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( 1 ) Inleiding 
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1.1 De opgave

De N359 wordt stroomweg
De provinciale weg N359 is in het Provinciale Verkeers- en Vervoersplan 2006 aangegeven als stroomweg. Op een stroomweg geldt een maximumsnelheid van 100 km/uur. 
De omvorming naar een stroomweg is een omvangrijke ingreep, waarbij drie ruimtelijke hoofdmaatregelen worden genomen:
• de realisering van het ideaalprofiel, 
• de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen (in de vorm van van een ondertunneling of viaduct),
• het verminderen van het aantal aansluitingen.
Vanwege de omvang en reikwijdte van deze maatregelen wil de Provincie Fryslân de omvorming van de N359 naar een stroomweg graag als een integrale opgave 
aanpakken. Niet alleen verkeerskundige aspecten, maar ook de landschappelijke aspecten en de leefbaarheid moeten in de opgave worden betrokken. 
Om deze ambitie waar te maken heeft de Provincie Fryslân aan het Atelier Fryslân gevraagd een landschappelijk inpassingsplan op te stellen voor de N359. De 
inpassingsstudie zal richting moeten geven aan de uitwerking van deelplannen, de afstemming op andere plantypen én in de toekomst herkenbaar moeten zijn in het veld.

Het ideaalprofiel van de N359 is opgebouwd uit een verhardingsstrook van 8,90 m met 
twee rijstroken van 3,25 m. Voor de zijberm geldt een obstakelvrije zone van 8,00 m. De 
breedte van de bermsloot heeft als richtlijn 6 meter. 

markberger
Notitie
integrale afstemming met andere opgave

markberger
Notitie
toevoegen> Tevens dient de N359 als voobeelduitwerking voor andere N wegen binnen de Provincie Frylsân
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ligging van de N359 In twee delen van de N 359 is het ideaalprofiel al gerealiseerd: tussen 
Leeuwarden en Bolsward, en tussen Galamadammen en Sondel.

Bij de omvorming van de N359 tot stroomweg wordt het aantal ongelijk-
vloerse afslagen terug gebracht van 37 naar 15.

te behouden afslag

opteheffen afslag

markberger
Notitie
op te heffen afslag!!
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1.� Werkwijze

Het landschappelijke inpassingsplan is in nauwe samenspraak met de Provincie Fryslân 

en het Atelier Fryslân ontwikkeld. Als start voor het planproces is er een gezamenlijk 

terreinbezoek geweest en zijn in workshopverband de tussentijdse resultaten kritisch tegen 

het licht gehouden. Voor specifieke onderdelen (waaronder de verkeerstechnische eisen) is 

bilateraal overleg geweest.

Parallel aan de opstelling van het landschappelijke inpassingsplan is door beeldend 

kunstenaar Jeroen van Westen een belevingsonderzoek van de N359 opgesteld. Het accent 

van het belevingsonderzoek ligt op de zintuiglijke ervaring en de verschillende betekenissen 

van de weg, terwijl in het inpassingsplan het accent ligt op de fysieke maatregelen. Het 

inpassingsplan is op verschillende onderdelen schatplichtig aan het belevingsonderzoek. 

Voorbeelden zijn de relevantie van verschillende belevingssnelheden (wandelaar, fietser, 

watersporter, automobilist) in het gebied, het benoemen van metaforen als inspiratie voor 

de ruimtelijke ontwerpen en de associatieve typering van het landschap.

1.3 Plancontext van de studie

Voor de verkeerstechnische eisen is gebruik gemaakt van het Provinciale Verkeers- en 

Vervoersplan en de Visie Wegfunctie en Weginrichting N359. Ook de landschappelijke 

aspecten van het plan bouwen voort op bestaande provinciale en nationale plannen, 

waaronder de Landschapsontwikkelingsvisie & Kansenkaart Nationaal Landschap Zuidwest 

Fryslân en het beleid voor de Nationale Landschappen.

Tot slot kan het inpassingsplan geplaatst worden in een meer algemene context van 

infrastructuurontwerp. De vormgeving van infrastructuur is een uiterst actueel thema in de 

Nederlandse planning. Op verschillende schaalniveaus wordt onderzoek gedaan en beleid 

ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn de diverse routeontwerpen voor snelwegen, waarin de 

samenhang tussen weg en omgeving centraal staat (bijvoorbeeld het routeontwerpen voor 

de A4, Deltaroute) of waarin de culturele rol van snelweg en onderliggende netwerken extra 

aandacht krijgt (A1, kunstenlab).

belevingsonderzoek (Jeroen van Westen)

te behouden afslag

opteheffen afslag

markberger
Notitie
routeontwerp

markberger
Notitie
het rapport van Roya Haskoning noemen omdat hier in het rapport vaak op terug gekoppeld wordt
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( 2 ) Visie

Achterlangs

De meeste treinen rijden achterlangs het leven.
Je ziet een schuurtje met een fiets ertegenaan.
Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even.
Je ziet een keukendeur een eindje openstaan.
Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven,
Zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan.

Willem Wilmink

�.1 Hoofdtypering N 3��
De aanleg van de N359 is in 1963 in voorbereiding genomen. In de jaren zeventig 
zijn vervolgens grote delen van de weg gerealiseerd, vaak in ruilverkavelingverband. 
De N359 is overwegend als een autonome nieuwe lijn over het bestaande landschap 
heengelegd. Opvallend is dat het tracé van de weg de ruimte zoekt, waarbij dorpen 
op afstand blijven. In sommige gevallen raakt of volgt de weg landschappelijke 
lijnen, zoals een trekvaart, een dijk of een laan. Overheersend is echter het gevoel 
van een zekere ‘afstandelijkheid’ tot het lokale gebruik. Door zijn losse ligging in het 
landschap is de ervaring vanaf de weg te vergelijken met die vanuit een trein.
Grofweg is in het tracé van de weg sprake van een tweedeling. Het noordelijke 
deel is op te vatten als een radiaal van Leeuwarden, het zuidelijke deel loopt in een 
boog min of meer parallel aan de IJsselmeerkust. Deze tweedeling valt samen met 
landschappelijke verschillen: een groot, open landschap in het noorden en veel 
variatie aan landschapstypen in het zuidelijke deel.
Ook in verkeersintensiteit is er een verschil tussen het noordelijke en het zuidelijke 
deel, waarbij het deel tussen Leeuwarden en Workum de hoogste verkeersintensiteit 
kent.

markberger
Notitie
Analyse en Visie

markberger
Notitie
Toevoegen> Dit betekent dat je kritisch kunt kijken naar de opgave om voor het  hele traject een 100 km profiel te maken
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2.1 Ruimtelijke hoofdtypering van de N359 met de noordelijk ‘tangent van 
Leeuwarden’ en de zuidelijke ‘boog evenwijdig aan de IJsselmeerkust’.

