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probleem planprogramma

het narratief
bolsward bezit vanouds her een strategische positie in fryslân. vanaf de afsluitdijk is bolsward 

de eerste friese elfstedenstad. gelegen aan de a7 en de voormalige trekvaart van stavoren naar 

leeuwarden vormt bolsward het knooppunt waar water en wegen elkaar kruisen. met een rijkdom 

aan rijksmonumenten en monumentale grachten biedt deze historische hanzestad vele potenties 

om juist nu in te zetten op het verduurzamen van de mobiliteit.   
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probleem

de infrastructuur in en rondom bolsward 

is niet evenredig meegegroeid met de 

uitbreiding van het stedelijke gebied. 

als gevolg van de intensivering van de 

watersport ontstaan nu lange wachttijden 

(stilstaand verkeeer) op de a7 zodra de 

brug in de a7 open staat. Het knooppunt 

bolsward-West voldoet niet meer aan 

de huidige verkeersdruk, mede door het 

sluipverkeer als gevolg van de lange 

wachttijden. de geluidsoverlast en de 

hoge onderhoudskosten van de brug 

dragen niet bij aan de leefbaarheid 

en maatschappelijke meerwaarde. 

bolsward staat voor de keus, inzetten 

op het verduurzamen van de mobiliteit 

en een aantrekkelijke leefomgeving 

of doorborduren op de bestaande, 

verouderde infrastructuur.
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a7

n359

onderhoudskosten brug a7
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probleem



belangrijkste huidige en mogelijke toekomstige (stippellijnen) ov verbindingen (bron: n0.0rdpeil, 2022)

“duurzame mobiliteit en openbaar 
vervoer blijven achter in friesland 
t.o.v. de rest van het land”

“geen haltes in het friese merengebied 
die een snelle connectie bieden met de 
mogelijke toekomstige lelylijn”

programma  inspelen op toekomstige ontwikkelingen

duurzame mobiliteit betekent inspelen 

op toekomstige ontwikkelingen. 

met de komst van de lelylijn is de 

verbinding Heerenveen-afsluitdijk een 

kansrijke ontwikkeling als het gaat om 

deelmobiliteit. gedacht kan worden 

aan een lightrail op het tracé van de 

voormalige stoomtram of de aanleg 

van een snelfietspad. daarmee worden 

de Friese meren en de Wadden- en de 

iJsselmeerkust ook per openbaar vervoer 

ontsloten. deze verbinding met de 

randstad draagt bij aan het versterken 

van de brede welvaart van het noorden. 



hanzestad, waterverbindingen en 
systeem van trekvaarten
•	 stavoren en bolsward zouden de enige Friese 

Hanzesteden zijn.

•	 dankzij het stelsel van waterwegen floreerde de 

handel in bolsward; afzet van Friese zuivel naar 

Hollandse watersteden.

•	 maart 1646: eerste trekschuit op het traject tussen 

leeuwarden en Harlingen. 

•	 1648 volgde de octrooi aanvraag leeuwarden – 

bolsward en bolsward - Workum.

•	 Het grote voordeel van het trekvaartsysteem is 

dat men niet langer afhankelijk was van het weer 

(met name de wind). 

•	 de beurtvaart zorgde voor het transport 

van goederen en landbouwproducten naar 

plaatselijke markten. 

•	 de waterverbindingen tussen Friese steden 

zorgden voor een ontwikkeling van een 

economische zone; belangrijke voorloper/

ontwikkeling voor de a7.

1650
trekvaart

1850
stoomtram

1950
autosnelweg

2030
lightrail

programma  transitie naar duurzame mobiliteit

tram- en spoorlijnen
•	 in Friesland wilde men, met de komst van 

spoorlijnen, vooral de positie in de noord- en 

oostzee-economie versterken. 

•	 op 27 oktober 1863 werd de spoorlijn van 

Harlingen naar leeuwarden geopend. deze 

verbinding werd gevolgd door verbindingen van 

leeuwarden met groningen, meppel en zwolle. 

•	 eenvoudige  tramwegen werden hoofdzakelijk 

in de bermbreedte van bestaande wegen 

aangelegd. de eerste tramlijn in Friesland tussen 

dokkum en leeuwarden werd in 1880 geopend. 

de tramwegen waren zowel gericht op personen- 

als goederenvervoer.

•	 1882: sneek – bolsward, doorgetrokken in 1886 

naar Joure – Heerenveen en in arum – Harlingen. 

ook de verbinding met leeuwarden kwam tot 

stand.

•	 in 1968 werd de tramlijn opgeheven .

•	 tussen nijland en bolsward is in 1991 een fietspad 

aangelegd op het voormalige traject.

autowegen
•	 in 1854 werden de wegen van bolsward naar 

Harlingen en makkum verhard met grond, van 

een samenhangende infrastructuur in het gebied 

nog geen sprake.

•	 rijksweg 43 (huidige a7) was opgenomen in 

rijkswegenplan 1932.

•	 in 1933 liet propaganda comité Verbindingsweg 

Heerenveen, Joure, sneek, bolsward, afsluitdijk de 

minister over de afsluitdijk naar Friesland komen 

om hem te wijzen op de erbarmelijke staat van 

het Friese wegennet.

•	 1934 toezegging voor financiering.

•	 1936 startwerkzaamheden.

•	 1940 afronding eerste deel werkzaamheden > 

sobere opening.

