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De nieuwe N381 krijgt steeds meer vorm. Sinds in februari het 

eerste asfalt is gelegd, lijkt de realisatie van de nieuwe weg in een 

stroomversnelling te zijn geraakt. Maar ook ónder en rondom de 

N381 gebeurt momenteel van alles. 

Helemaal aan het begin van het project draaide het vooral om 

twee vragen: waar moet de weg komen en hoe gaan we dit 

aanpakken? Gaandeweg werd onze visie steeds breder. 

De provincie Fryslân wilde niet alleen kwaliteitsverbetering 

bieden in de vorm van een nieuwe en veiliger N381, maar ook de 

omgeving met een duidelijke ‘plus’ achterlaten. Een plus voor tal 

van gebieden, waaronder natuur. 

Het aanleggen van een nieuwe weg gaat vaak ten koste van de 

natuur. Wij willen ervoor zorgen dat de natuur zo min mogelijk 

wordt aangetast en zelfs wordt versterkt op plekken waar dat 

wenselijk is. Een zeer breed pakket aan natuurvriendelijke 

en natuurversterkende maatregelen is het resultaat. In het 

weekend van 18 april hebben we de eerste twintig (eco)duikers, 

ecopassages en faunatunnels onder de weg gerealiseerd en dit is 

nog maar het begin. In totaal komen er ruim 100 voorzieningen. 

Hierover kunt u alles lezen in dit magazine.  

Een ander belangrijk punt van aandacht is de openbare ruimte. 

De provincie wil naast een goede weg, ook een prettige en 

aantrekkelijke woon- en leefomgeving achterlaten. Daarom zijn 

we met bewoners uit de streek in gesprek gegaan om te kijken 

wat hun ideeën daarbij zijn. Zo kwam onder andere het thema 

kunst nadrukkelijk naar voren. 

Inmiddels wordt achter de schermen hard gewerkt aan de 

realisatie van kunstwerken in Frieschepalen, Wijnjewoude, 

Hemrik en Donkerbroek, allen gemaakt door kunstenaars uit de 

regio. Maar we denken ook na over een kunstobject voor de weg. 

Een object dat de N381 op de kaart zet en als baken voor deze 

omgeving fungeert. Maar vooral: een kunstwerk dat mensen 

welkom heet in een prachtige provincie én op de straks misschien 

wel mooiste weg van Fryslân. 

Peter Kroeze, projectmanager N381  
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“ de komma’s omarmen 
en geven door”

“KuNst als Kers op De taart”

Het draait allemaal om toegevoegde waarde en kwaliteit 

van de leefomgeving. De nieuwe N381 zal voor auto-

mobilisten veel voordeel en veiligheid opleveren, maar 

dat was voor de provincie Fryslân niet genoeg. Bij de 

besluitvorming omtrent de weg werd de belofte gedaan 

om ook de omgeving van de N381 met een ‘plus’ achter te 

laten. Daarom zijn vele gesprekken gevoerd met de streek 

om te kijken hoe dit zoal gerealiseerd zou kunnen worden. 

“De suggestie om iets met kunst te doen kwam echt uit 

de streek“, vertelt Peter Kroeze, projectmanager N381 

vanuit de Provincie Fryslân. “omdat dit past binnen de 

doelstellingen voor een aantrekkelijke openbare ruimte, 

is dit opgepakt en uitgewerkt. De kunstobjecten leveren 

in functionele zin of als vormgevingsobject een bijdrage 

aan de ruimtelijke kwaliteit in het gebied rondom de weg. 

Kunst dus als kers op de taart bij een kwaliteitsvolle en 

aangename woon- en leefomgeving.“ 

Nu is kunst heel persoonlijk. Wat de één mooi vindt, kan 

de ander misschien totaal niet waarderen. Maar dat is geen 

probleem, vindt Peter. “Kunst moet mensen ook kunnen 

verbazen en raken. Als mensen over een kunstwerk praten, 

positief of negatief, dan is dat prima. En bovendien doen 

we ook dít in gezamenlijkheid met de streek.“

In Wijnjewoude, de Hemrik, Frieschepalen, Donkerbroek en nabij Appelscha 
zijn vanaf 2016 nieuwe kunstwerken te bewonderen. En dan geen kunstwerken 
zoals ingenieurs ze zien, maar echte kunst. Deze werken vallen onder het project 
N381. Maar waarom is er eigenlijk gekozen voor kunst rondom de nieuwe weg?

