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1. Samenvatting 
 

De provincie Fryslân en de Friese gemeenten streven naar 
goede verbindingen tussen de stedelijke centra. De 
verbindingen tussen de vier grote kernen in Fryslân (F4) zijn 
ingericht als stroomwegen. Dat geldt niet voor de 
wegverbinding tussen Sneek en Leeuwarden (N354). De 
N354 is de meest directe verbinding voor gemotoriseerd 
verkeer tussen Sneek en Leeuwarden en is in het PVVP 
aangeduid als stroomweg. De weg is grotendeels ingericht op 
een snelheid van 80 km/uur en gaat door de kernen Dearsum 
en Tsienzerbuorren. Daarnaast kenmerkt het tracé zich door 
het bochtige verloop en directe erf- en perceelaansluitingen, 
met name op het deel Dearsum – afslag Reduzum (Blauwe 
tent). In het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan Fryslân is 
aangegeven dat, ondanks dat de functie van de weg niet ter 
discussie staat, het vormgeven van die functie moeilijk is. 
Onder andere vanwege cultuurhistorische waarde van de 
Middelseedijk waarop de N354 ligt. De vraag die voorligt is 
hoe toekomstbestendig deze wegverbinding is, rekening 
houdend met het huidige en toekomstige gebruik, 
ontwikkelingen op technologisch vlak en mobiliteitstransitie. 
En, indien deze verbinding niet toekomstbestendig is, hoe 
kan deze dan toekomstbestendig worden gemaakt? 
 

Opgaven en doel 
De Verkennende studie verbinding N354 Sneek – 
Leeuwarden richt zich op het bestaande tracé. Naast de 
toekomstbestendigheid, is ook onderzocht hoe invulling 
gegeven kan worden aan de volgende bestuurlijke opgaven 
voor de N354: 
» Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid 
» Het aanzienlijk versnellen van de doorstroming 

 
Het doel van de studie is inzicht geven in de beste oplossing 
voor de N354 voor de lange termijn (2040). De uitkomst van 
de studie is richtinggevend en een eerste stap naar mogelijke 
maatregelen. In de studie is niet alleen de N354 beschouwd,  
maar ook het omliggende gebied en de (wisselwerking met 
de) daarin aanwezige routes. 

 

 
Huidige situatie 
 

De N354 als weg 
Voor het gemotoriseerde verkeer van Sneek naar 
Leeuwarden en vice versa is de N354 dé wegverbinding. Ruim 
80% van het wegverkeer op deze relatie maakt gebruik van 
de N354. De N354, gelegen tussen de A32 en de rondweg 
Sneek, heeft een lengte van circa 13 kilometer. De reistijd 
bedraagt bij normale omstandigheden circa 12 minuten. De 
verkeersintensiteit op de N354 bedraagt op het deel tussen 
de A32 en de N384 nabij Dearsum circa 11.000 
motorvoertuigen per etmaal. Tussen Dearsum en Sneek 
neemt de intensiteit toe tot circa 14.000 motorvoertuigen 
per etmaal. Daarmee heeft de N354 een verkeersdruk die 
vergelijkbaar is met andere provinciale 
gebiedsontsluitingswegen, zoals de N357 en de N392, maar 
die substantieel lager is dan enkele stroomwegen in de 
provincie zoals de N356 Centrale As, N381 of de N31 
Wâldwei.  
 

De N354 in het netwerk 
De N354 vervult in het netwerk primair een rol voor 
verkeersbewegingen binnen de provincie. Bijna 90% van de 
ritten die via de N354 gaan zijn korter dan 40 kilometer. De 
N354 vervult een doorgaande functie voor het gebied Sneek 
e.o. – Leeuwarden - Noordoost Fryslân en een 
ontsluitingsfunctie voor het gebied rond de N384 en N354. 
De rol in regionale verplaatsingen buiten de provincie is 
beperkt.  
 

De N354 in de omgeving 
De wisselwerking van de N354 met andere routes door het 
studiegebied tussen Sneek en Leeuwarden is beperkt. Dat 
houdt in dat bij enige vertraging op de N354 de verschuiving  
van verkeer naar andere routes beperkt is. Bij substantiële 
vertraging zal de verschuiving na alternatieve routes groter 
worden. Bij de recente stremming van de N354 tijdens de 
herinrichting van de N354 in Tsienzerbuorren bleek globaal 
de helft van het verkeer te kiezen voor een route via de 
Bûtlânswei en de rest met name de N359. De N359 is 
daarvoor een geschikte route. Dat geldt niet voor de 
Bûtlânswei.  

 
 
 
De verkeersbelasting op de Bûtlânswei is een aandachtspunt. 
Om te voorkomen dat in de toekomst meer verkeer gaat 
uitwijken van de N354 naar de Bûtlanswei, is het van belang 
de doorstroming op de N354 te monitoren. Dit geldt met 
name voor de rotondes van de N354 met de Stadsrondweg 
Sneek en bij Scharnegoutum. Deze liggen op het drukste deel 
van de N354. 
Voor de directe omgeving is de Bûtlânswei een alternatieve 
route tussen Sneek en de A32. De huidige intensiteit 
bedraagt circa 2.700 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). 
In de zomerperiode (vakantie) ligt dat duidelijk hoger. Tijdens 
de Sneekweek in 2018 en 2019 zijn intensiteiten tussen de 
5.000 – en 6.000 mvt/etm gemeten in Offingawier. Vooral in 
Offingawier wordt de verkeersdruk als knelpunt ervaren met 
betrekking tot de verkeersveiligheid. Circa 10% van het 
verkeer op de Bûtlânswei bestaat uit verkeer op de relatie 
Sneek – Leeuwarden. Het gebruik van de Bûtlânswei heeft 
behalve een functie voor bestemmingsverkeer naar de 
nabijgelegen kernen en aanliggende bestemmingen, een 
relatie met Jirnsum, Grou en Akkrum. Voor deze relaties is de 
verbinding naar (de oostzijde) van Sneek de kortste en 
logische route.   
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Problematiek 
 
Huidige situatie 
Hoewel de N354 in het PVVP is gecategoriseerd als 
stroomweg, heeft de weg de inrichting van een 
gebiedsontsluitingsweg. De N354 is voor het grootste deel 
een 80 km/h weg. De weg gaat door twee kernen: Dearsum 
en Tsienzerbuorren, waar de snelheidslimiet respectievelijk 
50 km/h en 60 km/h is. De meeste kruispunten zijn ingericht 
als rotonde of ovonde. In de nabije toekomst worden nog 
twee ovondes gerealiseerd: bij Raerd en bij Easterwierrum. 
Vanwege het feit dat een groot deel van het tracé op de 
voormalige Middelseedijk is gelegen, is de weg bochtig. 
Voorgaande elementen leiden er toe dat de gemiddelde 
trajectsnelheid op de N354 tussen Sneek en de A32 circa 65 
km/h bedraagt, hetgeen resulteert in een reistijd van circa 12 
minuten. In de beleving van een deel van de gebruikers past 
dat onvoldoende bij de functie van de weg. Daarbij wordt 
opgemerkt dat de beleving van de mensen die de weg 
gebruiken als schakel tussen Sneek en de A32 anders is dan 
de beleving van de mensen die in de directe omgeving van de 
weg wonen. Laatstgenoemden vinden de verkeersveiligheid 
over het algemeen belangrijker dan de doorstroming. 
    
Wat betreft de verkeersveiligheid is de laatste jaren een (licht 
positieve) ontwikkeling te zien. Het aantal ongevallen per 
jaar laat een licht dalende trend zien. In 2016 was sprake van 
een duidelijke piek in het aantal ongevallen. Na het groot 
onderhoud in 2017, waarbij de weg en zijn verloop 
duidelijker gemarkeerd zijn, is het aantal ongevallen 
afgenomen. In de periode 2017 – 2020 zijn 29 ongevallen 
geregistreerd, waarbij 6 slachtoffers zijn gevallen. De (licht) 
positieve ontwikkeling qua verkeersveiligheid wordt ook 
onderschreven door de politie en VVN. Desalniettemin blijft 
de verkeersveiligheid op de N354 een aandachtspunt. De 
ongevallen die nog plaatsvinden zijn in ruim de helft van de 
gevallen eenzijdig. Dit zijn ongevallen waarbij voertuigen van 
de weg raken op wegvakken en in bochten.  
Andere ongevallen die regelmatig voorkomen zijn kop-
staartongevallen. De politie vermoedt dat afleiding een rol 
speelt bij het ontstaan van (een deel van) de ongevallen.  

Uit enquête blijkt dat circa 30 - 40% van de gebruikers de weg 
als gevaarlijk ervaart. Bij deze subjectieve 
verkeers(on)veiligheid speelt de bochtigheid een rol. Daarom 
wordt het deel tussen Dearsum en de A32 (het meest 
bochtige deel) ook als onveiliger ervaren dan het deel tussen 
Dearsum en Sneek. De directe omgeving van de weg ervaart 
de weg als onveiliger dan de zij die de weg alleen als 
verbinding gebruiken. De leeftijd van de weggebruikers 
speelt geen rol in de beleving van de verkeersveiligheid. Uit 
de enquête komt ten aanzien van de doorstroming naar 
voren dat weggebruikers het gevoel hebben niet altijd vlot 
door te kunnen rijden door langzamere voorliggers (o.a. 
vrachtverkeer) en de verschillende snelheidsregimes op de 
N354. Ook het oprijden vanaf enkele zijwegen wordt soms als 
lastig ervaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aansluiting 
Reduzum / Blauwe tent en bij Easterwierrum en Raerd.  
 
Toekomst 
Verkeersintensiteit: Richting 2040 zal de autonome groei van 
de verkeersintensiteit op de N354 volgens prognose met 
circa 2.000 motorvoertuigen per etmaal stijgen. Ook op de 
N359 tussen de N384 en Leeuwarden wordt een dergelijke 
groei verwacht. Op de andere wegen in het studiegebied, 
waaronder de Bûtlânswei, is de autonome groei beperkt. Het 
drukker worden van de N354 leidt niet tot een verschuiving 
van verkeer naar andere routes. De N354 heeft voldoende 
restcapaciteit voor een bundelende werking en om het 
verkeer in 2040 af te kunnen wikkelen. Door de ontwikkeling 
De Potten wordt op de Bûtlânswei een groei verwacht met 
circa 500 tot 1.000 motorvoertuigen per etmaal, tijdens de 
zomermaanden.   
Verkeersveiligheid: Conform Europese regelgeving dienen 
nieuwe auto’s per 1 januari 2022 te beschikken over een 
scala aan rijhulpsystemen, waaronder systemen die  
bijdragen aan het binnen de eigen rijstrook blijven en  
remhulpsystemen die ingrijpen bij te laat reageren door de 
bestuurder. Gezien de kenmerken van de ongevallen op de 
N354 mag van deze systemen (op termijn) een positief effect 
worden verwacht op de verkeersveiligheid op de N354. Circa 
65% van de ongevallen op de N354 zijn ongevallen waarop 
rijhulpsystemen invloed kunnen hebben.   
 

