
Korte terugblik
De N354 tussen Sneek en de 
A32 is een belangrijke provin-
ciale weg. Het samengaan van 
druk doorgaand verkeer, lokaal 
bestemmingsverkeer, fietsverkeer 
en landbouwverkeer zorgt voor 
onveilige situaties. De bevolking 
van Raerd en Tsienzerbuorren 
heeft hier vaak aandacht voor 
gevraagd. De provincie heeft 
daarom besloten de weg nu 
grondig aan te pakken. We willen 
daarbij zorgen voor een goede 
doorstroming van het verkeer en 
tegelijkertijd voor een veilig in-
gerichte weg met aandacht voor 
leefbaarheid. 

De afgelopen jaren hebben we 
de wegvakken Sneek – Schar-
negoutum en Scharnegoutum 
Dearsum al aangepakt. Nu is het 
de beurt aan het wegvak Tsien-
zerbuorren – Dearsum.

Samen met verschillende belang-
hebbenden brengen we de mo-
gelijkheden en oplossingen voor 
het aanpakken van de N354 in 
beeld. De oplossingen die op een 
breed draagvlak kunnen rekenen 
werken we verder uit. Vanaf 2015 
starten we met de uitvoering. 

Aan de slag met de N354
De provincie is inmiddels gestart met het opnieuw inrichten van de 

N354. Nu is het de beurt aan het weggedeelte Tsienzerbuorren – Dear-

sum. Dat is nodig om de veiligheid en de bereikbaarheid van de dorpen 

te verbeteren. Om tot een goed plan te komen is een projectgroep 

samengesteld. De groep stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. 

Daarnaast brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

Samen voor een veilige N354
Als provincie Fryslân werken wij aan een verkeers-
veilig, bereikbaar en leefbaar Fryslân. Met 846 
km aan provinciale wegen is het zaak dat wij dit 
wegennet goed onderhouden en aanpakken waar 
nodig. De N354 is daar één van. De noodzaak tot 
een aanpak van deze weg bleek eens temeer uit 
het onderzoek van de ANWB van afgelopen jaar. 
Daarin werd naar de veiligheid van de provinciale 
wegen gekeken. Het publiek kon via een actie 
aangeven welke van de minst veilige wegen zij als 
eerste aangepakt willen hebben. De deelnemers 
gaven een duidelijk signaal af over de N354 tussen 
Sneek en de A32 richting Leeuwarden. U hebt te-
recht aandacht gevraagd voor de aanpak van het 
gedeelte tussen Raerd en Tsienzerbuorren. Samen 
met u willen wij er graag ervoor zorgen dat u 
straks over een veiligere weg kan rijden, zonder 
onnodig en gevaarlijk oponthoud. Daar staat de 
provincie voor: een aanpak voor, in en met de 
mienskip. Het hoe en waarom over de aanpak 
van de N354 vindt u terug in deze nieuwsbrief. 
De mensen van het project staan de komende tijd 
voor u klaar om u erbij te betrekken. Aarzel niet 
om contact op te nemen, wanneer u vragen heeft 
of input wilt leveren!

Sietske Poepjes,

Gedeputeerde Verkeer en Vervoer
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Thijs Mous – Tsienzerbuorren

Mijn wens is om de weg en de ventweg 

veiliger te maken. Wij wonen zelf aan 

de weg en zien elk jaar een paar auto’s 

uit de bocht vliegen. De ventweg is on-

veilig voor fietsers. Er wordt daar veel 

te hard gereden door het landbouw-

verkeer en het verkeer wordt steeds 

breder. Ik denk dat er een oplossing 

moet komen voor de vele bochten die 

in deze weg zitten. Ook moet er aan-

dacht komen voor een veilige toegang 

naar de boerderijen voor de vee- en 

melkwagens, en voor de hinder die de 

drempels op de ventweg veroorzaken. 

Ik hoop op een veilige weg en vent-

weg waar we nog lang met plezier aan 

mogen wonen

Sietse Dijkstra – Snitserdyk Tsienzer-

buorren – Easterwierrum / Agrariërs

Ik heb een boerderij en woon daar 

met mijn gezin en twee kinderen. Wij 

hebben land aan beide kanten van de 

weg. Ik hoop dat met het aanpakken 

van de weg de leefbaarheid wordt 

verbeterd. We hebben veel last van 

trillingen en geluid en vinden de weg 

onveilig. Er rijden hier veel mensen 

langs die de drukte ontwijken. De hoe-

veelheid verkeer terugbrengen is geen 

optie, wat dan wel?

Rob Luijder – Plaatselijk Belang Raerd

Als deelnemer namens Plaatselijk 

Belang Raerd vind ik het belangrijk 

dat dit project resulteert in oplossin-

gen waarin de meerderheid van alle 

betrokkenen en aanwonenden zich 

kunnen vinden. Het eindresultaat zal 

een veilige en zo min mogelijk overlast 

gevende N354 moeten zijn.