2.2 Verkeersintensiteit van de N359
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�.� Een lijn door het landschap
De N359 geeft een prachtige doorsnede van karakteristieke Friese landschappen. In 
het zuidelijke deel is sprake van een snelle sequentie van landschapsbeelden, terwijl 
in het noordelijke deel de grote maat van het Kleiterpengebied overheerst. Binnen 
de landschappelijke variatie kunnen vijf hoofdgroepen worden onderscheiden: 
• Kleiterpengebied
• Droogmakerij
• Merengebied
• Flanken en Ruggen
• Veenpolder

markberger
Notitie
Keileem en hoogten
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Kwelderwallen

Kleiterpengebied

Droogmakerij

Aanpoldering

Merengebied

Flanken en Ruggen

Veenpolder

Stad-dorp

2.3 De grote landschappelijke rijkdom 
van de N359
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Flanken en ruggen gaasterland

Kleiterpengebied Beelden  uit de film  ‘ Rakelings’  Jeroen van 
Westen

markberger
Notitie
Leeuwarden

markberger
Notitie
Lemmer

markberger
Notitie
Onderschrift> Tijdsbalk landschappen

markberger
Notitie
op een bepaalde manier de kleur van de tijdsbalk ook bij de foto's betrekken voor leggen link.Herkenning!!
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Kleiterpengebied
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�.3 Autonoom versus rakend/volgend
 
De N359 ligt los
De N 359 speelt een intrigerende spel met het Friese landschap. De weg is een 
autonome lijn die als het ware in het landschap is geland. De oorspronkelijke 
landschapsstructuur lijkt onder de weg door te lopen. Die autonome ligging is 
een bijzondere kwaliteit van de N 359. De weg doet zo min mogelijk inbreuk op 
bestaande landschappelijke structuren en is als het ware ‘te gast’ in de omgeving. 
Deze kwaliteit vraagt om een terughoudende vormgeving van de weg. Dat betekent 
in het algemeen een profiel dat wordt bepaald door verkeerskundige eisen, met een 
symmetrische opzet, zo smal mogelijk en bermen zonder opgaande beplanting.

‘Rakelings’
Met alleen de typering van een autonome weg wordt geen recht gedaan aan de 
relatie tussen de weg en het landschap. Die verhouding ligt genuanceerder. In een 
aantal gevallen raakt of volgt de weg  landschappelijke structuren. Wanneer deze 
structuren van dezelfde orde zijn als de weg, bijvoorbeeld het vaartenpatroon 
(Kleiterpengebied) of de lanenstructuur (Flanken en Ruggen) is aanleiding 
voor verbijzondering van de vormgeving van de weg, bijvoorbeeld door een 
asymmetrisch profiel.
Met de definitie van de N359 als autonome lijn met daarin bijzondere trajecten 
ontstaat een basis voor de vormgeving van de N 359. Deze basis zorg zowel voor 
continuïteit en een rustig wegbeeld als voor verfijning voortkomend uit de rijkdom 
van het Friese landschap.

De oorspronkelijke landschapsstructuur lijkt 
onder de weg door te lopen

Incidenteel raakt of volgt de weg landschappelijke 
elementen

markberger
Notitie
Benoem bij beide onderwerpen ook de weg gezien vanuit het landschap.-Autonoom: ver vaagt in landschap> rustig beeld-Rakend: inpassing vanuit ondergrondvanuit twee hoeken kijken zichtvelden !!!!!

markberger
Notitie
lijnen doorlaten lopen voor een duidelijker beeld van het doorlopen landschappelijke structuren



Landschappelijke inpassing N359, Feddes-Olthof Landschapsarchitecten

17

De N 359 is als het ware 
geland in het landschap
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twee plansporen

N359

Landschap

 �.� Opbouw van het inpassingsplan
Het landschappelijke inpassingsplan kijkt over de grenzen van het feitelijke 
wegontwerp heen. Om recht te doen aan de samenhang tussen weg en omgeving 
bouwen we het inpassingsplan langs twee sporen op. 

weg omgeving

continuïteit en verbijzondering versterking van landschapsstructuur

Product:  ontwerpprincipes voor de weg
• algemene ontwerpprincipes 
(autonome weg)
• specifieke ontwerpprincipes
• voorbeelduitwerking parkeerplaats
• 3 voorbeelduitwerkingen aansluitingen

Product: ontwerpprincipes voor de 
omgeving
• versterking lokale wegennetwerk
• versterking waterpatroon
• presentatie van dorpen en steden

Ontwerpprincipes voor de weg
Het eerste planspoor resulteert in ontwerpprincipes voor de weg. Daarbij wordt  
een onderscheid gemaakt tussen algemene ontwerpprincipes voor de trajecten met 
een autonome ligging in het landschap, en specifieke ontwerpprincipes voor de 
trajecten die raken of volgen aan landschappelijke structuren. Ook geven we een 
voorbeelduitwerking voor de vormgeving van een parkeerplaats.
Een belangrijke ontwerpopgave ligt bij de vormgeving van de ongelijkvloerse 
kruisingen. Deze wordt aan de hand van drie voorbeelduitwerkingen uitgewerkt. 

Ontwerpprincipes voor de omgeving
Het tweede planspoor richt zich op de ontwerpprincipes voor de omgeving. 
In dit planspoor worden voorstellen gedaan voor versterking van het lokale 
wegennetwerk, versterking van het waterpatroon en de wijze waarop steden en 
dorpen zich naar de N 359 presenteren. 

markberger
Notitie
N359 vanuit de weg geredeneerd en vanuit het  landschap/ dorp op de weg

markberger
Notitie
Meer vanuit het landschap bekeken benaderen. Nu is alles vanuit weggebruiker beschreven maar we kijken ook vanuit het landschap naar de weg zelf toe!!!
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N359

Landschap

�.� Implementatie
De ontwerpprincipes voor de twee plansporen hebben een andere status. Conform 
het routeontwerp voor de snelwegen kunnen de ontwerpprincipes voor de weg 
getypeerd worden als richtlijnen en de ontwerpprincipes voor de omgeving als 
richtbeelden. 
De richtlijnen voor de weg geven sturing aan concrete deelprojecten die in het 
kader van de omvorming tot stroomweg ter hand worden genomen. 
De richtbeelden voor de omgeving overstijgen het feitelijke wegontwerp. 
Zij zullen ‘meekoppelend’ met andere opgaven in het gebied vorm moeten 
krijgen. Voorbeelden van dergelijke plannen zijn landschapsontwikkeling, 
ontwikkeling van de ecologische structuur, ontwikkeling van recreatieve structuur, 
waterhuishoudingsplannen en stedenbouwkundige plannen.