Hop-over met 
pompeblêd

“ de suggestie 
om iets met 
kunst te doen 
kwam echt uit 
de streek.”



Kijken, voelen, vormen
Alie is een autodidact kunstenaar en werd geselecteerd voor de 

Beroepskunstenaars in de Klas-opleiding die ze heeft gevolgd aan 

Minerva. “Ik maak eigen werken, maar ben de laatste tijd vooral 

bezig met het ontwikkelen van kunstprojecten en het werken in 

opdracht. Vorig jaar heb ik de Vredeman de Vries publieksprijs 

gemaakt.“ 

Kunstwerk  
omarmt de Hemrik
De omarming van beeldend kunstenaar 

Alie Popkema is een kunstwerk met 

verschillende gezichten. Het vertelt iets over 

de geschiedenis van de Hemrik, maar ook 

over verbinding.

“ de komma’s omarmen 
en geven door”

“Het is nieuw voor me, werken met grote stukken staal“, zegt Alie 

Popkema. Ze volgt de werkzaamheden van het bedrijf Miedema 

Dokkumer Nieuwe Zijlen dan ook op de voet. Het is dit bedrijf dat 

Alie‘s ontwerp vertaalt naar een groot kunstwerk van Cortenstaal: 

de omarming. “Ik had gelijk een klik met het bedrijf. Ik krijg daar 

alle ruimte om zelf mee te werken en heb alle vertrouwen in ze.“ 

Het was Plaatselijk Belang die haar benaderde voor het kunstwerk 

in de Hemrik. Ze gaven haar een belangrijke richtlijn: het 

kunstwerk moet verbinden. Alie kijkt, voelt en ervaart graag 

voordat ze aan de slag gaat en bracht daarom verschillende 

bezoeken aan het dorp. Ze liep er uitgebreid rond en verzamelde 

veel informatie. Het idee voor het kunstwerk ontstond vervolgens 

vrij snel.

opvangen en doorgeven
“Turf, water en bos. Door deze elementen zijn mensen zich hier 

lang geleden gaan vestigen“, weet Alie. “Daar wilde ik iets mee 

doen.“ Ze verbeeldt de genoemde aspecten in drie grote, ronde 

schijven. Deze schijven ‘rollen’ uit een soort komma. Ze wentelen 

naar de andere kant van het dorp waar nog een komma staat.

Alie: “De komma‘s vormen de omarming. De omarming vangt op 

en geeft door. Het kunstwerk verwijst zodoende ook naar mensen 

die de wijde wereld intrekken, en later toch weer terugkomen 

naar de Hemrik.“ Wat het kunstwerk zogenaamd in beweging 

brengt, is een schijf waar ‘N381’ uit is gesneden en bijna tegen 

een van de twee komma‘s ‘rolt’.

Beide komma‘s worden ruim drie meter hoog en ongeveer twee 

meter breed. De ene komt ter hoogte van ‘t Koetshuis. De andere 

komt op de plek waar nu nog de kleurrijke totempaal staat, op 

de kruising van de Binnenwei en de Sparjeburd. De totem komt 

straks terug in het kunstwerk. “Hij is verbonden met de Hemrik 

door de speelweken die in de jaren zeventig werden gehouden in 

het bos Sparjeburd. Hij hoort bij de Hemrik.“ 

dubbele betekenis
Alie is tevreden over het ontwerp. Dat het geheel een bepaalde 

beweging toont, spreekt haar het meest aan. Verder hebben 

de symbolen die ze gebruikt om turf, water en bomen te 

verbeelden volgens haar een dubbele betekenis. “De bomen zien 

er een beetje uit als mensen. En het turfteken staat voor arbeid 

in algemene zin. De golven van water kun je ook zien als de 

ontwikkeling van het dorp.“ 

Ze hoopt dat het publiek haar kunstwerk waardeert. De eerste 

reacties op het ontwerp zijn in ieder geval positief. Eind 2014 

heeft ze een maquette gepresenteerd tijdens een bijeenkomst 

van Plaatselijk Belang. “De mensen waren erg enthousiast. 

