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 Visie op hoofdlijnen
 - weg als infrastructuurwerk op regionale schaal
 - adressen aan De Centrale As
 - compensatie en mitigatie

- landschappelijke inpassing op hoofdlijnen
- het tracé
- ruimtelijke kansen
- basisprofiel

 Visie op de lijn
 - beleving landschap
 - trajectdelen
 - knopen en kunstwerken  

- principeprofielen gekoppeld aan trajectdelen
- knopen, kunstwerken      
- sloten, greppels, bermen, beplanting
- maaiveldinrichting op hoofdlijnen
 

Visie op kunstwerken en knooppunten
 - principe ontwerp kruisend + verbindend netwerk
 - principemodellen kunstwerken en knooppunten

Compensatie en mitigatie
 - ecologische opgave
 - toetsing aan wetgeving

- ruimtelijke criteria per kunstwerk/knooppunt
- kunstwerken en knooppunten: families

- ruimtelijk programma van eisen per onderdeel
- compensatie en mitigatie plan
- principe oplossingen

schaalniveau’s resultaat
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Leeswijzer

Het rapport is opgebouwd vanuit een visie 
op hoofdlijnen in hoofdstuk twee. Hierin zijn 
samengebracht:

- verkenningen
- vigerend beleid
- kansen vanuit nieuwe     
 beleidsontwikkelingen
- conclusies uit de themasessies met   
 deskundigen en betrokkenen 
- kansen vanuit de gebiedskwaliteit 

Niet alleen zijn de huidige landschapskenmerken 
in beeld gebracht maar ook de te verwachten 
ontwikkelingen in het landschap, de dorpen en de stad 
Dokkum. 

Op basis hiervan zijn in hoofdstuk drie de ambitie en 
visie verwoord voor ‘de lijn’, ofwel: De Centrale As 
‘tussen de bermsloten’. De visie op de lijn is uitgewerkt 
in hoofdstuk drie. Per trajectdeel zijn de profi elen, 
de beplantingsvisie en de relevante deeloplossingen 
verwoord en verbeeld. 

Hoofdstuk vier omvat de principe oplossingen voor de 
kunstwerken en knopen. 

De conclusies en inpassingsmaatregelen vanuit 
de ecologische mitigatie en compensatie zijn 
opgenomen in hoofdstuk twee en vijf. Deze conclusies 
zijn integraal verwerkt in de inpassingsvisie. Alle 
ruimtelijke ingrepen in Nederland dienen aan de 
ecologische wet- en regelgeving te worden getoetst. 
De toetsing van het gekozen tracé aan deze wetgeving 
wordt in een seperate rapportage behandeld. 

Er is bewust gekozen voor seperate behandeling van 
de inrichtingsvisie en de ecologische compensatie en 
mitigatie, zodat duidelijk wordt hoe deze verschillende 
thema’s afzonderlijk vorm hebben gekregen. 

De conclusies en verantwoording van de fi nanciële en 
technische toets worden gegeven in hoofdstuk zes.

De kaartbeelden van hoofdstuk twee en drie betreffen 
geen topografi sche weergave maar zijn indicatief. De 
kaarten in hoofdstuk vijf betreffen een topografi sche 
weergave bij benadering.

 samenvatting

1. inleiding                                                    

2. visie op hoofdlijnen                                   
2.1 De Centrale As als ruimtelijke drager
2.2 randvoorwaarden vanuit het beleid
2.3 het tracé met basisprofi el
2.4 cultuurhistorie en´gebieds-DNA´
2.5 kansen voor nieuwe ontwikkelingen
2.6 waterhuishoudkundige situatie
2.7 kunstwerken en knooppunten
2.8 compensatie en mitigatie
2.9 visie op hoofdlijnen

3. visie op de lijn                                     
3.1 principeprofi elen
3.2 deelgebieden
 A het nieuwe bolwerk
 B de ‘singeldyk’
 C de hoge weg
 D de holle weg
 E pingoruïnes
 F ´de dûker en de daam’
 G de weg door de houtwallen

4. kunstwerken en knooppunten
4.1 waardering 
4.2 principemodellen voor de kunstwerken en 
 knooppunten
4.3 ontwerpmotieven en materialisatie 
4.4  vier ´families´ van kunstwerken

5. compensatie en mitigatie
5.1 faunapassages en overige technische 
 voorzieningen
5.2 gebiedsuitwerking

