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Vlnr  Rinus 

Roodvoets-

Jurjen Stelling-

werf-Niek Ha-

goort-Roy de 

Torbal 

 

 

 

 

 

Wij vertegenwoordigen de Dorpsbelangen van  

               Ryptsjerk–Gytsjerk-Oentsjerk-Aldtsjerk. 

In de periode 2010-2016 zijn er door Provincie Fryslân in overleg met de 

Gemeente Tytsjerksteradiel en Veilig Verkeer Nederland werkzaamhe-

den uitgevoerd aan de Traverse Marwei - Rengersweg-Trynwâldsterdyk 

– Westerdijk (N361). Qua verkeersveiligheid was het concept van 

Shared Space daarbij leidend. 

De verenigingen van Dorpsbelangen krijgen veel klachten ten aanzien 

van de veiligheid. Daarom hebben de vier Dorpsbelangen hun krachten 

gebundeld om de al lopende en aankomende projecten van Provincie 

Fryslân en de Gemeente Tytsjerksteradiel te toetsen. We hebben daar-

toe de knelpunten geïnventariseerd en een wensenlijst opgesteld. 
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             Trynwâlden, 16 mei 2019 

Aan Provincie Fryslân, 

Ter attentie van formateur Mw. E. Blaauw,  

Tweebaksmarkt 52, 

8911KZ  Leeuwarden 

 

Onderwerp: werkzaamheden N361 uit te voeren door de Provincie Fryslân en Gemeente Tytsjerksteradiel 
(WERKGROEP N361) 

 

Geachte mevrouw Blaauw, 

 

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de knelpunten in de N361. Uit oog-
punt van verkeersveiligheid, verzoeken wij u deze urgente punten heel hoog op uw prioriteiten lijst te 
zetten. Wij zijn vertegenwoordigers van de Dorpsbelangen van Ryptsjerk–Gytsjerk-Oentsjerk-Aldtsjerk. 

Reeds in de jaren 70 werd er gesproken over een ruime weg tussen Lauwersoog en Leeuwarden buiten de 
Trynwâlden om, maar vanwege protesten van de Wielenwerkgroep is deze weg omgeleid via de dorpen 
(N361). Nadien is gebleken dat dat geen goede oplossing was en kwam de roep om ‘een centrale as’ tus-
sen Dokkum – Wâldwei. Deze is inmiddels aangelegd. Tussentijds is gekozen voor een verbetering van de 
N361. De daarbij beoogde doelstelling (van verkeersweg naar dorpsweg) en de afwaardering van Dokkum 
naar Aldtsjerk van 100 naar 80 km per uur is nog niet gerealiseerd en daarom moet er een vervolg komen.  

De verenigingen van Dorpsbelangen krijgen veel klachten ten aanzien van de veiligheid. Daarom hebben 
de vier Dorpsbelangen hun krachten gebundeld om de al lopende en aankomende Projecten van Provincie 
Fryslân en de Gemeente Tytsjerksteradiel te toetsen. 

Wij signaleren de navolgende knelpunten: 

 

Ryptsjerk  

Opwaarderen wandelpad naar fietsen wandelpad (Westerdijk: E10/wokpaleis – Ypeijsingel) 

Ontsluitingsweg voor landbouw verkeer (ontlasten oude dorpskern) 

Afwaarderen Westerdijk-Trynwâldsterdyk van 80 naar 60 km per uur. 

 

Gytsjerk 

Verkeersplein Gytsjerk Zuid/faunapassage met kanoduiker/parkeer gelegenheid (afwaarderen naar 60kper 
uur) en aanleg fietstunnel  

Fietspad naar benzinestation  

Oversteek van dorp over Trynwâldsterdyk naar Atsje-bos  

Bushalte Trynwâldsterdyk nabij rotonde Nieuwe Straatweg 

Splitsing/afslag Trynwâldsterdyk - Rinia van Nautaweg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryptsjerk Gytsjerk Oentsjerk Aldtsjerk 

        



Nieuwsbrief   Werkgroep N361    Ryptsjerk-Gytsjerk-Oentsjerk-Aldtsjerk            juni 2019  

6-6-2019                                                                                              3                                                                   

Oentsjerk 

Afwaarderen Rengersweg i.v.m. beoogde halvering van het aantal verkeersbewegingen 

Rotonde Douwelaan/Sanjesreed 

Rotonde Van Haersmasingel 

Kruispunt Rengersweg - Wynzerdyk 

Dorpsplein bij Kafee It wapen fan Fryslân 

T-splitsing Rengersweg - dr. Kylstraweg 

Afslag Rengersweg naar Aldtsjerk (bij harpspeler) 

 

Aldtsjerk 

Behoud busverbinding (51) door dorp via Rengersweg, Van Sminiaweg (en evt Jonkerspaed); 

Afwaarderen tracé Rengersweg - Marwei (van 80 km naar 60 Km) 

Aanleg bomenrij(en) langs Rengersweg - Marwei – Rhaladyk, mede om karakter van dorpsweg te bevorde-
ren 

 

In maart en mei 2019 heeft de werkgroep op voorstel van Gedeputeerde Mw. Poepjes gesproken met Mw. 
G. Kluwer (Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, Opgave Infrastructuur en Mobiliteit van Provincie Frys-
lân) en de heer J. Zeemans (beleidsmedewerker Tytsjerksteradiel). De hiervoor genoemde verbeterpunten 
zijn in dit overleg toegelicht en gedetailleerd besproken. 

