn aangedragen met relatief veel ongevallen 
ook in dit overzicht blijven. Locaties waaruit onderzoek is gebleken dat er slachtofferongeval-
len hebben voorgedaan of de inrichting niet overeenkomt met de provinciale richtlijn weg-
ontwerp, zijn verplaatst naar het overzicht risico of objectief. 
 
Een verschil tussen de categorie subjectief en de categorieën risico en objectief is dat omwil-
le van de veiligheidswinst het de voorkeur heeft om eerst de locaties uit risicomijdend en 
objectief aan te pakken. Uit onderzoek van EuroRAP en de ongevallenanalyse blijkt dat hier 
zichtbaar winst valt te halen. Zowel in het reduceren van het aantal verkeersongevallen als 
het creëren van meer vergevingsgezindheid op de weg. Afhankelijk van de ‘streep’, de lijn 
van 30 miljoen euro, kunnen ook knelpunten uit de lijst van subjectieve ver-
keers(on)veiligheid worden opgepakt. 
 
In deze lijst is een prioritering aangebracht op basis van een aantal aspecten. De prioritering 
bestaat uit de mate van draagvlak, de functie van de weg, het aantal ongevallen en of de 
locatie deel uitmaakt van een fietsroute voor middelbare scholieren. Hierop is de volgorde 
van deze lijst bepaald. Op basis van goede argumenten is het mogelijk om verschuivingen 
aan te brengen in een lijst wanneer blijkt dat een knelpunt belangrijker is dan een andere.  
 
Doen we niet 
Eerder in de tekst is opgenomen dat projecten die al zijn aangepakt, op korte termijn worden 
aangepakt of niet aangepakt worden, in een aparte lijst zijn geplaatst. Dit is de lijst die be-
kend staat onder ‘doen we niet uit het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma’. Pro-
jecten die recentelijk al zijn aangepakt of worden aangepakt, zijn opgenomen in het blauwe 
deel. Vanuit het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma is dan ook geen financiering 
nodig omdat deze projecten vanuit elders worden gefinancierd.  
 
In het paars zijn de projecten opgenomen die wel zijn ingediend, maar waarvan de provincie 
niet een meerwaarde ziet om deze aan te pakken. Dit heeft er mee te maken dat deze pro-
jecten recentelijk al zijn meegenomen in het groot onderhoud en al zijn beschouwd of uitge-
voerd. Een nieuwe aanpak is daarom niet nodig. Verder staan projecten in de paarse lijst die 
uit een nieuwe inventarisatie niet meer naar voren zijn gekomen, zowel intern als extern niet. 
De noodzaak om deze knelpunten aan te pakken lijkt dan ook gering.  
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Motivatie knelpunten in Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma 

Motivatie projecten in Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma 
 
In dit overzicht wordt kort beschreven waarom een locatie is opgenomen in het Risikoferleegjend Yn-
frastruktuer Programma. De motivatie en het belang van het knelpunt om aan te pakken wordt toege-
licht.  
 
DOEN WE AL 
 
» N358 fietsoversteek Poelbuurt (Opende) [afh. MER N358] 
De Fietsersbond heeft een inventarisatie uitgevoerd naar potentieel onveilige fietsoversteken. De 
fietsoversteek Poelbuurt stond hierbij in de top 10. De fietsoversteek valt binnen project N358, Skie-
ding. Een bijdrage vanuit het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma voor deze locatie is dan 
ook niet nodig.  
 
» N358 fietsoversteek Rysloane (Surhuizum) [ovonde of tunnel] 
In het project N358, Uterwei wordt zowel het wegvak als enkele kruispunten meegenomen. De fiets-
oversteek Rysloane valt binnen de scope van het project en zal daardoor worden aangepakt. Om die 
reden hoeft er geen bijdrage vanuit het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma te worden gele-
verd. Wel is er tussen provincie enerzijds bij de gemeente en mienskip anderzijds discussie over de 
gewenste eindoplossing. Gemeente en mienskip wensen een extra fietstunnel terwijl dat in de ogen 
van de provincie niet nodig is.  
 
» N384 kom Tzummarum [fietsstroken] 
Binnen het bestaande project van de herinrichting van Tzummarum wordt ook aandacht besteed aan 
de fietsveiligheid op het gedeelte van Tzummarum richting Dongjum. De intentie is om hier, gezien de 
beschikbare ruimte, fietsstroken aan te leggen die de positie van de fietser ten opzichte van het ande-
re verkeer duidelijk maakt. Dit wordt meegenomen in het bestaande project waarbij een bijdrage van-
uit het Actieplan Fiets een mogelijk is.  
 
» N354 Woudsend – Spannenburg [weg en kruispunten veiliger maken] 
Het groot onderhoud voor de N354 is voorzien in 2018. Hier is budget voor gereserveerd wat inhoudt 
dat er vanuit het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma in eerste instantie niets hoeft te worden 
bijgedragen. De exacte inrichting als GOW of ETW is afhankelijk van een nog op te stellen visie in 
relatie tot de effecten van het nieuwe knooppunt Joure. 
 
» N354 Spannenburg – Follega – A6 [weg en kruispunten veiliger maken] 
Het groot onderhoud voor de N354 is voorzien in 2018. Hier is budget voor gereserveerd wat inhoudt 
dat er vanuit het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma in eerste instantie niets hoeft te worden 
bijgedragen. De exacte inrichting als GOW of ETW is afhankelijk van een nog op te stellen visie in 
relatie tot de effecten van het nieuwe knooppunt Joure. 
 
» N359 fietsoversteek Ruigahuizen [fietsvoorziening] 
De fietsoversteek Ruigahuizen is naar voren gekomen uit de inventarisatie van de Fietsersbond. In 
2015 is hier een vrijliggende fietsoversteek aangebracht met een fietssluis. Fietsers kunnen nu in twee 
fasen oversteken. De kijkpositie richting het aankomende verkeer wordt door de sluis gestimuleerd. 
De provincie beschouwt dit knelpunt hiermee als opgelost.  
 