markberger
Notitie
2.6 Keuze voor100 of 80km/h-kritisch kijken naar opgave-verkeersintensiteit-landschaptype-omgeving + uitwerkingDoor ontwerpend onderzoek verder uit te zoeken!

markberger
Notitie
raakvlakken

markberger
Notitie
verschillende
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( 3 ) Ontwerpprincipes voor de weg
3.1 Algemene ontwerpprincipes 
Over grote trajecten heeft de N359 een autonome ligging. Op deze trajecten is het 
standaardprofiel wenselijk, zoals dat is vastgelegd in het Provinciale Verkeers- en 
Vervoersplan. De wenselijke vormgeving van de weg is zo clean mogelijk. Voor 
de bermen betekent dat een consequente keuze voor grasvegetaties ( zonder 
opgaande beplanting). Daarmee wordt de ruimtelijke invloed van de stroomweg 
beperkt en blijft het zicht op het landschap gewaarborgd.
Waar de weg landschappelijke structuren (waterlopen, lanen, dijken) raakt of volgt 
is aanleiding voor verbijzondering van de vormgeving. In totaal onderscheiden 
we 11 van deze bijzondere trajecten, verdeeld over 5 landschapstypen. Binnen het 
wegontwerp zorgen deze trajecten voor verfijning. Zij maken duidelijk dat het Friese 
landschap niet alleen gaat om grote maten, maar ook om fijnzinnige elementen 
met vaak een eeuwenoude geschiedenis.

Standaardprofiel N 359. Voor het grootste deel van de N359 geldt het stan-
daardprofiel. Het standaardprofiel wordt bepaald door verkeerskundige eisen 
en heeft een symmetrische opzet.

markberger
Notitie
raakvlakken
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Een autonome weg met dertien 
bijzondere trajecten

markberger
Notitie
raakvlakken
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Zone tussen vaart en weg meenemen in wegontwerp

Talud zo vormgeven dat zicht op het water behouden blijft of 
versterkt wordt

3.2 Specifieke ontwerpprincipes
Voor de dertien bijzondere trajecten worden specifieke ontwerpprincipes 
geformuleerd. Per landschapstype gaat het om de volgende trajecten:
• Kleiterpengebied: Boksumervaart, Bolswardertrekvaart, Harlingervaart,   
Witmarsumervaart, Workumertrekvaart,
• Droogmakerij: Polder Workumermeer,
• Merengebied: Slaperdijk, Rijstervaart,
• Flanken en Ruggen: laan Gaasterland, De Lits/ De Rijnsloot,
• Veenpolder: IJsselmeerdijk.

3.3 Kleiterpengebied: raakvlakken met waterlopen
In het Kleiterpengebied is sprake van een bijzonder samenspel tussen de N 359 en 
verschillende vaarten. Op vijf plekken raakt de weg aan een vaart: Boksumervaart, 
Bolswardertrekvaart, Harlingervaart, Witmarsumervaart, Workumertrekvaart. Op 
deze plekken is aanleiding voor verbijzondering van het profiel, waarbij de gehele 
zone tussen weg en vaart in het wegontwerp wordt betrokken. Kenmerkend voor de 
zones is de wisselende breedte en de vloeiende belijning door de vaarten. Eenheid 
van handelen voor deze zones, zowel in inrichting als beheer, komt de samenhang 
in het wegbeeld ten goede en draagt bij aan het eigen gezicht van de N359.
Als ontwerpprincipes voor de vormgeving van de zones geven we:
• een consequente keuze voor grasvegetaties (zonder opgaande beplanting),
• gebruik van waterlopen als ontwerpmiddel om de belijning te accentueren,
• taluds zodanig vormgeven dat zicht op het water wordt behouden of versterkt.

markberger
Notitie
toevoegen> Per landschapstype wordt één voorbeeld uitwerking uitgewerkt waarin het principe duidelijk naar voren komt.

markberger
Notitie
???????bestaande peblanting verwijderen indien aanwezig

markberger
Notitie
Maar hier wordt gezegt specifieke ontwerpprincipes per traject

markberger
Notitie
welke belijning? betere uitleg!

markberger
Notitie
Specifieke raakvlak aangeven doormiddel van andere kleur of arcering. Dit in alle axometrieen toepassen. Omdat die raakvlakken zo belangrijk zijn ook goed naar voren brengen
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markberger
Notitie
bestaande situatie 

markberger
Notitie
Voorstel raakvlak N359 Bolswardertrekvaart

markberger
Notitie
Beplanting wordt toch verwijdert?? dus ook in tekening
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Raakvlak N359 Bolswardertrekvaart

N359 en de Bolswardertrekvaart

N 359 en Bolswardertrekvaart
Als voorbeelduitwerking voor een raakvlak van weg en vaart in het kleiterpengebied 
geven we het traject waar de N359 raakt aan de Bolswardertrekvaart. De zone 
tussen de weg en de vaart wordt in het ontwerp betrokken en het talud wordt zo 
vormgegeven dat de beleefbaarheid van de Bolswardertrekvaart. Verwijdering 
van de opgaande beplanting zorgt er voor dat de kruising met de Slaperdijk beter 
zichtbaar wordt. 

 

markberger
Notitie
slachtedijk 

markberger
Notitie
De zone tussen de weg en de vaart wordt in het ontwerp betrokken. De opgaande beplanting wordtverwijdert en vervangen door lossere beplang. Zo zal ook het talud vormgeven worden zodat de beleefbaarheid van de Bolswardertrekvaart vergroot verwordt.

markberger
Notitie
In zone tussen sloot  en fietspad af en toe een boom zoals in eerdere versies werdt voorgesteld vb Alnus Salix

markberger
Notitie
Bestaand

markberger
Notitie
voorstel
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Beeld huidige situatie

Beeld nieuwe situatie

markberger
Notitie
in deze zone wat bomen toevoegen
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raakvlak benadrukt het poldergrid

Rietzones kunnen rol vervullen in de wateropgave van 
de Workumermeer

3.4 Droogmakerij: N359 valt samen met poldergrid
In de Workumermeer volgt de N359 het poldergrid van de droogmakerij. Het 
belangrijkste ontwerpprincipe in dit traject zijn de toevoeging van brede rietzones 
aan de overzijde van de hoofdvaart. De rietzones maken het poldergrid beter 
beleefbaar en kunnen een rol vervullen in de wateropgave van de Workumermeer.

markberger
Notitie
is

markberger
Notitie
Hoedan? je benadrukt juist de lange lijn en de dwarslijnen minder.Door het maken van brede en flauwe rietzone's wordt ook het wateroppervlak vergroot hierdoor spelen we meteen in met de wateropgave van de Workumermeer om het oppervlakte water te vergroten.
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N359 valt samen met poldergrid raakvlak met hoofdvaart polder

rietzone langs vaart
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ervaren van het rijden over een dijk