Wel kreeg ik op een gegeven moment de vraag: kan de ijscokar 

bij Sparjeburd er nog wel staan? Nou, dat is geen probleem. 

Daar blijft gewoon ruimte voor.“



“ We moeten ruimte 
hebben om te 
groeien”

De toonzaal van Jikke van de Waal-Bijma is bijna een klein museum 

op zich. Boven de tafel hangt een lamp van de Duitse ontwerper 

Ingo Maurer. op een bijzettafel staat van diezelfde kunstenaar 

een witte tafellamp gemaakt van ietwat verfrommeld papier. Aan 

een muur pronken kleurrijke schilderijen van Jikke zelf. Maar waar 

het oog het meest naartoe wordt getrokken, zijn haar werken van 

keramiek. Zoals het gezicht dat deels schuilgaat achter een masker. 

kunstwerk krijgt spleten, oftewel schors. “En schors is de ‘huid’ van 

een boom.“ 

Jikke geniet volop van de bosrijke omgeving waarin ze woont. 

Toen de Stuurgroep Wijnjewoude en de Projectorganisatie N381 

haar vroegen om een kunstwerk te ontwerpen voor Wijnjewoude, 

wist ze daarom gelijk dat het een boom moest worden. Het werk 

bestaat uit drie vlakke boomvormen. De drie vormen hebben 

verschillende vertakkingen die de diverse identiteiten van de 

woongebieden symboliseren.  

dorp in ontwikkeling
op de kruin zit een vogel. Jikke: “Dit is een afgeleide van een 

merel. Die zie je hier veel. Maar iedereen mag voor zichzelf 

bepalen wat voor vogel het is.“ Verspreid over de stam zitten grote 

bladeren. Ze tonen foto’s van Wijnjewoude in vervlogen tijden en 

foto’s van het heden. Hier en daar zit een blanco blad, “want de 

toekomst weet je niet.“ 

Wat Jikke zelf het meest bijzondere aspect vindt aan het 

kunstwerk, is de samenvoeging van de drie boomvlakken bij de 

voet van het kunstwerk. “De symboliek erachter vind ik mooi. 

Verbinding. Daarnaast loopt de boom eerst taps toe om daarna 

weer breed te worden. Dit heeft iets sierlijks. Het weergeeft 

beweging. Van een dorp in ontwikkeling.“ 

Dit laatste wordt eveneens verbeeld doordat de boom op een klein 

grasheuveltje komt te staan. Het is volgens Jikke net als met echte 

bomen die door hun wortels iets omhoog worden gedrukt. Dat 

geeft ze ruimte om te groeien. “Hier, in Wijnjewoude, moeten we 

ook ruimte hebben om te groeien.“ 

ontdekkingsreis
Het kunstwerk wordt gemaakt van Cortenstaal. De buitenste 

laag van dit staal roest, maar het binnenste is onverwoestbaar. 

omdat Jikke normaal niet met dit materiaal werkt en omdat haar 

kunstwerk van behoorlijke omvang is, laat ze het maken door 

VCP Streetcare in Zelhem. Dit bedrijf heeft ook de realisatie van 

28 kleine paaltjes voor haar rekening genomen. Die zijn voor de 

bouwvak al te bewonderen in het dorp. 

Het is te zien dat de paaltjes bij de boom horen. Het vogeltje dat op 

de kruin van de boom zit, is in iedere paal uitgestanst. Daarnaast 

hebben ook de palen bladeren met en zonder foto’s. De foto’s 

tonen hoe de omgeving van elk paaltje er vroeger uitzag en hoe 

het er nu uitziet. “Dat was een hele ontdekkingsreis, maar wel 

ontzettend leuk om te doen.“ 

Roestrode boom
symbool van verbinding
Een vier meter hoge boom van Cortenstaal 

siert vanaf begin 2016 de ’Trijehoek’ in 

Wijnjewoude. Het is een kunstwerk van 

Jikke van de Waal-Bijma dat de verbinding 

verbeeldt tussen de woongebieden 

Wijnjewoude, Weinterp en Klein Groningen. 