6. technische  en fi nanciële toets 
6.1 visie op de lijn
6.2 compenserende en mitigerende maatregelen
6.3 kunstwerken en knooppunten
6.4 resumé kosten
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De gebieden
In de inpassingsvisie wordt een aantal bijzondere 
gebieden benoemd waar kansen liggen om een 
nieuwe integrale gebiedskwaliteit te ontwikkelen. 
In drie grijze kaders worden de gebieden 
toegelicht:
- ‘Het nieuwe bolwerk’; het gebied ten   
 oosten van Dokkum.
- ‘De singeldyk’: het gebied ten oosten   
 van Damwoude tot aan Broeksterwoude.
- ‘De hoge weg’; het gebied tussen   
 Broeksterwoude en Kuikhorne.
- ‘De holle weg’; het gebied tussen   
 Kuikhorne en Veenwoudsterwal.
- ‘Pingoruïnes’: het gebied ten zuidoosten  
 van Hurdegaryp.
- ‘De dûker en de daam’; het gebied ten   
 zuidwesten van Burgum.
- ‘De weg door de houtwallen’; het gebied  
 ten zuiden van Sumar.

Het nieuwe bolwerk; het gebied ten oosten van 
Dokkum
Voor dit gebied wordt voorgesteld te komen 
tot een integrale ruimtelijke kwaliteit: groen, 
water, infrastructuur, een moderne verwijzing 
naar de oude bolwerken. Ruimtelijke 
kwaliteitsprogramma’s kunnen zó worden 
gecombineerd dat Dokkum zich hiermee kan 
onderscheiden in de regio.

‘De singeldyk’: het gebied ten oosten van 
Damwoude
De Centrale As bestaat - waar mogelijk - uit een 
continue groene en beplante middenberm. De 
beplanting van midden- en zijbermen sluit aan 
bij de landschapskenmerken van de omgeving. In 
het singellandschap van de Dokkumer Wouden 
maakt de weg integraal onderdeel uit van de 
landschappelijke structuur. De rijbanen liggen 
tussen de singels. De Centrale As is hierdoor 
een echte ‘singeldyk’, met natuurlijke hop-overs 
voor vleermuizen. Er wordt  gezocht naar een 
recreatieve verbinding haaks op De Centrale 
As voor een waardevol oud halepad dat het 
singellandschap doorkruist in oost-west richting. 
Mogelijk kan dit worden gecombineerd met één 
van de geplande faunapassages.

samenvatting

Aanleiding
Op 17 mei 2006 hebben Provinciale Staten van 
Fryslân het tracé van De Centrale As vastgesteld. 
Inclusief de rondwegen om Hurdegaryp en Garyp 
en mede op basis van het milieueffectrapport, 
de inspraakreacties en adviezen. Realisatie van 
De Centrale As heeft tot doel de bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid in Noordoost 
Fryslân te verbeteren. Ook is het de verwachting 
dat De Centrale As een impuls zal geven aan 
het terugdringen van de sociaal-economische 
achterstandssituatie in Noordoost Fryslân.

De aanleg van De Centrale As zal onvermijdelijk 
versnippering en aantasting van natuur 
en landschap met zich meebrengen. Om 
deze negatieve effecten te beperken en te 
compenseren, is voorliggende inpassingsvisie 
opgesteld. 

Inzet in de visie is het ‘ongedeelde landschap’. 
Dat wil zeggen dat de weg in principe 
ondergeschikt is aan het landschap dat wordt 
doorkruist. De weg voegt zich waar mogelijk in 
het landschap, waarbij rekening wordt gehouden 
met de verschillende landschapstypen. Inzet is de 
kansen zoveel mogelijk te benutten, waarbij het 
landschap als inspiratie dient voor de inpassing 
van de weg. 
Onderdeel van de inpassingsvisie vormen de 
op basis van de ecologische wet- en regelgeving 
te treffen mitigerende en compenserende 
maatregelen. 

Realisatiebesluit/bestemmingsplannen
De visie bevat voorstellen die in het kader 
van de civieltechnische uitwerking van De 
Centrale As zijn getoetst op de inhoudelijke 
en fi nanciële haalbaarheid. Naar verwachting 
nemen Provinciale Staten eind 2006 het 
zogenaamde realisatiebesluit over De Centrale As. 
Besluitvorming over de inpassingsvisie inclusief 
de te treffen mitigerende en compenserende 
maatregelen maakt integraal onderdeel uit van dit 
realisatiebesluit.
Nadat het realisatiebesluit is genomen, volgt 
opname van de te treffen maatregelen in de door 
de gemeenten op te stellen bestemmingsplannen. 

