Verkeerskundig toekomstbeeld Wijnaldum 2020-2030
Eindrapport

Auteurs
Evelien van Beenen, Hilde Lanting en Britt Tesselaar

In samenwerking met
Dorpsbelang Wijnaldum

Datum
27 september 2019

NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Ruimtelijke Ontwikkeling

Conceptrapport

0

Inhoud
1 Inleiding ................................................................................................................................................................ 2
1.1 Aanleiding ..................................................................................................................................................... 2
1.2 Doelstelling en vraagstelling ......................................................................................................................... 2
1.3 Leeswijzer ..................................................................................................................................................... 2
2 Toekomstbeeld en visie: Wijnaldum 2020-2030 .................................................................................................. 3
3 Knelpunten: maatregelen en oplossingen ........................................................................................................... 4
3.1 Verkeersveiligheid: kruispunt Haulewei-Winamerdyk ................................................................................. 4
3.2 Hardrijden op Winamerdyk .......................................................................................................................... 6
3.3 Vrachtverkeer op Readyk en Alde Leane ...................................................................................................... 9
3.4 Fietsverkeer tussen Wijnaldum en Midlum ................................................................................................ 13
3.5 Parkeren in Wijnaldum ............................................................................................................................... 14
4 Conclusie ............................................................................................................................................................ 15
Literatuurlijst ......................................................................................................................................................... 16

1

1 Inleiding
De vereniging Dorpsbelang Wijnaldum is bezig met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Wijnaldum voor de
komende tien jaar. De visie is gericht op het behouden en waar mogelijk het versterken van de leefbaarheid in
het dorp.

1.1 Aanleiding
Dorpsbelang Wijnaldum geeft aan dat de verkeersstromen in en om het dorp een terugkerend aandachtspunt is.
Tot nu toe is er het nodige gebeurd op het gebied van wegen en infrastructuur in en om Wijnaldum. Dit gebeurde
steeds projectgewijs, waarbij individuele onderdelen van het wegennet werden aangepakt. Voor het bestuur van
Dorpsbelang Wijnaldum is het echter belangrijk dat er een samenhangende toekomstvisie voor het dorp als
geheel wordt gecreëerd.
Dorpsbelang Wijnaldum heeft de opdracht gegeven om dit toekomstbeeld op te stellen. De opdracht zal worden
uitgevoerd door drie Ruimtelijke Ontwikkeling-studenten van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Het
toekomstbeeld zal als leidraad dienen bij het ontwikkelen van nieuwe plannen in het kader van de
verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van het dorp en omringende boerenbedrijven.

1.2 Doelstelling en vraagstelling
Voordat een wenselijk toekomstbeeld kan worden ontworpen, is het van belang de huidige verkeerskundige
situatie in beeld te brengen. Een helder en compleet beeld van de huidige situatie is uitgewerkt door te
inventariseren en analyseren. De rapportage hiervan is te lezen in het inventarisatie- en analyserapport. Uit deze
inventarisatie zijn de kwaliteiten en knelpunten in de huidige situatie naar voren gekomen.
Na het vaststellen van de knelpunten en kwaliteiten in de huidige situatie, kan een visie worden opgesteld voor
de toekomst. Onderdeel van deze visie zijn oplossingen en maatregelen voor de benoemde knelpunten in de
huidige situatie. De onderzoeksvraag luidt daarom als volgt:
‘In hoeverre zijn er verkeerskundige knelpunten en kwaliteiten te vinden in de huidige verkeerskundige situatie
van Wijnaldum en wat is een gewenst toekomstbeeld voor Wijnaldum waarin passende oplossingen en
maatregelen voor de knelpunten zijn verwerkt?’
In het rapport voorafgaand aan dit rapport, het inventarisatie- en analyserapport, zijn de verkeerskundige
knelpunten en kwaliteiten, door inventariseren en analyseren, aangewezen, en kon vervolgens al een antwoord
worden gegeven op het eerste deel van de hoofdvraag. De conclusie van het inventarisatie- en analyserapport
geeft een antwoord op de vraag:
‘In hoeverre zijn er verkeerskundige knelpunten en kwaliteiten te vinden in de huidige verkeerskundige situatie
van Wijnaldum?’
De uiteindelijke conclusie van dit rapport geeft een antwoord op de gehele onderzoeksvraag.

