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N359 
Bolsward-Workum

Nieuwsbrief

Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en  

Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. 

De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Op 

dit moment past de uitstraling van de weg, de kruis- 

punten en aansluitingen, niet bij de functie van een 

stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onder-

houd. We maken de weg breder en er komt een nieuwe 

laag asfalt op.

Werkzaamheden in twee fasen
Voordat we starten met werkzaamheden aan de weg, 

hebben we eerst het gebied en de belangen in het  

gebied verkend. Medio 2018 is samen met de gemeente  

Súdwest-Fryslân en dorpsbelangen gesproken over 

de aanpak van de weg. Tijdens de gesprekken met de 

dorpsbelangen en plaatselijk belang zijn we tot de  

conclusie gekomen dat de oplossingen voor Workum  

tot Tjerkwerd helder zijn. Voor het gedeelte Tjerkwerd 

tot Bolsward ligt dit complexer. 

We hebben daarom besloten om de werkzaamheden op 

te delen in twee delen:

- Fase 1: Workum tot Tjerkwerd;

- Fase 2: Tjerkwerd tot Bolsward.

We starten in augustus 2019 met het aanpakken van het 

weggedeelte tussen Workum en Tjerkwerd. Voor het 

Half augustus 2019 start provincie Fryslân met de 

aanpak van de N359 tussen Bolsward en Workum. 

De werkzaamheden verdelen we in twee fasen: 

Workum-Tjerkwerd en Tjerkwerd-Bolsward. In deze 

nieuwsbrief leggen we u graag uit wat we gaan 

doen met bijbehorende planning en welke hinder 

de werkzaamheden met zich meebrengt.

Eerste werkzaamheden Bolsward-Workum van start



we dit kruispunt aan tegelijkertijd met het verbreden 

van dit stuk weg. Voor de definitieve planning en  

bijbehorende hinder houdt u onze website  

www.fryslan.frl/n359, in de gaten. 

Verbreden provinciale weg N359

Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidende werk-

zaamheden. Zo zorgen we ervoor dat alle kabels en lei-

dingen zijn verlegd voordat de aannemer met de weg 

aan de slag kan. Na de bouwvak starten we met het ver-

breden van de weg. We werken vanaf augustus 2019 tot 

najaar van 2019 en starten in het voorjaar 2020 tot juni 

2020. Naar verwachting verbreden we dit jaar de eerste 

twee delen en in het voorjaar 2020 de laatste twee de-

len. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk.

Overdag blijft de provinciale weg beschikbaar voor  

verkeer. Tijdens de werkzaamheden zal er een snelheids-

beperking van 50 km/u gelden. Houd dus rekening met 

vertraging. We adviseren daarom om de omleidingsroute 

via A7, N354 en de N359 te volgen (zie kaartje). Wanneer 

we asfalt moeten frezen, asfalteringswerkzaamheden 

uitvoeren of de belijning aanbrengen, zal de weg volle-

dig afgesloten zijn. Deze werkzaamheden voeren we  

in de avond en nacht uit tussen 19.30 en 05.30 uur. Het 

verkeer leiden we dan om via de A7, N354 en de N359 

(zie kaartje achterzijde). De exacte planning hiervan 

komt op onze website www.fryslan.frl/n359. 

tweede deel, Tjerkwerd tot Bolsward, is een verdere ver-

diepingsslag nodig. We voeren momenteel gesprekken 

met belanghebbenden per knelpunt. 

Fase 1: Workum-Tjerkwerd
De eerste werkzaamheden waar we mee starten zijn op 

het weggedeelte tussen Workum en Tjerkwerd. We  

pakken een drietal zaken aan:

- Aanpak kruispunt Parrega-Noord;

- Aanpak kruispunt Aaltjemeerweg; 

- Verbreden en groot onderhoud N359.

Planning en hinder
Aanpak kruispunt Parrega-Noord

Begin september 2019 starten we met de aanpak van  

het kruispunt Parrega-Noord. Om de ovonde aan te  

kunnen leggen, is de aansluiting vanaf de provinciale 

weg richting Angterperweg vijf weken afgesloten, van 

maandag 9 september tot en met 11 oktober 2019. Om 

tijdens de werkzaamheden het doorgaande verkeer op 

de N359 en de aansluiting richting Parrega te behouden, 

leggen we een tijdelijke weg aan. 

Aanpak kruispunt Aaltjemeerweg

Het kruispunt aan de Aaltjemeerweg pakken we ook aan. 

Dit kruispunt versmallen we en hier brengen we midden-

geleiders aan. De exacte planning van de aanpak van dit 

kruispunt is nog niet bekend. Naar verwachting pakken 
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Blijf op de hoogte!
Heeft u nog vragen over een van deze werkzaamheden? Op onze website www.fryslan.frl/n359 vindt u meer  

informatie. Wilt u liever persoonlijk contact? Dat kan via Hendrik Vries, via h.vries@fryslan.frl of bel naar  

058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. 

Provincie Fryslân investeert in verkeersveilige wegen voor auto’s en fietsers. Daarmee willen we bijdragen aan het omlaag brengen van het aantal 
verkeersslachtoffers. Dit doen we door het uitvoeren van maatregelen uit het zogenaamde Risicoverlagende Infrastructurele Programma (RYP).  
De N359 is een van de projecten die wordt aangepakt. Zo kan deze weg de komende jaren weer veilig worden gebruikt.

Fase 2: Tjerkwerd – Bolsward 
Zoals eerder genoemd, voeren we momenteel nog  

gesprekken over de toe te passen oplossing. Vanaf  

augustus 2019 krijgt het planproces hier een vervolg. 

Op hoofdlijnen gebeurt dat in twee stappen. Eerst vin-

den per onderdeel de gesprekken met belanghebbenden 

plaats. Daarnaast kijken provincie Fryslân en de gemeen-

te naar de haalbaarheid hiervan. Uiteindelijk presenteren 

we de gekozen oplossing tijdens een inloopavond. Naar 

verwachting zal dit eind 2019 zijn. 
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