 

We gaan ervan uit, dat bovengenoemde verbeterpunten uw aandacht krijgen en dat u ze in het uit te voe-
ren programma c.q. coalitie-akkoord van de Provincie Fryslân zult opnemen. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryptsjerk Gytsjerk Oentsjerk Aldtsjerk 
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Wens is N361 vanaf Ovonde naar Dokkum af 

te waarderen van 100 naar 80 km per uur 

zodat landbouwverkeer ook van deze weg 

gebruiken kan maken en daarmee het dorp 

(Rhaladyk en Van Sminiawei/Fjildwei) van dit 

verkeer ontlast. 

Aanleg bushalte (lijn 51) bij wijze van proef 

tot eind 2020.  

Om veiligere oversteek te kunnen maken 

wordt Marwei afgewaardeerd van 80 naar 60 

km per uur.  Nog niet duidelijk is of deze aan-

passing geldt vanaf de Ovonde. 

Ter compensatie opknappen oude halte Cen-

trum dorp en bushalte Boskein. 

Wens is de Marwei een dorpskarakter te ge-

ven door aanplant van bomen langs westkant 

van deze weg . 

Wens is een veilige oversteek bij bushalte 

middels een geleider met een verspringen 

pad  (zoals bij Ryptsjerk)( midden berm), met 

verlichting van het looppad en fietsstalling. 

 Aldtsjerk 

Wensen zijn verder: 

- de Van Sminiawei en Jonkerspaed af te waarderen 

tot 30 km/ uur, als de proef met het strekken van de 

buslijn slaagt en anders de snelheid uit die weg te 

halen door het plaatsen van bloembakken. 

- aanleggen van fietsroute vanaf Rhaladyk richting 

Canterlandse weg/tegeltsjebrêge. 
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Afslag Dr. Kijlstraweg: 
Het overzicht verbeteren, door verlagen 
van de heggen. 
 
Verkeersplein bij Kafee: 
Overzicht verbeteren, afslag Wynzerdyk 
duidelijker markeren, plein duidelijke mar-
keren door rotonde of punaise of terras 
vergroten, een richtingsverkeer Heemstra-
singel opheffen,  
 
Oversteek naar bushalte met behulp van 
zebrapaden markeren. 
 
Snelheid beperken door aanleg midden-
berm. 
 
De rotondes op Van Haersmasingel en 
Douwelaan beide voorzien van fietsstrook 
en bij de laatste ook een zebrapad naar en 
van de bushalte. 

Oentsjerk 

Harpspeler, afslag naar Aldtsjerk:      

Wens is om de slinger in de weg te vervangen 
door een rotonde, mede om automobilisten te 
dwingen tot het matigen van de snelheid tot 
50 km en veilige oversteek te maken voor fiet-
sers, die uit Aldtsjerk. Op rotonde fietspad 
inkleuren.  
 

Aanleg van fietspad aan westkant van de Ren-
gersweg  

De veiligheid verhogen is  het 

gemakkelijkst door de maxi-

mum snelheid te verlagen van 

50 naar 30 km. Maar hiervoor is 

geen meerderheid te vinden tot 

op heden. 
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Afslag Gytsjerk noord te-
hoogte Hellinga-Bijlsma ze-
bra: deze veiliger maken voor 
overstekende fietsers en 
wandelaars door middel van 
fietsstrook en zebrapad. 

Bij de bushalte Gytsjerk 
noord fietsen stalling tbv 5 
fietsen overdekt simpel. 

Rotonde Straatweg: ter hoog-
te van bushalte een zebra-
pad, voor veiligere oversteek 

Fietspad  van de Rotonde 
Straatweg naar benzine sta-
tion Van der Belt. 

Terhoogte van het benzine 
station Van der Belt veilige 
oversteek (zebra?) naar Atje 
Boskpad 

Afslag Gytsjerk zuid, aanleg in 
Fauna Passage brug in N361 
tbv otterdoorgang en kano’s 
en schaatsers.  

Ten behoeve van het natuur 
gebied Fryske Gea, het reali-
seren van een parkeerplaat 
voor 5 autoos. 

Aanpassingen op de kano-
route tbv. kanoërs  en het 
realiseren van trekkers-
hutten bij de jachthaven. 

Gytsjerk 
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Aanpassen snelheid Faunapassage naar E10 
van 80Km/u >>naar 60Km/u, omdat op dit 
korte stukje circa 10 punten zijn waar weg-
gebruikers met elkaar in aanraking komen. 
Tevens wordt zo de geluidhinder naar het 
dorp beperkt.   

 

Aansluiting Breedijk; zichtbaarheid verbete-
ren door rood asfalt toe te passen.  

 

Ontsluitingsweg voor landbouwverkeer van 
Loon bedrijf Epema en veeteeltbedrijf Van 
Eijden naar de N361 ter hoogte van het 
Jeukebos. 

Ryptsjerk 

Jeukeboskje bereikbaar houden als rust- 

c.q. parkeerplaats voor vrachtauto’s.  

Ter hoogte van het Tsjerklânspead de berm 

verharden met graskeien. 

Ook de bushalte aan de oostzijde beter 

bereikbaar maken met een pad en fietsen-

stalling.  

Fietspad Oostzijde N361 ,van IJpeijsingel 

naar de Kruising E10 ( is reeds in planvor-

ming)  

 