Toekomstbestendigheid N354 
Om de toekomstbestendigheid van de N354 te kunnen 
beoordelen is onderscheid gemaakt in een objectieve en een 
subjectieve beoordeling. Het objectieve oordeel is gebaseerd 
op de toekomstige verkeersintensiteit en de capaciteit en 
inrichting van de weg, en wat dat betekent voor de 
doorstroming. Bij het bepalen van het objectieve oordeel is 
ook de ontwikkeling van de verkeersveiligheid betrokken. 
Het subjectieve oordeel is gebaseerd op de beleving van de 
weggebruikers en de omgeving, welke via een enquête 
inzichtelijk is gemaakt. Objectief beoordeeld is de N354 
toekomstbestendig. De weg en de kruispunten hebben 
voldoende capaciteit om ook de verkeersintensiteiten in 
2040 aan te kunnen. Het meest bepalend voor de 
verkeersafwikkeling en doorstroming zijn de kruispunten. De 
verzadigingsgraad op kruispuntniveau is zodanig dat ook in 
2040 het verkeer zonder lange wachttijden (gemiddeld 
minder dan 10 seconden) afgewikkeld kan worden. Wel is het 
zaak dit te blijven monitoren. De doorstroming op de N354 
wordt niet zozeer bepaald door de verkeersintensiteit. De 
doorstroming wordt primair bepaald door het doorsnijden 
van Dearsum en Tsienzerbuorren (en de daar geldende 
lagere snelheden), door de rotondes en ovondes en door 
langzamere verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld vrachtverkeer 
dat langzamer op trekt bij de rotondes en ovondes. Als gevolg 
van de aanleg van nieuwe ovondes op de N354 bij Raerd en 
Easterwierrum zal de reistijd op de N354 beperkt toenemen 
van gemiddeld 12 naar 13 minuten. Ook wat betreft de 
ontwikkeling van de verkeersveiligheid wordt de N354 
toekomstbestendig geacht. Daarbij dient wel blijvende 
aandacht aan en investering in de verkeersveiligheid te 
worden besteed. 
Het antwoord op de vraag ‘Kan de toekomstbestendigheid 
van de N354 worden vergroot?’ is bevestigend. 
Maatregelen zijn mogelijk om de verkeersveiligheid en 
doorstroming op de N354 te verbeteren en/of te 
waarborgen. 
Op grond van de beleving van de weggebruikers en de 
omgeving wordt de N354 subjectief niet als 
toekomstbestendig gezien. Een substantieel deel van de 
mensen vindt nu al dat de verkeersveiligheid en de 
doorstroming te wensen over laten. Hoewel de 
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verkeersintensiteit op de N354 in de afgelopen jaren  beperkt 
is gegroeid, is het in de beleving van de mensen in de 
afgelopen jaren (veel) drukker geworden. Deze ervaren 
drukte heeft ook invloed op de beleving van de 
verkeersveiligheid en doorstroming. Aangezien richting 2040 
een verdere lichte jaarlijkse groei van het verkeer op de N354 
verwacht wordt, zal de beleving van de gebruikers en 
omgeving van de verkeersveiligheid en doorstroming  
verslechteren. Wel zijn maatregelen mogelijk die positief 
kunnen bijdragen aan de beleving.   

 
Verbeteren verkeersveiligheid 
Hiervoor is reeds beschreven dat er sprake is van een 
positieve tendens qua verkeersveiligheid op de N354. 
Gebleken is dat de in de afgelopen jaren uitgevoerde 
maatregelen effect hebben gehad, en dat in die lijn verdere 
verbetering mogelijk is. Daarnaast wordt ook van 
voertuigsystemen in de toekomst een positief effect 
verwacht. Invulling geven aan de bestuurlijke opgave 
‘Verder verbeteren verkeersveiligheid’ kan met de 
volgende maatregelen: 
» herinrichting gedeelte Tsienzerbuorren (is gerealiseerd); 
» verbetering verkeersveiligheid kruispunten en tevens het 

oprijden vanaf de zijwegen: aanleg ovondes bij Raerd en 
Easterwierrum; 

» verbetering  verkeersveiligheid kruispunt en tevens het 
oprijden vanaf de zijwegen: aanpak aansluiting Reduzum 
/ Blauwe tent; 

» verder reduceren directe erf- en perceelaansluitingen 
door aanleg parallelwegen of ontsluitingspaden; 

» nog beter accentueren van de weg en diens verloop; 
» aanbrengen bermverharding (grasbeton) daar waar dit nu 

nog niet aanwezig is; 
» strekken enkele bochten op gedeelte Dearsum – A32 

Snitserdyk (bochten verruimen); 
» aanbrengen bochtgeleiding (reflecterende geleiding in of 

op het wegdek waardoor bochten ook in het donker goed 
zichtbaar zijn); 

» verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers door de 
aanleg van fietsstraten en veilige oversteken; 

» inrichting van de weg verder afstemmen op 
technologische ontwikkelingen/rijhulpsystemen: 
duidelijke(r) en eenduidige bebording en markering. 

 
Versnellen doorstroming 
Plannen voor de aanleg van ovondes bij Raerd en 
Easterwierrum zijn op dit moment in voorbereiding. De 
ovondes leiden er toe dat de reistijd op de N354 tussen Sneek 
en de A32 licht zal toenemen. Het verhogen van de 
snelheden door de kernen Dearsum en Tsienzerbuorren is 
gezien de verkeersveiligheid, leefbaarheid (hinder) en de 
dimensionering van het profiel niet mogelijk. De 
doorstroming op deze delen aanzienlijk versnellen, en een bij 
de stroomwegfunctie passend snelheidsregime van 100 
km/h realiseren, kan alleen wanneer een tracé wordt 
gerealiseerd dat om de kernen heen gaat. In aanvulling 
daarop zou het aantal kruispunten gereduceerd en 
ongelijkvloers uitgevoerd moeten worden. Daarbij zou het 
gezien de wegenstructuur gaan om een aansluiting bij 
Scharnegoutum, bij de N384 en bij de Blauwe tent. Tenslotte 
zou niet alleen om de kernen, maar ook op andere delen 
nieuwe tracé gedeelten aangelegd moeten worden, omdat 
het huidige bochtige tracé geen hogere snelheden dan 80 
km/h mogelijk maakt. Het aanzienlijk versnellen van de 
doorstroming lukt niet volledig op het huidige tracé. Alleen 
met ingrijpende maatregelen kan invulling worden gegeven 
aan de bestuurlijke opgave ‘Aanzienlijk versnellen 
doorstroming’. Wanneer maximaal ingezet zou worden op 
het versnellen van de doorstroming zou de reistijd tussen 
Sneek en de A32 van 12 naar 8 minuten verkort kunnen 
worden. 
 
Meest passende oplossing voor N354 
Om inzage te geven in oplossingen voor de N354 zijn 
verschillende scenario’s uitgewerkt. Voor wat betreft de 
aanpak van de N354 is op hoofdlijnen onderscheid gemaakt 
in een scenario met het opwaarderen van het huidige tracé 
met instandhouding van een snelheidsregime van 80 km/h 
en een scenario dat is afgestemd op het maximaal versnellen 
van de doorstroming, door de inrichting tot een stroomweg 

100 km/h. De kosten voor het optimaliseren van het 
bestaande tracé zijn globaal geraamd op € 11 miljoen.   
De kosten voor het realiseren van een 100 km/h stroomweg 
zijn globaal geraamd op € 83 miljoen. 
  
Op grond van de functie die de N354 primair vervuld voor 
omliggende gebied (gebied Sneek – Leeuwarden – Noordoost 
Fryslân), op grond van de problematiek en de objectieve 
toekomstbestendigheid en op grond van het feit dat ook met 
opwaarderen van het huidige tracé positief aan de beleving 
kan worden bijgedragen, wordt het scenario met 
opwaarderen van het bestaande tracé met instandhouding 
van het 80 km/h regime het meest passend geacht.  
Dit komt neer op het verder optimaliseren van de N354 in de 
lijn die in de afgelopen jaren is gehanteerd. In aanvulling 
daarop is een aantal aanvullende scenario’s mogelijk die 
bijdragen aan het versterken van de verbinding Sneek – 
Leeuwarden. Het gaat daarbij onder andere om het 
stimuleren van het fietsen en het openbaar vervoer, in 
aansluiting op de provinciale ambities en programma’s. Hier 
ligt een koppeling met de Beleidsbrief Fiets, waarin onder 
andere ingezet wordt op de realisatie van fietssnelwegen. De 
route Sneek – Leeuwarden is daarvoor interessant. Niet 
alleen voor forenzen vanuit beide kernen aan weeszijden, 
maar ook voor het tussenliggende gebied en voor de 
toeristische fietser. 
Andere scenario’s die bijdragen aan het versterken van de 
verbinding Sneek – Leeuwarden, zijn het optimaliseren van 
route Sneek – Leeuwarden via de N359 (alternatief voor het 
zuidelijk deel van Sneek) door het verbeteren van de 
verkeersafwikkeling op een nabij de aansluitingen van de N7 
Sneek en A7 Bolsward, en het afstemmen van de inrichting 
op de technologische ontwikkelingen.  
Het verbeteren van de verkeerssituatie in het studiegebied 
en het versterken van de verbinding Sneek – Leeuwarden 
bestaat niet alleen uit het verbeteren van de N354. Door 
breder in te zetten op een meer gebiedsgerichte aanpak kan 
meerwaarde voor de omgeving worden gecreëerd. Daarbij 
behoeft de verbetering van de verkeerssituatie op de 
Bûtlânswei nadere beschouwing. Dit dient in samenhang te 
worden bekeken met de N354. 
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Figuur 2: Aanpak Verkennende studie N354 Sneek - Leeuwarden 

Figuur 3: Studiegebied 
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 2. Studie N354 Sneek - 

Leeuwarden 

 

Onderzoeksopzet  
De onderzoeksopzet van de Verkennende studie N354 
Sneek – Leeuwarden is ingedeeld in 4 fasen, zoals 
weergegeven in figuur 2. De opzet richt zich op het scherp 
neerzetten van de huidige en toekomstige 
verkeerssituatie (fase 1 en fase 2) qua gebruik en functie 
in het netwerk. Ook is in fase 1 een analyse uitgevoerd van 
de inrichting van de N354 en de ruimtelijke context. Op 
basis van de huidige en toekomstige situatie is de 
problematiek ten aanzien van doorstroming en veiligheid 
op de N354 in beeld gebracht.  
In de Verkennende studie N354 Sneek – Leeuwarden ligt 
de focus op de N354, maar zijn nadrukkelijk ook andere 
wegen, routes en modaliteiten in het studiegebied 
betrokken (zie figuur 3). Dit zowel qua gebruik 
(verkeersintensiteiten en verkeersstromen) als qua 
verkeerveiligheid. Specifieke aandacht is hierbij besteed 
aan de Bûtlânswei, die parallel aan de N354 van Sneek via 
Jirnsum naar de A32 loopt. In de studie is gekeken naar 
het gebruik van de verschillende routes tussen Sneek en 
Leeuwarden en naar de onderlinge wisselwerking: wat 
zijn de effecten voor het onderliggend wegennet wanneer 
de verkeersdruk op de N354 toe neemt? En anderzijds: 
wat gebeurt er met de verkeersintensiteiten op de N354 
als het gebruik van routes via het onderliggende 
wegennet ontmoedigd wordt?   
In fase 3 is de toekomstbestendigheid van de huidige 
N354 beoordeeld. Kan de huidige N354 ook in 2040 het 
verkeer aan qua doorstroming en verkeersveiligheid, of 
zijn maatregelen nodig? Er zijn scenario’s opgesteld voor 
verbetering van de verbinding Sneek – Leeuwarden. Dit 
betreft zowel scenario’s voor het verbeteren de N354 
alsmede het verbeteren van de verbinding voor fietsers 
en het openbaar vervoer. Tenslotte zijn scenario’s 
opgesteld waarbij is gekeken naar het benutten of juist 

het ontmoedigen van alternatieve routes, respecievelijk 
de verbinding Sneek – A7 – N359 – Leeuwarden en de 
Bûtlanswei. De effecten van de scenario’s zijn kwantitatief 
in beeld gebracht. Ook de toekomstbestendigheid van de 
scenario’s is getoetst.  
In fase 4 zijn de verschillende scenario’s voor het 
versterken van de verbinding Sneek - Leeuwarden ten 
opzichte van elkaar beoordeeld, waarbij is gekeken naar 
de doorstroming, de verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid. Ook is bepaald welke scenario’s 
gecombineerd kunnen worden, om invulling te geven aan 
het versterken van de verbinding Sneek – Leeuwarden. 
Mogelijke combinaties van scenario’s zijn uitgewerkt in 
maatregelpakketten. Voor wat betreft de aanpak van de 
N354 zijn deze maatregelen concreet uitgewerkt en op 
kosten gezet.    
 