Huid van bomen
“Ik ben gek op huid“, vertelt de Wijnjewoudster kunstenares. 

“op oppervlakten, structuren. Hoe vertaal je die naar een beeld? 

Wat voor materialen gebruik je? Ik ben er altijd mee bezig.“ Het 

is één van de redenen waarom menselijke figuren eigenlijk altijd 

de hoofdrol spelen in haar werken. Dat ze voor de Trijehoek een 

uitstapje maakt naar de natuur, lijkt dan ook verrassend. Maar het 
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Faunatunnels, hop-overs, natuurbruggen; onder en rondom de N381 worden 
tientallen bouwwerken gerealiseerd waardoor dieren veilig de drukke weg 
kunnen oversteken. Verspreid in dit themamagazine een overzicht hiervan.

6 vispassages komen in het Kleindiep 

te liggen. Nu vormen stuwen een 

hindernis waar de vissen niet langs 

kunnen. Door de vispassages kunnen 

vissen zich straks verder verspreiden.

1 onderdoorgang wordt gerealiseerd speciaal 

voor vleermuizen. Deze komt bij de opsterlânske 

Kompanjonsfeart, onder een brug van vijf 

meter hoog. De bomen bij deze onderdoorgang 

lopen qua hoogte naar beneden af. Zo worden 

vleermuizen naar de juiste hoogte geleid om 

onder de brug door te kunnen vliegen. 

4 natuurlijke hop-overs bevinden zich straks langs de N381, op het gedeelte waar de weg enkelbaans is. Deze bestaan uit 

twee hoge bomen en een aanvliegroute aan beide kanten van de weg. Deze bomen lopen qua hoogte op. De bomen die 

het dichtst bij de weg staan, zijn ongeveer vier meter hoog. De aanvliegroute brengt vleermuizen op veilige hoogte zodat 

ze zonder problemen de weg kunnen oversteken.

3 kunstmatige hop-overs komen op de middenberm 

te staan van de N381, daar waar de weg vier rijstroken 

telt. Wanneer de afstand tussen boomkronen meer 

dan vijftien meter is, kunnen vleermuizen verdwalen. 

Gebeurt dit boven de N381, dan kan dit een aanrijding 

tot gevolg hebben. De kunstmatige hop-overs helpen de 

dieren oriënteren. 

4 tunnels zijn straks niet alleen voor fietsers en voetgangers, maar ook 

voor dieren waaronder de ree. In fietstunnel Kraaiheidepollen komt aan 

één kant een zogeheten stobbenwal. Dit is een afscheiding van takken, 

stobben en stronken. Kleine dieren die niet graag in een open gebied 

lopen, zoals muizen en egels, maken hier graag gebruik van. De tunnels 

in de Bûtewei Wijnjewoude, de Peelrug en ’t Hoogezand zijn eveneens 

geschikt voor dieren. De tunnel in de Peelrug zal bovendien dienen als 

passage voor vleermuizen en krijgt daarom geen verlichting. 

VeiliG oVersteKeN

Aanleg stobbenstrook in fietstunnel 
Kraaiheidepollen in het drents-Friese Wold

11,18 hectare mantelzoom 

vegetatie komt aan de rand van 

het Drents-Friese Wold te liggen. 

De mantelzoom zorgt voor een 

geleidelijke overgang van open 

gebied naar bos. langs de weg 

komen kruiden, daarna volgen de 

struiken en steeds hogere bomen 

die overgaan in het bos. 

meer over hop-overs op pagina 16



“ Kunst moet 
iets doen met 
emoties”Gevleugelde handdruk

voor dorpse saamhorigheid

‘ Wij horen bij elkaar.’ Dat is de sfeer die 
beeldend kunstenaar Joop van Bergen uit 
Wijnjewoude ervaart in dorpen. Zijn kunstwerk 
voor Donkerbroek symboliseert dan ook een 
duidelijk thema. Saamhorigheid. 
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De N381 is een bijzondere weg volgens 

Trienke Lantinga, projectleider 

gebiedsontwikkeling bij de Provincie 

Fryslân. Het is de mooiste weg van Fryslân 

vanwege de natuur waar je doorheen rijdt. 