Lisa Faber – Tsienzerbuorren

Wij zien dit project als mogelijkheid 

om de veiligheid en leefbaarheid van 

de buurt te verbeteren. 

Dat het spreekwoord “men dempt de 

put wanneer het kalf verdronken is” 

hier geen waarheid vindt. En dat we 

tegelijkertijd nog wel een gezellige 

buurtbarbecue kunnen houden.

Geartsje Bokma-Bloem – 

Tsienzerbuorren / Agrariërs

Ik vind het belangrijk dat we met 

elkaar tot een vooral leefbare situatie/

oplossing kunnen komen. Dat wij dit 

vooral met betrokkenen aan de weg 

overeen kunnen komen. Want zij zijn 

degenen die elke dag met deze weg 

leven! Tevens dient men niet uit het 

oog te verliezen dat er historische 

bindingen zijn op Tsienzerbuorren met 

Reduzum. Dit wil ik vooral in stand 

houden met uiteraard veiligheid en 

leefbaarheid voorop.

Tryntsje van der Meer - Dorpsbelang 

Easterwierrum

De aansluiting vanuit het dorp op 

de N354 is onoverzichtelijk en levert 

gevaarlijke situaties op. Graag zouden 

de inwoners van Easterwierrum zien 

dat de oversteek voor fietsers in twee 

gedeeltes kan. Een rotonde zoals bij 

Dearsum zou een oplossing kunnen 

zijn.

Kees Bottema – Snitserdyk Easterwier-

rum - Dearsum

De veiligheid op de N354 is een groot 

probleem. Vele ongelukken, waarvan 

enkele met dodelijke afloop en onver-

antwoord rijgedrag van automobilis-

ten, maakt het wonen aan deze weg 

onleefbaar. Dit kan zo niet langer, dit 

moet veranderen!

Otto van der Meulen – Dorpsbelang 

Reduzum

Ik vind het belangrijk dat we elkaar 

met respect behandelen om goede 

oplossingen te bereiken. Er zal door 

een ieder wat water bij de wijn gedaan 

moeten worden om een oplossing te 

krijgen waar elk mee uit de voeten 

kan. Doarpsbelang Reduzum wil dit 

graag ondersteunen.

Jan Miedema – Tsienzerbuorren

De Snitserdyk is een drukke weg waar 

veel gezinnen en bedrijven aan wonen 

en werken. Voor hen moet er een 

passende oplossing worden gevonden 

zodat wonen en werken op een veilige 

en aangename manier kan. Ik hoop dat 

we met de werkgroep, waarin verschil-

lende belangen vertegenwoordigd 

zijn, hier op een positieve manier mee 

aan de slag kunnen.

Hendrik Landman – Snitserdyk Tsien-

zerbuorren – Easterwierrum / Agrariërs

Het project Snitserdyk is voor mij 

geslaagd als de leefbaarheid en de 

veiligheid van de omwonenden erop 

vooruit is gegaan. Voor ons als gezin 

met (klein)kinderen is het belangrijk 

dat we goed en veilig bereikbaar zijn, 

met minder lawaai. Maar als bedrijf 

zijnde is het ook van groot belang dat 

wij, en het land goed bereikbaar zijn. 

Het bedrijf kan geen grond missen 

voor eventuele rotondes in verband 

met de mestwet.

 
Jan Hiddinga – provincie Fryslân

Voor het project N354 Tsienzerbuorren 

- Raerd – Easterwierrum ben ik namens 

de provincie aangesteld als project-

leider. Inmiddels ben ik 10 jaar werk-

zaam voor de provincie en daardoor 

verantwoordelijk voor een aanzienlijke 

hoeveelheid projecten binnen de pro-

vincie. Ik ben als projectleider onder 

andere betrokken geweest bij het 

project N354 Dearsum – Scharnegou-

tum. Ik ken de omgeving dus goed. Ik 

hoop dat we binnen dit project samen 

tot een goed plan komen, we hier iets 

moois kunnen realiseren en een slag 

maken in de veiligheid. 

Werkwijze en proces
Werkwijze

Voor het opstellen van een plan van 

aanpak voor de N354 doorlopen we 

een aantal stappen. Tijdens de inventa-

risatie en probleemanalyse brengen we 

de huidige situatie en de knelpunten 

nauwkeurig in kaart. In de stap daarna 

onderzoeken we de oorzaken van de 

knelpunten en stellen we specifieke 

doelen om deze aan te pakken. Op basis 

van de uitkomsten hiervan onderzoe-

ken we oplossingen en werken we deze 

verder uit. 

