
Stuurgroep N381 Wijnjewoude e.o. 

stopt Oktober 2017 

Aan alle goede dingen komt een eind, zo ook aan de stuurgroep N381 Wijnjewoude e.o.. De 
Provincie en de Gemeente hebben de intentie gehad om het gebied met een PLUS achter te 
laten na de ombouw van de N381 en dat is voor een groot deel geslaagd.  

In de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd. Een upgrade in en rondom Wijnjewoude. 
Wegen, Mouneleane, Weinterp, Opperhaudmare zijn afgewaardeerd en ingericht naar 60 
km. Er zijn shared spaced gebieden gekomen zoals de driehoek Weinterp en op de 
Merkebuorren. Bij Klein Groningen is de Opperhaudmare heringericht als dorpsstraat. De 
laanstructuur langs de Merkebuorren, Opperhaudmare en Weinterp is gebleven en of 
versterkt. De Merkebuorren is shared space ingericht met de nadruk op de auto als gast. Er 
is kunst ontworpen om de verbondenheid in het dorp weer te geven en geplaatst op diverse 
ijkpunten van het dorp. De bocht Wijnjewoude is ingericht als voet en ruiterpad. Een ander 
deel wordt ingericht als natuurgebied en wordt bij het natuurgebied Wijnjeterper Schar 
getrokken. Sommige deelprojecten (kanoroute / wandelroute) zijn niet door gegaan en dat 
heeft de mogelijkheden om de koop van de oude melkfabriek plus herinrichting te financieren 
groter gemaakt. Inmiddels is de koop, de sloop en de herinrichting een gegeven. De 
bouwhekken staan om de melkfabriek en de sloop staat voor na de zomervakantie in de 
planning. Er zijn nog een paar onderwerpen die nog niet (goed) afgerond zijn of nog in 
ontwikkeling zijn: - het contract van de parallelweg N381 Drachten – Wijnjewoude gegund 
aan aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra (Leek). Koninklijke Sjouke Dijkstra zal na de 
bouwvak 2017 starten met de uitvoeringswerkzaamheden aan de parallelweg. De 
werkzaamheden moeten uiterlijk op 1 december 2017 gereed zijn. - de bushaltes en 
fietsenstallingen worden vervangen in de periode van oktober 2017 – februari 2018 - 
herinrichting gebied oude melkfabriek / passantenhaven /overstapplaats pakt Plaatselijk 
Belang (en lid stuurgroep) verder op samen met de buurtvereniging. - veiligheid en snelheid 
waren en zijn nog altijd thema's die aandacht behoeven. Plaatselijk Belang (en 
stuurgroepleden) pakken dit onderwerp op met de gemeente Opsterland. Deze en andere 
onderwerpen die nog open staan gaan we in september/oktober 2017 overdragen aan 
Plaatselijk Belang. De stuurgroepleden kunnen betrokken blijven. We blijven immers 
dorpsgenoten.  

Ter herinnering: In 2009 zijn de voorbereidingen gestart om de belangen voor Wijnjewoude 
en omgeving met betrekking tot de gebiedsontwikkeling van de N381 zo goed als mogelijk te 
behartigen. Er werd een werkgroep op initiatief van Plaatselijk Belang opgericht. De leden 
zijn op persoonlijke titel en geografische spreiding door PB gevraagd om deel te nemen. 
Voor die tijd (2006) was het dorp al flink in de weer geweest met de pilot IDOP (integraal 
dorpsontwikkelingsplan). In 2009 is de rapportage ontwikkelingsvisie Wijnjewoude e.o. 
geschreven. Beide documenten vormen de basis voor ontwikkelingsprojecten die in het dorp 
actueel zijn en bieden handvatten om deze integraal en gebiedsgericht aan te pakken. En 
voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude belangrijk in het overleg met overheden, instellingen en 
de eigen achterban. In 2010 heeft de provincie het realisatiebesluit van de N381 Drachten - 
Drentse grens behandeld en heeft Provinciale Staten gekozen voor het meteen dubbelbaans 
uitvoeren van het trajectgedeelte Drachten - Donkerbroek  

