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Aan:  Burgemeester & Wethouders gemeente Opsterland 
  Gemeenteraad Gemeente Opsterland 
 
Betreft:  Tussenrapportage t.a.v. de Verkeers- en Veiligheidssituatie in Wijnjewoude 
 
 
Inleiding 
Een toenemende reeks van klachten met betrekking tot de verkeersontwikkelingen en de verkeers-
veiligheid heeft Plaatselijk Belang van Wijnjewoude doen besluiten om hierover in overleg te treden 
met de gemeente Opsterland. Dit heeft in 2017 geresulteerd in het instellen van een werkgroep die in 
het najaar van 2017 van start is gegaan. 
 
Doelstelling  
De werkgroep kreeg als doelstelling mee om op basis van feiten en in samenwerking met gemeente, 
politie en bevolking (tripartite overleg) te komen tot een gedragen aanpak voor oplossingen van de 
gesignaleerde problemen, die zullen leiden tot concrete maatregelen welke de verkeers- en veilig-
heidssituatie in Wijnjewoude reguleren binnen het gemeentelijke Verkeers- & Vervoersbeleidsplan 
en die de leefbaarheid binnen het gebied doen vergroten (de toegezegde “Plus” op het gebied). 
 
Gekozen plan van aanpak 
De werkgroep heeft de volgende aanpak gekozen: 

• Inventariseren van de actuele situatie op basis van gemeten data; 
• Belevingsonderzoek onder de bevolking aan de “doorgaande” routes; 
• Uitkomsten beoordelen en met politie en politiek bespreken; 
• In tripartite overleg komen tot concrete maatregelen met meetbare resultaten. 

 
Inventarisatie als start 
Gestart is met de analyse van door de Gemeente Opsterland ter beschikking gestelde cijfers, welke 
uit de verkeersmonitor N381 zijn gekomen. De cijfers geven een gedetailleerd beeld van de etmaalin-
tensiteit en gemeten rijsnelheden van de “doorgaande” routes in het dorp. De geanalyseerde cijfers 
zijn opgenomen in Bijlage I.  
Deze cijfers sluiten geheel aan bij de eerdergenoemde reeks van klachten en zijn ondertussen bespro-
ken met een ambtelijke afvaardiging van gemeente en provincie.  
Afgesproken is dat op een aantal door de werkgroep genoemde plaatsen, aanvullende metingen  
over een langere periode worden gedaan. De uitkomsten daarvan komen in de loop van 2018 be-
schikbaar. In dit kader is aansluiting gezocht bij het lopende project van provincie en gemeente “Me-
ten is Weten”.  
 
Belevingsonderzoek 
Door de werkgroep een belevingsonderzoek gehouden onder de aanwonenden aan de “doorgaande” 
routes in het dorp, te weten 

o Weinterp (West en Oost) 
o Opperhaudmare 
o Mounleane 
o Merkebuorren 
o Duerswâld 
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Hierbij heeft de werkgroep de buurtverenigingen betrokken. Dit heeft een respons opgeleverd van 
110 huishoudens, hetgeen een zeer goed beeld van hoe de huidige weginrichting en verkeersgedrag 
daarop door de aanwonenden wordt ervaren. Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten is 
opgenomen in Bijlage II. 
 
Voorlopige conclusies 
Uit de geïnventariseerde gegevens worden de volgende voorlopige conclusies getrokken: 

• Er wordt door een grote groep weggebruikers te hard gereden op het merendeel van de be-
trokken wegen. 

• De herinrichting van sommige kruisingen en wegaansluitingen voldoet niet aan de uit-
gangspunten van het “Shared Space” principe, wat de verkeersonveiligheid bevordert.  

• De verkeersontwikkelingen zijn zodanig dat z.g. erfontsluitingswegen dienst doen als door-
gaande sluipweg waarop met een veel hogere snelheid wordt gereden dan is toegestaan 
(vrachtverkeer en woon-werkverkeer van buiten het dorp naar buiten het dorp)  

• Het gedrag van de weggebruikers leidt tot verkeersonveilige situaties en tot vermindering 
van de leefbaarheid door onnodige geluidoverlast (grasklinkers, klinkerweg Duerswâld, 
Merkebuorren, Mounleane, Weinterp). 