Visie op de lijn
De inpassingsvisie richt zich op het eindbeeld, 
dat wil zeggen uitvoering van De Centrale As als 
dubbelbaans autoweg (2x2) met ongelijkvloerse 
aansluitingen. Uitzondering zijn de oostelijke 
rondweg Dokkum en de rondweg Garyp; 
deze rondwegen worden ook in het eindbeeld 
uitgevoerd met 2x1 rijstroken.

De door De Centrale As te doorsnijden gebieden 
van het Nationaal Landschap de Noordelijke 
Wouden kenmerken zich door een kleinschalig 
patroon van lintbebouwing, houtwallen en 
elzensingels met daartussen de open enclaves 
(mieden en hooilanden). In deze waardevolle en 
gevoelige gebieden is een zorgvuldige inpassing 
van de weg van groot belang. 

Vanwege de grote verschillen binnen het 
landschap, worden verschillende trajectdelen 
onderscheiden. Het beeld van de weg zal 
afwisselend zijn, aansluitend bij de verschillende 
landschapstypen. Zo is er, waar de weg 
het singellandschap passeert, ruimte voor 
elzensingels en wordt in het zuidelijk deel 
uitgegaan van de aanplant van eiken. In het open 
gebied komt juist geen opgaande beplanting om 
het open karakter niet te verstoren. 

Een groot deel van het tracé krijgt een brede 
middenberm. In deze brede middenberm 
wordt beplanting aangebracht in de vorm van 
elzensingels en eiken op de dekzandruggen en 
braam in de laagtes (mieden en hooilanden). 
Enerzijds levert dit een bijdrage aan de inpassing 
in het landschap, anderzijds ontstaat hierdoor 
een rustig en continu wegbeeld.  

De brede middenberm wordt niet over het hele 
traject aangelegd. Zo krijgt de ‘holle weg’ ten 
zuiden van Veenwouden, die enigszins verdiept 
wordt aangelegd, geen brede middenberm. Door 
de combinatie van de enigszins verdiepte ligging 
en het ‘knijpen’ van de breedte van de weg blijft 
de ruimtelijke structuur van het landschap zoveel 
mogelijk ongedeeld. De taluds van de ‘holle 
weg’ vormen een bijzonder biotoop. Soorten 
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De hoge weg; het gebied tussen Damwoude en 
Broeksterwoude
Ter hoogte van De Valom kruist De Centrale As 
de Ecologische Hoofdstructuur. De visie gaat 
er van uit dat De Centrale As hier deels op een 
dijklichaam en deels op ‘poten’ wordt aangelegd. 
Ook wordt voorgesteld het fi etspad ten oosten 
van De Centrale As te verleggen, waardoor in 
plaats van twee, slechts een fi etsbrug nodig is en 
er minder ecologische verstoring optreedt. Verder 
wordt voorgesteld de huidige weg door De Valom 
af te waarderen tot een ‘karrespoor’ van keien 
of halfverharding. Vanwege de Natte Robuuste 
Verbinding kan de weg hier enkele malen per jaar 
overlopen. Tot slot wordt voorgesteld het westelijk 
deel van de Achterweg op te heffen, onder 
voorwaarde dat er een goede ontsluiting voor de 
agrariërs verzekerd is. 

De holle weg; het gebied tussen Kuikhorne en 
Veenwoudsterwal
Ten zuiden van Veenwouden ligt het tracé van 
De Centrale As bijna haaks op de richting van 
het landschap en de singels. De weg komt hier 
enigszins verdiept te liggen. Op dit trajectgedeelte 
wordt niet gekozen voor een brede middenberm. 
Verder wordt in de inpassingsvisie uitgegaan 
van een ander ontwerp voor het knooppunt 
Veenwouden Oost-Zwaagwesteinde. Dit 
gewijzigd ontwerp heeft als voordeel dat het 
hellingspercentage van de Goddeloze brug 
wordt teruggebracht, de Goddeloze singel zo 
lang mogelijk haar tracé behoudt en er meer 
kansen ontstaan voor de ecologische verbinding 
Kuikhorne. Ook is het ruimtebeslag geringer en 
zijn de kosten lager.

als de meidoorn en de braam vormen een goede 
overgang naar het omliggende landschap. Daar 
waar De Centrale As fi ets- en wandelpaden 
kruist, wordt de groenstructuur zoveel mogelijk 
doorgezet tot aan de weg. Ook de elzensingels 
lopen door tot aan de holle weg.

