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Samen werken aan 
een veiligere N354

Drie keer heeft de projectgroep nu 
overlegd. En niet zonder resultaat. 
Jan Hiddinga, projectleider provin-
cie Fryslân is enthousiast over de 
projectgroep. Hij vindt hun rol be-
langrijk. “Ze zijn zeer betrokken 
bij het in beeld brengen van pro-
blemen en oplossingsrichtingen en 
denken hierin actief mee. We kun-
nen nú al stellen dat ze verschil 
maken. We hebben als provincie 
meteen geluisterd naar de project-
groep en de bomen in een aantal 
bochten gekapt. Daardoor is het 
zicht verbeterd.”

Hiddinga wil graag werken aan 
een weg waarmee provincie, ge-
bruikers en aanwonenden weer 
twintig jaar vooruit kunnen. “We 
waren het er al snel over eens dat 
de weg veiliger en leefbaarder 
moet worden. Maar de klankbord-
groep wil bijvoorbeeld graag het 
onrechtmatig gebruik van de weg 

Voor de herinrichting van de N354 tussen Dearsum en Tsienzerbuorren is eind 2014 een 

projectgroep samengesteld. Deze projectgroep zorgt voor lokale kennis en een beeld 

van de behoeftes. Samen willen de provincie Fryslân en de belanghebbenden goed 

overleg en een zo breed mogelijk gedragen plan. Want dat de N354 veiliger en leefbaar-

der moet worden, daar zijn alle partijen het over eens. 

De projectgroep 

is van 

groot belang’ 

verminderen. Dat is ook een mooi 
voorbeeld van hoe burgers hun  
ervaringen kunnen delen om ons 
ons werk beter te laten doen.”  
Bij onrechtmatig gebruik rijden 
automobilisten vaak door de berm 

naar de parallelweg om andere 
auto’s te kunnen inhalen. Daarte-
gen kan de provincie maatregelen 
nemen, die de weg ook veiliger en 
leefbaarder maken. Natuurlijk zijn 
er wel eens tegengestelde belan-
gen, maar Hiddinga is blij met het 
overleg. “Vooral nu we in de fase 

van oplossingen komen, is het  
belangrijk deze zoveel mogelijk 
samen op te stellen.”

In december 2014 zette men alle 
problemen op een rij. Van deze 
problemen zijn in februari 2015  
de oorzaken en verbeterpunten 
benoemd. Daarbij was het belang-
rijk scherp te krijgen wat men ge-
zamenlijk wilde bereiken. Er ont-
stond een ‘eisenpakket’ voor alle 
mogelijke oplossingen. De visie  
die Grontmij en de projectgroep  
samen opstelden is het kader voor 
de oplossingsrichtingen.

Het laatste overleg, in maart, 
stond in het teken van de oplos-
singsrichtingen. Bij het bepalen 
van deze richtingen bekeek de 
projectgroep alle maatregelen en 
hun varianten. Op de volgende  
pagina vindt u deze mogelijke  
oplossingen in beeld. 



Easterwierum – Raerd
Om de veiligheid op de kruisingen naar Easterwierum en Raerd te  
verbeteren zijn diverse mogelijkheden onderzocht. De kruispunten 
van Easterwierum en Raerd combineren tot één rotonde bleek niet 
wenselijk. Een rotonde bij Easterwierum juist wél. De klankbord-
groep heeft de mogelijkheden teruggebracht naar de twee meest 
wenselijke varianten die nu worden onderzocht: 
n Variant: twee rotondes / ovondes
n  Variant: rotonde / ovonde Easterwierrum, verbetering  

T-splitsing Raerd

Het proces

1.
Probleeminventarisatie

2.
Oorzaken en verbeterpunten

3.
Oplossingsrichtingen

4.
Concept schetsen

5.
Definitieve maatregelenpakket

Parallelweg
n Zicht verbeteren op de weg en in de bochten.
n Verminderen onrechtmatig gebruik van de parallelweg. 
n Leefbaarheid vergroten door trillingen te verminderen.
n Veiligheid op de weg vergroten. 

Inleiding

Kern

Inhaalverbod

Stap 2: Wat zijn oorzaken en verbeterpunten?