• De bevolking van Wijnjewoude (aanwonend aan de doorgaande routes) is: 
o Nauwelijks tevreden over de inrichting van de betrokken wegen 
o Zeer ontevreden over het gedrag van de weggebruikers, de verkeersveiligheid en de 

leefbaarheid door geluidsoverlast.  
• Op grond van bovenstaande conclusies geldt voor een deel van het onderliggend wegennet 

van de N381 dat de toegezegde plus nog niet is gerealiseerd. 
 
Oplossingsrichtingen 
Op grond van de geanalyseerde cijfers en het belevingsonderzoek, bestaat de verwachting dat 80% 
van de problemen t.a.v. de verkeersveiligheid en leefbaarheid, kunnen worden opgelost door twee 
samenhangende sporen van aanpak. Tezamen moeten die de gewenste verbetering opleveren. 
 

1. Verkeer regulerende maatregelen  
Om de uitgangspunten van het VV beleid van de gemeente Opsterland t.a.v. Erftoegang- en 
Stroomwegen te bewerkstelligen, zijn verkeer regulerende maatregelen noodzakelijk.  
Immers, op dit moment zijn er verdubbelingen van de verkeerstromen op bepaalde wegen 
die daarvoor niet zijn berekend en ingericht. Afbuigen van sluipverkeer van zowel vracht als 
woon-werkverkeer, is noodzakelijk. Afstemming met buurgemeenten is daarbij noodzake-
lijk, aangezien deze met dezelfde problematiek kampen. Ook moet voorkomen moet worden 
dat in dit kader extra problemen geïmporteerd worden, bijvoorbeeld vanuit de gemeente 
Heerenveen.  
Verder herinrichten/aanpassen van de kruisingen en wegaansluitingen die wel gelijkwaar-
dig zijn gemaakt, maar die (geheel of gedeeltelijke) niet aan het “Shared Space” principe vol-
doen. Verder het afstemmen met kaartleveranciers voor navigatiesystemen dat daarin de 
maximumsnelheid wordt aangepast aan de lokale regelgeving.  
 

2. Snelheid beperken tot de niveaus zoals bedoeld  
Nederland is een land met vele regels en de gemeente Opsterland is daarop geen uitzonde-
ring. Geconstateerd moet worden dat handhaving van die regels vaak achterwege blijft. Met 
als gevolg dat een belangrijk deel van de bevolking de regels niet zo nauw neemt, want een 
gedogende overheid geeft de indruk niet zo zwaar te tillen aan door haarzelf gestelde regels 
en normen.  
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Deze wisselwerking ligt voor een belangrijk deel ten grondslag aan de verhuftering van onze 
samenleving.  Ons advies is dan ook: gemeente neem jezelf serieus ! Als je regels stelt om 
een bepaald doel te bereiken, handhaaf die dan ook.  
Als werkgroep zijn wij ervan overtuigd dat wanneer de gewenste snelheden op het bedoelde 
niveau worden gerespecteerd,  de verkeersonveiligheid aanmerkelijk verbetert én daarmee 
de geluidsoverlast belangrijk afneemt en dus de leefbaarheid wordt vergroot. 
Tegelijkertijd is de verwachting is dat grote technische aanpassingen niet meer nodig zijn.  

 
Hoe nu verder 
Naast u informeren over de stand van zaken, willen wij met deze brief ook een impuls geven aan 
een verdere, meer integrale aanpak. Want hoewel het onze wens is om gezamenlijk als Plaatselijk 
Belang, Gemeente én Politie op te trekken, is het nog niet gelukt de Politie hierbij betrokken te 
krijgen. Daarom vragen wij u, als Burgemeester & Wethouders en als Gemeenteraad, de condi-
ties te scheppen voor de totstandkoming van een: 
  
• Tripartite overleg tussen Gemeente, Politie en (de werkgroep van) Plaatselijk Belang.  

Deze gezamenlijkheid is nodig tot samenhangende maatregelen te komen, die tot de nood-
zakelijke verkeersregulering leiden waardoor beperking van de rijsnelheden wordt bewerk-
stelligd.  
 