» N357 fietsoversteek Holdingawei (Finkum) [fietsvoorziening] 
Het knelpunt is tijdens het groot onderhoud aan de N357 al aangepakt. Na afloop waren er nog enkele 
klachten van de buurtbewoners, maar na diverse overleggen is gekozen om vooralsnog geen maatre-
gelen te treffen. Om die reden beschouwt de provincie dit knelpunt als opgelost.  
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RISICOMIJDEND 
 
» Maatregelen gericht op risicoverlaging  
Uit een inventarisatie van de provincie is gebleken dat op diverse wegen risico’s aanwezig zijn die met 
maatregelen te beperken zijn. De inventarisatie is onder andere tot stand gekomen op basis van Eu-
roRAP en de eigen inventarisatie. De maatregelen kunnen opgedeeld worden in verschillende doelen. 
Langs de wegen staan op verschillende plaatsen obstakels in de berm zoals vooraanwijzers, kunst-
werken en bomen. Het is wenselijk deze obstakels te verwijderen of het risico weg te nemen door 
deze te beveiligen. Verder zijn in een aantal wegen vangrails in buitenbochten geïnventariseerd, zon-
der dat deze motorvriendelijk zijn gemaakt. Een extra ‘plank’ maakt een vangrail vergevingsgezinder, 
mocht een motorrijder hier tegen aan rijden.   
 
Wanneer een bestuurder onverhoopt in de berm belandt, is het wenselijk dat hierdoor geen vervolg-
schade optreedt. Een berm moet daadkrachtig zijn om het uit de berm sturen veilig mogelijk te maken. 
Om die reden moet langs verschillende wegen bermversteviging worden aangebracht zodat de berm 
draagkrachtig wordt. Dit kan het aantal eenzijdige ongevallen doen verminderen. Om te voorkomen 
dat bestuurders in de berm raken, kan ingezet worden op signaalgevende markering. Bestuurders 
krijgen feedback wanneer zij over de lijn dreigen te raken. Ook hierdoor wordt een weg vergevingsge-
zinder.  
 
Tot slot kan geïnvesteerd worden in innovatieve wijzen om het verkeer veiliger te maken. Pas als het 
is toegepast, wordt zichtbaar als iets heeft gewerkt. Om die reden is een deel beschikbaar gehouden 
voor pilotprojecten.  
 
» Traject N359 Bolsward – Workum [weg en kruispunten veiliger maken] 
In het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma zijn voor een aantal wegvakken verschillende 
knelpunten opgenomen in één traject. Daarom worden deze knelpunten gebundeld tot één project. 
Eén traject hiervan is de N359 tussen Bolsward en Workum. Deze stroomweg  is niet conform inge-
richt. Dit is potentieel onveilig doordat de maximumsnelheid 100 km/h is. Over het gehele traject zal 
de weg moeten worden verbreed zodat de markering, inclusief groene asstreep, conform Duurzaam 
Veilig kan worden aangebracht.  

 
» N359 Analyse maatregelen [onderzoek/evaluatie] 
In het verleden zijn op dit traject maatregelen getroffen. Hebben deze maatregelen het ge-
wenst effect bereikt? Kunnen we leerpunten uit deze maatregelen meenemen naar de andere 
locaties op dit wegvak? Het leren van eerdere projecten kan zorgen voor input om onveilige 
kruispunten aan te pakken die hierna worden benoemd.  

 
» N359 afslag Eemswoude [T-aansluiting met middengeleider] 
Eemswoude is een ondergeschikt kruispunt. Sanering lijkt geen optie. Uitgangspunt is behoud 
van het voorrangskruispunt, met aanpassingen om meer veiligheid te bieden voor het afslaan-
de verkeer. Om die reden dient het kruispunt Eemswoude beter op te vallen en meer be-
scherming te bieden. Dit is mogelijk door het plaatsen van een fysieke middengeleider. 

 
» N359 afslag Tjerkwerd [wensbeeld rotonde/ovonde] 
Het kruispunt Tjerkwerd heeft een grote verkeersuitwisseling. Om die reden wordt het kruis-
punt gewijzigd in een ovonde. Hierin hoeven die fietsers niet meegenomen te worden, omdat 
zij al gebruik kunnen maken van een al aanwezige fietstunnel.  
 
» N359 afslag Parrega-Noord [wensbeeld rotonde/ovonde] 
Het noordelijke kruispunt bij Parrega heeft eveneens een grotere verkeersuitwisseling. Dit is 
de ontsluiting van de dorpen Parrega, Gaast en Ferwoude. Ook hier is een wijziging van het 
kruispunt in een ovonde gewenst.  

 
» N359 afslag Parrega-Zuid [saneren of volwaardig voorrangskruispunt] 
Zuidelijk van Parrega bevindt nog een aansluiting op de N359. Dit is een kruispunt waar re-
gelmatig (ernstige) ongevallen plaatsvinden. Welke maatregel hier getroffen moet worden, is 
nog niet duidelijk. Het is een ondergeschikte aansluiting waardoor gedacht wordt aan  sane-
ring van het kruispunt of gelijksoortige maatregelen zoals bij kruispunt Eemswoude.  
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» N359 Agrarische uitritten Bolsward - Workum [saneren of beveiligen] 
Op een stroomweg horen geen erfaansluitingen te zitten vanwege het verschil in snelheid en 
massa. Om dit reden streeft de provincie er naar om deze te verwijderen, anders aan te slui-
ten of als het echt niet anders kan, beter te beveiligen. In het traject tussen Bolsward en Wor-
kum ligt een aantal erfaansluitingen. Het is wenselijk om hier een parallelstructuur voor aan te 
leggen, het verkeer om te leiden of de oversteek steriel te maken wanneer dit niet anders kan.  
 
» N359 Kruispunt Marnezijl Bolsward [huidig budget ontoereikend] 
De komende jaren wordt gewerkt aan het kruispunt Marnezijl bij Bolsward. De huidige in-
richting met verkeerslichten gaat verdwijnen en maakt plaats voor twee rotondes met mogelijk 
fietstunnels. Ook zal de aansluiting van Exmorra wijzigen, namelijk een directe verbinding met 
de rotonde bij de op- en afritten van de A7. Het huidig budget is ontoereikend wanneer het vol-
ledige plan met fietstunnels uitgevoerd wordt. Daarom wordt om extra budget gezocht om toch 
de verkeersveiligheid te kunnen bieden die voor ogen is.  
 

» Traject N359 Sondel – Lemmer [weg en kruispunten veiliger maken] 
Deze stroomweg tussen Sondel en Lemmer  is niet conform ingericht. Dit is potentieel onveilig doordat 
de maximumsnelheid 100 km/h is. Over het gehele traject zal de weg met circa 1 meter worden ver-
breed zodat de markering  conform Duurzaam Veilig kan worden aangebracht. Verder liggen in dit 
traject een aantal kruispunten en doorsteekjes die veiliger gemaakt moeten worden. Hierbij kan de 
ontbrekende fietsroute Lemmer – Sondel een koppelkans zijn.  
 