Proces 

In de Verkennende studie N354 Sneek – Leeuwarden is 
niet alleen gekeken naar de objectieve component ten 
aanzien van de verkeersveiligheid en doorstroming, maar 
nadrukkelijk ook naar de subjectieve component: de 
mening over en beleving van de gebruikers en omgeving 
over de N354 en andere routes in het studiegebied. Voor 
het consulteren van de Mienskip en stakeholders is het 
volgende proces ingericht:  
» Mienskip: digitale enquête. Gepromoot via social 

media en via de dorpsbelangen. De enquête is online 
ruim 2.000 keer ingevuld. 

» Dorpsbelangen: alle dorpsbelangen in en direct rond 
het studiegebied zijn per e-mail benaderd en gevraagd 
de beleving en mening ten aanzien van de N354 aan te 
geven, alsmede wensen en ideeën. Van enkele 
dorpsbelangen is een reactie ontvangen.  

» Stakeholders: telefonische interviews en vragenlijst. 
Hierbij zijn de volgende stakeholders benaderd: VVN, 
LTO, Cumela, Arriva, BOVAG en ROCOV. Van enkele 
stakeholders is een telefonische reactie ontvangen en 
van enkele een reactie per e-mail. 

 
 

De ontvangen input is gebruikt bij het in beeld brengen 
van de problematiek, bij het in beeld brengen van 
scenario’s en maatregelen en bij het beoordelen daarvan. 
Ook zijn de beleidsmedewerkers van provincie en 
gemeenten op het gebied van infrastructuur, landschap, 
verkeersveiligheid, openbaar vervoer, fiets en 
communicatie in het project geconsulteerd. 

 
Positionering studie 
Al vanaf 2005 werkt de provincie stap voor stap aan het 
veiliger maken van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden 
(A32). Recent is de herinrichting van de N354 in 
Tsienzerbuorren gereedgekomen. Maatregelen die op 
stapel staan zijn de aanleg van ovondes bij Raerd en 
Easterwierrum. Dit zijn voor de komende jaren de laatst 
voorziene maatregelen voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. Naast de verkeersveiligheid is ook de 
doorstroming van belang. De vraag is of de weg in haar 
huidige vorm ook na 2040 het verkeer nog goed aan kan, 
of dat daar (meer ingrijpende) maatregelen nodig zijn. Om 
daar antwoord op te geven wil de provincie een visie voor 
de lange termijn vormen. De Verkennende studie N354 
Sneek – Leeuwarden vormt daarvoor de basis. 
Onderzocht is hoe het verkeer op de huidige weg ook in 
de toekomst veilig en vlot kan blijven rijden. De 
mogelijkheden daarvoor zijn in kaart gebracht. De 
uitgevoerde studie heeft een verkennend karakter. De 
opgestelde scenario’s en maatregelen zijn nog niet 
getoetst bij de omgeving. De uitkomsten van deze studie 
zijn een eerste stap om te komen tot een verdere aanpak 
van de N354 en het daarvoor bepalen van de richting. 

 

Leeswijzer  
Deze rapportage is als volgt opgebouwd: 
» Hoofdstuk 3: Ruimtelijke context N354 
» Hoofdstuk 4: Verkeerssituatie N354 en studiegebied 

(huidig en toekomstig) 
» Hoofdstuk 5: Toekomstbestendigheid N354 
» Hoofdstuk 6: Hoe kan de N354 toekomstbestendiger 

worden gemaakt?  
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Figuur 4: Kwaliteitenkaart – gebieds-DNA 

Figuur 5: Kwaliteitenkaart – DNA-tracé 
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3. Ruimtelijke context N354  
Om de bestaande inrichting van de N354 en de inrichtingsmogelijkheden te doorgronden, 
is een analyse uitgevoerd van de ruimtelijke context en het landschap. Het DNA van de 
N354 en de relatie met de omgeving is in kaart gebracht. De ruimtelijke analyse is 
uitgevoerd door Noordpeil. De volledige analyse is hier te raadplegen. 
 
Reeds op de Topografische Militaire Kaart van 1850 is het wegtracé van de N354 tussen 
Sneek en de Overijsselsestraatweg (de verbinding tussen Reduzum en Jirnsum, ook 
aangeduid als aansluiting Blauwe tent) als Straatweg naar Leeuwarden aangegeven. Aan 
dat tracé is in de loop der jaren weinig veranderd. Aan het einde van de 20e eeuw is de 
N354 vanaf de Overijsselsestraatweg tot aan de A32 op een lineaire en meer autonome 
wijze doorgetrokken. 
 

 
Figuur 6: Tijdslijn N354 

De ruimtelijke context heeft invloed op het niet volwaardig ingericht zijn van de N354 als 
stroomweg. Van oudsher loopt de N354 deels over de oude dijken van de Middelsee. De 
N354 meandert daarmee wat door het landschap en is daarmee deels verweven. Vanaf de 
N354 kan het Friese landschap worden ervaren. Hierbij zijn wat betreft de karakteristieke 

kenmerken en de landschaps- en natuurwaardering tussen het deel Sneek- Dearsum en 
Dearsum- A32 wel wat verschillen te zien.  
Het tracé tussen de N384 en Blauwe tent (de Snitserdyk) volgt over grotere delen de Oude 
Middelseedijk. Dat gedeelte van de N354 is ook het bochtiger deel. Het deel tussen Sneek 
en de N384 (de Blankendalwei) kenmerkt zich tot Dearsum meer dan de Snitserdyk als een 
wat gestrekter en meer open tracé. Langs de Snitserdyk liggen meerdere boerderijplaatsen, 
waarbij de bebouwing soms dicht op de N354 staat. Ook in Tsienzerbuorren is dat het geval.  
Als gevolg van de historische ligging van de N354 en de relatie met het omliggende gebied 
zijn er verschillen zichtbaar tussen de N354 en de ruimtelijke kenmerken van een 
stroomweg.  
 

Stroomweg N354 

» Vaak autonoom door omgeving 
» Onderdeel van omgeving - historisch 

verloop tracé op oude Middelseedijk 
» Veelal rechtlijnig karakter » Bochtig tracé 
» Kruispunten op snijpunten 

hoofdstructuur 
» Relatief veel kruispunten 

» Normaliter ruime afstand tot 
bebouwing 

» Bebouwing op korte afstand van de 
weg 

» Daardoor veelal open wegbeeld 
» Deels open wegbeeld deels omsloten 

door bebouwing 
» Beperkte uitwisseling met omgeving » Veel uitwisseling met omgeving 

» Om kernen heen 
» Doorsnijding Dearsum en 

Tsienzerbuorren 
» Landschap voegt zich vaak naar de weg » Weg voegt zich naar het landschap 
» Veelal van groter schaalniveau » Kleiner schaalniveau 

 
Als gevolg van de ligging van de N354 en de relatie met het omliggende gebied is zonder 
aanzienlijke consequenties voor het landschap en het gebied geen inrichting te creëren die 
aan sluit bij de verkeerskundige eisen en ruimtelijke kenmerken van een stroomweg. Hierbij 
speelt ook de leefbaarheid voor de omwonenden een belangrijke rol, met de doorsnijding 
van Dearsum en Tsienzerbuorren en de ook op andere punten dicht op de N354 gelegen 
bebouwing. De leefbaarheid voor de omwonenden wordt beïnvloed door de 
verkeersveiligheid, geluid en luchtkwaliteit. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de 
verkeersveiligheid. In het Actieplan Geluid provinciale wegen en op bijbehorende 
geluidsbelastingkaart komt de N354 als aandachtspunt naar voren. Langs de N354 staan 
meerdere geluidgevoelige objecten die binnen de geluidcontour van 65 dB(A) staan. Voor 
de N354 Sneek – Leeuwarden is geen data beschikbaar ten aanzien van de luchtkwaliteit. 
Wel is een onderzoek uitgevoerd de luchtkwaliteit langs 6 belangrijke provinciale wegen 
met vergelijkbare of hogere intensiteiten, waaronder de N355 Leeuwarden – Groningen, 
de N357 en de N354 Sneek - A6. Voor elk van de onderzochte wegen geld dat de emissies 
duidelijk onder de gestelde normen liggen. 
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Rekening houdend met de ruimtelijke context is in de afgelopen jaren voor het verbeteren 

van de verkeersveiligheid op de N354 ingezet op het creëren van een passende inrichting 

die zoveel mogelijk recht doet aan de omgeving en die aan sluit bij de kenmerken van een 

gebiedsontsluitingsweg. Ten aanzien van de inrichting van de N354 volgens de principes 

van een gebiedsontsluitingsweg waren en zijn verbeteringen gewenst. Dit betreft onder 

andere de directe aansluitingen van erven en percelen en de kruispuntinrichting.   
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4. Verkeerssituatie N354 en 
studiegebied   

 
Alvorens een oordeel te kunnen vellen over de toekomstbestendigheid van de N354 en om 
eventuele maatregelen te kunnen benoemen om de verbinding Sneek – Leeuwarden te 
versterken, is het zaak het verkeersnetwerk en de positie van de N354 daarin neer te zetten. 
Omdat de verbinding Sneek – Leeuwarden meer is dan alleen de N354, worden daarbij ook 
andere routes beschouwd en wordt ook aandacht besteed aan de rol van de fiets en het 
openbaar vervoer. Om een scherp objectief beeld neer te zetten over de N354 en de 
verplaatsingen tussen Sneek en Leeuwarden wordt antwoord gegeven op de volgende 
vragen. 

» Wat is de rol van de N354 in het netwerk? 
» Voor welk gebied vervult de N354 een rol en hoe is de verdeling van de verschillende 

gebruikers? 
» Hoe wordt de N354 nu en in de toekomst gebruikt?  
» Hoe verhoudt de verbinding zich tot andere verbindingen op regionaal niveau?  
» Welk deel van de verplaatsingen tussen Sneek en Leeuwarden gaan via de N354 en 

welke deel via andere routes?  
» Hoe is het gebruik van routes via het onderliggende wegennet en wat is de relatie 

daarvan met de N354? 
» Waar ligt het kantelpunt? Wanneer gaan weggebruikers gebruik maken van andere 

routes (bv. A7/N359, N384 of sluiproutes)?  
 

De verbinding Sneek – Leeuwarden en rol van de N354 in het netwerk 
In figuur 8 is de wegenstructuur weergegeven, met daarin de Rijkswegen en de provinciale 
stroomwegen. De N354 is in het Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan functioneel aangeduid 
als stroomweg gezien de functie die de weg vervult in de verbinding tussen de grote kernen 
Sneek en Leeuwarden. Met data-analyse (telcijfers, Floating Car data, Pendelatlas, NRM en 
model Súdwest Fryslân) is het gebruik van de N354 en andere routes in het studiegebied 
nauwkeurig geanalyseerd.  
De N354 is meer dan enkel de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden. Voor de omliggende 
dorpen is het bijvoorbeeld de verbinding naar het nationale hoofdwegennet en de rest van 
Nederland. Voor inwoners van Daersum en Tsienzerbuorren is de N354 enerzijds een weg 
die de bereikbaarheid van hun dorp garandeert, maar anderzijds drukt deze verbinding een 
stempel op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in en rondom de dorpen. De van 
oorsprong landschappelijke dijkfunctie maakt het voor de één een interessante (fiets)route, 
terwijl de ander het slechts ziet als een woon-werkverbinding. 
 