Daarnaast vormt de weg de entree voor 

mensen die vanuit Drenthe de provincie 

bezoeken. Reden genoeg om de weg te 

bekronen met een groots kunstwerk bij 

Appelscha.  

natuur en duurzaamheid
Hoe dit kunstwerk eruit komt te zien, 

is nog niet bekend. “We zijn aan het 

inventariseren wat voor object het moet 

worden. Natuur en duurzaamheid zijn wel 

de kernwoorden. En natuurlijk is de N381 

ook een thema dat erin verwerkt moet 

worden. Maar hoe geef je dit alles vorm? 

Moet het werk energie opwekken? En 

hoe groot moet het kunstwerk worden?“ 

Bij het bepalen van dergelijke gewenste 

eigenschappen worden inwoners van de 

gemeente betrokken.

Na de zomer krijgen verschillende 

kunstenaars de uitnodiging om een 

ontwerp te maken. Het uiteindelijke 

resultaat is vanaf medio 2016 te 

bewonderen. Volgens Trienke moet het 

kunstwerk net zo bekend worden als de 

olifanten van Almere. “Dat als iemand 

over een paar jaar ‘N381‘ zegt, de ander 

reageert met: oh, dat is die weg met dat 

kunstwerk.“ 

Culturele Hoofdstad 2018
ondertussen probeert de provincie Fryslân 

een brug te slaan tussen dit toekomstig 

kunstwerk en leeuwarden-Fryslân 2018. 

De Culturele Hoofdstad is bedoeld voor 

de hele provincie, maar leeft in deze regio 

nog niet. Met dit kunstwerk willen wij een 

verbinding maken. Dat kan bijvoorbeeld 

door middel van een speciale kunstroute. 

In het bidbook van Culturele Hoofdstad, 

waarin alle plannen voor 2018 staan, 

worden natuur en duurzaamheid als 

speerpunten genoemd. Dus ik heb er 

alle vertrouwen in dat we tot een goede 

samenwerking komen.“ 

Het wordt hét paradepaard 

van de N381: het toekomstig 

kunstwerk langs de weg, 

ter hoogte van Appelscha. 

Een object dat bovendien 

een brug slaat tussen 

Zuidoost-Fryslân en Culturele 

Hoofdstad 2018.

Kunstwerk 
entree van Fryslân� 2 natuurbruggen zijn na afronding van de 

N381 een feit. Ze komen over het Âlddjip en de 

Tsjonger. De natuurbrug bij het Âlddjip krijgt 

een brede faunapassage en veel lichtinval. onder 

andere reeën, bevers, otters, waterspitsmuizen, 

vleermuizen en ringslangen kunnen van deze brug 

gebruik maken. 

Verschillende soorten vleermuizen, zoals de 

meervleermuis en de watervleermuis, gebruiken 

de Tsjonger als vliegroute. Daarom komt hier een 

kleine vier meter ruimte tussen het wateroppervlak 

en de onderkant van de brug. Zo hebben de 

vleermuizen voldoende ruimte om er onderdoor 

te vliegen. Verder krijgt deze natuurbrug een 

faunapassage van vijf meter breed.
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N381 helpt Das eN 
Vleermuis op weG

Nieuwe burchten voor dassen en kunstig vormgegeven hop-overs voor 
vleermuizen. Het project N381 trekt alles uit de kast om deze twee 
bedreigde diersoorten een veilige leefomgeving te geven. leerlingen van 
de Tjongerwerven dragen daar hun steentje aan bij.
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GroeNe oplossiNGeN
Voor Nu eN later

Iedereen heeft belang bij natuur die in balans is. Bij het realiseren van de 
nieuwe N381 worden daarom allerlei maatregelen genomen die ervoor 
zorgen dat de natuur ongestoord haar gang kan blijven gaan.