» N359 Agrarische uitritten Sondel - Lemmer [saneren of beveiligen] 
Op een stroomweg horen geen erfaansluitingen te zitten vanwege het verschil in snelheid en 
massa. Om dit reden streeft de provincie er naar om deze te verwijderen, anders aan te slui-
ten of als het echt niet anders kan, beter te beveiligen. In het traject tussen Sondel en Lemmer 
ligt een aantal erfaansluitingen. Het is wenselijk om hier een parallelstructuur voor aan te leg-
gen, het verkeer om te leiden of de oversteek steriel te maken wanneer dit niet anders kan.  
 
» N359 kruispunt Iedyk [saneren of middengeleider] 
Het kruispunt Iedyk maakt geen deel uit van een hoofdroute voor het fietsverkeer, maar het 
verbindt wel de plaatsen Wyckel en Sloten met bijvoorbeeld Lemmer. Ook vervult het pad een 
recreatieve functie. In het verleden heeft op dit kruispunt een dodelijk ongeval plaatsgevonden 
met een fietser. Wanneer de N359 wordt opgewaardeerd, dan is het wenselijk om de over-
steek voor fietsers veilig te maken. Gedacht wordt aan een oversteek met middengeleider zo-
dat in twee keer kan worden overgestoken. Wanneer het belang van de route te klein blijkt, 
kan gekozen worden om de oversteek te saneren.  
 

» Traject N380 Oudeschoot - Donkerbroek [weg en kruispunten veiliger maken] 
In het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma zijn voor een aantal wegvakken verschillende 
knelpunten opge-nomen in één traject. Daarom worden deze knelpunten gebundeld tot één project. 
Een traject hiervan is de N380. De N380 is de ontsluitingsweg door de Schoterlanden. De weg kent 
verschillende functionele categorieën en inrichtingen. Dit is niet bevorderlijk voor het wegbeeld. Om 
die reden is het wenselijk om het wegbeeld uniform te maken waarbij het voor bestuurders duidelijk is 
welk gedrag van hun wordt verwacht. Hiervoor moet de markering worden aangepast. Bovendien 
worden een aantal kruispunten aangepakt om veiliger voor de fietser te worden.  
 

» N380 analyse maatregelen [onderzoek/evaluatie] 
In het verleden zijn op dit traject maatregelen getroffen. Hebben deze maatregelen het ge-
wenst effect bereikt? Kunnen we leerpunten uit deze maatregelen meenemen naar de andere 
locaties op dit wegvak? Het leren van eerdere projecten kan zorgen voor input om onveilige 
kruispunten aan te pakken die hierna worden benoemd.  
 
» N380 afslag Tjongervallei Katlijk [middengeleider] 
Fietsverkeer steekt op dit kruispunt het gehele kruisingsvlak over. Omdat het kruispunt in een 
bolling ligt, is het wenselijk om de oversteek in twee fasen mogelijk te maken. Een middenge-
leider verdient hierbij dan de voorkeur omdat dit comfort biedt aan de fietser. Deze maatregel 
heeft draagvlak bij de gemeente Heerenveen.  
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» N380 afslag Houtlaan Katlijk [middengeleider] 
Fietsverkeer, dat onderdeel uitmaakt van een middelbare schoolroute, steekt op dit kruispunt 
het gehele kruisingsvlak over. Omdat het kruispunt in een bolling ligt, is het wenselijk om de 
oversteek in twee fasen mogelijk te maken. Een middengeleider verdient hierbij dan de voor-
keur omdat dit comfort biedt aan de fietser. Deze maatregel heeft draagvlak bij de gemeente 
Heerenveen.  
 

» Traject N384 Dongjum – Tzummarum [weg en kruispunten veiliger maken] 
In het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma zijn voor een aantal wegvakken verschillende 
knelpunten opge-nomen in één traject. Daarom worden deze knelpunten gebundeld tot één project. 
Een traject hiervan is de N384 tussen Dongjum en Tzummarum. De N384 tussen Dongjum en 
Tzummarum is een traject waarop nog niet de markering volgens de wensen van Duurzaam Veilig is 
aangebracht. Dit is pas mogelijk nadat de weg is verbreed tot het voorkeursprofiel van 6,8 meter met 
materialen zoals beton. Op deze manier ontstaat hetzelfde wegbeeld als op de rest van de N384. Het 
project is een koppelkans met de aanpak van de brug, de kom Tzummarum en het groot onderhoud. 
Kruispunten kunnen worden uitgevoerd met pijlmarkering.  
 

» N384 herinrichting kom Dongjum [verblijfsgebied] 
Binnen de kom van Dongjum is de N384 ingericht met een verkeersfunctie. Inzichten van nu 
tonen dat met een inrichting als een verblijfsfunctie zowel winst op verkeersveiligheid als de 
landschappelijke inpasbaarheid valt te halen. Het is wenselijk om te kijken naar de bedreigin-
gen en kansen om de kom van Dongjum op een sobere en doelmatige wijze in te richten. Dit 
is tevens in lijn met de projecten voor de N393 waar de bebouwde kommen ook worden her-
ingericht.  
 

» Traject N917 Selmien – Haulerwijk [weg en kruispunten veiliger maken] 
In het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma zijn voor een aantal wegvakken verschillende 
knelpunten opge-nomen in één traject. Daarom worden deze knelpunten gebundeld tot één project. 
Een traject hiervan is de N917 tussen Selmien en Haulerwijk. De N917 is gecategoriseerd als een 
erftoegangsweg, maar nog niet overal op deze wijze ingericht. Het heeft de voorkeur om van de N917 
een duidelijke erftoegangsweg te maken waarbij het karakter ‘verblijven’ meer naar voren komt dan 
nu. Hiervoor dient de markering te worden aangepakt en een aantal kruispunten veiliger te worden 
gemaakt.  
 

» N917 N381 - Ureterp [markering aanpassen conform Duurzaam Veilig] 
Op dit moment is er vanaf de N381 geen duidelijke overgang richting het verblijfsgebied rich-
ting Ureterp. Bestuurders kunnen op deze wijze met een te hoge snelheid door het gebied rij-
den. Daarom is het wenselijk om vanaf de Opgong tot aan Ureterp markering toe te passen 
met een duidelijke overgangssituatie van 80 naar 60 km/h. Deze maatregel geniet draagvlak 
bij gemeente Opsterland.  

 
» N917 Ureterp – Siegerswoude [markering aanpassen conform Duurzaam Veilig] 
Na Ureterp liggen aan de N917 vele erfaansluitingen. Om die reden is het wenselijk om een 
maximumsnelheid in te stellen van 60 km/h om de veiligheid te bevorderen. Om deze reden 
dient de markering te worden aangepast. Verder is er sprake van bermschade, dit vraagt om 
een aanpak om de bermen te verstevigen met bermbeton of grasbeton.  