1.3 Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk wordt het gewenste toekomstbeeld voor Wijnaldum, uit de ogen van de auteurs,
uitgewerkt met behulp van een visie. In het derde hoofdstuk worden de gevonden knelpunten uit het
inventarisatie- en analyserapport vervolgens herhaald en kort toegelicht. Voor ieder knelpunt worden
maatregelen of oplossingen uitgewerkt voor op korte termijn en voor op lange termijn. De maatregelen en
oplossingen worden toegelicht aan de hand van tekstuele uitleg en impressiebeelden. In hoofdstuk 4 wordt
vervolgens een conclusie getrokken en een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag in paragraaf 1.2
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2 Toekomstbeeld en visie: Wijnaldum 2020-2030
Uit de inventarisatie en analyse in het voorgaande rapport komt naar voren dat Wijnaldum een duidelijk
verblijfsgebied is, waar voornamelijk bestemmingsverkeer gebruik maakt van het wegennet. Echter, door de
aanwezigheid van agrarische bedrijven in de nabije omgeving maakt ook vrachtverkeer gebruik van wegen in
Wijnaldum.
Omdat het voornamelijk een plaats is om te wonen, vinden de auteurs leefbaarheid en veiligheid in en rond het
dorp belangrijk. Door onder andere snelheidsverschillen laag te houden, het verblijfskarakter te behouden en te
versterken en lage snelheden binnen de bebouwde kom te bevorderen, wordt de leefbaarheid versterkt en de
verkeersveiligheid verbeterd.
De visie van de auteurs luidt daarom als volgt:
‘Wijnaldum 2020-2030: samen werken aan een veilig en leefbaar verblijfsgebied!’
Deze visie vormt de basis voor de maatregelen en oplossingen voor de gevonden knelpunten, genoemd in het
volgende hoofdstuk.
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3 Knelpunten: maatregelen en oplossingen
In dit hoofdstuk worden de knelpunten die naar voren komen in het inventarisatie- en analyserapport kort
herhaald. Voor ieder knelpunt worden vervolgens maatregelen of oplossingen uitgewerkt, waardoor het
desbetreffende knelpunt wordt aangepakt en het probleem (gedeeltelijk) wordt opgelost.

3.1 Verkeersveiligheid: kruispunt Haulewei-Winamerdyk
Het kruispunt van de Haulewei met de Winamerdyk is door Dorpsbelang Wijnaldum aangegeven als knelpunt. Er
vinden vaak gevaarlijke situaties en (bijna-)ongevallen plaats. Het kruispunt is tussen 2014 en 2016 heringericht
waarmee de veiligheid al is verbeterd, maar doordat er geen uitvoegstroken of opstelstroken zijn voor het
afslaande verkeer blijft het een gevaarlijk punt.
De Haulewei voldoet niet aan de richtlijnen van een 80 km/uur-weg. De Haulewei is een provinciale weg en is
door de provincie Fryslân ook ingedeeld als erftoegangsweg. Voorheen had de weg as- en kantmarkering. In de
huidige situatie heeft de weg alleen onderbroken kantmarkering. Deze vorm van markering sluit aan bij het type
weg, namelijk een erftoegangsweg. Echter, de huidige maximumsnelheid sluit niet aan bij het type weg. De
maximumsnelheid op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom, wat hier het geval is, is normaal gesproken
namelijk 60 km/uur. Op de Haulewei geldt nog een maximumsnelheid van 80 km/uur.
Korte termijn
Op korte termijn is het nodig dat weggebruikers zich bewust worden van de gevaarlijke kruising van de Haulewei
en de Winamerdyk. Dit kan aan de hand van bebording.