Met het Realisatiebesluit is de opwaardering en aanleg van de N381 definitief en komt het 
uitvoeringskrediet beschikbaar. Wijnjewoude loopt goed mee in deze ontwikkelingen. 
Plaatselijk Belang heeft de Ontwikkelingsvisie Wijnjewoude e.o. klaar en de stuurgroep N381 
Wijnjewoude e.o. is dan al operationeel. In 2010 is de stuurgroep Wijnjewoude N381 e.o. 



officieel geïnstalleerd op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Wijnjewoude. In 2010 
zijn we met de volgende stuurgroep en werkgroepleden gestart: 

 Anne Muller (voorzitter) 

 Klaske de Vries (verslaglegging) 

 Henk Heslinga (Werkgroep Merkebuorren) 
 Hilly Renkema (Werkgroep Merkebuorren) 

 Durk van der Veen (Werkgroep Klein Groningen) 

 Wiebe Veenstra (Werkgroep Weinterp) 

 Dries van der Hout (Werkgroep Weinterp) 

 Wiebe Pool (Werkgroep Klein Groningen) 

 Joop van Bergen (Werkgroep Merkebuorren) 

 Joop Miedema 
 Frits van der Meulen (namens Plaatselijk Belang).  

Adviseurs van het 1ste uur zijn: Willie Oldengarm (Timpaan Welzijn) en Jan Bakker (destijds 
voorzitter Plaatselijk Belang) en Henk de Glee / Arnold Bosma (Gemeente Opsterland). Jan 
Bakker en Lies Siegersma nemen namens de 4 dorpsbelangen deel aan de 
gebiedscommissie N381.  

Inmiddels is het 2017 en kunnen we terugkijken op enerverende jaren. We hebben gemerkt 
dat op het moment dat de realisatie dichter bij het eigen erf komt het een kunst is om met 
alle partijen goed in gesprek te blijven. De werkgroepen hebben daar een grote rol in 
gespeeld om de belangen van de inwoners in relatie tot de ontwikkelingsvisie te behartigen. 
En natuurlijk stond het ook iedere inwoner vrij om voor haar of zijn belangen richting 
provincie, projectbureau, de aannemer of de gemeente te stappen. Ik schat dat we meer dan 
95% hebben weten te realiseren samen met inwoners, onze adviseurs, provincie, het 
projectbureau, de aannemer en de gemeente. Over het algemeen hebben we in goede 
verstandhouding met de diverse betrokkenen de ontwikkeling van het gebied kunnen 
verkennen en realiseren. De inschatting in 2010 was dat we als stuurgroep een paar jaar met 
de gebiedsontwikkeling aan de slag konden. Het zijn er een paar meer geworden. We 
moesten soms wel even doorbijten maar over het geheel hebben we onze taak met veel 
voldoening uitgevoerd. Het is inmiddels eind 2017 en de stuurgroep is bijna nog in dezelfde 
samenstelling actief zoals we zijn begonnen. Wij ronden dit jaar onze taak af.  

We willen Plaatselijk Belang en de inwoners van Wijnjewoude bedanken voor hun bijdrage 
aan de inhoud voor de ontwikkelingsvisie en het vervolg en het in ons gestelde vertrouwen 
om die tot uitvoer te brengen. En daarnaast bedank ik alle partijen die de tijd namen om de 
plannen uit te werken, van toelichting te voorzien en waar mogelijk ook naar individuele 
vragen wilden luisteren en te beantwoorden. Respect. Het infocentrum N381 was ook altijd 
een gewaardeerde vraagbaak.  

Namens de stuurgroep Wijnjewoude e.o (Klaske de Vries, Henk Heslinga, Hilly Renkema, 
Durk van der Veen, Wiebe Veenstra, Wiebe Pool, Joop van Bergen, Joop Miedema, Frits 
van der Meulen)  

Anne Muller Voorzitter Stuurgroep N381 Wijnjewoude e.o.  

 