N359 op Slaperdijk

3.� Merengebied: N3�� ligt op Slaperdijk
Delen van de N359 liggen op de Slaperdijk. Als ontwerpprincipe geldt 
verbijzondering van het talud, bijvoorbeeld door een knik, waardoor de hoge ligging 
van de weg wordt geaccentueerd.

markberger
Notitie
doormiddel van een knik, waardoor de hoge ligging van de weg wordt geaccentueerd. Hierdoor komt de weg meer los van de omgeving en krijg je een betere ervaring van het rijden op een dijk. Ook wordt het autonome karakter van de weg zo nog eens benadrukt.
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N359 op Slaperdijk raakvlak Slaperdijk

benadrukken talud van dijk
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Bosranden tot aan weg

N359 en bospercelen Gaasterland

3.6 Flanken en Ruggen: N3�� en beplantingsstructuur
Kenmerkend voor het traject in Flanken en Ruggen zijn de monumentale 
beplantingsstructuren. Aan de noordzijde van de weg is sprake van een 
karakteristieke afwisseling van langgerekte bospercelen en gras- en akkerlanden. 
Tussen de percelen zijn lange doorzichten naar het achterland. Kenmerkend aan 
de zuidzijde zijn de laanstructuren. Waar de weg raakt aan deze lanen is aanleiding 
voor verbijzondering van het wegprofiel, waarbij de gehele zone tussen weg en 
laan in het wegontwerp wordt betrokken. Deze aanpak is vergelijkbaar met de 
raakvlakken van de vaarten in het terpengebied. 
Als ontwerpprincipes geven we:  
• aan de noordzijde: bosranden zo dicht mogelijk naar de weg halen,
• aan de zuidzijde: gebruik van grasvegetaties in raakvlak tussen weg en laan (geen 
opgaande beplanting) zodat lijnenspel tussen weg en laan beleefbaar blijft. 

markberger
Notitie
zijn dit twee principes?

markberger
Notitie
De toegevoegde bomen misschien ook inkleuren zodat het duidelijker naar voren komt

markberger
Notitie
argumenteren!!! waarom dit ontwerp?Geld voor alle voorstellen
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Bos tot aan de N359

N359 en bospercelen

raakvlak bospercelen
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Behouden zicht op dijk

3.7 Veenpolder: N3�� raakt aan IJsselmeerdijk
In het zuiden van de Veenpolder gaat de N359 vlak Langs de IJsselmeerdijk. Ook 
voor dit traject geldt dat de zone tussen dijk en weg in het wegontwerp wordt 
betrokken.
Ontwerpprincipes voor de zone zijn:
• gebruik van grasvegetaties (geen opgaande beplanting) zodat zicht op dijk 
gewaarborgd blijft,
• aan de voet van de dijk zorgen voor duidelijk knikpunt naar de berm, zodat de dijk 
zich duidelijk aftekent. 

markberger
Notitie
en
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markberger
Notitie
Toevoegen van kaartje/luchtfoto waar het gesitueerd is zoals bij de andere voorbeelden 
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3.8 Voorbeelduitwerking parkeerplaats 
Langs de N359 liggen verschillende parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen bieden 
bijzondere kansen voor de vormgeving van de weg. Als voorbeelduitwerking geven 
we de parkeerplaats bij Spannum. De parkeerplaats raakt aan de contouren van 
Donia State met een oude omwalling en gracht. 
Voorgesteld wordt de omwalling te herstellen en de watergangen opnieuw te 
profileren. Bij de parkeerplaats wordt naar het water een flauw talud gemaakt waarin 
een zitrand is opgenomen. De aanwezige opgaande beplanting wordt verwijderd.
Het resultaat is een aantrekkelijke openbare ruimte in het landelijk gebied die 
specifiek is voor deze plek. De vorm en inrichting komen voort uit het omringende 
landschap.  

   
 

Parkeerplaats Donia State



Landschappelijke inpassing N359, Feddes-Olthof Landschapsarchitecten

3�

Historische situatie Donia State Planvoorstel parkeerplaats Donia State

markberger
Notitie
Moeilijk leesbaar > misschien een vogelvluchtje of doorsnede toevoegen.foto toevoegen huidige situatie
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�.1 Inleiding
In de toekomst wordt het aantal afslagen van de N 359 teruggebracht tot vijftien 
afslagen. Deze aansluitingen moeten vanwege de eisen van een 100 kilometerweg 
worden uitgevoerd als ongelijkvloerse knooppunten. Om te onderzoeken welke 
ruimtelijke gevolgen dit heeft voor de vormgeving van de weg en de aanhechting 
tussen weg en omgeving zijn voor drie aansluitingen voorbeelduitwerkingen 
gemaakt, die voortbouwen op de ontwerpprincipes die in het vorige hoofdstuk zijn 
beschreven. 
De voorbeeldlocaties zijn:
• aansluiting Wommels (in het open landschap van het kleiterpengebied)
• aansluiting Workum (in het dorp)
• aansluiting Oudemirdum (in het bos)
De voorbeelduitwerkingen zijn zodanig gekozen dat er steeds sprake is van 
een geheel andere landschappelijke  context. Vanuit de visie de dat N359 los en 
autonoom in het landschap ligt en vanuit de omgeving gezien zo weinig mogelijk 
opvalt zijn er een aantal algemene doelstellingen die voor alle aansluitingen gelden.
- Een zo compact mogelijk knooppunt maken met een helder begrensde autonome 
vorm
- Het hoogteverschil dat nodig is om twee wegen ongelijkvloers te laten  kruisen zo 
weinig mogelijk zichtbaar laten zijn in het open landschap
- Pragmatische oplossingen zoeken voor de uitvoering van het hoogteverschil ( 
o.a.in verband met grondwater en andere technische eisen)
-  De taluds worden binnen het knoooppunt opgelost, daardoor worden overhoeken 
en ‘aanhangsels’ langs de weg voorkomen.
- De landschappelijke inrichting binnen de afslagen laten inspelen in op de 

karakteristiek van de omgeving. 
- Het gebruik van grote eenheden met één vegetatietype natreven, passend bij de 
snelheid waarmee aansluitingen worden ervaren en het technische karakter van de 
aansluitingen. 