 
» N917 afslag Frieschepalen (Tolheksleane) [aanbrengen plateau] 
Wanneer de N917 een ander karakter krijgt, dienen de tussenliggende kruispunten ook te 
worden aangepakt. De afslag richting Frieschepalen kan hierdoor drastisch worden verkleind 
en meer passend worden gemaakt naar een verblijfsgebied, als een soort plateau waarbij re-
kening wordt gehouden met overstekende fietsers.  

 
» N917 Bakkeveen – Waskemar [markering aanpassen conform Duurzaam Veilig] 
Na Bakkeveen wordt de N917 een relatief smalle weg. Bovendien staan de bomen dicht op 
het wegdek. Dit kan potentieel gevaar opleveren. Omdat het kappen van de bomen in dit 
landschapstype niet wenselijk is, wordt een grotere veiligheid bereikt door de snelheid te ver-
lagen en de markering aan te passen.   
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» N917 Compagnonsweg Haulerwijk [snelheidsremmende maatregelen] 
Vanuit de gemeente kwam het bericht dat op dit wegvak te snel wordt gereden. Dit is onwen-
selijk vanwege de smalle bermen waar aan weerskanten een vaart ligt of bomen staan. Het is 
wenselijk om te monitoren in welke mate de snelheid te hoog is en vervolgens maatregelen te 
treffen die het eerder gevonden probleem tegengaan.  
 

» Traject N393 Stiens  – Harlingen [weg en kruispunten veiliger maken] 
In het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma zijn voor een aantal wegvakken verschillende 
knelpunten opge-nomen in één traject. Daarom worden deze knelpunten gebundeld tot één project. 
Een traject hiervan is de N393. De N393 is de ontsluitingsweg door het Bildt. De weg is gecategori-
seerd als erftoegangsweg, maar nog niet zodanig ingericht. Dit heeft wel de voorkeur om de verkeers-
veiligheid te bevorderen.  

 
» N393 Stiens – Harlingen [markering aanpassen conform Duurzaam Veilig] 
De N393 is gecategoriseerd als een erftoegangsweg. Om die reden dient de markering ook 
naar dat wegbeeld te worden aangebracht. Dat is op het grootste deel van de weg nog niet 
het geval. Op deze manier ontstaat een uniform wegbeeld en is het voor de gebruiker duidelijk 
welk gedrag van hem of haar wordt verwacht.  
 
» N393/N390 afslag Wijnaldum/Zuidwalweg [wensbeeld rotonde] 
In het verleden hebben zich op deze locatie ernstige ongevallen voorgedaan. Fietsers worden 
op dit moment al onder het kruispunt doorgeleid via een tunnel. Het is wenselijk om op deze 
locatie het kruispunt om te bouwen tot een rotonde zodat de verkeersveiligheid fors toeneemt. 
Deze maatregel heeft tevens de voorkeur bij de gemeente.  

 
» N393/N398 afslag Noordwesttangent [wensbeeld rotonde/ovonde] 
De Noordwesttangent is sinds 2014 geopend en leidt het verkeer op de route noord«»zuid om 
Leeuwarden heen. Bij de afslag richting Sint Annaparochie hebben in twee jaar meerdere 
(ernstige), zelfs dodelijke, ongevallen voorgedaan. De inrichting van de afslag is niet consis-
tent in uitvoering en de ligging in een bocht brengt ook onveiligheid  met zich mee. Het is 
daarom gewenst om dit punt op korte termijn aan te pakken. Meerdere partijen hebben dit 
knelpunt aangegeven.  
 
» N393 kruispunt Mooie Paal Minnertsga [rotonde of middengeleider] 
Op deze locaties moeten fietsers drie rijstroken oversteken zonder dat er sprake is van een 
fysieke bescherming. Het plaatsen van een middengeleider door de linksafvakken op te heffen 
is een optie. Dit brengt meer rust en overzicht op het kruispunt. Een andere oplossing is het 
aanleggen van een rotonde.  
 
» N393 oversteek Langhuisterweg (Sint Annaparochie) [middengeleider] 
Een middengeleider vergroot het comfort voor de overstekende fietser. Het kruispunt maakt 
onderdeel uit van een schoolroute. Om een middengeleider maken, moet een linksafvak wor-
den opgeofferd of een reconstructie van het kruispunt plaatsvinden. Op deze wijze wordt de 
veiligheid voor beide partijen vergroot. Het knelpunt is aangegeven door de Fietsersbond.  
 

» N353 Oldeberkoop – Stellingenweg [aanbrengen markering] 
De provincie heeft een onderzoek uitgevoerd naar eenzijdige ongevallen op wegen met en zonder de 
markering conform Duurzaam Veilig. Op wegen waar deze markering nog ontbreekt, blijken meer 
eenzijdige ongevallen plaats te vinden. Ook op het traject tussen Oldeberkoop en de komgrens van 
Oldeberkoop moet de Duurzaam Veilig-markering nog aangebracht worden vooruitlopend op het 
Groot Onderhoud.  
 
» N919 Oosterwolde – Drentse grens [markering aanpassen conform Duurzaam Veilig] 
Een deel van de N919 is nog niet ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Om die reden 
is het wenselijk om ook de rest van de N919 in te richten naar de functie van de weg vooruitlopend op 
het Groot Onderhoud. Op deze manier ontstaat herkenbaarheid voor de automobilist waarmee het 
gedrag voorspelbaarder wordt. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.  
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» N924 Oosterzee – Echten – E’brug [markering aanpassen conform Duurzaam Veilig] 
Op het gedeelte van Oosterzee tot aan Echtenerbrug is nog de oude markering toegepast. Dit is ver-
ouderd en het verdient de voorkeur om de markering aan te passen aan de nieuwe standaarden. 
Vanuit het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma kan geïnvesteerd worden om deze weg op 
orde te brengen. Zoals al eerder gemeld, wordt de weg leesbaarder en is het voor bestuurders duide-
lijker welk gedrag van hun wordt verwacht.  
 
OBJECTIEF 
 
» Traject N355 Buitenpost – Quatrebras en Hurdegaryp – Leeuwarden [weg en kruispun-
ten veiliger maken] 
In het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma zijn voor een aantal wegvakken verschillende 
knelpunten opgenomen in één traject. Daarom worden deze knelpunten gebundeld tot één project. 
Een traject hiervan is de N355 tussen Buitenpost en Quatrebras. Dit wegvak sluit aan op de dit jaar te 
volledig in gebruik te nemen. De Centrale As en krijgt waarschijnlijk andere stromen te verwerken dan 
in de huidige situatie. Het is daarom raadzaam om de potentiele onveilige locaties op dit wegvak veili-
ger te maken. Dit dient niet alleen de verkeersveiligheid, maar voorkomt ook hinder voor de bereik-
baarheid door  verstoringen als gevolg van ongevallen. 

