N359 Bolsward - Workum

Wurk oan de dyk!
April 2020

Werk aan de weg Bolsward en Workum
eind augustus weer los
In het najaar van 2019 zijn de eerste werkzaamheden aan de N359
uitgevoerd. We hebben de rijbaan verbreed en kruispunten aangepakt.
Na de zomervakantie starten we weer met de werkzaamheden. In deze
nieuwsbrief leggen wij u graag uit waarom we de werkzaamheden
niet dit voorjaar maar na de zomervakantie hervatten.

Tijdens de uitvoering van de eerste werkzaamheden bleek
dat er onveilige situaties voorkwamen. Dit komt door het
verkeersgedrag van automobilisten in combinatie met het
werken in het verkeer. Daarom hebben we besloten om
de werkwijze van de tweede fase aan te passen. Dit om

de veiligheid voor u als weggebruiker, de omgeving en
die van de wegwerker te kunnen garanderen.
De vervolgwerkzaamheden voeren we uitsluitend in de
nachten uit. Zo kunnen we de uitvoeringsduur verkorten
naar zes weken.

Start werkzaamheden eind augustus
In eerste instantie zouden we de werkzaam
heden dit voorjaar hervatten. In overleg met
het Fryske Gea en de aannemer is besloten
het werk tussen Bolsward en Parrega eind
augustus te hervatten. Dit heeft te maken
met het broedseizoen van de weidevogels.
Het broedseizoen start half maart en loopt
door tot half juli. Op het moment dat wij in de
nachten werken, zouden de werkzaamheden
een verstorend effect kunnen hebben op het
weidevogelgebied. Naast dat we rekening

houden met het broedseizoen, houden we ook
rekening met het toeristenseizoen (toename van
toeristenverkeer en openstaande bruggen).
Eind augustus starten we met het werk en werkt
de aannemer van 19.30 uur tot 05.30 uur. De
weg is dan volledig afgesloten. Het verkeer lei
den we om via A7, N354 en de N359 (zie kaartje).
Overdag kan het verkeer er langs, over een
oneffen wegdek (ribbels). Daarom brengen we
de snelheid terug naar 50 km/u.
Naar verwachting is het werk begin oktober
2020 gereed.
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Terugblik werkzaamheden Parrega - Workum
Het stuk tussen Parrega en Workum hebben we al verbreed en er is een ovonde
aangelegd ter hoogte van Parrega-Noord. In de nacht van 14 op 15 april brengen we de
laatste belijning aan op dit stuk. Dit doen we in twee delen. Het stuk tussen Tjerkwerd
en ovonde Parrega sluiten we af van 20.00 uur tot 23.00 uur. Aansluitend sluiten we
het stuk tussen ovonde Parrega en de Aaltjemeerweg, van 23.00 uur tot 05.30 uur. Het
verkeer leiden we om via de parallelweg.
Naast het veiliger maken van de weg hebben we ook veel maatregelen voor de natuur.
Zo zaaien we in de week van 15 april de bermen in met klaver en een bloemen- en
kruidenmengsel. Dit mengsel trekt vlinders en lokt bijen. In totaal gaat het om bijna
5 hectare. De klaver zaaien we handmatig in en staat erom bekend dat het stikstof aan
zich bindt. Het inzaaien van de bermen gebeurt overdag. Door hiervoor slechts een
gedeelte van de weg af te zetten beperken we de hinder voor het verkeer. Daarnaast
hebben we faunapassage aangelegd. Zo kunnen otters en vele andere dieren veilig de
provinciale weg kruisen.

Bolsward - Tjerkwerd
In het najaar van 2019 hebben de we wensen
en behoeften van de inwoners geïnventariseerd
voor het weggedeelte Bolsward - Tjerkwerd. In
een aantal sessies hebben we, samen met de
gemeente Súdwest-Fryslân, de mogelijkheden
voor verbeteringen voorgelegd en daarbij per
optie de voor- en nadelen benoemd. In het
voorjaar van 2020 zouden wij hierop terug
komen. Vanwege de maatregelen rondom het
coronavirus kunnen wij niet eerder dan na 1 juni
gezamenlijk in gesprek. Vandaar dat we in deze
nieuwsbrief de laatste stand van zaken geven.
Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid
en bekijken we de kosten van de verschillende
varianten. Op basis hiervan maken we een

inventarisatie. Ook rondom het kruispunt
Bolsward-West (de verkeerslichten) werken
we aan een verkeerskundige oplossing. We
kijken dan ook vanuit Bolsward - Tjerkwerd of
we de projecten kunnen koppelen, zoals een
veilige nieuwe route voor fietsers. Over deze
zaken zijn we in gesprek met stakeholders zoals
netwerkbeheerders, grondeigenaren en de
gemeente.
Zodra we meer duidelijkheid hebben, infor
meren we u via een nieuwsbrief. Zodra het
weer mogelijk is, komen we graag weer bij
elkaar om de ideeën te presenteren. Daarnaast
onderhouden we contact met de dorpsbelangen
en de dorpscoördinatoren van de gemeente.
Houd onze website, www.fryslan.frl/n359 in de
gaten voor de laatste updates.

Vragen?
Heeft u nog vragen over een van deze werkzaamheden? Dat kan via Hendrik Vries, via provincie@fryslan.frl of bel
naar 058 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Meer informatie vindt u op www.fryslan.frl/n359.