 
Figuur 8: Wegenstructuur met daarin de N354 

Voor de verbinding tussen de gemeente Súdwest Fryslân 
en Leeuwarden wordt door het gemotoriseerde verkeer 
van en naar het oostelijk deel van de gemeente (Sneek en 
primair het gebied langs de N354) gebruik gemaakt van 
de N354. Het (zuid)westelijk deel van de gemeente maakt 
gebruik van de N359 en A31. De scheiding ligt globaal op 
de lijn tussen Bolsward en Sneek.  
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Figuur 7: Enkele fietsroutes tussen Sneek en Leeuwarden Figuur 8: routekeuze gemotoriseerd verkeer op de relatie Sneek - Leeuwarden 
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Daar waar het gaat over de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden vervult ook het 
openbaar vervoer een belangrijke rol. Voor het overgrote deel wordt deze rol vervult door 
de treinverbinding met een frequentie van 4 treinen per uur. Het aantal busreizigers is 
beperkt. Gerekend van station tot station is de verbinding per trein met 20 minuten het 
snelst. Met de auto bedraagt de reistijd 30 minuten. Wanneer de herkomst en bestemming 
iets verder van de stations liggen, is vanwege het voor- en natransport, de reistijd per auto 
in bijna alle gevallen het kortst.  
Voor wat betreft het fietsnetwerk geldt dat de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden als 
onderdeel van het bovenlokaal fietsnetwerk is aangeduid als hoofdfietsroute, waarbij delen 
als fietssnelweg zijn aangeduid. Tussen Sneek en Leeuwarden zijn voor fietsers een aantal 
routes mogelijk, waarvan enkele voorbeelden in figuur 7 zijn opgenomen. De fietsafstand 
tussen Sneek en Leeuwarden bedraagt circa 25 kilometer. Met de opkomst van de e-bike 
en speed pedelec worden per fiets grotere afstanden afgelegd, ook voor woon-
werkverkeer. In de huidige situatie bedraagt het aantal fietsers tussen Sneek en 
Leeuwarden minder dan 100. Wel wordt in grotere mate gefietst vanaf tussenliggende 
kernen naar Sneek en/of Leeuwarden en als voortransport naar de treinstations.  
 
De totale pendel tussen Sneek en Leeuwarden bedraagt per dag circa 8.000 verplaatsingen 
(bron: Pendelatlas Fryslân, CBS, NRM, OV Monitor). Iets meer dan de helft daarvan wordt 
met het openbaar vervoer gemaakt en het resterende deel met de auto. Het aantal 
verplaatsingen met de fiets van Sneek naar Leeuwarden en vice versa is beperkt. Wel 
vervult de fiets een substantiële rol in de verplaatsingen vanuit het tussenliggende gebied 
naar Sneek of Leeuwarden.  
Het gebruik van de N354 en de rol van de N354 in het netwerk is in kaart gebracht met 
data-analyse. Het betref hierbij zowel data van telpunten in het studiegebied als Floating 
Car data waarmee de routes van het verkeer door het studiegebied geanalyseerd zijn. Zo is 
in kaart gebracht wat de routekeuze van het autoverkeer is op de relatie Sneek – 
Leeuwarden. Dit is weergegeven in figuur 8. Ruim 80% van het verkeer op deze relatie kiest 
voor de route via de N354. Een klein deel van het verkeer (circa 6%) kiest voor de route via 
de stroomwegen A7 en de N359. Dit betreft verkeer vanuit het zuidelijk deel van Sneek. 
Circa 6% van het verkeer op de relatie Sneek – Leeuwarden kiest voor de route via de 
Bûtlânswei en door Offingawier en Jirnsum. Hoewel de route via N354 – N384 – N359 in 
tijd en afstand weinig langer is dan via de N354 – A32 wordt deze route weinig gekozen, 
slechts 3% van het verkeer kiest deze route. Ook is onderzocht wat de ritlengte is van het 
verkeer dat gebruik maakt van de N354. Hieruit blijkt het volgende: 
» circa 6% van de ritten die via de N354 gaan zijn korter dan 10 kilometer; 
» circa 17% van de ritten die via de N354 zijn korter dan 20 kilometer; 
» circa 65% van de ritten die via de N354 gaan heeft een ritlengte van 20 - 40 kilometer; 
» circa 8% van de ritten die via de N354 gaan heeft een ritlengte van 50 - 60 kilometer; 
» <4% heeft een ritlengte van meer dan 60 kilometer. 
 

Figuur 9: primair verzorgingsgebied N354, groene cirkel 

Op grond van de analyse blijkt de N354 met name een functie te vervullen voor het gebied 
dat globaal is aangeduid met de groene cirkel in figuur 9. Dat betreft dus primair 
verbindingen binnen de provincie. Voor meer regionale verplaatsingen vanuit een groot 
deel van Súdwest Fryslân, inclusief Sneek, wordt primair gebruik gemaakt van de met de 
rode pijlen aangeduide routes via de stroomwegen. Daar heeft de N354 dus slechts een 
beperkte rol in. In figuur 10 op de volgende pagina is de rol en het gebruik van de N354 
nader gevisualiseerd. 
 
De rol van de N354 in het netwerk is primair: 
» doorgaande functie tussen Sneek e.o. – Leeuwarden -  Noordoost Fryslân 
» ontsluitingsfunctie voor gebied rond de N384 en N354 
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Voor het onderliggend wegennet binnen het studiegebied geldt dat de routes primair 

gebruikt worden voor het afwikkelen van lokaal verkeer. Sluipverkeer komt in beperkte 

mate voor. Hierbij moet wel geduid worden wat wordt aangemerkt als sluipverkeer. Dit is 

specifiek voor de Bûtlânswei een aandachtspunt, gezien het feit dat de perceptie leeft dat 

deze route veel door sluipverkeer gebruikt wordt. In de voorgaande analyse is gebleken dat 

de route slechts beperkt gebruikt wordt op de relatie tussen de Sneek en Leeuwarden. Dit 

is circa 10% van het verkeer op de Bûtlânswei. De Bûtlânswei wordt gebruikt als route door 

verkeer vanuit de omgeving Jirnsum, Grou en Akkrum en van en naar Sneek. Gezien de 

ligging van deze kernen is dit de kortste route naar Sneek.  

 

Daarnaast wordt de Bûtlânswei gebruikt door verkeer van en naar Offingawier en andere 

omliggende kernen. Ook verkeer richting De Potten en het Sneekermeer maakt gebruik van 

de Bûtlânswei. Dit geeft in de zomermaanden extra verkeersdruk. Dan stijgt de 

verkeersintensiteit van gemiddeld 2.700 motorvoertuigen per etmaal tot 3.000 á 4.000 

motorvoertuigen per etmaal. In de Sneekweek loopt dat verder op tot 5.000 á 6.000. 

  

Figuur 10: rol en gebruik N354 
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Verkeersintensiteiten huidig en toekomstig 
In figuur 11 zijn de huidige verkeersintensiteiten, uitgedrukt in het aantal motorvoertuigen 
per werkdag, op wegen in het studiegebied weergegeven. De huidige verkeersintensiteit 
op de N354 ligt tussen de 11.000 en 12.000 motorvoertuigen per etmaal, waarbij dat 
richting Sneek verder toe neemt tot circa 14.000 motorvoertuigen per etmaal. De 
verkeersintensiteit op de N354 is daarmee vergelijkbaar met gebiedsontsluitingswegen 
zoals de N354 Sneek – IJlst, N392 A7 – Gorredijk en de N357 Stiens – Leeuwarden en 
beduidend lager dan op de provinciale stroomwegen N356 Centrale As en N381 Drachten 
– Donkerbroek. De verkeersdruk op de gebiedsontsluitingsweg N384 en stroomweg N359 
is met respectievelijk 3.300 en 8.000 tot 9.000 motorvoertuigen per etmaal voor de functie 
van die wegen relatief laag te noemen. 
De huidige verkeersintensiteit op de zuidelijk van de N354 gelegen Bûtlânswei bedraagt 
circa 2.700 motorvoertuigen per etmaal, wat passend is bij de functie van de weg. Hierbij 
wordt opgemerkt dat de verkeersintensiteit in de zomerperiode (vakantie) tot circa 1.000 
motorvoertuigen per etmaal hoger ligt. Tijdens de Sneekweek in 2018 en 2019 zijn 
intensiteiten tussen de 5.000 – en 6.000 motorvoertuigen per etmaal gemeten. Het dorp 
Offingawier maakt zich zorgen over de verkeersdruk in het dorp. Tussen Jirnsum en de A32 
neemt de verkeerintensiteit op deze route toe tot circa 3.800 motorvoertuigen per etmaal.  
 

 
Figuur 11: Huidige verkeersintensiteiten  

 

Verkeersintensiteiten ter vergelijk 

N354 Sneek – A32 11.000 – 12.000 

N359 Workum - Leeuwarden 9.000 

N381 Drachten - Donkerbroek 20.000 

N356 Centrale As 15.000 – 20.000 

N31 Drachten - Leeuwarden 30.000 – 48.000 

N357 Leeuwarden - Stiens 12.500 

N392 A7 - Gorredijk 11.000 

N354 Sneek - IJlst 11.000 

 
Historisch gezien is de verkeersintensiteit op de N354 tussen de N384 en de A32 
(Snitserdyk) vrij stabiel. Tussen de N384 en Sneek (Blankendalwei) is historisch een lichte 
groei te zien. Op basis van landelijke en regionale modellen (LMS, NRM, Model SWF) is een 
prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de verkeersintensiteit op de N354 richting 
2040. In genoemde modellen wordt onderscheid gemaakt in een hoog en laag 
groeiscenario op basis van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, kortweg 
WLO. Dit is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke 
leefomgeving in Nederland. De WLO is opgesteld door het PBL (Planbureau voor de 
Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau). Om robuuste uitspraken te kunnen doen 
is voor de N354 uitgegaan van het hoge groeiscenario. De WLO houdt rekening met de 
volgende aspecten: demografie, economie, regionale ontwikkelingen en verstedelijking, 
mobiliteit, klimaat en energie en landbouw. In de prognose is rekening gehouden met 
Corona-effecten, waarvan op de lange(re) termijn slechts beperkt effect verwacht wordt. 
Dat is ook terug te zien in de ontwikkeling van het verkeer sinds de start van de Coronacrisis. 
 

 
Figuur 12: Ontwikkeling verkeersintensiteit N354 historisch en prognose  
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Figuur 12: Ontwikkeling verkeersintensiteiten studiegebied en N354  
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Figuur 13: geregistreerde ongevallen en slachtoffers N354 tussen Sneek en A32 
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Op grond van voorgenoemde prognose wordt op de N354 tot 2040 een autonome groei 
van het gemotoriseerde verkeer verwacht van globaal 2.000 motorvoertuigen per etmaal. 
Op de N359 tussen de N384 en de A31 wordt volgens het NRM ook een significante groei 
van het verkeer verwacht van 9.000 naar meer dan 12.000 motorvoertuigen per etmaal. 
Op de N384 is een kleine groei geprognosticeerd van enkele honderden voertuigen per 
etmaal. De autonome groei op de Bûtlânswei is zeer beperkt. Voor de verkeerssituatie op 
de Bûtlânswei is echter de ontwikkeling De Potten van belang, waarover hieronder meer. 

