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In deze notitie zijn de uitkomsten opgenomen van een 
verkennend ontwerponderzoek naar de toekomstige inrichting 
van de kruising Venekoterweg – Houtwal. De notitie bestaat uit 
twee delen. 

In het eerste deel wordt de ontwerpopgave nader aangegeven 
op basis van een analyse van de ruimtelijke en verkeerskundige 
context. Deze analyse leidt tot een aantal algemene 
uitgangspunten voor het schetsontwerp. 

In het tweede deel van deze notitie wordt aangegeven hoe 
deze uitgangspunten zijn vertaald in een schetsontwerp voor 
de kruising en wordt het schetsontwerp voor de kruising 
Venekoterweg-Houtwal nader toegelicht. 

De Venekoterweg in Oosterwolde zal in de komende jaren een gedaantewisseling 
ondergaan. Belangrijke opgave in dit traject is de kruising met de Houtwal. Beoogd 
wordt om de Houtwal als hoofdontsluiting naar het centrum op te waarderen, waarbij 
de herkenbaarheid en ruimtelijke inpassing versterkt dienen te worden. Tevens dient de  
oversteekbaarheid van de Venekoterweg te worden verbeterd en de doorstroming van het 
verkeer op de Venekoterweg te worden gewaarborgd. 

Belangrijk gegeven binnen deze opgave is de opwaardering van de aansluiting van de 
Venekoterweg op de N381. Hierdoor zal in de toekomst het bedrijventerrein Venekoten-
Zuid ontsloten worden via een nieuw te realiseren ovonde bij de N381. Hiermee wordt de 
Venekoterweg ontlast van een deel van het zwaar verkeer. Tevens wordt ter hoogte van de 
aansluiting met de Ploeggang/Snellingerdijk een ovonde gerealiseerd om autoverkeer vlot 
en veilig af te wikkelen en fietsers de Venekoterweg veilig over te laten steken. 

In opdracht van de provincie Fryslân is begin 2015 samen met de gemeente 
Ooststellingwerf en de provincie Fryslân een verkennend onderzoek gedaan naar de 
inrichtingsmogelijkheden van de toekomstige kruising. Dit onderzoek heeft geleid tot een 
schetsplan. In voorliggende notitie zijn de uitkomsten van het onderzoek opgenomen. 

VOORAF LEESWIJZER
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Luchtfoto van de kruising Venekoterweg - Houtwal
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DE OPGAVE

Ruimtelijke kwaliteit en oversteekbaarheid
De ambitie is om de inrichting van de Venekoterweg meer in overeenstemming te 
brengen met het beoogde dorpskarakter, zonder daarbij afbreuk te doen aan de 
doorstroming. Specifiek voor de kruising Venekoterweg-Houtwal geldt dat deze 
kruising weinig zichtbaar en herkenbaar is. De nabije ligging van de brug over de 
Compagnonsvaart en de ligging van een rotonde aan de overzijde van de vaart maken de 
kruising met de Houtwal ondergeschikt in de ruimtelijke hiërarchie. 

In samenhang met de gemeentelijke ruimtelijke visie voor het centrumgebied wordt 
beoogd om de Houtwal als hoofdontsluitingroute naar het centrum te versterken. Zowel 
voor het busverkeer van en naar het busstation, als voor vracht- en autoverkeer van en 
naar de parkeervoorzieningen rondom het centrum dient de Houtwal in de toekomst 
als dé ontsluitingsaroute vanaf de N381 te fungeren. Daarvoor is het noodzakelijk om 
de herkenbaarheid en leesbaarheid van deze beoogde centrumroute vanaf de kuising 
te versterken. Tevens dient daarbij de  oversteekbaarheid van de Venekoterweg te 
worden verbeterd en de doorstroming van het verkeer op de Venekoterweg te worden 
gewaarborgd. 

De opgave is het vormgeven van de kruising Venekoterweg 
– Houtwal als herkenbare en volwaardige entree naar het 
centrum van Oosterwolde waarbij de ruimtelijke kwaliteit en 
oversteekbaarheid van de kruising worden verbeterd.

De Houtwal richting Appelscha (zuid)

De Molenweg richting Appelscha (zuid)

De Houtwal richting centrum (noord)

De Molenweg richting centrum (noord)

Het tankstation met daarachter de kruising en brugDe Venekoterweg richting de N381
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VERKEERSKUNDIGE CONTEXT

Goede doorstroming en bereikbaarheid bedrijventerrein
De Venekoterweg (N919) vormt een regionale ontsluitingsweg tussen Oosterwolde en 
Assen. Een veilige en vlotte doorstroming op de Venekoterweg is van belang om de regio 
bereikbaar te houden en om sluipverkeer op het onderliggende wegennet te voorkomen. 
Met de opwaardering van de aansluiting op de N381 wordt in de toekomst  een deel 
van het vrachtverkeer dat nu via de Venekoterweg het bedrijventerrein Venekoten-
Zuid bereikt via een nieuw te realiseren ovonde bij de N381 afgewikkeld. Een deel van 
het vrachtverkeer hoeft daarbij niet meer via de Venekoterweg te rijden. Tevens streeft 
de gemeente Ooststellingwerf naar een verkeerskundige afwaardering van de Houtwal-
zuidzijde voor autoverkeer richting Appelscha. Dit biedt mogelijkheden om de kruising in 
te richten als een T-splitsing, waar de Houtwal-zuidzijde geen onderdeel meer van uit zal 
maken.