 
» N355 Analyse maatregelen [onderzoek/evaluatie] 
In het verleden zijn op dit traject maatregelen getroffen. Hebben deze maatregelen het ge-
wenst effect bereikt? Kunnen we leerpunten uit deze maatregelen meenemen naar de andere 
locaties op dit wegvak? Het leren van eerdere projecten kan zorgen voor input om onveilige 
kruispunten aan te pakken die hierna worden benoemd.  

 
» N355 afslag Jistrum [wensbeeld rotonde/ovonde] 
Op het kruispunt vanaf de N355 richting Jistrum gebruiken automobilisten de bushalte om uit 
te voegen. Dit brengt onveiligheid met zich mee omdat verkeer vanaf de zijweg niet goed kan 
inschatten of het veilig is om over te steken (afdekongevallen). Het zicht is bovendien beperkt 
omdat de parallelweg dicht tussen de hoofdrijbaan en een erfgrens ligt. Het verbeteren van de 
veiligheid, het oprijzicht en het verduidelijken van de verkeersruimte voor alle verkeersdeel-
nemers heeft hier de voorkeur.  
 
» N355 afslag Wyldpaed [wensbeeld rotonde/ovonde] 
In het verleden hebben meerdere dodelijke fietsongevallen plaatsgevonden op dit kruispunt. 
De gemeentelijke weg sluit scheef aan op de provinciale weg, wat leidt tot een verminderd op-
rijzicht en een slechte oversteekbaarheid, ook op de parallelweg en op de andere wegen rich-
ting Jirnsum. Fietsers kiezen vaak voor de kortste route en niet voor de fietsoversteek. Een ro-
tonde of ovonde verbetert hier de verkeersveiligheid voor automobilisten en fietsers. De maat-
regel heeft een groot draagvlak bij de gemeente, provincie en andere partijen. Eerder is de 
aanleg van een rotonde echter niet geslaagd door weerstand bij omwonenden. 
 
» N355 afslag Zomerweg [verbeteren zichtbaarheid kruispunt] 
Het kruispunt Zomerweg in combinatie met de parallelweg wordt gebruikt als sluiproute om het 
kruispunt Quatrebras te vermijden. Het verdient de voorkeur om het kruispunt beter te accen-
tueren als de N355 drukker gaat worden. Dit biedt meer comfort voor het afslaande verkeer. 
Het kruispuntvlak is nu erg royaal. Door dit kleiner te maken, verhoogd dit de verkeersveilig-
heid.  

 
» N355 bermdoorsteken t.h.v. Zwartkruis [hek, heg of greppel] 
Bij het vakantiepark en jachthaven Zwartkruis kiezen veel bestuurders voor de kortste route: 
door de berm of over de parallelweg. Dit kan zorgen voor onvoorspelbare en onveilige situa-
ties. Om het doorsteken van de berm tegen te gaan, kunnen maatregelen als een hek, heg of 
greppel worden getroffen.  
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» N355 steriele oversteken Leeuwarden-Hurdegaryp [saneren of beveiligen] 
Op het traject tussen Leeuwarden en Hurdegaryp, het wegvak met 2x2 rijstroken met een 
snelheid van 100 km/h, zijn naast de kruispunten met verkeerslichten nog drie doorsteken. 
Deze doorsteken worden gebruikt door bestemmingsverkeer, dat anders over een fietspad 
zou moeten rijden. Het oversteken over de N355 als het rijden over een fietspad is een onvei-
lige situatie. Getracht zal worden om de oversteken te saneren en indien nodig een alternatie-
ve ontsluiting of ze beter te beveiligen.  
 
» N355 kruispunt Quatrebras [afwachten effecten DCA] 
Het kruispunt Quatrebras valt buiten de scope van de Centrale As, maar gelet op de wijziging 
in de verkeersstromen, moet hier naar verwachting wel iets gebeuren. Met de bewoners zijn al 
gesprekken gevoerd. Zij willen het liefste de huidige situatie behouden omdat dit goed functio-
neert. Om die reden wordt gekozen om eerst de effecten van de Centrale As af te wachten en 
daarna een geschikte maatregel te ontwerpen indien nodig.  
 

» N358 De Skieding (Surhuisterveen – A7) [huidig budget ontoereikend] 
De provincie pakt de komende jaren de verbindingsweg van Surhuisterveen (Achtkarspelen) richting 
de A7 aan. Recentelijk is in een MER-studie een aantal varianten beschouwd. De meest minimale 
variant is niet te realiseren met het huidige projectbudget. Een bijdrage vanuit het Risikoferleegjend 
Ynfrastruktuer Programma kan dit mogelijk maken. Hiermee zal de verkeersveiligheid naar verwach-
ting verbeteren. 
 
» N351 Oldeholtpade – A32 [verbeteren uitritten] 
Het betreft hier de uitritten op de parallelweg, maar ook met doorsteken naar de hoofdrijbaan. Er zijn 
inmiddels enige maatregelen genomen bij de veel verkeer aantrekkende bestemming van de dieren-
kliniek. Evaluatie zal inzichtelijk maken of dit afdoende is. 
 
» N369 fietsoversteek Harkema (Reitsmastrjitte)  [verbeteren huidige oversteek] 
De Fietsersbond heeft deze locatie aangedragen als een onveilige oversteek. Om die reden is dit 
kruispunt meegenomen in de inventarisatie. Op deze locatie kan een sluis het zicht verbeteren door 
de fietsers te laten kijken naar de richting van waar het verkeer komt.  
 
» N351 oversteek Laagduurswoude [n.t.b.: saneren of huifkartunnel] 
In een weg waar 100 km/h gereden mag worden, horen geen gelijkvloerse kruispunten te zitten. In het 
verleden is na maatschappelijke druk de doorsteek bij Laagduurswoude gehandhaafd met als af-
spraak dat hier alleen mag worden overgestoken. Toch blijkt de doorsteek ook gebruikt te worden 
door bestuurders als mogelijkheid om de N351 op te komen of te verlaten. Dit is onwenselijk en heeft 
tot ongevallen geleid. Daarom is het raadzaam de oversteek te saneren of een tunnel te realiseren 
voor het fietsverkeer. Beide maatregelen genieten draagvlak bij de gemeente Ooststellingwerf.  
 
