
Stappenplan kruising Winamerdyk – Haulewei 
 

Inleiding 
Tijdens de jaarvergadering van 2019 is de Dorpsvisie 2019-2029 goedgekeurd door de leden van de 

jaarvergadering. In deze dorpsvisie worden een viertal thema’s en daaraan gekoppelde actiepunten 

omschreven.  De thema’s zijn wonen, verkeer, toerisme en vrije tijd en voorzieningen.  

Het thema verkeer bevat een aantal aandachtspunten. Dit plan van aanpak richt zich op één van die 

aandachtspunten, het verbeteren van de veiligheid van de kruising Winamerdyk – Haulewei. 

Kruising Winamerdyk – Haulewei. 
In de afgelopen 10 jaar zijn door de betrokken instanties een aantal maatregelen genomen ter 

bevordering van de veiligheid op de Haulewei en de kruising. Er zijn o.a. middengeleiders op de 

kruising Haulewei - Winamerdyk geplaatst en er is bij deze kruising een minimale opstelruimte 

gecreëerd tussen de twee rijbanen in. Verder is de markering op de Haulewei gewijzigd. Van een 

doorgetrokken kantstreep met as-markering naar een onderbroken kantstreep zonder as-markering. 

Ondanks deze aanpassingen wordt de kruising nog steeds als onveilig ervaren.  

 

Figuur 1  - kruising Winamerdyk - Haulewei – situatie aug. 2015 

  

 

 

 

 

 

 



    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeerskundig toekomstbeeld 2020-2030 
In opdracht van het bestuur van vereniging dorpsbelang Wijnaldum is er door studenten van de 

NHL/Stenden een onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid en toegankelijkheid van Wijnaldum. 

Hierbij is ook gekeken naar de kruising Winamerdyk – Haulewei. In hun eindrapport doen de 

studenten enkele voorstellen ter verbetering van de veiligheid op deze kruising. Eén van de 

voorstellen die wordt gedaan in dit onderzoek is om de Haulewei af te waarderen naar 60km/h. Dit 

voorstel is mede ingegeven door de constatering dat de gewijzigde wegmarkering niet past bij die 

van een gebiedstoegangsweg Type II (maximum snelheid 80 km/h). De huidige gewijzigde markering 

sluit aan bij dat van een erftoegangsweg waar een maximumsnelheid van 60km/h per uur geldt. 

Tijdens de ledenvergadering in maart 2022 is dit voorstel besproken, hier zijn de leden tegen. Het 

voorstel om op de kruising zelf een maximum snelheid van 60 km/u in te voeren in combinatie met 

bebording welke aangeeft dat het een gevaarlijke kruising betreft, krijgt wel de instemming van de 

aanwezige leden. Ook een andere kleur van het wegdek op de kruising krijgt bijval vanuit de 

vergadering. 

  

Figuur 2 - kruising Winamerdyk - Haulewei – situatie mrt 2022 



Varianten 
Naast de in het onderzoek voorgestelde maatregelen zijn er nog meer mogelijkheden/ 

overwegingen. Hieronder een aantal op een rij gezet: 

- Het plaatsen van bebording teneinde weggebruikers alert te maken dat zij een gevaarlijke 

kruising naderen. 

- Het wijzigen van de maximum snelheid op alleen de kruising.  

 

Figuur 3 – Aanpassen maximum snelheid op kruising (Burgum) 

- Het aanbrengen van een afwijkende kleur van het kruisingsvlak. 

 

Figuur 4 – Kruisingsvlak met afwijkende kleur (Molkwerum) 



- Het aanbrengen van een bredere middengeleiders en aparte fiets- en voetgangersoversteek 

waarbij fietsers en voetgangers voldoende opstelplaats tussen de rijbanen in. 

 

Figuur 5 - Schets aparte fiets- en voetgangersoversteek kruising Winamerdyk 

 

  



- Het aanbrengen van aparte fiets- en voetgangersoversteek t.h.v. oversteek Waaigatspaad. 

 

Figuur 6 – Oversteken in twee keer met voldoende opstelruimte 

  



- Het realiseren van een ovonde. Ovondes komen steeds vaker voor in het Friese wegbeeld. Zo 

is er bijvoorbeeld recent besloten om bij Jistrum een bestaande kruising aan te passen naar 

een ovonde. “De provincie Fryslân kiest voor een ovonde om zo een uniform en consistent 

wegbeeld ontstaat in Friesland. De ovonde zorgt ervoor dat er voldoende snelheid uit het 

verkeer wordt gehaald. Dat zou met een gewone rotonde minder het geval zijn geweest. Ook 

kunnen de bushaltes beter worden geïntegreerd.”  

Zie ook ovondes in Morra, Anjum, Wjelsryp, Parrega, Hemelum, Harich enz. 

 

 

Figuur 5 - Ontwerp rotonde Jistrum 

- Een 60 zone met bushaltes aan de weg zoals Dorpsbelang Sexbierum voor ogen heeft. 

- Andere opties zoals… 