De Houtwal-noordzijde heeft en houdt een belangrijke functie als ontsluitingsroute vanaf 
de N381 richting het centrum. Tevens is de Houtwal de route voor bussen van en richting 
het busstation. 

UITKOMSTEN	  VERKEERSTELLINGEN	  
Intensiteiten	  –	  autoverkeer	  (mvt/etmaal	  –	  werkdaggemiddelde)	  
	  

2700	  
	  

1250	  

9600	  

8050	  

200	  
	  

150	  

400	  

200	  

175	  
	  

UITKOMSTEN	  VERKEERSTELLINGEN	  
Intensiteiten	  –	  fietsverkeer	  (fietsers/etmaal	  –	  werkdaggemiddelde)	  
	  

Intensiteiten autoverkeer 
(mvt/etmaal - werkdaggemiddelde)

Intensiteiten fietsverkeer 
(mvt/etmaal - werkdaggemiddelde)

De nieuwe ontsluitingsroute voor zwaar verkeer van het zuidelijke bedrijventerrein vermijdt de Venekoterweg en 
sluit via een ovonde aan op de N381

VENEKOTERW
EG
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RUIMTELIJKE CONTEXT

Een volwaardige entree tot het dorpscentrum
Om de Houtwal verkeerskundig als entreeroute naar het centrum vorm te geven is 
het van belang dat vanaf de Venekoterweg ook ruimtelijk een duidelijk signaal wordt 
afgegeven dat de Houtwal dé entree naar het centrum is. In de huidige situatie zien we 
achtereenvolgens de kruising, de brug en de rotonde. Zowel ruimtelijk als verkeerskundig 
ligt een sterke nadruk op de rotonde. Dit lijkt het beslismoment voor de route naar het 
centrum. We zien dan ook veelvuldig auto’s via de Molenweg-noord naar het centrum 
rijden in plaats van via de Houtwal-noord. Dit wordt nog eens versterkt door de sterke 
industriële sfeer van de Houtwal (denk bijvoorbeeld aan de bebording en de beeldkwaliteit 
van de gebouwen). Bovendien overheersen de verkeerskundige ingrepen de aanwezige 
ruimtelijke én historische kwaliteiten van de Compagnonvaart en de dubbele bomenrij 
waar vroeger de tramlijn tussen lag.

Om de leesbaarheid en herkenbaarheid van de Houtwal als centrumroute te versterken 
valt er niet alleen verkeerskundig maar ook ruimtelijk veel te winnen. Denk hierbij aan het 
versterken van de bomenrijen, het verbeteren van de zichtbaarheid op het water en de 
herkenbaarheid van de brug. Kortom een dorpsere sfeer.

UITGANGSPUNTEN	  
groenstructuren	  
	  

ü  De	  bomenstructuur	  gebruiken	  om	  Houtwal	  als	  entree	  te	  versterken	  	  
ü  Knooppunt	  kwalitaLever	  inrichten	  	  
ü  De	  bomen	  van	  de	  houtwal	  meer	  als	  doorgaande	  lijn	  (de	  oude	  tramlijn)	  benadrukken	  	  

De tram op de Houtwal in Oosterwolde reed net als in 
deze afbeelding van Frederiksoord tussen de dubbele 
bomenrij.

Deze oude boomstructuren zijn nog steeds herkenbaar 
in het landschap.

De rotonde heeft de overhand in de ruimte

Voorbeelden van straten waar groen en water de sfeer bepalen.

De industriële inrichting van de Houtwal doet niet 
vermoeden dat het om de centrumroute gaat
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CONCEPTSCHEMA’S

CENTRUM

APPELSCHA

VerkeersstructurenRuimte versus functie
Het ontwerp gaat uit van een fysieke afsluiting van de Houtwal-zuidzijde voor het 
gemotoriseerde verkeer. De bestaande breedte van de rijbaan op de brug is maatgevend 
voor de kruising.  Voor het doorgaande fietsverkeer wordt uitgegaan van een vrijliggend 
tweerichtings fietspad aan de centrumzijde van de Venekoterweg. Aan de andere zijde 
wordt een onverplicht gecombineerd fiets-/voetpad voorzien. 

De nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein via de ovonde wordt aangegrepen om de 
Houtwal-zuidzijde af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer waardoor er een verkeersveiligere 
situatie ontstaat in de vorm van een T-kruising met minder oversteekbewegingen. Dit biedt 
de mogelijkheid om de kruising kleinschaliger te dimensioneren.

Als hoofdroute herkennen we als eerste het doorgaande traject van de Venekoterweg 
en als tweede de aftakking Molenweg-zuid naar Appelscha en Houtwal-noord richting 
centrum als secundaire route.

De kruising Venekoterweg - Houtwal bevindt zich op een knooppunt van verschillende 
ruimtes (landschap, woongebied en bedrijventerrein). Ook ligt het langs twee herkenbare 
historische lijnen, de Compagnonvaart en de dubbele bomenlaan. Met de inrichting 
van het kruispunt willen we de functionele aspecten van de kruising zo goed mogelijk 
faciliteren. Dit concept willen we echter ondersteunen met ruimtelijke elementen (bomen, 
materiaalgebruik, meubilair, etc.) zodat het gebruik van verkeerskundige maatregelen 
(paaltjes, heuvels etc.) zoveel mogelijk beperkt kan worden. 

fiets

auto
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GroenstructurenSferen
Ook de groenstructuren dragen bij aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de kruising. 
De bestaande dubbele bomenlijn langs de Houtwal wordt benadrukt als doorgaande lijn 
óver de Venekoterweg; als een poort tot de brug. Lagere groenstructuren kunnen worden 
ingezet om de industriële sfeer van de gebouwen te verzachten. Een solitaire boom ter 
hoogte van de kruising kan de herkenbaarheid nog meer versterken.

De verkeerskundige structuur wordt ondersteund door ruimtelijke elementen. In het 
gemeentelijk sfeerbeeld voor het centrum staat de Houtwal richting centrum opgenomen 
als route met een dorpse sfeer. Door deze sfeer en kleinschaligheid tot op de Venekoterweg 
te trekken, wordt het doorgaande karakter onderbroken en wordt de kruising als dusdanig 
herkenbaar. Door de brug ook bij de kruising te betrekken ontstaat er meer eenheid in 
plaats van losse verkeerskundige elementen.
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SCHETSONTWERP

Optimale inbedding
Een herkenbare ruimte 
De lijn van de keermuren wordt gebruikt voor het afbakenen van de kruising. De brug 
wordt bij de kruising betrokken en versterkt als herkenningspunt. Op de kruising wordt 
onderscheid gemaakt tussen de randen en de rijloper.

De randen 
In de randen van de kruising wordt een rood/bruine klinkerverharding toegepast, die het 
karakter van de bebouwde kom benadrukt. Met uitzondering van het brugdeel liggen de 
randen op hetzelfde niveau als de rijloper, zodat fietsers de randen gemakkelijk op en af 
kunnen rijden. Fietsers en voetgangers delen hier de ruimte. In de randen wordt tevens 
de openbare verlichting, bewegwijzering en eventuele bochtbeschermers geplaatst.  

Voor de afwatering wordt gebruik gemaakt van lijngoten tussen het asfalt en randen die in 
klinkerverharding worden uitgevoerd. 

De rijloper 
De kruising wordt voorzien van een (gekleurde) rijloper in asfalt. De randen van de 
rijloper bestaan uit een circa 40cm brede strook in asfalt met dezelfde kleurstelling als 
de klinker in de randen. Deze stroken versmallen het kruisingsvlak visueel en hebben 
een attentieverhogende en snelheidsremmende effect. Tevens passen deze stroken 
bij het karakter en de sfeer van de toekomstige inrichting van de Houtwal, waar ze als 
rabatstrook in klinker worden uitgevoerd.

Fietsers 
Fietspaden sluiten aan op de randen van de kruising. In de randen wordt geen fietsstrook 
aangegeven, maar fietsers kunnen vrij over de randen hun weg zoeken. Voor fietsers 
komende uit zuidelijke richting langs de Venekoterweg wordt een voorziening in de vorm 
van een schrikhekje getroffen (eventueel gecombineerd met oversteekaanduiding op 
de rijloper) zodat zij haaks de Venekoterweg oversteken, zodat het zicht op autoverkeer 
optimaal is. Op de brug kunnen de fietsers uitwijken naar de gekleurde asfaltstroken.

Elementen 
In de oostrand van de kruising wordt op zorgvuldige wijze een opvallende bewegwijzering 
richting het centrum ingepast. 

Rondom de kruising worden lage lichtmasten geplaatst met bijzondere armaturen die 
de sfeer van een bijzondere plek binnen de bebouwde kom benadrukken. Daarbij wordt 
aangesloten bij verlichting die elders in Oosterwolde op dergelijk locaties reeds wordt 
toegepast. 

