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Ovondes bij Raerd en Easterwierrum
Easterwierrum is een van de kruispunten die we aan 
gaan pakken. Hetzelfde geldt voor de afslag Raerd.  
In samenspraak met de omgeving is een plan ontwik-
keld om beide kruispunten in te richten als ovondes, 
vergelijkbaar met een andere ovonde in de N354: bij 
Nij Kleaster. Daarover is eerder gecommuniceerd.

Voordat de schop de grond in kan, moeten we veel 
voorbereidend werk verzetten. Een klus die daarbij  
altijd veel tijd en zorgvuldigheid vraagt, is het verleg-
gen van kabels en leidingen die in de grond liggen.  
Bij beide kruispunten is dat enige tijd geleden al  
gedaan. Wat ook afgerond is, is het aanpassen van 
de bestemmingsplannen. De besluitvorming daarover 
door de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân  
is geweest.

De N354 tussen Leeuwarden en Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân.  

Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per etmaal overheen. De provincie 

wil de weg veiliger maken. In deze tweede nieuwsbrief vertellen wij  

u de stand van zaken op het traject van Tsienzerbuorren tot de afslag  

Easterwierrum.

Een andere opgave waarvoor we staan is de aankoop 
van grond. De ovondes kunnen pas worden aange- 
legd als de grond die ervoor nodig is in provinciaal  
eigendom is gekomen. We zijn daarover nog druk  
in gesprek.

Tsienzerbuorren
Zoals we al eerder hebben aangegeven, is het de  
bedoeling om het traject van de N354 door deze buurt-
schap een dorpse uitstraling te geven, zoals ook in 
Dearsum is gebeurd. Met een maximumsnelheid van  
60 kilometer per uur, rood asfalt en bomen langs  
de weg. Op dit stuk moeten we de kabels en leidingen 
nog wel verleggen. Door de landelijke stikstof- 
problematiek en de gevolgen van de coronacrisis is  
dit vertraagd.



Het vervolg
Omdat de voortgang van het project deels afhanke-
lijk is van het tempo van de grondaankoop, kunnen we 
nog niet precies aangeven wanneer we met het werk 
aan de kruispunten Raerd en Easterwierrum beginnen. 
Het is op dit moment onze verwachting dat we in het 
voorjaar van 2021 aan de slag kunnen in Tsienzerbuor-
ren. Eind dit jaar hopen we u nadere duidelijkheid te 
kunnen geven.
 
Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaam- 
heden? Stuur een mail naar provincie@fryslan.frl of  
bel met 058 - 292 59 25 en vraag naar Jan Hiddinga.