Proces

De provincie Fryslân heeft adviesbureau 

Grontmij opdracht gegeven de planvor-

ming te verzorgen. Voor het betrekken 

van de omgeving is een projectgroep 

samengesteld waarin alle belangen zijn 

vertegenwoordigd, namelijk: 

• Plaatselijk Belang Raerd 

•  Dorpsbelang Reduzum – 

Tsienzerbuorren

• Dorpsbelang Easterwierrum

• Agrariërs

• Aanwonenden 

In november vorig jaar hebben we 

tijdens een werksessie met de omgeving 

een projectgroep samengesteld. Het 

overleg met de projectgroep is gestart. 

Meerdere overleggen zullen nog plaats-

vinden. De volgende overlegmomenten 

zijn in ieder geval vastgesteld.  

1. Probleeminventarisatie overzicht knelpunten en priori-

teiten

december 2014

2.  Oorzaken en verbeter-

punten

wensbeeld in hoofdlijnen februari 2015

3. Oplossingsrichtingen oplossingen en varianten in beeld maart -april 2015

4. Concept schetsen maatregelen april - mei 2015

5.  Maatregelen toegelicht 

en geschetst 

totaal maatregelpakket mei - juni 2015

Door met een projectgroep aan de slag 

te gaan maken we optimaal gebruik 

van de lokale kennis en behoeftes. Zo 

kunnen we ideeën goed in kaart bren-

gen. Met zijn allen streven we zo naar 

een oplossing met een zo breed moge-

lijk draagvlak. 

Behalve met de projectgroep zullen 

we ook overleg voeren met bijvoor-

beeld grondeigenaren en de politie. 

Om u op de hoogte te houden van alle 

ontwikkelingen organiseren we infor-

matiebijeenkomsten. Daar lichten we 

de bevindingen van de projectgroep 

toe. Ook houden we u regelmatig op 

de hoogte van de stand van zaken met 

nieuwsbrieven.

Uitgangspunten 

Bij het opstellen van het plan van aan-

pak hanteren we de volgende uitgangs-

punten:

•   de weg blijft op de huidige plaats lig-

gen, we kijken wel naar de bochten; 

•   de kruispunten Easterwierrum en 

Raerd pakken we aan; 

•   het wegvak Tsienzerbuorren pakken 

we aan; 

•     we onderzoeken de mogelijkheden 

om erf- en perceelaansluitingen te 

koppelen. 

Voorstellen van de projectgroep



Contact

Voor meer informatie over het project Herinrichting N354 kunt 

u contact opnemen met J. Hiddinga van de provincie Fryslân.

Tel. 058-292 5326 of mail naar: j.hiddinga@fryslan.nl.
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Sietse Nijholt – provincie Fryslân

Namens de provincie ben ik, ter onder-

steuning van de projectleider, aange-

wezen dit project te gaan begeleiden. 

Mijn rol zal waarschijnlijk zichtbaarder 

worden zodra de Grontmij haar werk 

heeft afgerond. Ik zal me binnen dit 

project onder andere bezig gaan hou-

den met zaken als het aanvragen van 

vergunningen, het al dan niet verleg-

gen van kabels en leidingen, aansturen 

van de tekenaars en bestekschrijver(s) 

en overige inhoudelijke dingen. Ik 

ben er van overtuigd dat we, met een 

ieders inzet, op dit tracé een mooie 

maar vooral veilige oplossing zullen 

realiseren.

Richard van der Velde – Grontmij

In opdracht van de provincie verzorgt 

Grontmij de planvorming van het 

project Herinrichting N354. Ik ben het 

aanspreekpunt vanuit Grontmij. Als 

Adviseur Mobiliteit heb ik in de afge-

lopen 15 jaar diverse herinrichtingpro-

jecten uitgevoerd, waaronder enkele 

provinciale wegen in Fryslân. 

Met veel  enthousiasme zet ik mijn 

ervaring en expertise nu voor de N354 

in. Bij het opstellen van het herinrich-

tingsplan betrekken we de omgeving 

nadrukkelijk om te horen welke pro-

blemen met ervaart en welke ideeën 

men heeft voor de aanpak van de weg. 

Samen met de projectgroep en met de 

inhoudelijke expertise van Grontmij 

stellen we een plan op voor de herin-

richting. Daarbij streven we naar zo 

breed mogelijk draagvlak.

Boukje Zeinstra – Grontmij

Als adviseur stedenbouw en landschap 

heb ik  in 12 jaar gewerkt aan verschil-

lende inrichtingsvraagstukken. Daarbij 

hecht ik grote waarde aan het samen-

werken met gebruikers en beheerders 

van een gebied. Zij zijn immers de 

‘specialisten’ van hun weg, dorp en 

omgeving. Het is mijn doel om in een 

open en creatief proces te komen tot 

doeltreffende oplossingen waarin de 

locale kennis, verkeer, ruimte en land-

schap tot hun recht komen.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen, wensen 

of suggesties? U kunt dan terecht bij 

uw vertegenwoordiger in de project-

groep. Deze kan uw vraag dan tijdens 

één van de overleggen met de pro-

jectgroep inbrengen. Ook kunt u altijd 

contact opnemen met de Provincie 

Fryslân. 