In beginsel wordt er van uitgegaan dat autoverkeer door de vormgeving en de 
aanwezigheid van openbare verlichting binnen de randen op de rijloper blijft. Omdat 
de randen a-niveau aansluiten bestaat de kans dat busverkeer en vrachtverkeer toch de 
binnenbocht nemen. Om schade, die hierdoor mogelijk kan ontstaan te voorkomen kunnen 
eventueel bochtbeschermers worden ingepast. Deze worden zorgvuldig ingepast en 
hebben een context-eigen kleur en materiaal. Door zorgvuldige plaatsing kunnen fietsers 
en voetgangers eenvoudig tussen deze elementen door fietsen of lopen. De plaatsing van 
openbare verlichting dient dusdanig te zijn dat bochtbeschermers in het donker of bij 
slecht weer goed zichtbaar zijn.

Bomen 
De bestaande dubbele bomenlijn tussen de Houtwal en de Compagnonsvaart wordt 
versterkt door deze aan te vullen met nieuwe bomen en opgeschoond van lage 
beplanting. 

Zover inpasbaar met de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen wordt 
een bomenrij aan de oostzijde van de Venekoterweg gerealiseerd.  De open hoek naar 
het tankstation wordt opgevuld met een grote solitaire boom die de kruising als plek 
benadrukt (inheems en contexteigen).  
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BEELDKWALITEIT EN SFEER

Eén vlak

Groen

Inrichtingselementen

Solitaire boom

Bochtbeschermers in beton

Een plekje aan het water langs de Compagnongvaart

Bomenlaan met halfverhard pad

Keien als bochtbeschermers

Lage stolpverlichting in het centrum van Oosterwolde

Brede randen die gedeeld worden door voetgangers en 
fietsers

Rijloper en randen a-niveau. Asfalt en klinker 
gescheiden door een subtiele goot
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AANVULLEND ADVIES

Afwaarderen rotonde Dorps karakter voor de Houtwal
Om de entree naar het centrum via de Houtwal op te waarderen is het wenselijk om de 
rotonde en de entree van de Molenweg ruimtelijk en verkeerskundig af te waarderen. 
Maatregelen die hiervoor kunnen worden getroffen vallen buiten de scope van de 
ontwerpopgave, maar kunnen mogelijk in het kader van beheer en onderhoud of met in 
de toekomst beschikbaar komende budgetten worden uitgevoerd. Aanbevolen wordt om 
op termijn:

• De entree Molenweg af te waarderen door deze te voorzien een afwijkende 
materialiseirng  of kleurgebruik en de bestaande fietsoversteekplaats dichter nabij de 
rotonde te situeren, teneinde een poortwerking te bewerkstelligen

• De rotonde af te waarderen als overheersend ruimtelijk element op de Venekoterweg, 
bijvoorbeeld door de bewegwijzering  minder prominent aanwezig te laten zijn, het 
middeleiland te voorzien van gras en de openbare verlichting in de randen te situeren

Voor de toekomstig inrichting van de Houtwal richting het centrum loopt een parallel 
planvormingstraject, dat wordt getrokken door de gemeente Ooststellingwerf. Eén van de 
uitgangspunten voor de kruising Venekoterweg-Houtwal is het doortrekken van de sfeer 
en inrichting van de Houtwal óp de Venekoterweg. Het is dus cruciaal dat de uiteindelijke 
inrichting van de kruising en de inrichting van de Houtwal op elkaar worden afgestemd. In 
deze notitie wordt hiervoor al een voorstel gedaan. Voor de verdere planvorming van de 
Houtwal worden daarom de volgende uitgangspunten meegegeven:

• Houtwal-Noordzijde vormgeven als dorpsentree, met een maximum snelheid 
van 50km/u en voorrangskruisingen, maar wel met de fietser op de rijbaan 
(ontwerpsnelheid 30km/u).

• Doorzetten rabbat-strook als visuele versmalling van de rijloper, uitgevoerd in dezelfde 
klinker als in de randen van de kruising

• Versterken karakter dubbele bomenlijn Houtwal 

• Opschonen/opruimen lage beplanting tussen Houtwal en Compagnonsvaart 

• Structureren van het parkeren aan de zuidzijde in groene aankleding in de vorm van 
hagen (hoge groenaankleding gaat in concurrentie met de dubbele bomenlijn en 
wordt daarom niet aanbevolen)

• Geleiden van de route met (bijzondere) lage verlichting die aansluit op de verlichting 
op de kruising

• Het water toegankelijk maken door op sommige plaatsen een trap naar het water te 
voorzien, gecombineerd met een vlonder of steiger

Voorbeeld voor het afwaarderen van de zijtak 
Molenweg noord
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