•	 in jaren 1961 vond ombouw tot autosnelweg (2x1) 

plaats; gebied rondom bolsward werd in 1969-

1972 verdubbeld (2x2).

duurzame mobiliteit
•	 Verbinding randstad.

•	 aanhaken op lelylijn.

•	 ruimtereservering lightrail.

•	 aquaduct bolsward.

•	 duurzaam mobiliteitsknooppunt bolsward . 

•	 Haltes Friese merengebied koppelen aan lelylijn.

•	 adres aan de a7.



inzetten op duurzame 
mobiliteit
een tracé in de vorm van een lightrail 

of snelfietspad vanaf Heerenveen biedt 

een aantrekkelijke verbinding met 

het merengebied, de Wadden- en de 

iJsselmeerkust en de kop afsluitdijk. 

versterken van de 
agglomeratiekracht
Het betekent dat de stedelijke 

agglomeraties van de Waterstad sneek en 

de Hanzestad bolsward wordt verstrekt.

versterken van brede 
welvaart
daarmee wordt ingezet op kansen voor 

het verduurzamen van de leefomgeving, 

zoals de stedelijke herverkaveling van 

een verouderd bedrijventerrein naar 

aantrekkelijke woon- en werkomgeving. 

deze inbeidingslocatie draagt bij aan 

de huidige behoefte naar aantrekkelijke 

woningen voor jong en oud.

versterken van het 
friese meren netwerk
door een aquaduct bij bolsward wordt 

het Friese meren netwerk vanaf Harlingen, 

Franeker en leeuwarden versterkt. 

eindeloos varen via bosward van en naar 

de Friese meren.
zes van de friese elfsteden

plan      koppelkansen duurzame mobiliteit



1. aQuaduct kruiswater

2. knooppunt bolsward west

3. verdiepte ligging a7

4. lightrail

5. recreatief watertransferium met 
station lightrail, bustransferium en 
toeristisch overstappunt (top) 

6. stedelijke herverkaveling/ 
woningbouw

8. ontwikkeling ‘t oordje

9. zicht op hanzestad bolsward

mobiliteitsknooppunt 
(infrastructuur en water)

huidige recreatieve route

nieuwe recreatieve route

vista
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koppelkansen
•	 minder onderhoudskosten, minder opstopping op a7 afslag.

•	 maatschappelijke meerwaarde: gezondere en duurzamere regio en stad.

•	 minder geluidsoverlast.

•	 beleving openbaar vervoer / duurzame mobiliteit, kwaliteit omgeving en routes.

•	 recreatieve businesscase bolsward.

•	 no regret maatregelen lightrail.

•	 mobiliteitsknooppunt: recreatief streektransferium met station lightrail, 

bustransferium en toeristisch overstappunt (top) aan het water. 

•	 duurzaam ruimtegebruik knooppunt bolsward-west.

plan      koppelkansen duurzame mobiliteit



A7 verdiept

Af- en oprit
A7 vervalt

ovatonde 
(nieuw)

rotonde 
(nieuw)

rotonde 
(bestaand)

lightrail
aquaduct

plan      duurzame mobiliteit bolsward

recreatief watertransferium 
met station lightrail, 
bustransferium en Toeristisch 
Overstappunt (TOP) 

stedelijke herverkaveling
woningbouw

historische kern 
Bolsward

ontwikkeling
‘t Oordje

n359

n359

a7

a7

ovatonde

lightrail a7 (verdiept)

lightrail a7

aquaduct a7

huidige en toekomstige situatie - klik hier
i n s p i r at i e 
( v o o r b e e l d e n )

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=95760d2a-2f44-11ed-b5bb-6595d9b17862


verbinding 
historische kern

Blauwpoort
historische kern 
Bolsward

A7 verdiept

lightrail
aquaduct

ontwikkeling
‘t Oordje

plan      duurzaam mobiliteitsknooppunt

n359

a7

a7

n359

recreatief watertransferium 
met station lightrail, 
bustransferium en Toeristisch 
Overstappunt (TOP) 

stedelijke 
herverkaveling
woningbouw

recreatief 
watertransferium

i n s p i r at i e 
( v o o r b e e l d e n )

station lightrail

toeristisch 
overstappunt (top)

recreatief 
watertransferium

huidige en toekomstige situatie - klik hier

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=95760d2a-2f44-11ed-b5bb-6595d9b17862


plan      silhouet van de historische hanzesstad 
        bolsward aan de lytse marren

huidig silhouet

“gordijnen open”: silhouet van de historische 
hanzesstad bolsward aan de lytse marren

silhouet bolsward - klik hier

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=4d710fc0-01ea-11ed-b5bb-6595d9b17862


proJectonderdelen

1.  verdiept tracé a7 
•	  Verdiept trace, lengte ca. 1.100 m.       

•	  aquaduct          

2.  opwaarderen van  knooppunt 
 bolsward-west (a7 en n359)
•	  nieuwe rotonde n359        

•	  ovatonde over verdiept tracé a7      

•	  aansluiting bestaande rotonde en recreatief  

 streektransferium 

•	  opheffen van bestaande af- en opritten        

 

3. recreatief watertransferium
•	  ligtrail en snelfietspad langs a7

•	  station lightrail

•	  bustransferium

•	  toeristisch overstappunt 

•	  parkeren         

4. stedelijke herverkaveling
•	 Ontwikkeling	’t	Oortje	 	 	 	 	 	 	 	

•	 Ontwikkeling	bedrijventerrein	Wymerts	 	 	 	 	
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