Hierbij moet worden gedacht aan: 

o Herinrichting van kruisingen die ten dele of geheel niet aan het Shared Space princi-
pe voldoen (o.a. Tolleane, Tsjerkereed)  

o Permanent herstellen van bestaande remmende maatregelen die (door onbekenden) 
ongedaan zijn gemaakt (zoals de wegversmalling op het bruggetje van de Mounlae-
ne maar wellicht ook elders) 

o Voorlichtings- en educatie campagnes onder bevolking (kwestie van een lange 
adem) 

o Structureel handhavingsprogramma dat leidt tot respecteren van de regels.  
 

Verder: 
 
• Bevolking betrekken 

De werkgroep is zich er zeer van bewust dat het meekrijgen van de bevolking belangrijk is. 
Meehelpt in ieder geval dat op grote schaal is meegedaan aan het belevingsonderzoek. 
Maar een vervolg is nodig en wel zodanig dat duidelijk wordt dat de regelgever zichzelf 
serieus neemt en ook bereid is tot handhaving om de veiligheid en leefbaarheid van de 
dorpen te waarborgen.  
In samenspraak met de gemeentelijke ambtenaar is besloten om in het najaar van 2018 een 
gezamenlijke voorlichtingsavond in Wijnjewoude over Shared Space te organiseren, met als 
doel de onderliggende notie voor het Verkeer- & Veiligheidsbeleid van de gemeente Op-
sterland te delen met de bewoners en vragen hierover te beantwoorden. Het activerende 
deel van de avond zal bestaan uit het in verschillende groepjes van bewoners en het beden-
ken van mogelijke verkeersoplossingen voor hun buurt. Vanuit de gemeente is de deskun-
dige hulp van Sjoerd Nota, onderzoeker van het kenniscentrum Shared Space van de NHL 
Stenden Hogeschool in Leeuwarden, ter beschikking gesteld.  
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Resumerend komen we tot het inzicht dat aan de toenemende stroom van klachten over verkeersvei-
ligheid en leefbaarheid, alleen een eind kan komen als aan een bepaalde voorwaarden wordt voldaan 
en samenhangende maatregelen worden getroffen 
 
Graag komen wij in samenwerking met het Bestuur van de Gemeente Opsterland tot de instelling 
van een tripartite overleg tussen Gemeente, Politie en Plaatselijk Belang om tot deze gedragen en 
samenhangede maatregelen te komen.  
Gaarne zijn wij bereid tot nadere toelichting bereid. 
 
In afwachting van uw welwillende reactie, teken ik namens de werkgroep PB Veiligheid & Verkeer 
 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
 
 
 
Martin de Vries 
Vz Werkgroep 
Bestuurslid Plaatselijk Belang 
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Bijlage I 
 
Analyse van de cijfers uit de Excell sheets 
 

Weinterp-West 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Bij analyse voertuigklassen vanaf N381
        maar vanuit andere richting ver-
gelijkbare cijfers  
 
 
 
 
 
 
Dit zijn cijfers vanuit richting N381, vanuit sparjeburd gemiddelde snelheid 2 
km/h lager. 
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Is beeld gezien vanaf N381,  
Vanuit andere richting vergelijkbaar, iets lagere snelheid, gemiddelde ligt 2km/h lager.  
Vrachtwagens met trailers rijden gemiddeld zo’n 10 km/h langzamer dan auto’s en bestelwagens. 
Overige zitten dicht bij elkaar (tweewielers iets lager). 

 
Enkele belangrijke conclusies: 
 
• We zien een sprongetje in verkeersintensiteit na ingebruikname nieuwe N381 (2016 t.o.v. 2015) 
• Hierbij is sprake van behoorlijk aantal vrachtwagens (zo’n 10% van het verkeer) 
• Het gemiddelde ligt weliswaar op zo’n 62 km/h, echter met deze intensiteit betekent dat een 

groot deel veel harder rijdt dan de toegestane maximum van 60 km/h 
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Weinterp-Oost 
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Enkele belangrijke conclusies: 
• We zien een behoorlijke sprong in verkeersintensiteit (t.o.v. 2015 uiteindelijk meer dan 60%!!!) 