In het tweede overleg ging de projectgroep een stapje verder. Naast de 
uitkomsten van de vorige keer pakten ze nu ook de verkeerscijfers erbij. 
Hoeveel verkeer rijdt er op de weg? Hoeveel ongevallen gebeuren er?  
De cijfers en de knelpunten werden naast elkaar gelegd. Op die manier 
kwamen de oorzaken van de problemen steeds duidelijker naar voren. Dat 
gaf de mogelijkheid om na te denken over de verbeterpunten? Wat moet 
er gebeuren om de knelpunten aan te pakken? Er werd een gezamenlijke 
visie opgesteld. 

Stap 1: Wat is het probleem? 

Als eerste heeft de projectgroep alle problemen in kaart gebracht.  
Iedereen mocht op een kaart aangeven wat in zijn of haar ogen de  
knelpunten op het traject zijn. Vervolgens werden deze knelpunten  
besproken en gezamenlijk de prioriteiten benoemd.

Om tot een goed schetsontwerp te komen 

is een projectgroep samengesteld In deze 

projectgroep zitten verschillende belang-

hebbenden uit de omgeving. In de vorige 

nieuwsbrief hebben zij zich aan u voorge-

steld. Onder begeleiding van de provincie 

en Grontmij proberen zij samen tot een zo 

breed mogelijk gedragen schetsontwerp te 

komen. De afgelopen maanden hebben ze 

hard gewerkt. Wat is er precies gebeurd? 

Het proces in beeld



Tsienzerbuorren
n Snelheid omlaag naar 60 km/uur
n Duidelijke inleiding richting kern.
n Kern benadrukken door accenten te plaatsen.
n  Ontsluiting van woningen proberen te combineren met 

het maken van kruispunten.
Hoofdrijbaan
n Zicht verbeteren op de weg.
n Veiligheid op de weg vergroten.
n Markering op de weg verbeteren. 
n Oversteken veiliger maken. 
n  Ontsluiting van woningen proberen te combineren 

met het maken van kruispunten.
n Uitbreiding inhaalverbod bij bochten.

Stap 3: Wat zijn de mogelijke oplossingen?

Voor het derde overleg had de Grontmij alle resultaten van de vorige 
sessies verwerkt in een zogeheten visiekaart. In deze kaart stonden 
alle mogelijke oplossingen voor de problemen. De projectgroep ging  
hiermee aan de slag en besprak alle mogelijke oplossingen en  
varianten. U kunt de meest wenselijke oplossingsrichtingen en  
varianten terugvinden in de kaart. De komende periode gaat  
de projectgroep deze verder onderzoeken. 



Hoe nu verder?

Colofon  Deze informatiekrant is een uitgave van Provincie Fryslân. Oplage: 1.100 stuks - Concept en tekst: Provincie Fryslân - Fotografie: Grontmij - Lay-out: provincie Fryslân - Drukwerk: Rekladruk, Giekerk 

Stap 4: Concept schetsen > maatregelen

“Grontmij is nu druk bezig met het maken van schetsen”,  
licht Jan Hiddinga toe. In het vierde projectoverleg begin juni  
bespreekt de projectgroep de schetsen van de oplossingen en  
varianten. Dit gebeurt zoveel mogelijk visueel, dus aan de hand 
van tekeningen. Als oplossingsrichtingen of varianten zijn  
afgevallen wordt uitgelegd waarom dat is. 

Stap 5: Maatregelen toelichten en  
schetsen > totaal maatregelpakket

Na overleg past men de conceptschetsen aan en werkt deze uit 
tot concept eindschetsen. De eindschetsen worden besproken in 
het vijfdeoverleg. Hiddinga: “Tijdens dit overleg moeten we echt 
keuzes maken en het eens worden. We presenteren na dit over-
leg dan ook onze aanbevelingen aan de provincie Fryslân en  
leggen uit waarom we hebben gekozen voor deze oplossingen. 
Dit is ons definitieve advies.”

Uitvoering

De uitvoering van de maatregelen start waarschijnlijk in 2018.

Waar kunt u terecht met vragen?  
Heeft u vragen, opmerkingen, wensen of suggesties? U kunt dan 
terecht bij uw vertegenwoordiger in de projectgroep. Deze vindt 
u in de vorige nieuwsbrief. Uw vertegenwoordiger kan uw vraag 
dan tijdens één van de overleggen met de projectgroep inbrengen.  
Ook kunt u altijd contact opnemen met de Provincie Fryslân.

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.