Ontwikkelingen 
In voorgenoemde prognoses van de verkeersintensiteiten is rekening gehouden met socio-
economische ontwikkelingen, waaronder woningbouw in de regio. Een aantal relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot de N354 en de Bûtlânswei worden hierna nader geduid. 
Het betreft: 

» De Potten 
» Mobiliteitstransitie: potentie fiets en openbaar vervoer  
» Technologische ontwikkelingen 
 
De gemeente Súdwest Fryslân werkt aan een gebiedsvisie voor recreatiegebied De Potten 
aan het Sneekermeer. In dat kader is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de 
bereikbaarheid van het gebied en naar de verkeerseffecten op de omgeving. Het meeste 
De Potten gerelateerde verkeer rijdt door Offingawier. In aanvulling op een lichte 
autonome groei van het verkeer is in voorgenoemd onderzoek geprognosticeerd dat het 
De Potten gerelateerde verkeer in 2030 met 50% stijgt ten opzichte van de huidige situatie, 
uitgezonderd de Sneekweek. Dit houdt in dat een lichte groei van het verkeer verwacht 
wordt buiten het zomerseizoen, en een groei van 500 – 1.000 motorvoertuigen per etmaal 
gedurende het zomerseizoen. Dit leidt er toe dat er gedurende langere periode sprake is 
van hoge(re) intensiteiten in Offingawier, tussen de 4.000 en 5.000 motorvoertuigen per 
etmaal. Tijdens de Sneekweek wordt een intensiteit boven de 6.000 motorvoertuigen per 
etmaal verwacht. In het onderzoek is aangegeven dat de maximaal wenselijke intensiteit 
door het dorp 4.800 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. 
 
Wat betreft de mobiliteitsontwikkelingen is de opkomst van de e-bike en speed pedelec 
relevant voor de verbinding Sneek – Leeuwarden en tussenliggende dorpen. Tegenwoordig 
worden meer nieuwe e-bikes dan reguliere fietsen verkocht, en het aandeel neemt verder 
toe. Ook is sprake van een toename van het gebruik van de speed pedelec. Voorgaande 
leidt er toe dat de fietsafstanden groter worden en dat de fiets ook meer gebruikt wordt 
voor woon-werkverkeer. Uit analyse van de ritlengte blijkt dat circa een kwart van de 
verkeersbewegingen die via de N354 gaan korter zijn dan 20 kilometer. Dat is een afstand 
die ook met de e-bike of speed pedelec afgelegd kan worden. De fietsafstand van Sneek 
naar Leeuwarden bedraagt circa 25 kilometer. Met een reguliere fiets is de reistijd ongeveer 
anderhalf uur. Met een e-bike wordt dat verkort naar circa een uur en met een speed 

pedelec naar minder dan drie kwartier. Hoewel dat voor veel forenzen nog steeds (te) lang 
is, neemt de potentie van de fiets wel toe. 
Voor wat betreft het openbaar vervoer liggen er vanuit de provincie en vervoerder een 
aantal ambities en doelstellingen, waaronder: 
» verduurzamen openbaar vervoer; 
» inzet op aantrekkelijke OV ketenknooppunten (Hubs); 
» Nota beleidskaders OV ketenknooppunten; 
» Uitvoeringsagenda ketenmobiliteit Noord-Nederland; 
» aantrekkelijke overstap Sneek, Mantgum, Leeuwarden, Grou; 
» aantrekkelijk parkeren, stallen, bereikbaarheid fiets, deelfietsen voor natransport.   
 
In de huidige situatie speelt de treinverbinding al een belangrijke rol in de verbinding tussen 
Sneek en Leeuwarden. Door kwaliteitsverbetering op de lijn en door inzet op goede 
overstapmogelijkheden (van fiets of auto) naar de trein, wordt de potentie van de trein 
vergroot. Als gevolg van de Corona-situatie is op dit moment een daling van het aantal OV-
reizigers zichtbaar. De verwachting van de vervoerder is dat voor de lange termijn sprake 
zal zijn van een toename van het aantal OV-reizigers op de verbinding Sneek - Leeuwarden 
van circa 4.000 naar circa 5.000 op werkdagen.  
 
Op het vlak van technologische ontwikkelingen kan onderscheid worden gemaakt in 
ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting van infrastructuur en met betrekking tot 
voertuigsystemen. Voor wat betreft inrichting kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingen op het 
gebied van hoog contrast markeringen worden genoemd, (solar) bochtgeleiding en 
wegdekreflectie. Wat betreft voertuigsystemen kunnen meedraaiende bochtverlichting 
(cornering lights) en In Car veiligheidssystemen worden genoemd, zoals rijstrook- en 
remassistentie. Voor de werking van deze rijhulpsystemen zijn goede markering en 
bebakening op en langs de weg van belang. Ook bogen spelen hierbij een rol. Hierna wordt 
in de paragraaf Verkeersveiligheid nader ingegaan op de rijhulpsystemen en de (potentiële) 
effecten daarvan op de verkeersveiligheid op de N354.    
  

Verkeersveiligheid  
De verkeersveiligheid op de wegen in het studiegebied is genalyseerd op basis van 
geregistreerde ongevallen, en gesprekken met de politie en Veilig Verkeer Nederland. In 
figuur 13 is het aantal geregistreerde ongevallen en het aantal geregistreerde slachtoffers 
weergegeven. Bekend is dat (lang) niet alle ongevallen geregistreerd worden. Sinds 2007 is 
sprake van een licht dalende trend in het aantal geregistreerde ongevallen. De politie deelt 
het beeld dat het aantal ongevallen op de N354 is gedaald.  Het jaar 2016 is een uitschieter 
geweest. In dat jaar zijn veel ongevallen geregistreerd in de donkere periode van het jaar 
met nat wegdek. De weg was destijds toe aan onderhoud. In figuur 14 zijn de geregistreerde 
ongevallen voor en na het groot onderhoud weergegeven. De dominante ongevalstypen in 
de laatste jaren zijn kop-staat ongevallen en ongevallen waarbij voertuigen van de weg 
raken (eenzijdige ongevallen). Het ongevallenbeeld is diffuus.    
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Figuur 14: geregistreerde ongevallen N354 voor en na groot onderhoud 
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De politie vermoedt dat bij een deel van de ongevallen op de N354 afleiding een rol speelt. 
In de periode 2014 – 2020 is 85% van de ongevallen geregistreerd op de hoofdrijbaan en 
15% op de parallelweg, vooral nabij Scharnegoutum en Tsienzerbuorren. De 
verkeersveiligheid op de parallelweg tussen Scharnegoutum en Sneek is een 
aandachtspunt, in relatie tot de combinatie van (veel) fietsers met landbouwverkeer. Dit is 
ook door de stakeholders aangegeven. Veilig Verkeer Nederland geeft aan weinig 
meldingen te ontvangen over verkeersonveiligheid in het studiegebied. Wel worden als 
aandachtspunten Dearsum en Offingawier genoemd. 

Ten aanzien van de verkeersveiligheid is de toename van zogenaamde In Car systemen 
(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) een relevante ontwikkeling bij het verbeteren 
van de verkeersveiligheid, doordat deze rijhulpsystemen ongevallen helpen voorkomen of 
verminderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om systemen zoals rijstrookassistentie, 
remassistentie (noodstop), adaptive cruise control en op termijn meer (semi) autonoom 
rijden voertuigen. Het aandeel auto’s met degelijke systemen neemt duidelijk toe. Dat zal 
in de komende jaren / decennia nog sterker het geval zijn. Volgens EU-besluit dienen per 
01-07-2022 alle nieuw ontworpen auto’s te zijn voor van ADAS en per 01-05-2024 dienen 
alle nieuw geregistreerde auto’s met ADAS te zijn uitgerust. Deze systemen zullen een 
positief effect op de verkeersveiligheid hebben. Resultaten van studies naar de effecten 
van rijhulpsystemen fluctueren. Een reductie tot 50% bereikt kan worden met Emergency 
Assist Braking (kop-staart ongevallen) en een reductie van 10% - 50% kan bereikt worden 
op eenzijdige en frontale ongevallen door lane keeping / warning systems. De verwachting 
van BOVAG is dat op de langere termijn een daling van het aantal ongevallen met 23% 
mogelijk is. Wat kan ADAS betekenen voor de N354? 65% van de ongevallen zijn typen die 
(deels) positief beïnvloed kunnen worden door ADAS. De systemen werken het meest 
effectief in ‘eenvoudigere’ situaties: wegvakken buiten de kom. De N354 leent zich 
hiervoor. Belangrijk daarbij is dat de belijning en bebording op orde zijn. Ook de bochten 
zijn een aandachtspunt. 
 

 

Doorstroming  
De doorstroming is afhankelijk van verkeersintensiteiten versus capaciteit van wegvakken 
en met name kruispunten. Dit wordt uitgedrukt in zogenaamde IC-waarden. Op de N354 is 
de verkeersdruk het grootst op het gedeelte tussen Scharnegoutum en Sneek. Daar is 
derhalve ook de meeste kans op vertraging. Behalve door de verkeersintensiteiten, de 
ovondes en rotondes waarvoor afgeremd moet worden, wordt de doorstroming op de 
N354 ook bepaald door colonnevorming en daarbij de snelheid van de voorligger. Zowel 
vrachtverkeer als langzamer rijdende automobilisten zorgen hierbij voor collonevorming.  
In figuur 15 zijn de IC-waarden van de wegvakken en kruispunten van de N354 in de 
spitsperiode weergegeven, uitgaande van de verkeersintensiteiten in 2040. Bij IC-waarden 
tot 85% wordt gesproken over een goede IC-verhouding en goede doorstroming. Uit figuur 
15 is af te leiden wat op wegvakniveau sprake is van goede IC-waarden op alle wegvakken 
binnen het studiegebied. Dat geldt ook voor de kruispunten, waarbij de IC-waarden richting 
Sneek wat toenemen. 
 

 
Figuur 15: IC-waarden N354 en omliggende wegen  
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Figuur 15: reistijd elementen N354  

 

 

In figuur 15 is de reistijd op de N354 tussen de rondweg Sneek en de A32 weergegeven. De 
normale reistijd bedraagt in de huidige situatie circa 12 minuten. Voor de beeldvorming is 
de reistijd van de verschillende delen op de N354 en bij verschillende snelheden 
weergegeven. Daarbij is het pertinent niet de bedoeling om de snelheden in Dearsum en 
Tsienzerbuorren te verhogen, maar zijn de waarden bedoeld om te laten zien wat het effect 
is van de lagere snelheden die daar gelden. Op de huidige N354 zijn de kruispunten het 
meest bepalend voor de doorstroming en reistijd. 

Problematiek N354 
Op basis van de hiervoor beschreven onderwerpen wordt in deze paragraaf een 
beschrijving gegeven van de problematiek op de N354. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
in: 

» Objectieve problematiek: resultaten onderzoek en data 
» Subjectieve problematiek: input stakeholders en enquête 
 

 

Inrichting 
» Inrichting N354 door ruimtelijke context niet verenigbaar met functie stroomweg. 
» Inrichting tot stroomweg op huidig tracé niet mogelijk. 
» N354 heeft feitelijk twee functies: ontsluiting voor de mensen die in de buurt van of aan 

de weg worden en doorstroming voor mensen die de weg alleen als route gebruiken. 
» Spanningsveld: leefbaarheid en veiligheid versus doorstroming. 
» Op onderdelen voldoet inrichting nog niet aan criteria gebiedsontsluitingsweg, onder 

andere directe erf- en perceelaansluitingen. 
» Landschappelijke opgave rond kruispunt N354 – Blauwe tent. 
 