na ingebruikname nieuwe N381. 
• Hierbij is sprake van een behoorlijk aantal vrachtwagens (zo’n 10% van het verkeer) 
• Het gemiddelde ligt weliswaar op zo’n 60 km/h, echter met deze intensiteit betekent dat een 

groot deel veel harder rijdt dan de toegestane maximum van 60 km/h 
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Duerswâld 
  

 
Bij analyse voertuigklassen vanaf Bakkeveen 

vanuit andere richting vergelijkbare cijfers 
 
Dit zijn cijfers vanuit richting Bakkeveen, vanuit andere richting vergelijkbare cijfers. 
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Is plaatje vanuit Bakkeveen, vanuit andere richting vergelijkbare cijfers. Vrachtwagens met trailers en 
tweewielers rijden zo’n 10 km/h langzamer dan andere categorieën. 

 
Enkele belangrijke conclusies: 
• We zien eerst een sprongetje in verkeersintensiteit (2016 t.o.v. 2015) na ingebruikname nieuwe 

N381 en in het meest recente jaar weer eenzelfde daling. M.a.w. metingen schommelen nogal. 
• Hierbij is sprake van een behoorlijk aantal vrachtwagens (zo’n 6% van het verkeer) 
• Het gemiddelde ligt weliswaar op zo’n 56 km/h, echter met deze intensiteit betekent dat een 

groot deel veel harder rijdt dan de toegestane maximum van 60 km/h 
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Klein Groningen/Opperhaudmare 
Omdat we verder geen Excel bestanden beschikbaar zijn, zijn de navolgende analyses enigszins be-
perkter dan de voorafgaande.  

         
 

 
Enkele belangrijke conclusies: 
• Voor Opperhaudmare een grote daling van intensiteit na ingebruikname nieuwe N381 (> 80%).  
• Ook de Tolleane lijkt enigszins de intensiteit te zijn afgenomen.  
• Voor de overige wegen hebben we helaas nie of nauwelijks data voor handen.  
• Hoewel (nog) geen metingen zijn gedaan, wordt op basis van visuele waarnemingen vastgesteld 

dat er gemiddeld beduidend harder wordt gereden dan de toegestane 60k/h.  
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Bijlage II 
 

Nieuws van de werkgroep Veiligheid en Verkeer Wijnjewoude 
(Gepubliceerd in juli/augustus nummer van het dorpsblad “de Ban”) 

 
In 2017 heeft het Plaatselijk Belang van Wijnjewoude de werkgroep Verkeer & Veiligheid ingesteld 
om in samenwerking met de Gemeente en Politie te zoeken naar maatregelen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid en het verminderen van de verkeersoverlast. De aanleiding hiervoor was een 
toegenomen klachtenstroom t.a.v. het verkeer rond de verbindingswegen Klein Groningen / Opper-
haudmare, Merkebuorren en de Weinterp in Wijnjewoude. Om goed te werk te kunnen gaan, is er in 
het voorjaar van 2018 een korte vragenlijst uitgezet onder de aanwonenden van deze straten. De 
respons is hoog te noemen. In totaal hebben 110 huishoudens (!) hun mening geuit. Bedankt aan 
iedereen die de enquête heeft ingevuld.  
 
In dit stuk delen we graag de uitkomsten met jullie. 
 

 
 
In eerste instantie zijn er vragen gesteld naar de tevredenheid van de huishoudens als het gaat om de 
veiligheid en ervaren overlast (leefbaarheid) van het verkeer. Daarbij kon men een cijfer geven van 1 
t/m 10. De resultaten zijn eigenlijk wel onthutsend. Zo geeft men gemiddeld genomen een ruime 5 
als het gaat om de huidige inrichting van de shared space kruisingen (geen verkeersborden, rechts 
gaat voor). De ervaren veiligheid (gemiddeld een 4,5) lijkt vooral bij stukken van de Merkebuorren 
(midden en gedeelte Meiinaorien) en Weinterp-Oost (gedeelte Opperhaudmare tot N381) als pro-
bleem te worden ervaren. Met een gemiddelde score rond de 3,2 valt de eensgezindheid onder de 
straten op als het gaat over de mate waarin men denkt dat het verkeer zich aan de snelheid houdt (of 
eigenlijk beter gezegd niet aan de snelheid houdt). Geluidsoverlast (gemiddelde 4,5) lijkt vooral een 
probleem te zijn bij de Weinterp (vooral het oostelijk deel scoort met een gemiddelde van 2,4 laag) en 
stukken van de Merkebuorren (Oost en gedeelte Meijnaorien). Overigens geven Klein Groningen 
(gemiddeld 6,4) en Merkebuorren centrum (gemiddeld 7) dit aspect juist een ruime voldoende.  
 