» N351 afslag Oldeholtpade (bajonet) [n.t.b.: ovonde/oplossing als Wommels-Zuid] 
Bij deze bajonet doen zich de nodige ongevallen voor. Het is wenselijk om hier een ovonde van te 
maken of het kruispunt meer te stroomlijnen met behulp van markering e.d., zoals bij Wommels-Zuid 
is gedaan.  
 
» N924 afslag Oosterzee-Buren [overgangssituatie, kruispunt compacter maken] 
Van de A6 loopt de N924 in oostelijke richting naar Oosterzee. Halverwege ligt het kruispunt Ooster-
zee-Buren dat erg groot is. Het is wenselijk om hier een overgang toe te passen van een gebiedsont-
sluitingsweg naar een erftoegangsweg. Dit is tevens een koppelkans met de EHK en het Groot On-
derhoud. Het kruispunt is hiervoor een logische locatie. In de nieuwe situatie kan het kruispunt com-
pacter worden gemaakt waarmee ook minder kans ontstaat op afdekongevallen.  
 
» N351 aansluiting Wolvega Lycklamawei - Stellingenweg [n.t.b.: bypass] 
Bij de aanleg van de spoortunnel in Wolvega, zijn deals gesloten voor vervolgmaatregelen. Een van 
de afspraken was om het verkeer niet door Wolvega te laten rijden, door de doorstroming op de ro-
tonde Lycklamawei-Stellingenweg te verbeteren door het verkeer Om den Noort te sturen. Hiervoor 
moet een bypass worden aangelegd bij de rotonde. Hierover zijn gesprekken gaande met de gemeen-
te met de vraag of dit wel de juiste oplossing is.  
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SUBJECTIEF 
 

» Traject N361 Tytsjerk - Gytsjerk [weg en kruispunten veiliger maken] 
In het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma zijn voor een aantal wegvakken verschillende 
knelpunten opgenomen in één traject. Daarom worden deze knelpunten gebundeld tot één project. 
Een traject hiervan is de N361 tussen Tytsjerk – Gytsjerk. Na de openstelling van De Centrale As is 
het de bedoeling dat de N361 niet of minder wordt gebruikt als doorgaande route van Leeuwarden 
naar Dokkum v.v. Om die reden kunnen maatregelen worden getroffen om de N361 af te waarderen. 
Deels is dit al toegepast  bij de herinrichting van Trynwâlden. Bovendien ligt in het traject nog een 
aantal kruispunten waarvan de inrichting niet past bij de functie. Om de verkeersveiligheid te verbete-
ren, is het wenselijk deze aan te pakken.  
 

» N361 Tytsjerk - Gytsjerk [onderzoek/evaluatie] 
In het verleden zijn op dit traject maatregelen getroffen. Hebben deze maatregelen het ge-
wenst effect bereikt? Kunnen we leerpunten uit deze maatregelen meenemen naar de andere 
locaties op dit wegvak? Het leren van eerdere projecten kan zorgen voor input om onveilige 
kruispunten aan te pakken die hierna worden benoemd.  

 
» N361 Swarteweisein [verbeteren parallelstructuren] 
De verwachting is dat de verkeersstromen na de openstelling van De Centrale As anders 
gaan lopen. Minder linksaf naar Dokkum, maar rechtdoor via Hurdegaryp. Om die reden, kan 
de installatie van de verkeerslichten worden aangepast. Daarnaast liggen rondom dit kruispunt 
enkele parallelstructuren, waaronder fietspaden. Het is wenselijk deze structuren zichtbaarder 
te maken en potentiele onveiligheid, zoals doorsteken, te verwijderen.  

 
» N361 afslag IJpeijsingel Ryptsjerk [verbreden middengeleider] 
In de visie om de N361 beter aan te laten sluiten op De Centrale As, worden de kruispunten 
meegenomen op het traject. Er kan gekozen worden om op deze locatie het kruispunt beter te 
beveiligen, met name uit het oogpunt van de fietsveiligheid. Hiermee worden de oversteken in 
de N361 meer uniform en ontstaan eenheid in het wegbeeld. De voorspelbaarheid neemt toe 
wat het aantal onveilige manoeuvres terug kan dringen.  
 
» N361 in- en uitritten parkeerplaats Westerdijk [verbeteren zicht] 
Bij de aanleg van de N361 is het huidige tracé van Leeuwarden naar Gytsjerk opgepakt en 
verbreed. De bocht in de Westerdijk aan de polderkant is minder scherp gemaakt waardoor 
parkeerplaatsen zijn ontstaan. Bij het verlaten van de parkeerplaatsen is de routing en het 
zicht niet optimaal. Om de veiligheid te vergroten, is het wenselijk om dit te verbeteren. 
 
» N361 fietsoversteek Breedijk (na aanpak) [onderzoek/evaluatie] 
Enkele jaren geleden is de fietsoversteek bij de Breedijk aangepast. Er is geprobeerd om 
sluiproutes te voorkomen en de oversteek is in twee fasen geregeld. Het is belangrijk om te 
weten of deze maatregel het gewenst effect heeft behaald. Een evaluatie moet dit inzicht to-
nen. Hiervan kan worden geleerd en mogelijk op meer locaties worden toegepast. Mochten er 
onvolkomenheden zijn, dan kan gekozen worden om vervolgstappen te treffen.  
 
» N361 afslag Rinia van Nautaweg Gytsjerk (zuid) [inrichting afh. van visie] 
Gytsjerk kan via de Rinia van Nautaweg ontsluiten op de N361. Koppelkans is dat vanuit de 
gebiedsontwikkeling De Centrale As (DCA) op deze locatie een faunapassage en/of kanodui-
ker wordt aangelegd. Of het kruispunt verder verkeersveiliger moet worden gemaakt, hangt af 
van de effecten van DCA.  
 
» N361 afslag Rinia van Nautaweg Gytsjerk (noord) [inrichting afh. van visie] 
Enkele jaren geleden is de N361 binnen de bouwde kom van Gytsjerk aangepakt en ingericht 
naar de principes van Shared Space. Ook het kruispunt Rinia van Nautaweg aan de noord-
kant is gereconstrueerd. Een evaluatie is gewenst om te bepalen als de opgestelde doelen 
zijn gehaald en waar van geleerd kan worden.   