   

( 4 ) Voorbeelduitwerkingen aansluitingen

markberger
Notitie
geformuleerd 

markberger
Notitie
te

markberger
Notitie
een o minder

markberger
Notitie
Stukje toevoegen over het verkeerskundig rapport van Royal Haskoning omdat hier steeds naar gerefereerd wordt

markberger
Notitie
in de stad

markberger
Notitie
(haarlemmer meer oplossing)
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Haarlemmermeeroplossing   De afslagen  
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Wommels huidige situatie: 2 afslagen van de N359   

Voorstel Royal Haskoning    

�.� AFSLAG WOMMELS
Op dit moment heeft de N359 twee afslagen naar Wommels: een afslag ten 
noorden van het dorp en een afslag ter hoogte van de dorpskern. Dit deel van de 
weg maakt deel uit van het druk gebruikte traject tussen Leeuwarden en Bolsward 
(‘ de radiaal vanuit Leeuwarden’) en loopt door het open landschap van het klei-
terpengebied. 
Verkeerskundig
Het verkeerskundige voorstel voor de 100 kilometer stroomweg handhaaft alleen de 
noordelijke afslag. Bij de huidige afslag wordt een tunneltje onder de N359 gemaakt 
. Daardoor blijft de verbinding tussen Wommels en het westelijk daarvan gelegen 
dorp Kubaard bestaan. Er zijn geen aanpassingen in het onderliggende wegennet 
nodig om de afslag bereikbaar te maken. In het verkeerskundige voorstel voor deze 
afslag worden twee tegenover elkaar liggende afritten getekend.
Voorstel
Voorgesteld wordt het breed uitwaaierende knooppunt compacter te maken 
en zo vorm te geven dat het los blijft liggen van de bestaande erven. Door het 
knooppunt als ‘Haarlemmermeer’ oplossing uit te voeren is er in de breedte minder 
ruimtebeslag.
De plek in het landschap, als onderdeel van ‘de koepel’ vraagt om een inrichting die 
de weidsheid van het landschap beleefbaar maakt. Door de N359 over de kruisende 
lokale weg heen te trekken ontstaat er voor de automobilist uitzicht. Andersom 
mag, vanuit de omgeving gezien, de grondwal van de weg niet te veel opvallen.
Daarom wordt voorgesteld de ongelijkvloerse kruising half-verdiept uit te voeren: 
de N359 gaat op een hoogte van 2.50 meter boven het maaiveld over de lokale weg 
heen; deze weg ligt ter plaatse van de kruising half- verdiept (2.50 meter onder het 
maaiveld). 
Deze oplossing heeft ook als voordeel dat de lengte van het knooppunt korter 
wordt, omdat de helling naar het viaduct korter kan zijn.
Binnen in het knooppunt wordt het maaiveld in de vorm van een geleidelijk 
aflopende kuil verlaagd. De vegetatie bestaat uit gras. Daardoor onderscheidt het 
knooppunt zich zo weinig mogelijk van de omringende weilanden.
De bebouwde kom van Wommels zou zoveel mogelijk los van de provinciale weg 
moeten blijven liggen. De Bolswardertrekvaart blijft dan de grens van het dorp.

- 

   

markberger
Notitie
voorstel Royal Haskoning

markberger
Notitie
Ruimtelijk voorstel

markberger
Notitie
Toevoegen wat er met de zuiderlijke bestaande aansluiting gaat gebeuren. Wat gaat er met het fiets verkeer gebeuren blijft dat gebruik maken van het huidige tunneltje? Hoe dient het auto verkeer zich nu te gaan bewegen? Ook omschrijven dat de scheiding tussen dorp en weg wordt versterkt door het doortrekken van de vaart dat wel in tekening staat!!!
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Huidige situatie dorp plakt aan de N359
vast    

Hoofdopzet: afslag aan de noordzijde van Wom-
mels en opruimen van huidige afslag. Toevoe-
gen van water om dorp los te houden van N359.

markberger
Notitie
Lijkt al een haarlemmermeer oplossing > het  is gewoon een kruising 
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plattegrond van de half-verdiepte kruising: het 
maaiveld in het knooppunt wordt vormgegeven 
als een royale kuil van gras

markberger
Notitie
Kleuren omkeren licht= hoog donker= laag.

markberger
Notitie
aangeven waar het talud start 
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Richtinggevend voor de inrichting is ‘het gevoel van ruimte’
Principe voor onderdoorgang ‘in de wei’: de landhoofden lopen naar boven uit elkaar 

Principe van half verhoogd en half verdiept bij Wommels. Flauwe taluds waardoor 
gevoel van ruimte behouden blijft.
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huidige situatie aansluiting vanuit Wommels op de N359
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Nieuwe situatie Wommels 

markberger
Notitie
lantaarn paal verwijderen is te dominant aanwezig
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afslag Workum   

Voorstel Royal Haskoning    

�.3 AFLAG WORKUM

In dit deel van het traject loopt de N359 langs de achterkant van de bebouwing 
van Workum. Aan de noordkant grenst de weg aan de achterzijde van woonwijken 
en aan sportvelden, aan de zuidkant liggen op korte afstand van de weg bedrijven 
aan de vaart en aan de spoorlijn. Het gegeven dat de weg aan weerszijden 
langs achterkanten van de bebouwing loopt past bij de historische verankering 
van Workum aan het landschap, omdat de oudste kern van het stadje en de 
bedrijvigheid niet aan de wegen maar aan vaarten is ontstaan.

Verkeerskundig
Zowel aan de noordrand als aan zuidrand bij het passeren van Workum kruist de 
N359 een vaart. Daardoor ligt de weg op deze punten hoog. 
Ten noorden van de vaart en ter hoogte van de dorpskern ligt nu een afslag van de 
weg naar het dorp. Bij de omvorming naar een 100 kilometerweg  wordt alleen de 
afslag bij de dorpskern gehandhaafd en moet er een parallelweg worden gemaakt 
naar de huidige afslag bij de Vaart. Het knooppunt moet ongelijkvloers worden 
uitgevoerd. In het verkeerskundige voorstel gaat de N359 hierbij naar beneden, 
naar 5 meter beneden maaiveld. De lokale weg vanuit de kern van Workum naar het 
station kruist de N359 dan op maaiveld. 
Wanneer dit deel van de weg wordt uitgevoerd als een 80 kilometer-traject dan kan 
de huidige rotonde met een fietstunneltje gehandhaafd blijven. 

markberger
Notitie
Bij Workum loopt het traject van de N359 door de stad met aan de noord zijde woningbouw met sportvelden en aan de zuid zijde een bedrijven terrein en scheid daardoor deze twee functies. De woningbouw presenteert zich met de achterkant van de woningen en een brede waterzone richting de weg. Het bedrijventerrein ligt  op korte afstand van de weg aan de vaart en de spoorlijn. 

markberger
Notitie
Moet dit hier wel? komt nu onverwachts! Kan het beter bij het voorstel inleiden.

markberger
Notitie
Voorstel Royal Haskoning
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Huidige situatie: de weg door restruimte van 
stad en bedrijvenzone

Voorstel  Royal Haskoning met verdiepte ligging 
N359. Consequenties: onrustig lengteprofiel en 
veel ruimtebeslag.