Figuur 3. 1 Voorbeeld 1: bebording gevaarlijk kruispunt
(waarschuwingsbord J8)

Figuur 3. 2 Voorbeeld 2: bebording gevaarlijk kruispunt

Lange termijn
Op lange termijn kan de situatie op de kruising aangepakt worden door van de Haulewei een volwaardige
erftoegangsweg te maken. De weg is door de provincie Fryslân al ingedeeld als erftoegangsweg en valt binnen
een verblijfsgebied. Door een 60 km/uur-zone in te stellen op de Haulewei vanaf het kruispunt van de Haulewei
met de N390, wordt de maximumsnelheid verlaagd, wat een positief effect heeft op de verkeersveiligheid op de
weg.
Dit heeft ook gevolgen voor de kruising van de Haulewei met de Winamerdyk. Deze zou namelijk ook binnen de
60 km/uur-zone komen te vallen. Op de Winamerdyk en de weg tegenover de Winamerdyk, de Smitsleane, geldt
al een 60 km/uur-zone. Een kenmerk van een 60 km/uur-zone is de gelijkwaardigheid op kruispunten. Zowel op
erftoegangswegen binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom horen, volgens de richtlijnen,
gelijkwaardige kruispunten, dus kruispunten zonder voorrangsregeling.
Wanneer op de Haulewei een 60 km/uur-zone wordt ingesteld, is een volgende stap het aanpassen van de
kruising van de Haulewei en de Winamerdyk van een ongelijkwaardige kruising in een gelijkwaardige kruising. In
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de huidige situatie moet door verkeer vanaf de Winamerdyk en de Smitsleane voorrang worden verleend aan
verkeer op de Haulewei. Wanneer de Haulewei onderdeel wordt van een 60 km/uur-zone en de inrichting van
de kruising van de Haulewei en de Winamerdyk veranderd, gelden de reguliere voorrangsregels voor
gelijkwaardige kruisingen.
Met de ingreep wordt de verkeersveiligheid op de kruising vergroot. Ten eerste gaat de maximumsnelheid op de
Haulewei omlaag. Daarnaast wordt er van de weggebruikers meer gevraagd; zij moeten op een andere manier
opletten en voorrang verlenen. Een andere uitstraling zorgt voor een gelijkwaardige uitstraling, waardoor
weggebruikers zich ook bewust worden van de gelijkwaardigheid. Onderstaande afbeeldingen zijn beelden uit
andere situaties van gelijkwaardige kruispunten in 60 km/uur-zones (figuur 3.3 en 3.5). Op deze locaties zijn de
kruisingsvlakken verhoogd, verkeersplateau’s, en rood gemarkeerd. De plateau’s worden ingeleid met
taludstrepen. Ook de kruising van de Haulewei en de Winamerdyk zou op deze manier ingericht kunnen worden,
wanneer de Haulewei onderdeel wordt van een 60 km/uur-zone.
Om de snelheid van verkeer op de kruising nog meer te verlagen, en hierdoor de verkeersveiligheid nog meer te
verhogen, zouden ook verkeersdrempels kunnen worden geplaatst voor de kruisingsvlakken, zie figuur 3.4.
Nadelen hiervan zijn het extra geluid dat geproduceerd wordt door vaker afremmen en optrekken en eventuele
voelbare trillingen.
Belangrijk is dat deze ingreep gevolgen heeft voor een groter gebied dan alleen Wijnaldum. Voor een uniform en
verkeersveilig wegbeeld moet het gehele traject van de N393, waar de Haulewei ook onderdeel van is, en haar
grenzende dorpen worden bekeken en beoordeeld.