Visie op de kunstwerken
Naast een visie op de lijn (voor de weg zelf) 
bevat de inpassingsvisie voorstellen voor de 
knooppunten en kunstwerken, waaronder 
bruggen, tunnels en een aquaduct. Door de 
realisatie van De Centrale As ontstaan nieuwe 
verbindingen, ontsluitingen en entrees, maar 
ook nieuwe begrenzingen. Nieuwe entrees 
bieden kansen het dorp/de stad een nieuw 
aanzicht te geven. Ook ontstaan er ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast kunnen 
in de kunstwerken voorzieningen voor planten en 
dieren worden aangebracht.

In de inpassingsvisie worden voor de 
materialisatie en vormgeving van de kunstwerken 
vier ‘families’ onderscheiden, twee soorten 
bruggen en twee soorten tunnels. Bepaalde 
kunstwerken kunnen een rol vervullen als 
landmark en een bijzondere betekenis geven aan 
de omgeving. Andere kunstwerken kunnen zo 
onopvallend mogelijk in het landschap worden 
ingepast. Naast de families worden daarom drie 
kwaliteitsniveaus onderscheiden:

1. Hoge ambitie: 
kunstwerken en knooppunten die van grote schaal 
en betekenis zijn voor een groot gebied; deze 
kunstwerken verdienen bijzondere aandacht als 
het gaat om uitwerking en afwerkingskwaliteit.

2. Omgevingskwaliteit: 
kunstwerken die van belang zijn om de omgeving 
van De Centrale As te verbinden, waarbij de 
nadruk ligt op de omgevingskwaliteit. De 
uitwerking van deze kunstwerken maakt de 
infrastructuur van de weg ruimtelijk ondergeschikt 
aan de omgeving. Omgekeerd wordt de 
omgevingskwaliteit benadrukt.

3. Basiskwaliteit: 
hieronder vallen de kunstwerken en knooppunten 
die vooral een functionele rol vervullen, zoals 
bijvoorbeeld de landbouwtunnels en de rotondes.

Thema’s uit het omringende landschap 
(beplantingsmotieven etc) zijn de inspiratie 
bij de verdere uitwerking van de kunstwerken; 
dit leidt tot specifi eke oplossingen voor de 
kunstwerken van De Centrale As. De voorstellen 
worden betrokken bij de verdere civieltechnische 
detaillering van het ontwerp van De Centrale As.

Integratie landschap en ecologie
De voorstellen vanuit de landschappelijke 
inpassing en de op basis van de wet- en 
regelgeving te treffen mitigerende en 
compenserende maatregelen zijn integraal 
tot stand gekomen. De mitigerende en 
compenserende maatregelen zijn verweven in de 
visie. 
Zo heeft de brede middenberm een grote 
waarde voor de ecologie. Een van de meest 
voorkomende beschermde diersoorten in het 
gebied is de vleermuis. Door op verschillende 
plaatsen ‘hop-overs’ aan te brengen (een 
geleiding door middel van bomen) of te voorzien 
in onderdoorgangen van voldoende hoogte, 
kunnen de vleermuizen de weg veilig kruisen. 
Voor de ‘hop-overs’ zijn de bomen op de 
middenberm een voorwaarde, omdat zonder 
deze bomen de te overbruggen breedte te groot 
is. Voorwaarde voor de vleermuizenpassages is 
ook een goede aansluiting op het aangrenzende 
singel- en houtwallennetwerk, de vliegroutes 
van de vleermuizen. Specifi ek voor de water- en 
meervleermuizen dienen watergangen die als 
vliegroute worden gebruikt voldoende hoog te 
worden overbrugd.