 
» N358 afslag Ternaarderwei Wierum [plateau of middengeleider] 
Door onder andere de gemeente en de politie is de afslag Wierum aangegeven als een onveilige loca-
tie door mogelijk polderblindheid. Een aanpak van dit kruispunt is wenselijk om de veiligheid toe te 
laten nemen. Hierbij kan gekozen worden om het zicht te verbeteren of door het kruispunt beter op te 
laten vallen of zich te onderscheiden van de rest van het landschap. 
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» N369 doorsteek Skieppedrifte [saneren of middengeleider] 
De oversteek Skieppedrifte bij Drogeham is een solitaire oversteek. Verkeer mag niet afslaan, maar 
alleen oversteken. Het zicht is vanwege de bomenrijen niet optimaal. Het verdient de voorkeur om de 
oversteek af te sluiten en het verkeer via de parallelweg bij Harkema of Drogeham aan te laten sluiten 
op de N369. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is een middengeleider een andere optie, maar wel een 
uitdaging qua ruimtegebruik.  
 
» N383 rotonde Marssum (Rypsterdyk) [Onderzoek nu gaande] 
Na de aanleg van de Haak om Leeuwarden en de Noordwesttangent, is de intensiteit op het wegvak 
tussen Marssum en Berlikum toegenomen. De rotonde bij de Rypsterdyk moet meer verkeer verwer-
ken. Een eerste onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een kritieke terugslag van het ver-
keer op de afslag van Rijksweg 31. Een aanpassing van de rotonde op het gebied van bereikbaarheid 
in relatie tot de verkeersveiligheid kan de problemen oplossen. Zowel de gemeente als Rijkswater-
staat willen cofinancieren.  
 
» N358 afslag Oosternijkerk (Mûnewei) [rotonde of middengeleider] 
Het kruispunt Mûnewei maakt deel uit van de hoofdfietsroute van Oosternijkerk richting Dokkum. Om 
de fietser bij het oversteken meer comfort te bieden, kan een rotonde of een middengeleider een op-
lossing bij. Een koppelkans is hierbij het veranderen van de categorisering van de N358 als logische 
overgangssituatie.  
 
» N358 fietsoversteek Wâlddyk Kollum [middengeleider] 
Aan de noordkant van Kollum ligt de fietsoversteek in de Wâlddyk. De oversteek maakt deel uit van 
een schoolroute voor middelbare scholieren. Om die reden is het wenselijk om de overstekende fiet-
ser meer comfort te bieden. Dit is mogelijk door het plaatsen van een middengeleider waar in twee 
fasen kan worden overgestoken.  
 
» N392 plateau Aldeboarn (t.h.v. sportvelden) [verbeteren plateau] 
Van gemeente Heerenveen en Plaatselijk Belang Aldeboarn zijn vragen gekomen of de oversteek 
richting de sportvelden bij Aldeboarn verbeterd kan worden. Het verkeer rijdt voor het gevoel op een 
onveilig hoge snelheid. Beide partijen hebben gevraagd of de provincie de snelheid van het verkeer 
op de locatie meer kan remmen.  
 
» N351 afslag Scherpenzeel (Grindweg) [middengeleider of rotonde] 
Het dorp Scherpenzeel wordt via de Grindweg ontsloten op de N351. Op dit moment is dat een relatief 
groot kruispunt. Ook voor de fietsers is geen sprake van bescherming. Zij moeten zich tussen de au-
to’s opstellen. Een rotonde of een middengeleider met een apart fietspad vergroot hier de verkeersvei-
ligheid. Door de aanwezigheid van bebouwing is een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing ge-
wenst. 
 
» N357 afslag Skredyk [koppelkans lopend project] 
Tussen Stiens en Leeuwarden ligt de afslag Skredyk. Dit is een ruim kruispunt uitgevoerd met tapers. 
Het is de vraag wat het belang is van dit kruispunt. Een verdiepend onderzoek moet uitwijzen welke 
maatregel getroffen moet worden om deze locatie veilig aan te laten sluiten. Dit kan het saneren zijn, 
het omvormen tot een steriele oversteek of iets wat uit het onderzoek moet blijken. In 2017 vindt Groot 
Onderhoud plaats aan de weg. Het is dan een koppelkans om dit kruispunt mee te nemen en om te 
vormen naar een wenselijke situatie.  
 
» N369 afslag Houtigehaechsterwei Rottevalle [ovonde, combi Rottevalle-Noord] 
Voor verkeer vanaf zijwegen van de N369 is het in de spitsperioden lastig om op de druk bereden 
N369 te komen. Hierdoor ontstaat opduwgedrag wat onwenselijk is. Een ovonde kan op deze locatie 
de oplossing zijn om de doorstroming te verbeteren van de hoofd- en zijwegen. Een combinatie met 
de afslag Rottevalle-Noord is wenselijk, maar het maakt de situatie complexer en daardoor ook duur-
der.  
 
» N398/N383 rotonde Marssum [n.t.b.: onderzoek] 
Zowel de kantonniers als de gemeente hebben aangegeven dat er sluiproutes zijn ontstaan op de 
rotonde bij de Noordwesttangent bij Marssum. Dit is onwenselijk omdat dit leidt tot onvoorspelbaar 
gedrag. Een onderzoek is nodig alvorens het treffen van een maatregel, wanneer inderdaad blijkt dat 
dit een structureel probleem is.  
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» N919/N918 afslag Weperpolder [doorgaande route wijzigen] 
Het gros van het verkeer op de N919 buiten de kom bij Oosterwolde slaat af richting Haulerwijk. Dit 
kan worden gezien als doorgaande route. Om die reden kan gekozen worden om het kruispunt We-
penerpolder richting Haulerwijk in te richten als doorgaande verbinding richting Haulerwijk. Hiermee 
wordt het laatste deel van de N919 minder aantrekkelijk voor sluipverkeer richting Assen.  
 
» N353 afslag Tsjongervallei (Oudehorne) [plateau of middengeleider] 
Eerder in het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma is de afslag van de Tsjongervallei in de 
N380 ook al opgenomen. Deze afslag bevindt zich in de N353. In de huidige situatie is er voor zowel 
de automobilist als de fietser geen comfort: alleen een groot kruispuntsvlak. Het is wenselijk de situa-
tie te verbeteren door het treffen van een maatregelen als een middengeleider of een plateau.  
 
» N351 fietsoversteek Merriemaden (Oldetrijnje) [middengeleider] 
Fietsers die op dit moment oversteken, genieten geen fysieke bescherming van een middengeleider. 
Wanneer dit wel het geval is, kan een fietser in twee fasen het kruispunt oversteken. Bovendien biedt 
dit ook kansen voor het beschermen van een linksafvak voor het autoverkeer. Dit vergroot voor beide 
partijen de veiligheid.  
 

 
» N358 fietsoversteek Allemawei (Oudwoude) [middengeleider] 
Op dit moment zijn op dit kruispunt geen aparte maatregelen getroffen voor fietsers. Fietsers moeten 
zich tussen het autoverkeer voegen om drie rijstroken over te steken. Dit heeft niet de voorkeur. Een 
middengeleider kan meer comfort bieden aan fietsers om over te steken. Deze maatregel geniet 
draagvlak bij de gemeente, maar ook bij de dorpsbelangen van Kollum en Oudwoude.  
 