Figuur 3.3 Gelijkwaardige kruising in 60 km/uur-zone
(Hemelum)

Figuur 3. 3 Gelijkwaardige kruising in 60 km/uur-zone
(Molkwerum)

Figuur 3.4 Verkeersdrempel voor kruising in 60 km/uur-zone
(Andijk)
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3.2 Hardrijden op Winamerdyk
Uit meerdere metingen en data is gebleken dat er op de Winamerdyk harder wordt gereden dan de maximale
snelheid van 30 km/uur. De telling en meting uit 2013 en de floating car data uit maart 2019 tonen aan dat op
de Winamerdyk een snelheid van circa 50 km/uur wordt geregistreerd. Deze snelheid ligt ruim boven de
overschrijdbare snelheid en kan voor onveilige situaties zorgen. Daarmee wordt de Winamerdyk als knelpunt
gezien.
De Winamerdyk is vanaf de Haulewei 60 km/uur en loopt over naar een 30 km/uur-erftoegangsweg. Deze
snelheidsverandering wordt aangeduid met 30 km/uur-bebording. Daarentegen is er geen verandering zichtbaar
in de weginrichting en is de snelheidsverandering voor de bestuurder niet duidelijk aangegeven. De weginrichting
van de Winamerdyk is een typerende landbouwweg en heeft geen kantmarkering. Het type voldoet voor een 60
km/uur-inrichting, maar niet voor en 30 km/uur-inrichting. De inrichting voor een 30 km/uur-weg wordt namelijk
vaak in bestrating (open verharding) uitgevoerd en geen asfalt.
Korte termijn
Een oplossing voor de korte termijn is om de weggebruikers bewuster te maken door middel van het plaatsen
van een matrixbord. Een matrixbord is namelijk confronterend voor de gebruiker en daarmee past de gebruiker
vaak meteen zijn/haar snelheid aan.
Er zijn verschillende matrixborden die de gemeente in haar bezit heeft. Een aantal van deze matrixborden over
snelheid wordt hiernaast weergegeven op figuur 3.6, figuur 3.7 en figuur 3.8.

Figuur 3.6 Matrixbord met snelheidsaantal
Figuur 3.2.1. Matrixbord met snelheidsaantal

Figuur 3.8 Matrixbord met aanduiding ‘te snel’

Figuur 3.7 Matrixbord met smiley aanduiding
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Een andere mogelijke oplossing voor de korte termijn is het plaatsen van bijvoorbeeld een skelter in de berm of
op de weg. Bij deze oplossing kan een skelter of bijvoorbeeld een kinderfiets op de weg worden geplaatst
waardoor de weggebruikers snelheid minderen omdat zij spelende kinderen verwachten.
Nog een andere mogelijk is om 3D-tekeningen op het wegdek aan te brengen. Deze tekeningen lijken echt
omhoog te staan waardoor de weggebruikers vaart zullen minderen. Het kan gaan om een tekening van een kind
of een voorwerp zoals een skelter of fiets of iets dat Wijnaldum past.

Figuur 3.10 3D tekening van spelend kind

Figuur 3.9 3D tekening met fibula

In figuur 3.9 is de fibula te zien in een 3D-tekening op de weg. De fibula is een mooie verbinding met de
geschiedenis van Wijnaldum.
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Lange termijn
Het asfalt van de Winamerdyk is verouderd en moet vervangen worden om onveilige situaties te voorkomen. De
bermen zijn niet geschikt om uitwijkende voertuigen op te vangen en het wegdek is versleten.
Op lange termijn zal dit asfalt moeten worden vervangen door bijvoorbeeld een open verharding. Er zijn
verschillende open verhardingsmogelijkheden waarvan de klinker de meest toegepaste is. Klinkers zorgen voor
snelheidsvermindering omdat het comfort van de weggebruiker minder is dan bij asfalt. Wel kunnen de klinkers
voor geluidsoverlast zorgen voor de omwonenden omdat bij klinkers meer geluid wordt geproduceerd. Met
name als vracht- en landbouwverkeer gebruik maakt van deze weg kan er geluidsoverlast ontstaan.
Een andere mogelijk dan klinkers is streetprint. Streetprint is asfalt met daar in een print gedrukt. Door voor
streetprint te kiezen krijgt de weg de uitstraling van een weg met klinkerverharding maar wordt de
geluidsoverlast beperkt doordat het om asfalt gaat.
Deze soort is een prettige ondergrond voor voertuigen.
Een impressie voor de Winamerdyk met klinkers is als volgt weergegeven;