Naast de passages voor vleermuizen worden 
op diverse andere plaatsen faunapassages 
gerealiseerd voor andere diersoorten. Bijvoorbeeld 
gaat het om kleine natte faunapassages voor 
amfi bieën, droge faunapassages voor onder meer 
kleine marterachtigen en duikers voor vissoorten 
zoals de kleine modderkruiper.
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Pingoruïnes: het gebied ten oosten van 
Hurdegaryp
Ten zuidoosten van Hurdegaryp komen veel 
pingoruïnes voor. De grootte en samenhang 
van dit gebied is uniek in Nederland. Voor 
het singellandschap in dit gebied geldt dat 
De Centrale As de structuur van de noord-
zuid gerichte singels soms volgt en soms licht 
doorbreekt. Voorgesteld wordt te kiezen voor een 
‘lossere’ singelbeplanting in de bermen, waardoor 
zo nu en dan een doorkijk ontstaat naar de 
verschillende pingo’s en het open landschap van 
de Hurdegarypster Warren. Ook wordt voorzien in 
een aantal faunapassages.

De dûker en de daam; het gebied ten zuidwesten 
van Burgum
De Centrale As kruist het Prinses Margrietkanaal 
bij Burgum met een aquaduct. In de visie 
wordt rekening gehouden met een mogelijke 
westwaartse ontwikkeling van Burgum over De 
Centrale As. In verband daarmee wordt uitgegaan 
van een verdiepte ligging vanaf het aquaduct tot 
en met de kruising met de Hillamaweg.
Voor het gebied rond de Stinswei, Garyp is 
een aparte gebiedsvisie opgesteld. Deze visie 
schetst de kansen voor een duurzame landbouw 
in combinatie met behoud van natuurwaarden 
in het gebied. De verstoring van het gebied 
door infrastructuur wordt teruggebracht 
door de huidige Stinswei af te waarderen tot 
een doodlopend ‘karrespoor’ van keien of 
halfverharding voor landbouw-, fi ets- en eventueel 
bestemmingsverkeer. Ook houdt de visie de 
mogelijkheid open voor het ontwikkelen van een 
Ecologische Verbinding langs de zuidoever van 
het Prinses Margrietkanaal. In het kader van de 
aanpassingsinrichting zal met alle betrokkenen 
nadere uitwerking worden gegeven aan deze visie. 

De weg door de houtwallen; het gebied ten zuiden 
van Sumar
Uitgangspunt in de visie is dat de eikenlaan langs 
de Harinxmaweg-Heerenweg blijft behouden of 
opnieuw wordt benut. Daarnaast wordt uitgegaan 
van een dubbelbaansweg die aan weerszijden 
voorzien wordt van een eikenlaan en waar het 
omringende netwerk van houtwallen en singel 
weer op elkaar zal worden aangesloten. Ter hoogte 
van De Tike komen nog heideresten voor. Ooit 
groeide op meer plaatsen in het gebied heide. 
Voorstel is heide te plaatsen langs het tracé van 
De Centrale As ter plaatse van de tunnels voor De 
Tike en Sumarreheide.
                      

De verstoring van het landschap door 
infrastructuur wordt teruggebracht door drie 
wegtracé’s af te waarderen (de huidige Stinswei, 
het westelijk deel van de achterweg bij De Valom 
en de huidige weg door de Valom).

Op twee plaatsen komen grootschalige 
voorzieningen. Dit heeft te maken met het 
feit dat De Centrale As daar de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) kruist. 
Bij De Valom kent de EHS een hoge ambitie: het 
gaat om de ontwikkeling van een zogenaamde 
Natte Robuuste Verbinding die grote ecologische 
moerasgebieden (Grutte Wielen en Lauwersmeer) 
met elkaar moet verbinden. Voorgesteld wordt 
hier te kiezen voor een fl y-over op palen met een 
brede overspanning. De Centrale As wordt als het 
ware over de EHS getild. Het landschap en het 
water worden niet onderbroken door de nieuwe 
infrastructuur, terwijl de oude infrastructuur wordt 
afgebouwd. De aanleg van De Centrale As leidt 
op deze wijze tot een beperkte barrièrewerking en 
biedt veel mogelijkheden voor passage van dieren, 
zeker in vergelijking met de huidige situatie.

Bij Burgum, bij het aquaduct Prinses 
Margrietkanaal, eveneens een te ontwikkelen 
ecologische verbinding, wordt voorgesteld te 
kiezen voor een ‘paluduct’. Dit is een aanpassing 
van het aquaduct, waardoor royale moerasoevers 
en een doorlopende natuurlijke oeverlijn blijven 
bestaan. Hiervan kunnen oevergebonden soorten, 
zoals de waterspitsmuis, gebruik maken.

