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De N381 is een groot wegenproject waarbij de infra struc tuur 

tussen Drachten en de grens met Drenthe flink wordt 

verbeterd. Dit betekent dat het gebied veiliger en beter 

bereik baar wordt voor verkeer. Jij hebt er vast al iets van 

gehoord of gezien. Hierdoor vinden er allerlei werk zaam

heden plaats rond je fietsroutes. Tot die tijd kom je regel

matig werkverkeer tegen en moet je misschien een andere 

route nemen dan je gewend bent. De nieuwe weg is eind 

2015 klaar.

Bij omleidingen kun je vrachtverkeer tegenkomen. 

Denk hierbij ook aan de dode hoek! Als jij de vracht-

autochauffeur kan zien, kan hij jou ook zien. Kun je 

dat niet, dan kan hij jou over het hoofd zien en fiets je 

in de dode hoek. Fiets dus niet vlak voor of vlak achter 

een vrachtauto langs en blijf rechts en ruim achter de 

vrachtwagen als deze de bocht omgaat. Vrachtwagens 

hebben veel ruimte nodig als ze de bocht om gaan; houd 

hier altijd rekening mee! Het is voor je eigen veiligheid 

belangrijk dat je je altijd aan de verkeers regels houdt.

Veilig fietsen rond 
       de nieuwe N381

Vrachtauto & dode hoek

Op school en in het verkeer ben je vast bekend geraakt met 

rode en blauwe verkeersborden. Bij wegwerkzaamheden 

en omleidingen tref je daarnaast ook gele borden en 

lijnen aan. Deze borden en lijnen geven je extra informatie 

en aanwijzingen bij deze tijdelijke situatie. Als de werk-

zaam heden zijn afgerond zal het bekende type borden 

terugkeren. 

Tijdelijke bebording en lijnen



Op weg naar bijvoorbeeld Stellingwerfcollege, sport accom-

modatie of zwembad in Oosterwolde-Noord kruisen veel 

fietsers de N381 ter hoogte van Nanningaweg. De aannemer 

verdeelt het werk aan dit kruispunt in drie verschillende fases. 

Op de kaarten zie je voor elk van de drie fases de fietsroutes 

tijdens de werkzaamheden. De aannemer houdt de bestaande 

fietstunnel tijdens fase 1 en 2 in gebruik. In fase 3, die na 

de zomervakantie van 2015 in gaat, is deze tunnel buiten 

gebruik. Oosterwolde bereik je dan via een omleiding die 

voor sommigen iets langer is dan de oude route. Je steekt de 

N381 dan over bij de verkeerslichten. In de eindsituatie hoef 

je vanuit de richting Donkerbroek niet onder de nieuwe weg 

door te fietsen.

Legenda

Veilig oversteken richting 
               Oosterwolde-Noord

Fase 1 Nanningaweg: Huidige situatie tot eind maart Fase 2 Nanningaweg: Van begin april tot eind augustus

Fase 3 Nanningaweg: Van begin september tot eind november Eindsituatie fietsers: Nanningaweg vanaf eind november

Fietsroute Bestaande weg Bestaande fietstunnel Nieuwe aansluiting (auto)



De N381 wordt omgevormd tot een stroomweg, met een 

dubbelbaans deel tussen Drachten en Donkerbroek.  

Een stroomweg heeft een maximumsnelheid van 100 km/

uur en heeft alleen ongelijkvloerse kruisingen zoals tunnels 

en viaducten, zodat je de weg gemakkelijker en veiliger 

kunt oversteken. Maar het project N381 is meer dan de 

aanleg van een weg. Het gaat ook om het verbeteren van 

het omlig gende gebied, bijvoorbeeld door nieuwe fiets- en 

wandel  paden, het slim ruilen van grond tussen boeren, meer 

ruimte om water op te vangen als het hard regent, een 

beter leefgebied voor dieren te creëren en het realiseren van 

aantrekkelijke dorpskernen.

De komende tijd zijn er veel werkzaamheden en soms ook omleidingsroutes.  

Wil je goed voorbereid op pad gaan, bekijk dan regelmatig de website van de N381: 

www.n381.nl . Hier staan eventuele omleidingsroutes en de laatste werk zaamheden 

vermeld. Je mag ook bellen met het project bureau in Donkerbroek 0516 464 030. 

Meer dan een weg alleen

Op de hoogte blijven

MEER INFORMATIE?
Infocentrum N381 Vaart Westzijde 14 8435 WC Donkerbroek 0516 - 464030 n381@fryslan.nl www.n381.nl

Weinterp tussen Wijnjewoude en Hemrik

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 
ontwikkelingen. 

Een aantal kruisingen en dorpskernen rond de N381 wordt 

heringericht tot pleinachtige ruimten. Dit noemen we Shared 

Space en betekent letterlijk ‘gedeelde ruimte’. Auto mobi lis ten, 

fietsers en voetgangers delen dezelfde ruimte, waarbij 

verkeerstekens en verkeersborden meestal ontbreken.  

Als verkeersdeelnemer moet je het meer zelf doen: letten op 

gedrag van anderen en zelf duidelijk aangeven wat je van 

plan bent. De basisverkeersregels blijven natuurlijk wel 

gelden: voorrang voor bestuurders van rechts, rechts houden, 

richting aangeven etc. 

Shared Space pleinen

Kruising Leidijk -Parallelweg N381 op route scholieren Wijnjewoude-Oosterwolde