Figuur 3.11 Klinkerbestrating op de Winamerdyk
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3.3 Vrachtverkeer op Readyk en Alde Leane
Doordat vracht- en landbouwverkeer door het dorp over de Readyk en Alde Leane rijdt, ontstaat overlast voor
de bewoners. Ook wordt regelmatig te hard gereden door het vracht- en landbouwverkeer, wat voor extra
overlast zorgt. Om de overlast te beperken of zelfs helemaal weg te nemen is nagedacht over verschillende
oplossingen.
Mogelijke oplossingen zijn:
Korte termijn: Vracht- en landbouw verkeer alleen op bepaalde tijden laten rijden
Middel lange termijn: Een nieuwe route over de N31 aangeven voor vrachtverkeer
Lange termijn: Een nieuwe (rond)weg rond het centrum aanleggen

Figuur 3.12 Voorbeeld bord verboden vrachtverkeer

Figuur 3.13 Voorbeeld bord met tijden Wijnaldum

Korte termijn
Op de korte termijn kan worden gekozen voor een simpele oplossing waar weinig veranderingen voor nodig zijn.
Zo kan er worden gekozen om het vracht- en landbouwverkeer alleen op bepaalde tijden door het dorp te laten
rijden. Bij deze maatregel zullen borden moeten worden geplaatst waarop tijden staan aangegeven wanneer het
vracht- en landbouw verkeer door het dorp mag rijden. Deze borden zullen op de toegangswegen naar het dorp
staan (Winamerdyk/Foarryp). Omdat er veel bedrijven aan de rand van het dorp zijn, is het belangrijk dat
minimaal twee keer per dag door het dorp mag worden gereden. Hierdoor kunnen bedrijven evengoed worden
bevoorraad. Om de precieze tijden te bepalen zal met de bedrijven en de bewoners moeten worden overlegd
om zo tot een geschikte oplossing te komen.
Om deze oplossing ook echt te laten werken is met name bij invoering van de maatregel handhaving nodig om
ervoor te zorgen dat het vracht- en landbouwverkeer niet doorrijdt. Ook zal na invoering regelmatig handhaving
plaats moeten vinden om ervoor te zorgen dat de regels opgevolgd blijven worden.
Voordat deze maatregel kan worden ingevoerd, moet eerst goed worden onderzocht welke bedrijven hier
allemaal mee te maken krijgen en of dit haalbaar is. Zo kan er bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat seizoensgebonden
producten kweekt en deze dus in een periode geoogst moeten worden waardoor er vracht- en/of
landbouwverkeer nodig is om de producten te vervoeren. Voor dit soort bedrijven is het niet mogelijk zich aan
de tijden te houden. Er moet dus goed overleg plaatsvinden tussen de bedrijven, de gemeente en de bewoners,
voordat deze maatregel kan worden ingevoerd.
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Figuur 3.14 Kaart routeverandering vrachtverkeer