Ook wordt voorgesteld om alleen daar te 
verlichten waar dit nodig is voor de sociale 
of verkeersveiligheid. Daarbij zal rekening 
moeten worden gehouden met de ecologische 
uitgangspunten en randvoorwaarden. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat kunstwerken alleen laag op de 
weg worden verlicht en dat de verlichting zo 
weinig mogelijk het buitengebied in schijnt. Bij de 
rondweg Hurdegaryp wordt ten noorden van het 
spoor een lage kade aangelegd om lichtinstraling 
van auto’s naar het Bûtenfjild te voorkomen. 

Kansen in de kernen
De aanleg van De Centrale As betekent dat nabij 
diverse bebouwde kommen nieuwe randwegen 
worden gerealiseerd. De bebouwde kommen 
kunnen worden beschouwd als opnieuw in te 
richten openbare ruimten. Het gaat daarbij 
concreet om Damwoude, De Valom, Veenwouden, 
Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Maar ook de langs 
de N361 gelegen kernen Gytsjerk en Oentsjerk. 
Hier krijgt de wegverbinding na de realisatie van 
De Centrale As een andere functie, waardoor de 
trajecten kunnen worden afgewaardeerd.
In een aparte rapportage “Kansen in de kernen” 
zijn ideeën weergegeven voor de herinrichting 
van deze kernen. Deze ideeën zullen in een 
vervolgtraject in nauwe samenwerking tussen de 
gemeenten, provincie en betrokken burgers en 
bedrijfsleven, worden uitgewerkt.



10 tracé De Centrale As, d.d. 17-05-2006 luchtfoto plangebied



11
in

pa
ss

in
gs

vi
si

e
de

 c
en

tr
al

e 
as

Inleiding
Om het verkeer in Noordoost Fryslân door een 
goede verbinding vanaf Dokkum via Damwoude, 
Veenwouden en Burgum naar de Wâldwei (N31) te 
leiden wordt ‘De Centrale As’ aangelegd.  Hiermee 
wordt voldaan aan een brede doelstelling:
- verbeteren bereikbaarheid Noordoost   
 Fryslân, waaronder Dokkum, door   
 aansluiting op het landelijk    
 hoofdwegennet en verbinding met   
 Leeuwarden
- verbeteren verkeersveiligheid in   
 Noordoost Fryslân 
- verbeteren leefbaarheid in de kernen die  
 worden doorsneden door de huidige weg
- leveren van een bijdrage aan het   
 terugdringen van de sociaal-economische  
 achterstandssituatie van Noordoost   
 Fryslân. 
 
Voor het ontwikkelen van De Centrale As is een 
MER/tracé procedure doorlopen. Op 17 mei 
2006 werd het tracé van de De Centrale As door 
Provinciale Staten vastgesteld.
Het besluit omvat een eindbeeld waarin De 
Centrale As wordt uitgevoerd als volledige 
dubbelbaans autoweg met overal ongelijkvloerse 
aansluitingen. Uitzonderingen zijn de rondweg 
Garyp en de oostelijke rondweg Dokkum, waar 
wordt uitgegaan van een autoweg met twee enkele 
banen.
De start van de uitvoering van het project is 
voorzien in 2007. Deze inpassingsvisie wordt bij 
de besluitvorming en de verdere uitwerking van 
het project betrokken. De inpassingsvisie omvat 
voorstellen op visieniveau, hetgeen betekent 
dat tijdens het vervolgproces richting defi nitief 
ontwerp op onderdelen nadere detaillering en de 
uitwerking tot inrichtings- en uitvoeringsplannen 
volgt.

Infrastructuur als ruimtelijke drager
De Centrale As is onderdeel van een 
infrastructureel netwerk van bovenlokale 
betekenis. Om de historische karakteristieken 
van het landschap en de toekomstige functie in 
één ontwerp te vatten heeft een nadere afweging 
van de inpassingskansen voor de volgende 

onderwerpen plaatsgevonden:  
- landschap
- cultuurhistorie en ‘gebieds-DNA’  
- ecologie (gebieden en soorten)
- integrale ontwikkelingskansen: wonen,   
 werken en voorzieningen
- integrale ontwikkelingskansen: landschap
- inpassing van de knopen, kunstwerken en  
 lokale entrees
- consequenties voor bestaande wegtracé’s;  
 kansen in de kernen