Verkeersveiligheid objectief 
» Geen ongevallenconcentraties, wel verbetering veiligheid mogelijk. 
» Licht dalende tendens aantal ongevallen. 
» Diffuus beeld verkeersongevallen. 
» Circa 50% van de ongevallen is eenzijdig (mogelijk afleiding i.c.m. bochten). 
» Qua locaties: verspreid, meest op wegvak en in bochten. 
» Bochtigheid tracé is aandachtspunt voor verkeersveiligheid, met name in het donker. 
» Maatregelen op kruispunten hebben effect gehad. 
» Verkeersveiligheid / leefbaarheid kernen Dearsum en Tsienzerbuorren. 
 
Doorstroming objectief 
» Doorstroming afhankelijk van verkeersintensiteiten versus capaciteit van wegvakken en 

met name kruispunten. 
» Trajectsnelheid N354 tussen Sneek en A32 circa 65 km/h in verband met doorsnijding 

kernen en ovondes / rotondes. 
» Hoogste verkeersdruk en meeste kans op vertraging nabij Sneek. 
» Doorstroming ook bepaald door colonnevorming / snelheid voorligger. 
» Intensiteiten nu en in de toekomst zodanig dat qua capaciteit geen belemmeringen in 

de doorstroming ontstaan. 
» Aandachtspunt bij voorgaand punt is drukste gedeelte Scharnegoutum – Sneek en 

rotondes Scharnegoutum & Stadsrondweg Noord. 
» Doorstroming primair bepaald door kruispunten (ovondes / rotondes), traversen en 

langzame(re) verkeersdeelnemers. 
 
Beleving verkeersveiligheid 
In de uitgevoerde enquête zijn onderstaande punten veel genoemd bet betrekking tot de 
beleving van de verkeersveiligheid. Meerdere punten zijn ook door stakeholders genoemd. 
» De N354 is smal en daardoor gevaarlijk.  
» De N354 is een donkere weg / lastig in donker / verzoek verlichting te plaatsen. 
» De bochten zijn onveilig. 
» Er ontstaan gevaarlijke situaties door inhalen. 
» De belijning is onduidelijk. 
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» Er wordt te hard gereden. 
» De combinatie fiets- en landbouwverkeer op parallelweg zorgt voor onveilige situaties. 
» Onveiligheid in kernen Dearsum en Offingawier. 

 
Beleving doorstroming 
In de uitgevoerde enquête zijn onderstaande punten veel genoemd bet betrekking tot de 
beleving van de doorstroming. Meerdere punten zijn ook door stakeholders genoemd. 
» Doorstroming wordt belemmerd door langzame verkeersdeelnemers. 
» Doorstroming wordt belemmert door langzaam optrekkend vrachtverkeer op 

kruispunten. 
» Automobilisten die geen 80 km/u rijden, waardoor rijden in colonne. 
» Onduidelijk dat je 80 mag. 
» Mensen die 60 km/u rijden terwijl je 80 km/u mag. 
» 80 km/u is te langzaam, breng de snelheid naar 100 km/u. 
» Inhaalmogelijkheden ontbreken.  
» Krappe bochten zijn negatief voor doorstroming. 
» Te veel rotondes / ovondes / kruispunten. 
 
Verbeterpunten 
De volgende verbeterpunten voor de N354 zijn in de enquête veel genoemd: 
» Bochten veiliger maken / bochten strekken. 
» Reistijd korter maken. 
» Kruispunten veiliger maken. 
» Veiliger maken om over te steken. 
» Weg verbreden. 
» Verlichting plaatsen. 
» Maatregelen tegen inhalen of realiseren goede inhaalmogelijkheden. 
» Flitspaal / trajectcontrole. 
» Eén snelheid op hele traject (80 km/u). 
» 2x2 rijstroken realiseren of variant met 3 rijstroken. 
» Nieuwe weg langs het spoor. 
 
De uitgevoerde enquête in het kader van deze studie is door 2.049 mensen ingevuld. Hier 
kunt u een volledig overzicht van de vragen en antwoorden vinden. In zijn algemeenheid 
vinden mensen die dicht bij de N354 wonen de verkeersveiligheid het belangrijkst. Zij zijn 
negatiever over de veiligheid dan mensen die verder weg wonen. Met name de 
respondenten uit Dearsum geven aan de N354 een gevaarlijke weg te vinden. Mensen die 
niet in de buurt van de N354 wonen vinden de doorstroming het belangrijkst. Dit illustreert 
het spanningsveld waar op de N354 sprake van is, en verklaart de gehanteerde insteek om 
de verkeersveiligheid te verbeteren met het streven de doorstroming zoveel mogelijk te 
waarborgen. Uit de enquêteresultaten blijkt tevens dat men de verkeersveiligheid en 
doorstroming op de Snitserdyk lager beoordeeld worden dan op de Blankendalwei. 

  
Figuur 16: Vraag enquête: Ik vind de N354…………(meerdere antwoorden mogelijk)  

 

 
Figuur 17: Vraag enquête: Wat moet verbetert worden? (meerdere antwoorden mogelijk)  
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5. Toekomstbestendigheid N354 
 
In voorgaande hoofdstukken is een analyse beschreven van de rol van de N354 in het 
netwerk, van de doorstroming & verkeersafwikkeling en van de verkeersveiligheid. Ook zijn 
de huidige en toekomstige verkeersintensiteiten in beeld gebracht. Om goed in beeld te 
brengen hoe de omgeving en gebruikers over de N354 denken is een enquête uitgevoerd 
en zijn stakeholders geconsulteerd. 
 
Op basis van de geprognosticeerde verkeersintensiteiten in 2040 zijn de IC-waarden 
(verhouding tussen intensiteit en capaciteit van de wegvakken en kruispunten – wat kan de 
weg aan?) gekwantificeerd. Daaruit blijkt dat de N354 tot 2040 de verkeersintensiteit aan 
kan. Aandachtspunten daarbij zijn de verkeersafwikkeling op de rotondes bij de rondweg 
Sneek en bij Scharnegoutum. Dat is het drukste deel van de N354 met intensiteiten tot 
boven de 16.000 motorvoertuigen per etmaal. In de huidige situatie treden daar in 
spitsperioden wel eens wachtrijen op. Het is zaak dit te blijven monitoren. De 
verkeersafwikkeling wordt primair bepaald door de kruispunten en door langzamere 
verkeersdeelnemers. Dit kan er toe leiden dat de reistijd op de N354 van Sneek naar de A32 
enigszins stijgt ten opzichte van de gemiddelde reistijd van 12 minuten. Een minuut 
reistijdtoename is daarbij denkbaar. In zijn algemeenheid geldt dat de reistijd op de N354 
voorspelbaar is, zeker buiten de spitsen. 
Op basis van het kwantificeren van de intensiteiten versus de capaciteiten van wegvakken 
en kruispunten (ovondes en rotondes) kan een gefundeerd oordeel gegeven worden over 
de toekomstbestendigheid van de N354. Het gaat daarbij niet alleen over de doorstroming, 
maar ook over de verkeersveiligheid. Kan de N354 het verkeer ook qua verkeersveiligheid 
aan? Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat de verkeersveiligheid op de N354 zich positief 
ontwikkelt. Dit in combinatie met het feit dat de verkeersintensiteit licht groeit, leidt tot de 
conclusie dat de verkeersveiligheid op de N354 niet (lineair) afhankelijk is van de 
verkeersintensiteit, maar primair van de inrichting. De maatregelen die in de afgelopen 
jaren zijn uitgevoerd (zowel reconstructies als groot onderhoud) hebben een positief effect 
gehad op de verkeersveiligheid. De herinrichting van de N354 in Tsienzerbuorren is recent 
gereedgekomen. De aanleg van ovondes op de kruispunten bij Raerd en Easterwierrum 
staat voor de korte termijn op het programma. Van deze maatregelen wordt een positief 
effect verwacht op de verkeersveiligheid. Dat geldt voor de middellange termijn ook voor 
de ADAS-voertuigsystemen. Per saldo wordt een positieve ontwikkeling van de 
verkeersveiligheid verwacht, waarbij verdere verbetering nog mogelijk is.      
 
Er is sprake van een verschil in de objectieve component van de doorstroming en 
verkeersveiligheid versus de beleving daarvan. Daarom wordt niet alleen een objectief 
oordeel gegeven over de toekomstbestendigheid, maar op een subjectief oordeel op basis 
van de mening en beleving van de weggebruikers en omgeving.   

 
Zo wordt de beleving van de reistijd niet alleen of niet zozeer bepaald door de intensiteit 
versus de capaciteit maar meer door het idee van ‘het kunnen bepalen van je eigen tempo’ 
(voorspelbaarheid). Wanneer niet de eigen snelheid gereden kan worden, maar deze moet 
worden afgestemd op een langzamere voorganger, dan heeft dat meer invloed op de 
beleving van de reistijd dan de drukte. En ten aanzien van de verkeersveiligheid geldt dat 
objectief sprake is van een positieve tendens, maar daar staat tegenover dat een 
substantieel deel van de mensen de N354 nog als een onveilige of onoverzichtelijke weg 
ervaart. 
 
In de analyses van de N354 en het onderliggende wegennet is op basis van de 
verkeersintensiteiten, capaciteiten en reistijden onderzocht wat de wisselwerking is tussen 
de N354 en het onderliggende wegennet: bij welke verkeersintensiteit op de N354 gaat 
verkeer uitwijken naar alternatieve routes, en bij welke reistijd op de N354 gaat dit 
gebeuren. Uit deze analyses blijkt dat als gevolg van een toename van de reistijd op de 
N354 (door de aanleg van nieuwe ovondes) sprake is van slechts een kleine verschuiving 
naar het onderliggende wegennet. Ook heeft de N354 voldoende restcapaciteit om de 
verkeersintensiteit in 2040 af te kunnen wikkelen en om en bundelende functie te kunnen 
vervullen. Ook dit is meegenomen in het oordeel van de toekomstbestendigheid. 
 

Is de N354 toekomstbestendig? 
 
Wat is toekomstbestendigheid? 
De N354 is verkeerskundig toekomstbestendig als: 
» Als de I/C verhouding < 0,8 is. 
» Het verkeer in 2040 afgewikkeld kan worden zonder dat er wachtrijen ontstaan met een 

verliestijd > 10 seconden. 
» Als de reistijd voorspelbaar is. 
» Als de verkeersveiligheid zoveel mogelijk geborgd is (uit data blijkt geen lineair verband 

tussen intensiteit en verkeersveiligheid N354). 
» Indien voldaan wordt aan 1 t/m 4 zal geen (significante) verschuiving van verkeer van 

de N354 naar het onderliggend wegennet optreden. 

 
Constateringen ten aanzien van de verkeersafwikkeling en doorstroming: 
» In 2040 wordt voldaan aan de I/C waarde van 0,8. 
» Op kruispuntniveau kan verkeer in 2040 afgewikkeld kan worden zonder dat er 

wachtrijen ontstaan met een verliestijd > 10 seconden. 
» De reistijd lijkt voorspelbaar op basis van 1 en 2. 
» Huidige reistijd bedraagt 12 minuten tussen Sneek en A32. 
» Reistijd neemt iets toe door voorziene maatregelen. 
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Objectief oordeel 
Kan de N354 het verkeer aan in 2040? 
» Objectief / verkeerskundig: JA. 
» Doorstroming op wegvakken en kruispunten op peil. 
» Licht positieve ontwikkeling verkeersveiligheid. 
» Verdere verbetering veiligheid mogelijk met maatregelen. 
» Technologische ontwikkeling dragen bij aan verkeersveiligheid. 
 

