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Coalitieakkoord
Meer perspectief voor alle inwoners van Fryslân, vooral

staat ook dat de provincie de N381 verder gaat

op het gebied van werkgelegenheid. Dat is de inzet van

verdubbelen vanaf Donkerbroek tot Oosterwolde-Zuid.

de coalitie van CDA, VVD, SP en FNP voor de komende

Deze maatregel en de gevolgen hiervan voor het project

vier jaar. Het coalitieakkoord ‘Mei elkenien foar elkenien’

worden de komende tijd nader uitgewerkt. We houden

is vrijdag 15 mei jl. gepresenteerd. In het coalitieakkoord

u op de hoogte.

13 juni: Dag van de bouw
Zaterdag 13 juni a.s. is het zover! Van 10.00 uur tot 16.00 uur maakt u op een speciale manier kennis met het project N381.
Het is dan Dag van de Bouw en iedereen, zowel jong als oud, is welkom om een kijkje te nemen bij diverse bouwlocaties
in het land.
Het project N381 doet dit jaar ook mee. Het centrale punt

verlaten en meer te weten komen over de bouw van dit

is bij de kantoren van Heijmans en Gebr. van der Lee aan

kunstwerk. De zuidroute gaat naar de onderdoorgang

de Venerkoterweg 50-54 in Oosterwolde. Hier is informatie

Terwisscha. Ook bij deze halte kunt u de bus uit en meer

over het gehele project te krijgen en zijn er leuke

horen over de bouw.

activiteiten voor de kinderen.
De bussen rijden de hele dag door, u kunt zelf bepalen of
Vanaf dit punt starten ook de twee busroutes naar de

u alleen de noordroute of alleen de zuidroute wilt volgen.

bouw. De noordroute gaat naar de onderdoorgangen in

Of misschien wilt u wel beide routes zien, dat kan ook!

de Weinterp en ‘t West. Bij beide punten kunt u de bus

Herinrichting Wijnjewoude
in volle gang

Terugblik

Wandelpad naar Ontwijk
©FoHa

29 april: Bord voor wandelpad Ontwijk

14 mei: Betonnen fietspaden in Drents-Friese Wold
en fietstunnel Kraaiheidepollen

De wegen in de nabije omgeving van de N381 worden

worden de Merkebuorren, de Mounleane, een viertal

geopend door de heer Evert Bosma, voorzitter Dorpsbelang

Vanaf Hemelvaart fietst u over de vernieuwde fietspaden

naast de N381 ook aangepakt. Deze worden door middel

kruispunten en een aantal inpassingsobjecten (waaronder

Donkerbroek.

en door fietstunnel Kraaiheidepollen!

van nieuwe elementenverharingen opgeknapt en opnieuw

de muziekkoepel) opnieuw ingericht. De werkzaamheden

ingericht. Roelofs BV is begonnen met de herinrichting

worden in drie fases uitgevoerd waarbij het doorgaande

van de Merkebuorren en Mounleane in Wijnjewoude.

verkeer wordt omgeleid.

Het wandelpad Tjabbekamp naar het Bos van Ontwijk is

De werkzaamheden zijn medio juli gereed. In Wijnjewoude

Afsluitweekend voor NATUUR
Ik kan hier VEILIG
passeren

Elementenverhardingen
Het typerende van een elementenverharding is dat de losse elementen samen een geheel vormen.
Elementenverhardingen zijn er in alle soorten en maten. Zo zijn er elementen van beton, gebakken steen
en natuursteen. De bestrating kan zowel handmatig als machinaal worden gedaan. Een aantal voorbeelden
van elementenverhardingen zijn:
• Straatwerk van stenen, tegels, trottoirbanden en opsluitbanden
• Betonklinkers of betonstraatstenen
• Betonplaten
• Natuursteen verhardingen
• Molgoten
• Grasbetonstenen voor bijvoorbeeld bermverharding