Middellange termijn
Om op de middellange termijn het probleem van het (hardrijdende) vracht- en landbouwverkeer aan te pakken
kan er worden gekozen om het verkeer niet door het centrum richting de bedrijven aan de oostzijde te laten
gaan maar via de N31. Zo kan het vrachtverkeer bij afrit Harlingen worden doorgestuurd naar afrit Franeker om
vervolgens via de Getwerderdyk tot de Foarryp op de bestemming te komen zonder dat door het centrum wordt
gereden. Om dit in werking te stellen zal er voor de huidige plaats waar de afrit wordt genomen (Harlingen)
borden moeten worden geplaatst dat vrachtverkeer met bestemming Foarryp door moet rijden naar afrit
Franeker. Vervolgens moeten bij afrit Franeker ook borden staan welke de chauffeurs via de juiste route naar
Wijnaldum leiden (zie pijlen figuur 3.14).
Het is aannemelijk dat verkeer vanuit Leeuwaren afrit Franeker al neemt en dus hoeven hier geen borden te
worden geplaatst. Als blijkt dat het verkeer wel naar afrit Harlingen rijdt, kunnen alsnog borden worden
geplaatst.
Deze routeverandering kan zorgen voor een vermindering van vrachtverkeer in het centrum. Deze vermindering
kan zorgen voor minder overlast.
De overlast van landbouwverkeer wordt hiermee niet verholpen, omdat zij geen gebruik maken van de N31. Het
is dus belangrijk om te weten welk verkeer voor de meeste overlast zorgt.
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Lange termijn
Op de lange termijn kan worden gekozen om een nieuwe weg vanaf de N31 aan te leggen of een weg rond het
dorp aan te leggen.

Figuur 3.15 Nieuwe weg vanaf N31

In figuur 3.15 is een tracé vanaf de N31 welke kan aansluiten op de Haulewei of de Winamerdyk. Bij de N31 zal
een nieuwe aansluiting moeten komen, waardoor er een directe verbinding met Wijnaldum ontstaat. Vervolgens
kan de weg doorlopen tot de Haulewei met hierbij een aansluiting op de Foarryp. Ook kan worden gekozen om
de weg aan te sluiten op de Winamerdyk, wat kan zorgen voor meer overlast op de Winamerdyk, maar ook kan
zorgen voor minder onveiligheid op de Haulewei, omdat een extra aansluiting zorgt voor meer conflictpunten.

Figuur 3.16 Nieuwe rondweg

Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat Rijkswaterstaat akkoord gaat met een nieuwe aansluiting op de N31 is
nog een variant voorgesteld. Bij de tweede variant in figuur 3.16 is ook een rondweg voorgesteld welke niet via
de N31 zal lopen. Door deze rondweg wordt de overlast in het dorp wel beperkt maar zijn niet zulke grote
ingrijpende aanpassingen nodig als bij de eerste variant. Deze variant loopt van de Foarryp naar de Haulewei of
Winamerdyk. Ook bij deze variant moet een keuze worden gemaakt op welke weg aangesloten zal worden.
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Hieronder staan twee Impressie beelden voor de aanleg van een weg rond Wijnaldum.

Figuur 3.17 Betonpad

Het beton pad zal net als op het voorbeeld worden voorzien van verharde bermstroken (rammelstroken) zodat
het vracht- en landbouwverkeer elkaar zonder problemen kan passeren.

Figuur 3.18 Asfaltweg

In plaats van een beton pad kan ook worden gekozen voor een weg van asfalt. Hierbij zal het gaan om een simpel
uitgevoerd asfalt pad. (het pad wordt in werkelijk breder dan op figuur 3.18). Deze asfaltweg past beter bij de
eerste variant omdat dit beter past bij de aansluiting vanaf de N31.
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3.4 Fietsverkeer tussen Wijnaldum en Midlum
Op dit moment ontbreekt een rechtstreekse fietsverbinding van Wijnaldum naar Midlum. De huidige fietsroute
loopt langs het vrijliggende fietspad naast de Haulewei naar Midlum, deze route duurt op de fiets ongeveer 12
minuten.
Als de Winamerdyk en de Haulewei opnieuw worden ingericht en dan ook veiliger worden voor fietsers is de
bestaande fietsroute veiliger en dus een goede route naar Midlum. Bij eventuele herinrichting van deze wegen
moet dus ook rekening worden gehouden met de fietsers en de fietsvoorzieningen welke kunnen worden
toegevoegd op de wegen.