Infrastructuur als nieuw cultureel erfgoed
De inpassing van nieuwe infrastructuur in 
Noordoost Fryslân biedt kansen om nieuwe 
betekenis toe te voegen aan het betreffende 
landschap. De Centrale As is in dit opzicht 
van bijzonder belang, omdat ze het Nationaal 
Landschap ‘de Noordelijke Wouden’ passeert. 
Mobiliteit is een niet meer weg te denken 
onderdeel van onze cultuur. Beeld en beleving 
van Fryslân worden mede bepaald vanaf de 
weg. Het spoor en de weg kunnen beschouwd 
worden als openbare ruimten en moeten met 
dezelfde zorg ingericht worden als de Friese 
cultuurlandschappen, dorpen en steden. Het 
Nationaal Landschap wordt beleefd en ontsloten 
vanaf de weg.

Plangebied
Het plangebied betreft het hoofdtracé, de N356 
en de zijtakken richting Garyp en Hurdegaryp met 
de knopen en kunstwerken. Een inpassingsvisie 
bestrijkt niet alleen het tracé van de weg en de 
kunstwerken maar ook de nieuwe aantakkingen, 
kruisingen en dwarsverbindingen op de 
omliggende verkaveling en bebouwde gebieden. 
De visie op hoofdlijnen omvat daarom een 
ruimer studiegebied dan waarvoor uiteindelijk 
een inpassingsvisie wordt gemaakt. Aan de 
hand hiervan worden het ambitieniveau en de 
visie geformuleerd. De plangrenzen van de 
inpassingsvisie (visie op de lijn) bestrijken in 
principe De Centrale As tussen de bermsloten, 
maar daar waar ruimtelijke noodzaak is of 
gecompenseerd dient te worden geldt een ruimer 
gebied.

inleiding 1
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Kernkwaliteiten ’de Noordelijke Wouden’ 
(Nota Ruimte)

1. Strokenverkaveling met een lengte-  
 breedteverhouding van 3:1 – 5:1.
2. Grote mate van kleinschaligheid.
3. Reliëf in de vorm van pingoruïnes en   
 dijkwallen.

Landschapsbeschrijving ‘de Noordelijke Wouden’
(Ontwerp Streekplan Fryslân 2006):

‘De Noordelijke Wouden’ zijn gevormd door het 
dekzand dat tijdens de laatste ijstijd op een basis van 
keileem is afgezet. […] Kenmerkend is de opbouw 
van hogere (dekzand)ruggen en lagere, nattere 
delen, de zogenaamde mieden of hooilanden. Op de 
hogere delen zijn lintachtige bebouwingsreeksen en 
wegdorpen ontstaan met houtwallen en elzensingels 
- voor veekering, geriefhout en ter bescherming tegen 
zandverstuiving - dwars op de bebouwingslinten. 
[...] Het veen en de woeste heide zijn grotendeels 
verdwenen. [...] Het kleinschalige woudenlandschap 
wordt thans erg gewaardeerd en heeft in dat 
opzicht ook recreatieve betekenis, maar levert wel 
spanning op met een meer grootschalige rationele 
landbouw met voornamelijk veeteelt. De houtwallen 
zijn in grote delen nog relatief gaaf en hebben een 
duurzamer karakter dan de elzensingels’.

2.1 De Centrale As als ruimtelijke drager

Doelstelling
De Centrale As wordt een zogenaamde 
Stroomweg B. Het betreft een weg met twee maal 
twee rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen, 
waar maximaal 100km/uur mag worden gereden.
Voor de inpassingsvisie is gestreefd naar een 
‘ongedeeld landschap’, hetgeen wil zeggen 
dat de weg in principe ondergeschikt is aan 
het landschap. Dit geldt voor de ruimtelijke 
uitwerking en inpassing in zowel het buitengebied 
als in het dorps- of stadslandschap.

De Centrale As doorsnijdt het Nationaal 
Landschap `de Noordelijke Wouden`,  een 
cultuurhistorisch waardevol landschap met een 
rijke geschiedenis die als inspiratie dient voor de 
inpassingsvisie. 

De Centrale As is van groot belang als 
ruimtelijke drager in Noordoost Fryslân, 
nieuwe infrastructuur betekent een nieuwe 
oriëntatie op het landschap en kansen voor 
ontwikkelingen. De betekenis van de weg voor 
de diverse landschappen, dorpen en stad moet 
met zorg worden meegewogen in het beleid. De 
kwaliteiten van ‘de Noordelijke Wouden’ en de 
regionale betekenis van De Centrale As leiden tot 
de doelstelling de kwaliteit van de inpassing te 
verbinden aan de kwaliteiten van het Nationaal 
Landschap.

