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FNP-fractie, 
t.a.v. mefr. Van der Mei 
Postbus 20120 
8900 HM  LEEUWARDEN 
 

 
 
 
Leeuwarden, 4 oktober 2012 
Verzonden, 
 
Ons kenmerk : 01021163 
Afdeling : Beheer en Onderhoud 
Behandeld door : B. Vrijdaal / (058) 292 51 63 of b.vrijdaal@fryslan.nl 
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :  
 
Onderwerp : Beäntwurdzjen skriftlike fragen oer de dassentunnel yn de provinsjale 

dyk N359 tusken Balk en Koudum 
 

Achte frou Van der Mei, 
 
Jo skriftlike fragen op grûn fan artikel 39 van it Reglement van Orde, binnen kaam op 11 sep-
timber 2012 beäntwurdzje wy as folge:  
 
Fraach 1: 
Is it Kolleezje op de hichte mei it feit dat der op de provinsjale dyk N359 troch Gaasterlân 
tusken Balk en Koudum op it stuit in hiel soad dassen (Meles Meles) deariden wurde? 
 
Antwurd fraach 1: 
Út de deistige registraasje fan ús weikantonniers docht bliken dat op it neamde diel van de 
N359 yn 2011 yn totaal trije dassen deariden binne.  
 
 
Fraach 2: 
Is it Kolleezje op de hichte mei it feit dat it op in inkel plak,dêr’t de dassen oerstekke, wol om 
likernôch 15 ferkearsslachtoffers per jier giet? 
 
Antwurd fraach 2: 
Sjoch it antwurd op fraach 1. 
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Fraach 3: 
Is it Kolleezje ree om op koarte termyn rasters en saneamde dassentunnel (buizen ûnder de 
dyk) te pleatsen, sa’t earder yn dit gebiet ek wol dien is ? 
 
Antwurd fraach 3: 
Nee, net op koarte termyn. It pleatsen fan rasters en benammen in tunnel, is in kostbere 
oangelegenheid. Wy wolle earst mei Staatsbosbeheer yn oerlis, om de needsaak fan rasters 
en in dassentunnel te ûndersykjen.   
 
Mocht hjirút wei komme dat rasters en in tunnel in effektive wize is om it deariden fan dassen 
foar te wêzen, dan sil hjir jild foar beskikber stelt moatte wurde. De kosten fan rasters van 
ûngefear 500 meter en 1 dassentunnel wurde rûchwei rûst op sa’n € 110.000,-. 
 
 
Fraach 4: 
Sa ja, wannear kin soks realisearre wêze? Sa net, wêrom net? 
 
Antwurd fraach 4: 
Sjoch ús antwurd ûnder fraach 3. Wy komme noch dit jier wêrom by jo mei de útkomsten fan 
it petear mei Staatsbosbeheer. 
 
 
 
Mei heechachting, 
 
 
 
 Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
 
J.A. Jorritsma, foarsitter 
 
 
 
 
O. Bijlsma, loko-sekretaris 
 
 