De Plus van
Kunst en Natuur

Aannemer Heijmans en de projectorganisatie kijken

de ecologische versterking van de flora en fauna van

terug op een geslaagde afsluiting van de N381 tussen

het Drents-Friese Wold. De deklaag is gefreesd en de

Oosterwolde en Smilde. De maandenlange voorbereiding

fietstunnel Kraaiheidepollen is geplaatst. Vervolgens is

van de werkzaamheden hebben geleid tot een nagenoeg

de tijdelijke belijning aangebracht waardoor het verkeer

vlekkeloze uitvoering van de overvolle planning.

maandag 20 april om 06.00 uur weer gebruik kon maken

In juni komt het volgende themamagazine uit. Deze keer gaat het vooral

In dit weekend werden 20 duikers, ecopassages en

van de N381.

over Kunst en Natuur. Hoe komen deze onderwerpen binnen het project

faunatunnels onder de weg aangelegd. Dit zorgt voor

N381 aan bod? U leest het in dit tweede themamagazine.

Project in beeld

brug Tsjonger
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tunnel Moskoureed
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Betonijzer vlechten voor landhoofd
maart 2015
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Voorbereiding, augustus 2014
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Aanbrengen folieconstructie, november 2014

3

Aanbrengen zandlaag op folie en bemaling, november 2014

4

Plaatsen bekisting tunnelwanden, januari 2015

5

Aanvullen van grond naast tunnel, maart 2015

Verwijderen damwanden
april 2015
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Project in beeld
Weinterp

brug Tsjonger

2

1

deel 2

Plaatsen liggers brugdek
april 2015
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Brugdek Tsjonger
april 2015
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Brug Tsjonger
april 2015
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Luchtfoto Weinterp richting Drachten, september 2014

2

Luchtfoto Weinterp richting Drachten, april 2015
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Volg ons project
Meer informatie over ons project? Kijk dan op www.n381.nl. Volg ons ook via Twitter @projectn381
en blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Afsluitingen en
omleidingen

Werk aan
de N381

Afsluitweekend N381 van 19 tot 22 juni

Zoals u vast al heeft gezien, is de uitvoering van de

Van vrijdagavond 19 juni 18.00 uur tot en met

gehele nieuwe N381 en ook van de wegen rondom de

maandagochtend 22 juni 6.00 uur is de N381 tussen

N381 in volle gang. Mocht u hinder ondervinden van

Oosterwolde en Smilde voor al het verkeer gesloten. In dit

werkzaamheden, neem dan contact op met de aannemer

tweede afsluitweekend wordt de nodige wegverbreding

verantwoordelijk voor dit deel.

aangebracht.
Weekendafsluitingen na de zomer

•D
 rachten tot en met Nanningaweg:

In september wordt de N381 naar verwachting nogmaals
een heel weekend afgesloten. In dit weekend wordt de
huifkartunnel in de Oude Willem geplaatst. Later in het
jaar wordt de N381 nog een weekend afgesloten om het
dubbellaags ZOAB (zeer open asfalt beton) aan te brengen.

Boskalis Nederland Infra B.V. 06 20 70 96 90
• Venekoten tot Drentse grens:
Heijmans Integrale Projecten 06 55 40 29 95
• Nanningaweg tot en met Venekoten:
Gebr. Van der Lee 06 20 53 05 03
• Wegen rondom N381: Roelofs Beheer BV. 0546 67 88 96

Welk weekend dit wordt, is nog niet bekend.

26 juni BUSTOUR N381
De eerste bustour van de N381 Drachten - Drentse

De tweede bustour is gepland op 26 juni. En ook

grens trok veel belangstelling. Er waren ongeveer

voor 28 augustus staat er een bustour gepland.

90 geïnteresseerden. Ook benieuwd naar de

Start is om 13.30 uur bij de parkeerplaats van het

vorderingen van het complete project?

Witte Huis is Donkerbroek. Wilt u mee? Geef u dan
op via 0516-464030 of via N381@fryslan.nl.

Meer informatie?
Infocentrum N381

Vaart Westzijde 14

8435 WC Donkerbroek

0516 - 464030

n381@fryslan.nl

www.n381.nl

