
Wurk oan de dyk!

N351 Wolvega – Slijkenburg

April 2022

Werkzaamheden N351

Aan de N351 tussen Wolvega en de provinciale 
grens bij Slijkenburg voeren we groot onderhoud 
uit aan de hoofdrijbaan. Op verschillende plaatsen 
leggen we fietsoversteken aan. Zo kunnen fietsers 
in de toekomst veilig de N351 oversteken. Op de 
kruising van de N351 met de Spangahoekweg 
leggen we een rotonde aan. Landbouwverkeer 
mag in de nieuwe situatie gebruikmaken van de 
hoofdrijbaan. We passen de markering op de weg 

en de borden aan, zodat weggebruikers weten dat 
ze landbouwverkeer op de hoofdrijbaan kunnen 
verwachten. Zo maken we de parallelweg veiliger 
voor het overige verkeer. Daarnaast rijdt zwaar 
verkeer de bermen niet langer stuk, waardoor 
regenwater minder snel op het asfalt blijft staan. 
Om de snelheid op de parallelweg te beperken 
planten we hagen en brengen we op verschillende 
plaatsen visuele drempels aan.

Het is alweer een tijd geleden dat u voor het laatst iets van ons gehoord 

heeft. In de nieuwsbrief van maart 2019 informeerden wij u over de 

geplande metingen in het veld en het onderzoek naar asfaltverharding 

door middel van boringen. Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond en 

achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de 

werkzaamheden aan de N351 Wolvega – Slijkenburg. Met deze nieuwsbrief 

informeren wij u over de laatste stand van zaken.
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Formaat: 

1 | Opheffen tapers N351 - Zeedijk/Lindedijk

2 | Verruimen zicht door snoeien bossage N351

3 | Landbouwverkeer op de hoofdrijbaan (gehele tracé):
• aanpassing markering
• aanpassing bebording

4 | Aanleg rotonde N351 -Grindweg/Spangahoekweg

5 |  Aanleg fietsoversteekplaats N351 - Voetpad Spanga-

hoekweg

6 | Aanleg fietsoversteekplaats N351 - Spangahoekweg

7 |  Optisch versmallen van parallelweg d.m.v. planten 

hagen in tussenberm

8 | Aanleg fietsoversteekplaats N351 - Lindedijk

9 | Aanleg fietsoversteekplaats N351 - De Merriemaden



Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de N351? Op www.fryslan.frl/N351www.fryslan.frl/N351 vindt u alle 
actuele informatie over dit project. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum 
via provincie@fryslan.frlprovincie@fryslan.frl of bel naar 058 292 5925 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. 

Nieuwsbrief digitaal

Dit is de laatste papieren nieuwsbrief 
over de werkzaamheden aan de N351. 
Vanwege duurzaamheidsoverwegingen 
en het vlot kunnen verspreiden van 
actueel nieuws gaan we over op een 
digitale versie van de nieuwsbrief. Wilt 
u op de hoogte blijven? Meld u aan voor 
de digitale nieuwsbrief via www.fryslan.www.fryslan.
frl/N351frl/N351. Heeft u geen e-mailadres en 
wilt u de nieuwsbrief graag blijven 
ontvangen? Neem dan contact op met 
het klantcontactcentrum via onderstaand 
telefoonnummer om een nieuwsbrief op 
papier aan te vragen.

Planning

Op dit moment werken we aan het ontwerp voor de 
N351. We hopen het werk voor de zomer van 2022 
aan te besteden. Als alles volgens planning verloopt 
dan kunnen we na de zomervakantie starten met de 
uitvoering van de werkzaamheden. Helaas kunnen 
we de rotonde dit jaar nog niet aanleggen. Om de 
rotonde aan te kunnen leggen moeten er eerst veel 
kabels en leidingen worden verlegd. We overleggen 
met de netbeheerders waar de nieuwe kabels en 
leidingen het beste kunnen liggen en wanneer zij 
het werk kunnen uitvoeren. Netbeheerders hebben 
het erg druk met verschillende projecten in het 
Noorden. Daardoor kost het inplannen van deze 
werkzaamheden veel tijd. We starten wel alvast met 
de voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde. 
Naar verwachting kunnen we de rotonde in het 
voorjaar van 2023 aanleggen.