Ook lijkt men het gemiddeld genomen niet eens te zijn met stellingen die erover gaan dat de herin-
richting van het wegennet rondom de N381 een verbetering t.a.v. veiligheid en leefbaarheid voor de 
aanwonenden teweeg heeft gebracht.  Hierbij lijkt men het vooral oneens te zijn met de eventueel 
afgenomen verkeerssnelheid door de herinrichting met de daarbij genomen maatregelen. Lage scores 
(dus meer oneens) op de andere onderdelen (veiligheid, intensiteit verkeer en geluidsoverlast) zien 
we vooral terug bij de Weinterp (vooral het oostelijk deel ziet geen verbetering) en het Merkebuorren 
gedeelte Meijnaorien. Klein Groningen/Opperhaudmare en Merkebuorren centrum geven daarente-
gen aan wel verbetering op deze onderdelen te hebben ervaren. Kennelijk speelt hierbij dat het aan-
tal verkeersbewegingen bij Klein Groningen/Opperhaudmare is gedaald met ruim 80% per etmaal, 
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terwijl recente tellingen uitwijzen dat juist voor het oostelijk deel van de Weinterp zich een stijging 
heeft voorgedaan van meer dan 60% (!) van het aantal passerende motorvoertuigen per etmaal sinds 
de herinrichting van het wegennet. 
 

 
 
Als we vervolgens vragen of er ook contact met gemeente en/of provincie is geweest over zaken 
betreffende de herinrichting, snelheid, veiligheid etc., dan blijkt van de 110 huishoudens voor bijna 
een kwart van het totaal dit het geval te zijn. Opmerkelijk is dat slechts een kleine 20% daarvan vindt 
dat hun vraag daarbij ook afdoende is beantwoord. Aan het einde van de vragenlijst kunnen door de 
respondenten ook nog wat andere punten aan de werkgroep verkeer en veiligheid worden meege-
geven.  We beperken ons in het onderstaande tot de meest genoemde. Zo wijst zo’n 30% van de on-
dervraagden op het belang van gedragsverandering en/of handhaving als het gaat om de geconsta-
teerde misstanden in het verkeer. Dit speelt bij alle straten en geldt vooral t.a.v. de gereden snelheid. 
Bij de Weinterp geeft bijna de helft van de respondenten aan geluidsoverlast te ervaren van de aan-
gelegde graskeien. Ook het slechte uitzicht als je van de N381 komt (vanaf Drachten) en de Weinterp 
op wilt rijden, wordt een aantal keer genoemd. Bij de Merkebuorren levert vooral het parkeerbeleid 
(auto’s op de stoep), de hoge stoepranden en fietsers op het trottoir bij de buurtbewoners veel erger-
nis op. Zowel bij de Weinterp als de Merkebuorren leidt bovendien het ruwe wegdek/klinkers voor 
een flink aantal huishoudens tot overlast. Klein Groningen/Opperhaudmare wijst naast de te hoge 
snelheid van het voorbijrazend verkeer, vooral op de gevaarlijke situaties die ontstaan bij het kruis-
punt (bij Klein Groningen), wanneer er geen voorrang wordt verleend.   
 
Het doel van de werkgroep was dat de werkgroep de ervaringen van de aanwonenden wil meene-
men en gebruiken in de te nemen acties. Door het grote aantal huishoudens dat de enquête heeft 
ingevuld, durven wel te zeggen dat we een goed beeld hebben gekregen wat er allemaal speelt. We 
zullen met deze uitkomsten verder werken aan ons doel voor een veilig en leefbaar Wijnjewoude.  
Mocht je de anonieme uitkomsten van de enquête over jouw buurt willen ontvangen, laat het dan 
even weten. Wij zullen er dan voor zorgen dat je deze krijgt. 


