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Beste bewoner, 
 
Koninklijke Sjouke Dijkstra (KSD) gaat in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân de rondweg om Warns en de 
bijbehorende aansluitingen op de bestaande wegenstructuur aanleggen. Zoals u kunt zien zijn wij reeds begonnen met 
de werkzaamheden.  
 
Het werk zal gefaseerd uitgevoerd worden. Hieronder is de globale fasering omschreven. Voor nu starten wij met Fase 0, 
dit zal starten op maandag 6 maart en zal naar verwachting vrijdag 17 maart afgerond zijn. In deze fase treffen we de 
voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde in de Buorren/het Noard/Middelweg. Vervolgens zullen 
wij starten met Fase 1. Fase 1 betreft de aanleg van de rotonde (verwachting vanaf maandag 20 maart tot vrijdag 21 april).  
 
Voor de volgende fasen zult u weer een nieuwe brief krijgen met meer detailinformatie over de planning van de 
verschillende fasen, de uitvoering en hoe u Warns op dat moment kunt bereiken.  
 
Fase 0  
Aanleggen van een bypass ten westen van de nieuwe rotonde op de kruising met de Buoren/het Noard/Middelweg. 
hierdoor kan het verkeer tijdens het realiseren van de rotonde gebruik maken van de tijdelijke bypass en blijven alle 
verkeersbewegingen mogelijk 
 
Fase 1 
Aanleggen rotonde ter hoogte van de de Buoren/het Noard/Middelweg. 
Verkeer kan gebruik maken van de tijdelijke bypass om in alle drie de bestaande richtingen te rijden. 
 
Fase 2 
Realiseren aansluiting zuidzijde van de rotonde op de Buorren. 
Tijdens deze werkzaamheden is de zuidzijde van de rotonde (richting de Buorren) gestremd. Door de rondweg (tijdelijk) te 
gebruiken, kan verkeer via de oostzijde/Himmelumerdyk Warns bereiken. Fietsverkeer kan nog steeds over de Buorren.  
 
Fase 3 
Realiseren aansluiting noordzijde op Het Noard.Tijdens deze werkzaamheden is de noordzijde van de rotonde (richting Het 
Noard) gestremd. Door de rondweg (tijdelijk) te gebruiken, kan verkeer via de oostzijde/Himmelumerdyk Warns bereiken. 
Fietsverkeer kan nog steeds over Het Noard.  
Fase 4 
Realiseren aansluiting richting Stavoren op de Middelweg. 
Verkeer kan gebruik maken van de rotonde en rondweg. De Middelweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten. 
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Himmelumerdyk 
Tijdens de aansluiting van de rondweg op de Himmelumerdyk zal het verkeer omgeleid moeten worden. Voor fietsers 
blijft de doorgang geborgd.  
Als de rondweg aangesloten is op de Himmelumerdyk, zal de nieuwe t-splitsing gemaakt worden. Warns is dan via de 
rotonde/rondweg te bereiken of u kunt via de rotonde/rondweg Warns verlaten om richting Hemelum te gaan.  
 
Voor het aanbrengen van de asfaltdeklaag incl. belijning zal een gehele afsluiting plaatsvinden, hierover ontvang u later 
meer informatie. Wij proberen deze stremming zo kortstondig mogelijk te laten zijn, om het overlast voor de omgeving 
maximaal te beperken. 
 
Planning afhankelijk van het weer 
Voor dit werk zijn we sterk afhankelijk van het weer. Als we door het weer onze planning niet kunnen nakomen, dan 
informeren wij u hier natuurlijk over.  

 
Blijft mijn huis bereikbaar?  
Tijden de werkzaamheden blijft uw woning altijd te voet bereikbaar en hulpdiensten kunnen uw perceel te allen tijde 
bereiken bij calamiteiten. 
 
Meer informatie  
We kunnen niet voorkomen dat u tijdens de werkzaamheden (beperkte) overlast heeft, bijvoorbeeld door geluid en een 
minder goede bereikbaarheid. Wij vragen voor uw begrip en doen er alles aan om deze overlast te beperken. Veiligheid 
en bereikbaarheid staan daarbij voorop. We vragen u dan ook om tijdens de werkzaamheden eventuele aanwijzingen van 
onze medewerkers op te volgen en de (verkeers)afzettingen niet weg te halen. 
 
Heeft u vragen?  
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder de heer D. van der Meer via 
06 – 30 40 60 08.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. 
 
H. Weessies  
Projectcoördinator  
 