Model 1 Halfverhoogde ligging met bescheiden 
dijklichaam en versterking van de werkrelaties.

Model 2 geen stroomweg, huidige situatie behouden

 Voorstel
Door de hoog-laag-hoog positie van het lengtetracé ontstaan een onrustig wegbeeld 
en een bijzonder dure oplossing. Vanuit de doelstelling van een autonome ligging 
van de weg is het gewenst om minder variatie in de hoogteligging te maken.  
Wanneer de N259 vanaf de kruisingen met de vaarten zakt naar een hoogte van 
3 meter boven maaiveld dan kan de kruisende lokale weg daar op een hoogte 
van 2 meter onder maaiveld onder door gaan. De aansluiting krijgt de vorm 
van een compacte Haarlemmermeer-oplossing. Het dijkprofiel kan zo worden 
uitgevoerd dat er een kleine grondwal aan de kant van het dorp wordt gemaakt, 
waar de automobilist nog net over heen kan kijken. Als er ter plaatse van de 
woonbebouwing een geluidsscherm nodig is dan kan deze in deze wal worden 
ingepast.
Om een ruimtelijk tegenwicht te bieden aan deze verhoogde ligging wordt 
voorgesteld de dwarsroutes vanuit het dorp naar het station te versterken met 
beplanting. Het voordeel van de verhoogde ligging van de N359 is dat de kruisende 
routes er op een soepel manier onder door geleid kunnen worden: naar het station 
en naar buitengebied In de huidige situatie ontbreekt deze doorgaande route. De 
parallelweg naar de aansluiting bij de vaart die is komen te vervallen, wordt on 
de voet van het talud van de grondwal gelegd. Er is onvoldoende ruimte om deze 
nieuwe route op afstad van de weg te leggen.
De grondwal waarop de weg ligt krijgt een flauw afgewerkt talud, om het 
hoogteverschil van ± 3 meter niet opvallend te maken. De taluds worden in gras 
vormgegeven.

markberger
Notitie
rotonde?

markberger
Notitie
Inleiden van de twee modellen!!

markberger
Notitie
3

markberger
Notitie
Bij een 80km weg incl speciaal geluidsdempend asfalt geen geluidschermen nodig. bij 100km op talud wel!! Deze overweging noemen en uitleggen 

markberger
Notitie
deze verbinding is er nu toch ook?

markberger
Notitie
relatie wonen en werken
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Hoofdopzet aansluiting Workum .

markberger
Notitie
Afslag niet zichtbaarPoldergevoel is niet voelbaar het water licht hoger!!Voor model twee ook een gelijk beeld maken
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Model 1 verhoogde ligging van de N359

Principe van half verhoogd en half verdiept bij 
Workum.

Samenspel van N359 en lokale landschapsstructuren

Principe van half verhoogd en half verdiept bij 
Workum.

markberger
Notitie
incl geluidsscherm

markberger
Notitie
kleuren volgorde!!

markberger
Notitie
Samenspel van N359 en te versterken lokale landschapsstructuren.
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lengte profiel Model1

lengte profiel Model2

Wanneer de N359 zijn huidige status als 80 kilometerweg zou behouden is het 
niet nodig om een ongelijkvloerse aansluiting te maken. De huidige rotonde met 
fietstunnel wordt gehandhaafd. In dit geval hoeft er geen nieuwe parallelweg te 
worden aangelegd; dat is een voordeel. Het  is echter ook niet mogelijk om de 
rechtstreekse verbinding vanuit het dorp naar het buitengebied te maken; deze blijft 
met een bocht onder het viaduct van de vaart doorlopen.
Bij een oplossing voor een 80 kilometerweg is het visuele effect van de doorsnijding 
minder groot. Hierbij zal er overigens veel van afhangen of het nodig is 
geluidsschermen te plaatsen.
Wanneer de rotonde niet wordt aangepast wordt er geen rand van het sportveld in 
beslag genomen; bij het maken van een ‘Haarlemmermertje’ is dat onvermijdelijk.

   

markberger
Notitie
profielen voegen weinig toe dus verwijderen 
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Model2 handhaven huidige situatie

markberger
Notitie
Het versterken van structuren kan in dit model ook ingetekend worden en dan misschien nog wel tot dichter op de weg voor een beter resultaat+ voorstel van een super rotonde voor een snellere doorstroming.Voor dit model ook doorsnedes toevoegen voor een evenredig beeld en een goed afgewogen keuze
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huidige situatie aansluiting vanuit Workum
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Voorstel nieuwe situatie Wommels met verhoogde ligging N359 

markberger
Notitie
geluidsschermen toevoegen
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afslag Oudemirdum    

Voorstel Royal Haskoning    

�.� AFSLAG OUDEMIRDUM

Deze afslag ligt aan de rand van de bossen van Gaasterland, op de overgang naar 
het merengebied. De N359 loopt hier vlak langs de monumentale laan naar de 
Kippenburg. Vanuit het ontwerpprincipe voor het landschap van de ‘flanken en 
ruggen’ moet de bosrand zo dicht mogelijk tot de weg worden doorgetrokken, om 
zo de ervaring van door het bos heengaan te versterken.

Verkeerskundig
In de huidige situatie liggen hier op korte afstand van elkaar twee aansluitingen. 
Als de N359 wordt omgevormd naar een 100 kilometerweg dan blijft alleen de 
aansluiting bij de Kippenburg gehandhaafd. Via de Wyldemerkwei is deze afslag 
vanuit de westkant bereikbaar. Vanwege de vereiste boogstraal van de weg wordt de 
bocht iets verflauwd.
Het verkeerskundige voorstel is om de N359 in een tunnel onder de lokale 
kruisende weg heen te leiden.

markberger
Notitie
voorstel Royal Haskoning
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Hoofdopzet Oudemirdum, aansluiting in het bos

Voorstel
Het maken van een tunnel past in principe goed bij de ervaring onder de bomen 
door te rijden. De diepe tunnelbak, van 5 meter beneden het maaiveld, die in het 
verkeerskundige plan wordt voorgesteld, levert echter veel technische problemen 
in verband met het grondwater en heeft ook een groot knooppunt tot gevolg. Dit 
knooppunt doorsnijdt bestaande boselementen aan de noordkant van de weg. 
Daarom wordt voorgesteld hier een half-verdiepte tunnel-oplossing te kiezen, 
waarbij de N359 tot 2 meter onder maaiveld wordt verlaagd en de lokale weg tot 3 
meter boven het maaiveld wordt verhoogd. Vanaf de verhoogde brug ontstaat een 
zicht in de lengterichting van het houtwallengebied. 
In deze oplossing is het ruimtebeslag van het knooppunt kleiner en wordt er 
minder bestaand bosgebied doorsneden. Binnen het knooppunt ontstaat een 
verhoogde bult die met bomen wordt beplant.
Aan de noordkant van de weg kan door de aanplant van enkele percelen de 
bosstructuur van opstrekkende kavels worden versterkt. Het tracé van de lokale weg 
volgt de knik in de verkaveling.
Er zijn in het gebied op dit moment plannen om een ecoduct over de N359 aan 
te leggen. Als dat door gaat kunnen brug en ecoduct in één ontwerp worden 
gecombineerd.