“ een vleermuis eet duizenden insecten”

4 faunatunnels voor onder andere de otter 

bevinden zich onder de nieuwe N381. Recent 

zijn sporen van de otter aangetroffen, maar 

geen verblijfplaatsen (burchten). De otter is een 

beschermde diersoort waardoor er maatregelen 

getroffen worden om het leefgebied te beschermen. 

Bij de Tjabbekampster Waterlossing wordt een 

nieuwe waterberging gerealiseerd. Door nieuw open 

water neemt het potentieel leefgebied van de otter 

toe.

© Niall Benvie

Stichting Otterstation Nederland.
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Alle kinderen hebben een talent. op 

de basisscholen van de Tjongerwerven 

krijgen ze de ruimte om dat talent verder 

te ontwikkelen. Hiervoor zijn onder de 

noemer Tjong®talent.nl speciale (top-)

talentklassen in het leven geroepen. 

Binnen deze klassen leren de kinderen 

meer over zaken die te maken hebben met 

hun talent, zoals muziek, sport of koken.  

technische beroepen 
Aangezien veel leerlingen in deze regio 

op een of andere manier te maken 

hebben met de N381, vond Tjongerwerven 

dit project geschikt om te koppelen 

aan Tjong®talent.nl. Dit idee is goed 

ontvangen bij de projectgroep N381, 

vertelt Froukje Mulder, projectleider op 

de Tjongerwerven. Niet in de laatste plaats 

omdat het een ideale gelegenheid biedt 

om kinderen kennis te laten maken met 

technische beroepen. Er zijn tegenwoordig 

steeds minder jongeren die voor een 

technische opleiding kiezen. Nu kunnen 

we een beter beeld geven van de branche, 

iets wat ook wij belangrijk vinden. 

Leren in de praktijk 
Zodoende dat de leerlingen van de (top-)

talentklassen ‘techniek’ en ‘natuur’ 

uitgebreid hebben kunnen snuffelen aan 

verschillende aspecten van het project 

N381. Ze hebben onder andere geleerd 

over de werking van hoogspanningsmasten 

en gezien hoe de masten bij N381 zijn 

verplaatst. ook hebben ze verschillende 

bijdragen geleverd aan de weg. Dit 

schooljaar hebben leerlingen bijvoorbeeld 

een fietstunnel ontworpen. Vanuit 

de Projectorganisatie N381 kregen ze 

richtlijnen waar het ontwerp aan moest 

voldoen.

Froukje: “Door die praktijkopdrachten en 

excursies hebben ze dingen geleerd die ze 

niet uit boeken kunnen leren. En dat op 

een manier die ze erg leuk vinden. We zijn 

erg blij dat de N381 de kinderen de kans 

geeft om hun talent op deze manier verder 

te ontwikkelen.“ 

“Bomen aanplanten, een dassenburcht bestuderen, een fietstunnel ontwerpen; 

leerlingen van De Tjongerwerven CPo hebben het allemaal gedaan. Dankzij de 

N381 is hun talent meer tot ontwikkeling gekomen.”

n381 geeft jong 
talent ruimte

“ Alle kinderen 
hebben een talent”

48 faunatunnels bevinden zich straks onder de nieuwe 

weg. In totaal zijn er 14 kleine faunatunnels (diameter tot 

50 centimeter) en 34 grote faunatunnels (diameter groter 

dan 50 centimeter). Vossen, dassen, bunzingen, marters, 

otters, konijnen, muizen en amfibieën kruipen via de 

faunatunnels onder de N381 door. De tunnels waar water 

doorheen loopt, zijn voorzien van een loopplank die boven 

het water hangt.
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“ de provincie 
doet wat nodig is”
“De provincie Fryslân neemt veel maatregelen 
om te voorkomen dat de N381 de natuur 
schaadt. Dit tot groot genoegen van 
Staatsbosbeheer. Yolt IJzerman: “Er gaat her 
en der wat natuur verloren, maar er wordt veel 
gecompenseerd.”

