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2016 en 2017

Na het groot onderhoud van 2017 is de Snitserdyk weer 

veiliger voor verkeer. De provincie nam bovendien eind 

2016 nog enkele andere maatregelen om de veiligheid te 

vergroten. Zo werden er extra reflectorpaaltjes geplaatst 

in de bochten, de zijkanten van de weg beter zichtbaar 

gemaakt en kwamen er meer doorgetrokken strepen op 

de weg.

Kiek op ‘e Dyk

De Kiek op ‘e Dyk-campagne is eind vorig jaar afgerond 

en lijkt te hebben gewerkt. Waar in 2016 nog twintig  

geregistreerde ongelukken plaatsvonden op de weg  

tussen Dearsum en de A32, waren dat er een jaar later 

nul. Met grote campagneborden werden weggebruikers 

opgeroepen hun hoofd bij de weg en de handen aan  

het stuur te houden.

Veel reacties op enquête

Toen er tijdens de campagne een enquête werd gehou-

den onder omwonenden en andere weggebruikers,  

kwamen daar bijna tweeduizend reacties op. Een kwart 

van de mensen gaf aan zijn of haar gedrag te veran-

deren door de aanwezigheid van de borden. Ook een 

kwart gaf aan méér op de weg te letten sinds de borden 

er stonden.

De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. 

Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is 

het lastig om de weg op te rijden of over te steken. De provincie wil de weg  

graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom  

van het verkeer.



Een andere maatregel, meer politiecontroles op snel-

heid, werd door bijna veertig procent van de mensen die 

een enquête invulden opgemerkt. Bijna de helft gaf aan 

meerdere dagen rekening te houden met zijn of haar 

snelheid na het waarnemen van de politiecontrole.

Zo’n veertig procent van de respondenten zei de  

Snitserdyk gevaarlijk en niet overzichtelijk te vinden. 

Dertig procent hoopte dat de weg weer eens een flinke 

opknapbeurt krijgt.

Dorps karakter

Om de weg veiliger te maken is het zaak keuzes te  

maken. De doorstroming op de weg is immers ook  

belangrijk voor Fryslân en haar inwoners. Toch is ervoor 

gekozen het buurtschap Tsienzerbuorren aan te pakken, 

naar voorbeeld van Dearsum. Ook Tsienzerbuorren krijgt 

een dorps karakter, met een 60km-zone inclusief rood 

asfalt en bomen langs de weg. Hierboven een impressie 

van de nieuwe situatie.

Let op: plaatsing bomen is indicatief

2018 en 2019

Om de weg door Tsienzerbuorren te veranderen wordt 

nu gewerkt aan grondaankoop voor een fiets-voetpad, 

dat ook gebruikt mag worden door het busje voor scho-

lieren. Ook laat de provincie na de zomer van 2018 alvast 

kabels en leidingen verleggen. 

Iets verderop, bij de afslagen Raerd en Easterwierrum, 

komen ovondes. Deze zijn vergelijkbaar met de ovonde 

Nij Kleaster op het stuk weg tussen Dearsum en Sneek. 

De beide ovondes worden waarschijnlijk in 2019 aange-

legd. De exacte uitvoeringsperiode is onder andere af-

hankelijk van grondaankoop.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de  

werkzaamheden of de plannen? Stuur een mail naar 

j.hiddinga@fryslan.frl. 