   

markberger
Notitie
Maar in doorsnede teken je taluds? dan is het toch geen tunnel!!!

markberger
Notitie
Binnen het knooppunt wordt een verhoogde bult vormgegeven die met bomen wordt beplant waardoor het gevoel van het doorsnijden van het bos gehandhaaft blijft.

markberger
Notitie
vervangen> ervaring door een bos te rijden.
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Planvoorstel aansluiting Oudemirdum

markberger
Notitie
grafisch sterker!!is het nu een bak met keermuren om zijn het allemaal taluds dan kan het nooit met haakse hoeken gerealiseerd worden!!
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Planvoorstel aansluiting Oudemirdum

Principe van half verhoogd en half verdiept bij 
Oudemirdum

Referentiebeeld brug Bosbeplanting zo dicht mogelijk bij de weg
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( 5 ) Ontwerpprincipes voor de omgeving
�.1 Inleiding
De landschappelijke inpassing van de N359 kan niet los worden gezien van de 
omgeving. Vanwege deze samenhang staan we in dit hoofdstuk stil bij een aantal 
ontwerpprincipes voor de omgeving. Omdat deze ontwerpprincipes het feitelijke 
wegontwerp overstijgen, zullen zij meekoppelend met bestaande plannen voor 
de omgeving vorm moeten krijgen. Voorbeelden van dergelijke plannen zijn de 
ontwikkeling van het Nationaal Landschap (Landschapsontwikkelingsvisie & 
Kansenkaart Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân), de ontwikkeling van de 
ecologische hoofdstructuur, waterhuishoudingsplannen en de plannen voor dorps- 
en stadsontwikkeling. We onderscheiden de volgende drie aanknopingspunten voor 
meekoppeling:
• versterken van het lokale wegennetwerk,
• versterken van het waterpatroon,
• presentatie van dorpen en steden naar de N359.

�.� Versterking lokale wegennetwerk

Parallelstructuren
Bij de omvorming tot een stroomweg wordt het huidige aantal van 37 aansluitingen 
teruggebracht tot 15 ongelijkvloerse kruisingen. De consequentie is dat voor het 
lokale verkeer parallelstructuren moeten worden gerealiseerd. De locaties daarvan 
zijn in de Visie Wegfunctie en Weginrichting N359 in beeld gebracht. 
De noodzakelijke parallelstructuren kunnen verschillend worden vormgegeven. We 
onderscheiden de volgende opties: 
• optie 1: parallelstructuur direct langs de N359,
• optie 2: ‘ventweg op afstand’.

In het hoofdidee van de N359 als autonome weg verdient de tweede optie de 
voorkeur. Het vernieuwde lokale netwerk neemt de functie van parallelweg op 
zich. De N359 blijft zo clean mogelijk en het lokale netwerk wordt versterkt. Ook 
kan verbetering van het lokale netwerk een bredere betekenis hebben. Agrarische 
bedrijven krijgen een betere ontsluiting en er ontstaan aantrekkelijke recreatieve 
routes. 

markberger
Notitie
Kaartje toevoegen.

markberger
Notitie
Toevoegen> Door het terugbrengen van het aantal aansluitingen zal de druk op het bestaande onderliggende netwerk enorm toenemen. Sluiproutes met hard rijden zijn hiervan het gevolg en zullen een nadeel zijn voor de andere weggebruikers en aanwonende vooral fietsers zijn hier de dupe van. dit ook menemen in het gehele hoofstuk.
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Naar 15 ongelijkvloerse kruisingen

parallelstructuur wordt direct langs de N359 
gelegd

het (vernieuwde) lokale netwerk neemt functie 
van ventweg op zich 

markberger
Notitie
Ook legenda toevoegen zoals op pag 8
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�.3 Versterking waterpatroon

Waterberging
Ook voor waterberging langs de weg zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. 
In de eerste optie worden overhoeken langs de weg gebruikt voor waterberging. 
Deze optie is echter strijdig met het idee van de autonome weg. Meer 
passend in dit hoofdidee is om de contrasten tussen weg en omgeving aan te 
scherpen door versterking van de bestaande waterpatronen in de omgeving. 
Afhankelijk van het landschapstype zal er sprake zijn van een andere vorm. 
In de Landschapsontwikkelingsvisie & Kansenkaart worden hier verschillende 
mogelijkheden voor aangedragen, waaronder het herstel van de opvaarten. 
Versterking van de bestaande waterpatronen biedt zicht op integrale aanpak, 
met niet alleen een waterhuishoudkundige, maar ook een cultuurhistorische en 
recreatieve betekenis. 

   

Optie 1: waterberging in overhoeken langs de 
N359

Optie 2: versterking van bestaande waterpatronen door 
bijvoorbeeld verbreding van waterlopen.

markberger
Notitie
voorstellen
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Kwelderwallen Kleiterpengebied Droogmakerij Veenweidegebied Flanken en ruggen Veenpolder

In optie 2 is de waterberging gebiedsspecifiek: afhankelijk 
van het landschapstype wordt een bepaalde vorm gekozen 
afhankelijk van de landschapstypen

markberger
Notitie
Alle watervoorstellen op een pagina dit deel boven. daaronder details en daaronder de tekst. Het onderwerp wordt anders te overheersend in het rapport en is maar een bijzaak Hierdoor het gehele thema beperken tot twee pagina 58 en 59
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principe van waterberging in Kleiterpengebied door verbre-
ding van bestaande waterlopen en herstel van oude waterlo-
pen (waaronder opvaarten)
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principe voor waterberging in Droogmakerij: verbreding van 
de hoofdvaarten. De droogmakerij wordt als landschappelijke 
eenheid versterkt.
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principe van waterbergig Veenweidegebied door opvang in 
lage delen
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markberger
Notitie
deze pagina weg 
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principe van waterberging in Flanken en Ruggen: versterken 
van de vingerstructuur door verbreden van waterlopen.
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nieuwe waterlopen in Gaasterland

maatvoering van nieuwe waterloop kan verwijzen naar een 
grand canal van landgoed

markberger
Notitie
pagina weg
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�.3 Presentatie van dorpen en steden

De bebouwing in de omgeving is van oudsher georiënteerd op het waterpatroon. 
De N359 ligt los van het bebouwingspatroon. Dorpen liggen op wisselende afstand 
met kerktorens als bakens. Ook als de dorpen dichtbij de weg liggen (zoals bij 
Wommels) is er toch sprake van een zekere distantie, met de vaart als ‘rooilijn’. 
Dorpen hebben de neiging om naar de N359 toe te groeien, waardoor ze als het 
ware er tegenaan geplakt raken. Het is belangrijk dat de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van de dorpen opnieuw aansluiting zoekt bij het waterpatroon en los 
blijft van de N359. Bestaande en nieuwe vaarten kunnen bewust als rooilijn voor de 
bebouwing worden ingezet.