Figuur 3.19 Globale route fietspad

Lange termijn
Op de lange termijn kan worden gekeken of het mogelijk is een nieuw solitair fietspad met een directe verbinding
richting Midlum aan te leggen. Dit fietspad zal over grond lopen welk geen eigendom is van de gemeente,
waardoor de kosten hiervan hoog kunnen oplopen. In figuur 3.19 staat een globale fietsroute aangegeven. Het
fietspad zal de N390 moeten kruisen waarbij het beste kan worden gekozen voor een onderdoorgang of met een
brug over de N390 heen. Dit is de meest veilige keuze voor de fietsers en hierdoor ondervindt het overige verkeer
geen overlast.

13

3.5 Parkeren in Wijnaldum
Binnen de bebouwde kom van Wijnaldum wordt er soms overlast ervaren door geparkeerde auto’s. Binnen de
bebouwde kom van Wijnaldum geldt een 30 km/uur-zone. Hier mag op straat worden geparkeerd. In de Buorren
wordt overlast ervaren door geparkeerde auto’s, omdat deze staan geparkeerd naast de rijbaan. Dit is geen
duidelijk trottoir, waardoor handhaven op foutparkeren moeilijk is. En ondanks dat dit zichtbaar een andere
ruimte is dan de rijbaan, door de scheiding door middel van een molgoot, en het logischerwijze als trottoir dient,
is de vraag of deze ruimte wel alleen bedoeld is als ruimte voor voetgangers. Aan de overkant van deze strook
bevindt zich namelijk een soortgelijke ruimte. Deze is echter afgescheiden van de rijbaan door middel van
paaltjes en bomen. Daardoor wordt deze ruimte aan voetgangers gegarandeerd.
Ook buiten de Bourren is er soms sprake van parkeeroverlast. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door toeristen.
Toeristen zijn belangrijk voor Wijnaldum en haar omgeving. Voornamelijk tijdens de zomermaanden komen zij
naar Wijnaldum en omstreken om hier te wandelen en te fietsen.
Korte termijn
Zoals in de knelpuntenanalyse al is aangegeven, heeft het parkeren van bewoners in de Buorren buiten de rijbaan
te maken met het gedrag van de automobilisten, veelal de bewoners uit het dorp, waarschijnlijk voornamelijk
uit de Buorren. Bewoners van de Buorren parkeren hun auto voor hun huis, hier is immers ruimte, en laten de
rijbaan vrij.
Een eerste stap is daarom om de bestuurders van de geparkeerde auto’s of de bewoners van de Buorren bewust
te maken van hun gedrag. Dit kan op een verschillende manieren. Zo kan een oproep of artikel worden geplaatst
in de dorpskrant. Ook kunnen de woningen in de Buorren worden aangeschreven of kunnen briefjes op de ramen
van de geparkeerde auto’s worden geplaatst.
Belangrijk is dat een alternatieve parkeergelegenheid wordt aangewezen. Een logische locatie is parkeren op de
rijbaan in plaats van buiten de rijbaan. Bij het maken van deze keuze en het aanwijzen van een alternatief moeten
de meningen van dorpsbewoners ook worden meegenomen. Ook het stimuleren van parkeren op eigen terrein
kan de parkeeroverlast in de Buorren verminderen.
Om parkeeroverlast door geparkeerde auto’s van toeristen te beperken, is het een goede zaak deze parkeerders
te centreren. Een mogelijkheid is het centreren van de geparkeerde auto’s op het parkeerterrein naast het
dorpshuis De Bijekoer. Het plaatsen van een duidelijke verwijzing naar de gewenste parkeerplaatsen helpt
toeristen hun auto te parkeren op een locatie waar weinig overlast wordt ervaren.
Lange termijn
Wanneer de korte termijn-maatregelen niet leiden tot een verbetering in de parkeersituatie, kan er op lange
termijn gedacht worden aan het uitbreiden van de hoeveelheid parkeergelegenheid. Dit kan het toerisme ook
stimuleren.
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4 Conclusie
Voor het opstellen van het verkeerskundig toekomstbeeld van Wijnaldum is een hoofdvraag geformuleerd, die