Juichen deden ze bij Staatsbosbeheer niet toen ze vernamen van de plannen omtrent 

de N381. Natuur en landschap worden haast altijd minder door meer asfalt. Toch 

konden ze zich uiteindelijk met een gerust gevoel neerleggen bij het besluit van 

de provincie Fryslân om de weg aan te pakken. “De provincie heeft aangegeven 

dat ze niet alleen een weg wil aanleggen, maar ook het gebied eromheen beter 

wil achterlaten“, vertelt Yolt IJzerman, die de relatie tussen Staatsbosbeheer en de 

provincie beheert. 

meerwaarde voor natuur en recreërende mens
Volgens hem voegt de provincie daad bij woord. “Ze doet wat nodig is voor de 

natuur.“ Hij noemt als voorbeeld de Wijnjeterper Schar, sinds 2010 een Natura 

2000-gebied. Aan de oostkant komt straks een afronding van het natuurgebied. 

Aan de westkant is een boerderij gesloopt en wordt een weg, de Nije Heawei, 

verwijderd. Vooral dit laatste was een langgekoesterde wens van Staatsbosbeheer. 

“De ontwatering gaat daar ook weg. Voor de natuur en de recreërende mens levert 

dit meerwaarde op.“

dwars door het drents-Friese Wold
Bij de Drentse grens gaat de N381 dwars door het Drents-Friese Wold. De kruisingen 

gaan allemaal op de schop. “Bij één kruising, die bij Terwisscha, wordt de N381 

verdiept aangelegd in plaats van verhoogd. Daar zijn we blij mee. En zo zijn er meer 

voorbeelden van goede maatregelen, zoals de voorzieningen voor overstekende 

wilde dieren.“ 

Nu de werkzaamheden aan en rondom de N381 volop aan de gang zijn, is het 

contact tussen Staatsbosbeheer en de N381 minder nodig. Maar tijdens de 

planvorming werden de beheerders van de natuur volop op de hoogte gehouden. 

“En al waren we het niet over alles eens, we zijn altijd heel open ontvangen op 

het projectbureau in Donkerbroek.“ Al met al een mooie voldoende waard volgens 

IJzerman. 

5 kilometer dassenrasters moeten voorkomen dat zoogdieren, 

amfibieën en reptielen op ongunstige plekken oversteken. Ze 

leiden de dieren naar de verschillende passages. Daar waar veel 

grote dieren rondstappen, zoals reeën, komt een hoger raster dan 

op plekken waar vooral dassen, vossen en andere kleine dieren 

leven. Amfibieën en reptielen worden door de laagste rasters 

naar de passages geleid. Deze rasters zijn bovendien voorzien van 

een kunststof scherm zodat ze er niet overheen kunnen klimmen. 
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InformatIe
Wilt u naar aanleiding van deze uitgave 

meer informatie over de maatregelen in uw 

omgeving of het project N381? Kijk dan op 

onze website; www.N381.nl. U kunt zich 

via de website www.N381.nl ook aanmelden 

voor onze nieuwsbrief. of volg het project 

via Twitter; @ProjectN381. Tijdens werkdagen 

bent u tussen 9.00 en 16.00 uur van harte 

welkom in het Infocentrum N381 aan de Vaart 

Westzijde 14 in Donkerbroek.

een greep uit de vele reacties uit de mienskip

“N381 geeft jong talent de ruimte”

“ De provincie doet wat nodig is voor 
de natuur”

“ N381 straks misschien wel de mooiste weg 
van Fryslân“

“Kunstwerk omarmt de Hemrik“

“ In Wijnjewoude moeten we ruimte hebben 
om te groeien“

“ Het mooiste van kunst is dat het 
mensen raakt“

“ Kunstwerk geeft saamhorigheid in 
Donkerbroek weer“

“ Culturele Hoofdstad 2018 is voor hele 
provincie“

“ Kunstwerk moet net zo bekend worden als 
’olifanten van Almere’“

“ Blij met de maatregelen voor natuur, zoals 
de voorzieningen voor overstekende wilde 
dieren

“ leerlingen super enthousiast en trots op 
eigen ontwerp hop-over voor vleermuizen“

“Groene oplossingen voor nu en later“

“ Dankzij de N381 is het talent van leerlingen 
meer tot ontwikkeling gekomen“