» N358 kom Engwierum + kruispunt Engwierum/DNZ [fietsveiligheid + compact kruispunt] 
Op dit moment is nabij Engwierum planvorming gaande voor de herinrichting van de kom van Ee. De 
gemeente Dongeradeel en dorpsbelang willen graag dat de provincie ook Engwierum meeneemt en 
dan vooral voor de verkeersveiligheid van de fietser. Dit project is een koppelkans, samen met ge-
pland groot onderhoud. Daarbij kan tijdens het groot onderhoud het kruispunt Engwierum/Dokkumer 
Nieuwe Zijlen compacter worden gemaakt.   
 
» N369 fietsoversteek Langewyk (Harkema) [verbreden middengeleider] 
Bij de oversteek Langewyk in de N369 is op dit moment al een middengeleider aanwezig, maar deze 
is te smal om veilig met een fiets op te stellen. Een verbreding van een meter geeft een fietser meer 
comfort om in twee fasen de drukke N369 over te steken.  
 
» N369 fietsoversteek Ikkersreed (Drogeham) [saneren] 
In de N369 bij Drogeham ligt een doorsteekje voor fietsers en voetgangers, de Ikkersreed. Het is een 
steriele oversteek, maar het oversteken op zich kan al gevaar opleveren. De vraag is of dit soort over-
steekjes moeten worden gehandhaafd of gesaneerd, waarbij fietsers en voetgangers bij reguliere 
kruispunten oversteken.  

 
» N910 afslag Lijkweg (Augsbuurt) [n.t.b.: shared space] 
De locatie is aangedragen door de gemeente Kollumerland. Recentelijk is de N910 grondig aangepakt 
en ingericht als een erftoegangsweg met een duidelijke verblijfsfunctie. Ook de kruispunten met brug-
gen zijn aangepakt om deze beter aan te laten sluiten bij het verblijven. Deze locatie is niet meege-
nomen. Het verdient de voorkeur om te analyseren welke maatregel getroffen kan worden. Dit is een 
koppelkans met het groot onderhoud in 2018. 
 
» N392 afslag de Tsjoele (Gorredijk) [middengeleider] 
Een overstekende fietser heeft bij deze locatie geen bescherming van een middengeleider waar in 
twee fasen overgestoken kan worden. Het plaatsen van een middengeleider vergroot het comfort voor 
de fietser. Bovendien werkt dit snelheidsremmend voor het verkeer op de hoofdweg waardoor de vei-
ligheid wordt vergroot.  

 
» N913 afrit Wâldwei/Earnewarre (Garyp) [zicht verbeteren] 
Vanaf de Wâldwei is door zichtbeperkende maatregelen het oprijden richting Garyp, de N913 een 
onveilige situatie ontstaan. Om die reden is het wenselijk om de maatregelen aan te passen zodat een 
bestuurder wel wordt geattendeerd om te stoppen, maar een beter overzicht heeft.  
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» N356/N358 afslag Holwerd [linksafvak] 
De provinciale wegen rondom Holwerd hebben te maken met piekbelastingen vanwege de veerboot 
richting Ameland. Om de doorstroming en veiligheid te verbeteren is het wenselijk om een linksafvak 
aan te leggen richting de N358. Het afslaande verkeer kan voorsorteren en het doorgaande verkeer 
kan blijven stromen. Dit verkleint files en onvoorspelbaar gedrag.  
 
» N351 oversteek voetpad Rottige Meente [n.t.b. of middengeleider] 
Ter hoogte van het natuurgebied Rottige Meente bevindt zich een oversteek van een recreatief voet-
pad. Er is een samenhang met eventuele maatregelen bij de afslag Scherpenzeel en Lindedijk. Het is 
daarom gewenst om deze oversteek in een breder perspectief te bekijken.  
 
» N392 afslag De Stringen (Akkrum/Nes) [n.t.b.: verbeteren situatie] 
Uit een inventarisatie van de Fietsersbond is deze locatie naar voren gekomen om te verbeteren. Af-
hankelijk van de intensiteit van het auto- en fietsverkeer kan worden bepaald welke maatregel nodig 
is. Gedacht kan worden aan een plateau, een middengeleider of het verbeteren van het oprijzicht. Een 
nadere analyse moet dit uitwijzen.  
 
» N392 afslag Warrewei (Tijnje) [plateau] 
In een scherpe bocht ligt bij Tijnje de afslag Warrewei. Om de afslag beter de accentueren, is het 
wenselijk om maatregelen te treffen. In het maatregelenpakket kan worden aangesloten bij eerder 
genomen maatregelen op de weg, namelijk het aanbrengen van een plateau. Hierbij kunnen bestuur-
ders aan het wegdek afleiden dat er een zijweg komt. De voorrang wordt dan ook gewijzigd.  
 
GERINGE NOODZAAK 
 
» N357 afslag Hege Hearewei (Stiens) [onderzoek] 
De Fietsersbond heeft deze locatie aangegeven als onveilig. In 2014/2015 is dit knelpunt tijdens het 
groot onderhoud aan de N357 aangepakt. De oversteek is compacter gemaakt waardoor het alleen 
nog maar mogelijk is om over te steken en niet af te slaan. Hiermee zijn eigenlijk de grootste bezwa-
ren van de Fietsersbond weggenomen. De provincie ziet deze locatie dan ook niet meer als een knel-
punt.   
 
» N357 oversteek schelpenpad (Marrum) [onderzoek] 
Ook deze locatie komt van de Fietsersbond naar aanleiding van een dodelijk fietsongeval. Ook hier is 
tijdens het groot onderhoud aan de N357 met bewoners van Marrum over gesproken om de oversteek 
te saneren. Het dorp kwam hierin tegen protest. Om die reden is besloten om het schelpenpad te ge-
dogen. Om die reden ziet de provincie geen noodzaak in om deze locatie aan te pakken.  

 
» N351 aansluiting Wolvega A32 (west) - Stellingenweg [rotonde] 
De provincie Fryslân heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat besloten om bij een aantal op- en 
afritten bij Rijkswegen rotondes aan te leggen om de veiligheid en doorstroming te bevorderen. Bij 
Wolvega is aan de oostzijde een rotonde aangelegd. De gemeente wil aan de westkant ook een ro-
tonde. De provincie en Rijkswaterstaat zien hierin geen meerwaarde en bovendien liggen in een weg-
vak van 200 meter dan drie rotondes wat de doorstroming niet bevordert.  
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