Subjectief oordeel – beleving N354 
Kan de N354 het verkeer aan in 2040? 
» Subjectief: NEE. 
» Een substantieel deel van de omgeving en weggebruikers ervaren de N354 als onveilig 

en onoverzichtelijk -> een stijging van de verkeersintensiteit leidt mogelijk tot een 
sterkere beleving van onveiligheid.  

» Globaal de helft van de respondenten is van mening dat je niet altijd vlot kunt 
doorrijden. 

» Het verbeteren van de doorstroming wordt vaak als verbeterpunt genoemd. 
» De aanleg van ovondes bij Raerd en Easterwierrum leidt tot een (lichte) stijging van de 

reistijd. 
» De stijging van de verkeersintensiteit en de aanleg van nieuwe ovondes leidt mogelijk 

tot het vaker worden geconfronteerd met een langzamere voorligger (vrachtverkeer) 
waardoor de beleving van de reistijd verslechterd. 

» Driekwart van de respondenten vindt dat de bestaande weg verbeterd moet worden, 
waarbij aandacht is voor kruispunten, wegbreedte, de vele afslagen en bochten -> 
zonder aanvullende maatregelen zal de beleving van de weg verslechteren, aanvullende 
maatregelen zijn nodig om de weg subjectief toekomstbestendig(er) te maken. 
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6. Hoe kan de N354 
toekomstbestendiger  
worden gemaakt? 
 

In het voorgaande hoofdstuk is geconcludeerd dat de N354 objectief gezien 
toekomstbestendig is, maar subjectief niet. Ook is geconstateerd dat maatregelen 
wenselijk zijn om de inrichting van de N354 verder te optimaliseren. Met deze maatregelen 
kunnen de verkeersveiligheid en doorstroming worden verbeterd. Ook kunnen deze 
maatregelen bijdragen aan het verbeteren van de beleving van de N354, zowel qua 
verkeersveiligheid als doorstroming. Kortom: de N354 is toekomstbestendig, maar kan nog 
toekomstbestendiger worden gemaakt. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe daar 
invulling aan kan worden gegeven en hoe invulling kan worden gegeven aan de bestuurlijke 
opgaven voor de N354: 
» Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid 
» Het aanzienlijk versnellen van de doorstroming  
 
Bij het duiden van maatregelen voor het verbeteren van de verkeerssituatie is niet alleen 
gekeken naar de N354, maar ook naar andere wegen in het studiegebied. Geconstateerd is 
dat op andere routes in het studiegebied geen sprake is van structurele knelpunten en dat 
bij een toename van de verkeersintensiteit op de N354 geen significante verschuivingen op 
zullen treden van verkeersstromen naar het onderliggend wegennet. Uitzondering op 
voorgaande betreft de Bûtlânswei. Op die route worden, met name in het dorp Offingawier, 
knelpunten ervaren als gevolg van verkeersdruk. Geconstateerd is dat het verkeer op deze 
route in beperkte mate bestaat uit verkeer op de relatie Sneek – Leeuwarden. De route 
wordt meer gebruikt door verkeer vanuit Jirnsum, Akkrum en Grou richting Sneek. Uit 
analyse blijkt dat indien de reistijd op de N354 toe neemt, dat er dan een kleine verschuiving 
van het verkeer naar de Bûtlânswei plaats vindt. Met deze wetenschap verdient met name 
de doorstroming op het drukste deel van de N354 aandacht: het deel van Scharnegoutum 
naar Sneek. Daarbij gaat het specifiek om de rotondes op de N354 met de Stadsrondweg 
Sneek en bij Scharnegoutum. Verder aandachtspunt is de ontwikkeling van het gebied De 
Potten waardoor in de zomerperiode meer verkeer gebruik zal gaan maken van de 
Bûtlânswei. Het toekomstbestendiger maken van de N354 draagt bij aan een passend 
gebruik van het netwerk, waarbij de N354 een bundelende werking heeft voor het verkeer 
en waarmee onnodig gebruik van de Bûtlânswei wordt voorkomen of beperkt. 
 
 
 

De verbinding tussen Sneek en Leeuwarden is meer dan de N354. Ook het openbaar 
vervoer speelt een belangrijke rol in de verplaatsingen tussen deze steden. Het gebruik van 
de fiets wordt door de opkomst van de e-bike en speed pedelec én door de aandacht en 
inzet voor goede overstappunten van fiets naar openbaar vervoer aantrekkelijker voor 
grote(re) afstanden en daarmee ook voor de verbinding Sneek – Leeuwarden. Daarom is 
voor het versterken van de verbinding Sneek – Leeuwarden ook aandacht besteed aan 
alternatieven voor de auto. 
Tenslotte is sprake van ontwikkelingen op het gebied van In Car autosystemen waar (in de 
toekomst) met de inrichting van de N354 rekening mee moet worden gehouden. Ook daar 
is aandacht aan besteed bij het duiden van maatregelen om de N354 toekomstbestendiger 
te maken. 
Op basis van voorgaande zijn scenario’s benoemd oor het toekomstbestendiger maken van 
de N354 en voor het versterken van de verbinding Sneek – Leeuwarden. Daarbij is ook 
beschouwd op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de bestuurlijke opgaven. Bij 
het opstellen van scenario’s zijn vooraf de volgende aandachtspunten geduid:  
 
Hoe kan de toekomstbestendigheid worden vergroot? 
» Door het verder verbeteren van de verkeersveiligheid  
» Reconstructie kruispunt blauwe tent 
» Verminderen directe erf- en perceelaansluitingen 
» Aanpak ongevallen op wegvakken en in bochten 
» Door stijging van de verkeerintensiteit te beperken door stimuleren fiets en OV 
» Benutten van andere hoofdroutes in het netwerk 
» Door technologische ontwikkelingen die bijdragen aan verkeersveiligheid (ADAS) 
» Door de weginrichting af te stemmen op technologische ontwikkelingen 

 

Hoe kan invulling worden gegeven aan het aanzienlijk versnellen van de doorstroming? 
Factoren die de doorstroming het meest beïnvloeden: 
» Doorsnijding kernen Daersum (50 km/h) en Tsienzerbuorren (60 km/h) 
» Het aantal kruispunten 
» De inrichting van de kruispunten (rotondes en ovondes) 
» In mindere mate: bochtigheid van het tracé 

 

Maatregelen om de doorstroming aanzien te versnellen 
» Rondwegen Dearsum en Tsienzerbuorren 
» Beperken aantal kruispunten 
» Resterende kruispunten ongelijkvloers maken 
» Bochten strekken 
» Gehele weg 80 km/h of 100 km/h 
» Constateringen ten aanzien van bovenstaande: 
» Conflicteert met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden N354 
» Maatregelen vallen (deels) buiten het huidige tracé van de N354  
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Figuur 18: effecten scenario’s 
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Scenario’s 2040 
De onderstaande scenario’s zijn onderzocht, waarbij scenario 1 als referentiekader dient. 
Bij de beschrijving van de scenario’s zijn de hoofdaspecten benoemd. 
Scenario 1. Huidige N354: herinrichting Tsienzerbuorren en realisatie ovondes Raerd 

en Easterwierrum 
Scenario 2A. Optimalisatie huidige N354 (80 km/h): aanleg ovonde op kruising Blauwe 

tent. Opheffen erf- en perceelaansluitingen, verbeteren veiligheid 
fietsers op parallelweg, verbeteren verkeersveiligheid in bochten, 
verbeteren veiligheid wegvakken door aanbrengen bermverharding. 

Scenario 2B. Opwaardering N354 tot stroomweg 100 km/h: rondwegen Dearsum en 
Tsienzerbuorren, ongelijkvloerse kruisingen Scharnegoutum, N384 en 
Blauwe tent, overige kruispunten saneren en verkeer via parallelstructuur 
naar ongelijkvloerse kruispunten ontsluiten. Tevens voorzien in 
onderdoorgangen voor landbouwverkeer 

Scenario 3. Maatregelen onderliggend wegennet -> ‘knippen’ Bûtlânswei: afsluiten 
Bûtlânswei westelijk van Jirnsum 

Scenario 4. Inzet op andere modaliteiten: fiets en openbaar vervoer. Stimuleren 
fietsen door realiseren hoogwaardige fietsroute Sneek – Leeuwarden. 
Stimuleren openbaar vervoer door optimaliseren treinverbinding Sneek 
– Leeuwarden en overstappen. 

Scenario 5. Benutten netwerk: optimaliseren route Sneek – A7 – N359 – Leeuwarden 
en Sneek – N354 – N384 – N359 – Leeuwarden.  De eerste route 
optimaliseren door verbeteren aansluitingen Sneek – N7 en A7 – N359 
Bolsward. 

Scenario 6. Technologische ontwikkelingen: weginrichting afstemmen op ADAS-
systemen: markering en bebording. 

 

Effecten scenario’s  
Voor de scenario’s 1 tot en met 5 is in beeld gebracht wat de effecten zijn op de 
verkeersintensiteiten in het studiegebied. Dit is gedaan door een zogenaamde 
‘stochastische toedeling’ van het verkeer aan het netwerk. Daarmee wordt in beeld 
gebracht hoe de routekeuze van het verkeer verandert als wegen in het studiegebied 
veranderen. Dit houdt in dat op basis van reistijden de routekeuze van het verkeer wordt 
berekend. Concreet komt het er op neer dat indien er op een bepaalde route sprake is van 
een toename van de reistijd, sprake zal zijn van verschuiving van verkeer naar andere 
routes. De toedeling is gekalibreerd op basis van de huidige routekeuze en de omvang van 
de verkeersstromen op basis van Floating Car data, NRM en telcijfers. Op deze wijze zijn de 
effecten van de scenario’s op gefundeerde wijze gekwantificeerd. Het effect van scenario 4 
is bepaald op basis van ritlengte, raadpleging relevante studies en de bereidheid tot het 
kiezen voor een alternatieve vervoerwijze volgens enquête. De scenario’s zijn beoordeeld 
op de volgende aspecten: doorstroming/reistijd, verkeersveiligheid, leefbaarheid, 

toekomstbestendigheid, impact natuur en landschap, duurzaamheid en globale 
investering. 
De effecten van de scenario’s zijn weergegeven in figuur 18. De beoordeling op 
voorgenoemde aspecten in onderstaande tabel. De uitgebreide tabel met toelichting op de 
totstandkoming van de waardering op de verschillende aspecten is hier te raadplegen. 
 

 
Figuur 19: Beoordeling scenario’s  
 

Gezien het feit dat de scenario’s 2A en 2B betrekking hebben op maatregelen aan de N354 

dragen deze ook het meest bij aan het verbeteren van de verkeerssituatie op en langs de 

N354. Het sterkst geldt dit voor scenario 2B, maar daar staat een grote impact op de 

omgeving tegenover. Bij voorgaande effectbeschrijving en waardering wordt opgemerkt 

dat dit geldt voor de beschouwing van de scenario’s afzonderlijk. Ook wordt opgemerkt dat 

scenario 3 met het knippen van de Bûtlânswei positief is voor de verkeerssituatie op die 

weg, maar dat de keerzijde is dat het leidt tot extra verkeer op de N354 (circa 2.000 

motorvoertuigen per etmaal in 2040). Vanuit de structuurgedachte dat verkeer zoveel 

mogelijk via de wegen met de hoogste orde moet rijden is dat positief, het extra verkeer op 

de N354 en door Dearsum en Tsienzerbuorren heeft voor de N354 echter wel 

consequenties voor de restcapaciteit en toekomstbestendigheid van de N354 en daarmee 

ook voor de verkeersveiligheid en doorstroming. In figuur 20 is voor de N354 Snitserdyk, de 

N354 Blankendalwei en de Bûtlânswei weergegeven wat het effect van de verschillende 

scenario’s op de verkeersintensiteit is. Ook de huidige intensiteit is daarbij aangegeven. 