   

De N359 en het bebouwingspatroon.

markberger
Notitie
5.4Ook in dit hoofdstuk meer beeldmateriaal toevoegen waarin je laat zien wat er bedoeld wordt door sterk te concluderen.Mag wel wat uitgebreider
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Waaksens

Tzum

Oosterlittens

3,8 km 1 km

1,5 km

Afstand van de dorpen ten opzichte van de N359 Bij Wommels functioneert de Bolswardertrekvaart als ‘rooi-
lijn’ voor de bebouwing. Hierdoor ontstaat een mooie ruimte 
tussen de N359 en het dorp.
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( 6 ) Doorkijk
6.1 Ontwerpprincipes
Het ontwerpend onderzoek naar de landschappelijke vormgeving van de N359 heeft 
een aantal inzichten opgeleverd die ook bij de vormgeving van andere provinciale 
stroomwegen bruikbaar zijn.
Voor al deze wegen geldt dat ze los liggen van de lokale patronen en daar min 
of meer rakelings langs scheren. Het aantal afslagen naar het lokale wegennet 
wordt tot het minimaal noodzakelijke teruggebracht en de kruisingen worden 
ongelijkvloers uitgevoerd. Dat gegeven van een autonome ligging is in dit 
onderzoek vertaald in principes die in algemene zin ook in andere situaties 
bruikbaar zijn:
-  het ruimtebeslag van de verkeerskundige knopen en afslagen zo compact 
mogelijk houden om het ontstaan van ‘overhoeken’ te voorkomen
- in de landschappelijke vormgeving van de weg alleen de samenhang van de 
weg met landschapselementen en –patronen van ‘dezelfde orde’ als de weg zelf 
accentueren
- er voor waken dat de uitbreidingen van de dorpen naar de weg toegroeien
- een aantal kenmerkende landschapspatronen in de omgeving van de weg 
versterken (bv beplantingen, water) om een tegenwicht te bieden tegen de impact 
van de provinciale weg op het landschap.

Een specifiek probleem van het verminderen van het aantal afslagen in een 
stroomweg is de noodzakelijke aanpassing in het lokale wegennet. In het geval 
van de N359 is het bestaande wegennet zo dicht vertakt, dat het maar op enkele 
plekken nodig is een parallelweg aan te leggen. In andere landschappen, die een 
minder dicht bestaand wegennet kennen, is het waarschijnlijk wel nodig om nieuwe 
kortsluitingen te maken. Dat is in die gevallen een landschappelijke ontwerpopgave 

die nog verder uitgewerkt zou moeten worden dan in deze studie aan de orde is 
gekomen.

markberger
Notitie
Conclusie en aanbevelingen

markberger
Notitie
stukje toevoegen over de uiteindelijke keuze voor 100/80

markberger
Notitie
Zou in hoofstuk 5.2 al genoemd moeten worden



Landschappelijke inpassing N359, Feddes-Olthof Landschapsarchitecten

6�

stroomweg ja/nee: stroomweg tot 
Workum daarna gebiedsontslui-

tingsweg

Snelwegen

Stroomwegen

Gebieds ontsluitingswegen

de N359 in het provinciale netwerk
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6.�  Opdeling van de stroomweg

In deze studie was de opgave om van de N359 een stroomweg voor verkeer met 
een snelheid van 100 kilometer te maken het uitgangspunt. Bij de analyse van 
de weg bleek dat de weg weliswaar één nummer heeft, maar niet over de hele 
lengte dezelfde karakteristiek. Er zijn een aantal opvallende verschillen. Zo is de 
verkeersbelasting niet gelijkmatig over de hele weg verdeeld. Het traject tussen 
Leeuwarden en Bolsward heeft de hoogste verkeersintensiteit (‘ de radiaal van 
Leeuwarden’). In het kleiterpengebied, tussen Leeuwarden en Workum, loopt 
de weg in een lange gestrekte lijn door het open landschap. Tussen Workum em 
Lemmer is het beloop van de weg meer gebogen, parallel aan de IJsselmeerkust, en 
loopt de weg door een meer gevarieerd en besloten landschap.
Vanuit deze optiek is het goed denkbaar dat de verkeerskundige aanpassingen aan 
de weg ook gedifferentieerd worden. Het noordelijke traject, tussen Leeuwarden 
en Workum, wordt dan de stroomweg die aangepast is aan snelheden van 
100 kilometer per uur. Ten zuiden van Workum houdt de weg zijn huidige 
verkeersfunctie: en 80 kilometer weg. Daarmee wordt aangesloten bij de grotere 
variatie en rust van dit deel van Friesland, dat immers is aangewezen als Nationaal 
Landschap.
In de uitwerkingen die in deze studie zijn gemaakt voor drie nieuwe afslagen blijkt 
dat het met een zorgvuldig ontwerp in principe wel mogelijk  is om ook in dit deel 
van het traject ongelijkvloerse aansluitingen te maken, zonder de impact van de 
verkeersvoorzieningen te groot te laten zijn. De half- verhoogde/ half-verdiepte 
oplossingen geven daar uitdrukking aan. Om te laten zien wat het handhaven van 
de 80 kilometer-status van de weg voor voordelen heeft bij het passeren van dorpen 
en stadjes zijn voor de aansluiting bij Workum twee uitwerkingen gemaakt.

   

markberger
Notitie
-80/100 nut en noodzaak-Knooppunten-Effect op omgeving en paralle structuren 

markberger
Notitie
Tweede uitwerking moet dan nog wel bij het desbetreffende hoofdstuk goed worden uitgewerkt en onderbouwt

markberger
Notitie
niet alleen ruimtebeslag knooppunten vanuit omgeving maar ook consequenties omliggen netwerk + paralel structuren 

markberger
Notitie
Keuze heeft toch vooral te maken met verskeers intensiteit?
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Typering van provinciale wegen

markberger
Notitie
Kaart weg Nog een literatuurlijst toevoegen!!
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Notitie
Is nu VET mag normaal