als volgt luidt: ‘In hoeverre zijn er verkeerskundige knelpunten en kwaliteiten te vinden in de huidige
verkeerskundige situatie van Wijnaldum en wat is een gewenst toekomstbeeld voor Wijnaldum waarin passende
oplossingen en maatregelen voor de knelpunten zijn verwerkt?’. Om antwoord te krijgen op de gestelde
onderzoeksvraag is de huidige verkeerskundige situatie geïnventariseerd en geanalyseerd, deze inventarisatie en
analyse is uitgewerkt in het inventarisatie- en analyserapport, en is een maatregelenpakket opgesteld, dit pakket
is uitgewerkt in hoofdstuk 3 van dit rapport.
Dorpsbelang Wijnaldum heeft aangegeven dat de verkeersstromen in en om het dorp een terugkerend
aandachtspunt is. Dit blijkt ook uit de inventarisatie en analyse. Hieruit zijn een aantal knelpunten naar voren
gekomen.
Een eerste knelpunt is de verkeersveiligheid op de kruising van de Haulewei en de Winamerdyk. Om op de korte
termijn dit probleem op te lossen kan de bewustwording van weggebruikers worden verbeterd door bijvoorbeeld
het plaatsen van attentieborden. Op de lange termijn bestaat de mogelijkheid om het kruispunt te betrekken bij
een 60 km/uur-gebied. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid op zowel de kruising van de van de Haulewei en de
Winamerdyk als op de Haulewei zelf wordt verbeterd.
Een ander knelpunt dat naar voren is gekomen is het hardrijdend verkeer op de Winamerdyk. Een oplossing voor
de korte termijn is om de bewustwording te verbeteren door middel van het plaatsen van matrixborden of het
aanbrengen van 3D-tekeningen op de weg. Een oplossing voor de lange termijn is om de gehele Winamerdyk te
herinrichten en het asfalt te vervangen door een klinkerverharding of een streetprint.
Een derde knelpunt is het grote aantal (en hardrijdend) vracht- en landbouwverkeer op de Alde Leane en de
Readyk. Bij een maatregel voor de korte termijn kan hier worden gedacht aan het plaatsen van bebording om
het vrachtverkeer op bepaalde tijden te verbieden. Een mogelijk voor de middellange termijn is het aangeven
van een andere route voor vrachtverkeer op de N31. Op de lange termijn kan er een nieuwe (landbouw)weg
worden aangelegd rondom Wijnaldum of vanaf de N31.
Een volgend knelpunt is het ontbreken van een directe fietsverbinding tussen Wijnaldum en Midlum. Op de lange
termijn kan een nieuw direct fietspad worden aangelegd. Wanneer dit niet haalbaar is, kan op de huidige route
de verkeersveiligheid voor fietsers worden verbeterd. Een voorbeeld is het verbeteren van de verkeersveiligheid
voor fietsers op de Winamerdyk.
Als laatste wordt ook het parkeren in Wijnaldum als knelpunt benoemd. Een oplossing op de korte termijn is
parkerende weggebruikers, voornamelijk bewoners, bewust te maken van het probleem, door bijvoorbeeld het
plaatsen van een artikel in de dorpskrant. De parkeeroverlast veroorzaakt door toeristen kan worden aangepakt
door parkeergelegenheid te centreren en deze parkeergelegenheid duidelijk aan te geven.
Als bovengenoemde maatregelen worden toegepast worden de knelpunten, die naar voren zijn gekomen uit de
inventarisatie en analyse, aangepakt. Het maatregelenpakket is in de ogen van de auteurs effectief en realistisch.
De gevonden knelpunten in Wijnaldum zijn over het algemeen niet dermate ernstig dat ze direct moeten worden
aangepakt. Wel verdienen de knelpunten aandacht en zullen deze in de toekomst moeten worden verbeterd.
Ook sluiten de maatregelen aan bij de visie van de auteurs: ‘Wijnaldum 2020-2030: samen werken aan een veilig
en leefbaar verblijfsgebied!’ .
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