Deze verkeersintensiteiten hebben effecten op de objectieve en subjectieve beoordeling 

van zowel de N354 als de Bûtlânswei. Daarbij is het ook mogelijk dat scenario’s met elkaar 

gecombineerd worden, om te komen tot een pakket van maatregelen voor de versterking 

van de verbinding Sneek – Leeuwarden. Daar wordt hierna nader op ingegaan.  
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Figuur 20: Verkeersintensiteiten 2040 per scenario 

Figuur 21: Aanknopingspunten scenario’s op beleving N354 
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Behalve de objectieve beoordeling van de scenario’s op basis van de effecten op de 
verkeersintensiteiten (figuren 19 en 20), is het ook van belang de effecten op de beleving 
te duiden. Voor de beleving van de verkeersveiligheid en doorstroming zijn de 
verkeersintensiteiten van belang, maar ook de mate waarin de scenario’s voorzien in het 
aanpakken en invullen van de door de weggebruikers, omgeving en stakeholders 
benoemde knelpunten en verbeterpunten ten aanzien van de doorstroming en 
verkeersveiligheid. In figuur 21 is dit in beeld gebracht. In figuur 22 is in beeld gebracht op 
welke onderdelen de scenario’s bijdragen aan het invullen van genoemde verbeterpunten. 

 

 
Figuur 22: Invulling verbeterpunten scenario’s  

 
De scenario’s 2A en 2B hebben betrekking op het optimaliseren van de N354. Derhalve 
hebben die scenario’s de meeste aanknopingspunten met betrekking tot de aanpak van 
knelpunten en de invulling van genoemde verbeteringen. De overige scenario’s kunnen een 
bijdrage vervullen bij het versterken van de verbinding Sneek – Leeuwarden en het 
verbeteren van de verkeerssituatie op het onderliggend wegennet. Verschillende 
combinaties van scenario’s zijn mogelijk. Het combineren van scenario’s leidt tot een betere 
situatie op en rond de N354 en tot het versterken van de verbinding Sneek – Leeuwarden. 
Met het combineren van scenario’s wordt een groter effect bereikt zowel objectief als 
subjectief.  

 
 

Combinaties van scenario’s 
Als basis bij het combineren van scenario’s wordt scenario 2A of 2B gehanteerd. 
» Invulling opgave: verder verbeteren verkeersveiligheid: 2A of 2B 
» Invulling opgave: aanzienlijke versnelling doorstroming: 2B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ten aanzien van de scenario’s kunnen de volgende aandachtspunten worden genoemd: 
» No regret zijn de scenario’s: 1, 4, 5 en 6 
» Scenario 2B functioneert zelfstandig goed 
» Scenario 3 knippen Bûtlânswei kan vanwege intensiteit stijging op N354 (circa 2.000 

mvt/etmaal + 2.000 mvt etmaal autonome groei) alleen in combinatie met 2A of 2B 
» Bij combinatie scenario 3 en 2A rekening houden met aanleg turborotondes N354 - 

rondweg Sneek en Scharnegoutum, in verband met verschuiving van circa 2.000 
mvt/etmaal naar de N354, boven op de autonome groei van circa 2.000 mvt/etmaal. 
Ook zonder scenario 3 dragen voorgenoemde maatregelen op de N354 bij aan het 
vergroten van de toekomstbestendigheid en een passend gebruik van het netwerk. 

» Bij keuze voor scenario 3 en combinatie met 2A vanuit toekomstbestendigheid 
aanvullende scenario’s wenselijk (4 en of 5). 

» Scenario 6 technologische ontwikkelingen opnemen in alle combinaties 
 

Maatregelen N354 
Voor het vergroten van de toekomstbestendigheid van de N354 en het versterken van de 
verbinding Sneek – Leeuwarden zijn maatregelpakketten opgesteld met de combinaties van 
scenario’s. Bij deze pakketten zijn scenario 2A of 2B als basis gehanteerd. De aanpak van de 
N354 in scenario 2A of 2B is uitgewerkt in concrete maatregelen. Hierbij wordt nadrukkelijk 
opgemerkt dat het gaat om bij deze verkenning passende globale verbeelding, om een idee 
te geven van de maatregelen, de impact en ten behoeve van het bepalen van een globaal 
kostenniveau. De kaarten moeten niet worden geïnterpreteerd als ‘uitgewerkte’ 
maatregelen. Er heeft hierover geen afstemming met stakeholders en omgeving 
plaatsgevonden. Hier kunnen de maatregelkaarten van scenario 2A en 2B inclusief de 
toelichting geraadpleegd worden. Voor scenario 2B: opwaarderen N354 tot stroomweg 100 
km/h, is daarbij zichtbaar dat het bestaande tracé weliswaar als uitgangspunt is genomen, 
maar dat om reden van rondwegen om Dearsum en Tsienzerbuorren en het realiseren van 
bij een 100 km/h stroomweg passende bogen, meer dan de helft van het tracé feitelijk 
nieuw tracé betreft. Voor het in beeld brengen van de effecten van het combineren van 
scenario’s zijn 4 maatregelpakketten samengesteld. Deze maatregelpakketten zijn 
weergegeven in figuur 23.  
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Figuur 23: Maatregelpakketten met combinaties van scenario’s 
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In figuur 24 is het effect van de verschillende maatregelpakketten op de verkeersintensiteit 
op de N354 weergegeven. Verschillende combinaties van scenario’s zijn beschouwd. De 
maatregelpakketten 1 tot en met 4 zijn samengesteld met de insteek om zowel objectief 
als subjectief bij te dragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming. 
Bij de beleving van doorstroming en veiligheid speelt de verkeersintensiteit op de N354 een 
belangrijke rol. Bij significante toename van de intensiteit op de N354 zal de beleving 
verslechteren. Scenario’s / pakketten die bijdragen aan beperken van de toename van de 
verkeersintensiteit op de N354 zijn positiever voor de beleving. Dat geldt ook voor de 
leefbaarheid, met betrekking tot verkeersgeluid en fijnstof. Vanuit de verschillende 
combinaties zijn derhalve de pakketten 1 tot en met 4 samengesteld. Hierbij wordt 
opgemerkt dat in maatregelpakket 4 sprake is van een sterke stijging van de 
verkeersintensiteit op de N354. Dit past daarbij omdat de basis voor maatregelpakket 4 
bestaat uit scenario 2B: het opwaarderen van de N354 tot 100 km/h stroomweg. 

 
Figuur 24: Effect maatregelpakketten op verkeersintensiteit N354 
 

De bijdrage van de maatregelpakketten aan de bestuurlijke opgaven en aan de beleving zijn 
weergegeven in figuur 25. Alle pakketten zijn toekomstbestendig. Alleen met scenario 2B 
stroomweg N354 kan voldaan worden aan de bestuurlijke doelstelling ‘Aanzienlijk’ 
versnellen doorstroming. Dit zit opgenomen in pakket 4. In maatregelpakket 3 zit het 
knippen van de Bûtlânswei opgenomen. Dientengevolge zal er een verschuiving van 2.000 
motorvoertuigbewegingen per dag naar de N354 plaatsvinden.  
Samen met de autonome groei leidt dat tot een toename met circa 4.000 motorvoertuig 
bewegingen per dag. De verkeersafwikkeling en doorstroming op het drukste deel van de 
N354 bij de rotondes rondweg Sneek en Scharnegoutum is een aandachtspunt.  

In pakket 3 is daarom voorzien in de aanleg van turborotondes op voorgenoemde punten 
om de doorstroming te waarborgen. Omdat in pakket 1 en 2 de verkeersintensiteit op de 
N354 lager zal zijn dan in pakket 3, zal de beleving ten aanzien van de doorstroming bij 
pakket 1 en 2 gunstiger scoren dan bij pakket 3.  
 

 
Figuur 25: Bijdrage maatregelpakketten aan opgaven, beleving en toekomstbestendigheid 
 

Globale kosten  
Op basis van de maatregelkaarten is een globale kostenraming opgesteld voor scenario’s 
2A en 2B. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in onderstaande tabel. In aanvulling 
daarop zijn separaat indicatieve ramingen opgesteld voor het realiseren van een 
snelfietsroute tussen Sneek en Leeuwarden. Afhankelijk van het tracé en uitwerking is 
daarvoor een bandbreedte bepaald van tussen de 4 en 12,5 mln. 
 

 
Figuur 26: Globale kosten scenario’s 2A en 2B 
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Conclusie 
De centrale vraag in de Verkenning N354 – Sneek – Leeuwarden is: ‘Is de N354 Sneek – 
Leeuwarden toekomstbestendig of toekomstbestendig te maken?’ Het antwoord is 
bevestigend. Qua capaciteit kan de weg ook het verkeer in 2040 afwikkelen. De 
verkeersveiligheid laat daarbij in de afgelopen jaren een (licht) positieve trend zien. De in 
de afgelopen jaren uitgevoerde maatregelen hebben een positief effect op de 
verkeersveiligheid. Verdere verbetering van de verkeersveiligheid is mogelijk. Daarvoor zijn 
in deze verkenning concrete maatregelen benoemd. Uit het onderzoek blijkt een verschil 
tussen de objectieve uitkomsten en de beleving van de weggebruikers en omgeving. Ook is 
er verschil in beleving tussen mensen die in de omgeving van de N354 wonen en mensen 
die de N354 alleen als verbinding gebruiken. De eerste groep vindt de verkeersveiligheid 
het belangrijkst, de tweede groep de doorstroming. Teneinde positief bij te dragen aan de 
beleving van de verkeersveiligheid en doorstroming zijn maatregelen nodig. De in deze 
verkenning onderzochte scenario’s voor versterking van de verbinding Sneek – Leeuwarden 
en de daarbij opgestelde maatregelenpakketten geven richting aan de aanpak van de N354 
voor de periode tot 2040. 
De N354 wordt objectief beoordeeld als toekomstbestendig. Maatregelen zijn gewenst 
voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid en voor de subjectieve 
toekomstbestendigheid en voor de beleving van verkeersveiligheid en doorstroming voor 
de weggebruikers en omgeving. Opwaardering van de N354 volgens scenario 2A met 
verdere optimalisatie van de 80 km/h weg is voldoende voor een toekomstbestendige 
oplossing die past bij de problematiek, de ruimtelijke context en de rol van de N354 in het 
netwerk. Er zijn maatregelenpakketten mogelijk om de verkeersveiligheid op de N354 
verder te verbeteren en de doorstroming te waarborgen. Daarmee kan ook de beleving van 
de N354 verbeterd worden. Voor het versterken van de verbinding Sneek – Leeuwarden 
gaat het niet alleen om het treffen van maatregelen aan de N354. Het meeste effect wordt 
bereikt wanneer ook ingezet wordt op het stimuleren van fiets en openbaar vervoer en aan 
het optimaliseren van andere hoofdroutes zoals de verbinding Sneek – A7 – N359 – 
Leeuwarden. Afzonderlijk hebben deze maatregelen een beperkt effect voor de N354, maar 
gezamenlijk leidt het tot het sterkste pakket. Daarbij profiteert ook het omliggende gebied 
daarvan. 
Alleen met ingrijpende maatregelen volgens scenario 2B met de inrichting tot een 
stroomweg 100 km/h is invulling te geven aan de bestuurlijke opgave om een aanzienlijke 
versnelling van de doorstroming op de N354 te realiseren. Constatering daarbij is dat het 
realiseren van een stroomweg op alleen het huidige tracé niet mogelijk is. Uit de globale 
uitwerking blijkt dat meer dan de helft van het tracé dan feitelijk zal gaan bestaan uit nieuw 
tracé.  
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