2.2 Randvoorwaarden vanuit het beleid

De Centrale As doorsnijdt het Nationaal 
Landschap ‘de Noordelijke Wouden’. In het 
Streekplan wordt veel aandacht besteed aan de 
kenmerken en kwaliteiten van het landschap.  
Specifi ek voor de infrastructuur is door de 
provincie het rapport ‘Fryske Diken yn ’t grien’ 
opgesteld, een visie op de landschappelijke 
aspecten. 
De kansen en kernkwaliteiten vanuit het  
Nationaal Landschap, het Streekplan en ‘Fryske 
Diken yn ’t grien’ worden meegenomen in de visie 
op hoofdlijnen.

Nationaal Landschap ‘de Noordelijke Wouden’
In de Nota Ruimte is het landschap van ‘de 
Noordelijke Wouden’ aangewezen als een van 
de twee Nationale Landschappen van Fryslân. 
Nederland kent in totaal twintig Nationale 
landschappen, waaronder ‘Zuidwest Friesland’. 
De Nota Ruimte geeft voor ‘de Noordelijke 
Wouden’ de volgende hoofduitgangspunten: 

‘Dit zeer kleinschalige veenontginningslandschap is 
zeer bijzonder in Nederland. De strokenverkaveling 
met een kenmerkende verhouding van lengte en 
breedte, gecombineerd met de aanwezigheid van 
elzensingels of dijkwallen op de perceelsranden, 
geven een zeer fi jnmazige verzameling van kleine 
groene ruimtes. Daarin zijn soms pingoruïnes te 
vinden als zeldzaam aardkundig verschijnsel uit 
vroegere koudeperioden (c.q. ijstijden)’.

Het Ontwerp Streekplan Fryslân 2006, ‘om de 
kwaliteit fan de romte’, zegt over het Nationaal 
Landschap ‘de Noordelijke Wouden’: 
 
‘Nationale Landschappen hebben (inter)nationaal 
unieke landschapskwaliteiten en in samenhang 
daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve 
kwaliteiten. Voor beide Nationale Landschappen 
(red: ‘de Noordelijke Wouden’ en ‘Zuidwest 
Friesland’) wordt uitgegaan van versterking, 
ontwikkeling en benutting van deze bijzondere 
kwaliteiten. Evenals de gebieden daarbuiten, zijn 
de omschreven landschappelijke kernkwaliteiten per 
landschapstype richtinggevend en medesturend voor 
ruimtelijke ontwikkelingen.’

‘Het predikaat Nationaal Landschap vormt een 
erkenning van de aanwezige en tot nu toe zorgvuldig 
gehandhaafde waarden en kwaliteiten van de 
gebieden. Dit biedt kansen voor de toekomst, ook om 
de mogelijkheden ervan te benutten. De kwalifi catie 
Nationaal Landschap zet ‘de Noordelijke Wouden’ 
nadrukkelijker op de kaart en vergroot de recreatief  
toeristische mogelijkheden voor de beleving van de 
gebieden. Het rijk biedt hiervoor mogelijkheden door 
het landschapsbeheer in de Nationale Landschappen 
te fi nancieren. 

visie op hoofdlijnen 2
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De Centrale As beschouwen wij daarbij als een 
verbetering van de regionale ontsluiting die 
inpasbaar is in de landschappelijke karakteristiek 
van de Noordelijke Wouden. Ontwikkelingen in de 
Nationale Landschappen zullen wij toetsen aan 
ons algemene streekplanbeleid. Onze algemene 
beleidsinzet op bundeling en concentratie in de 
stedelijke bundelingsgebieden en de duidelijke 
concentratie- en ontwikkelfunctie van de regionale 
centra op het platteland, waarborgen een 
zorgvuldige omgang met het Friese landschap. 
Daarbij geldt tevens het uitgangspunt dat de 
kernkwaliteiten per landschapstype richtinggevend 
zijn voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen. Dit 
geldt ook voor de Nationale Landschappen.’

Ontwerp Streekplan Fryslân 2006 (uitsnede De Centrale As en omgeving)

Daarnaast is voor projecten in de sfeer van 
herstel van cultuurhistorische en landschappelijke 
elementen, educatie, beleving, inspiratie en 
recreatieve benutting, fi nanciering beschikbaar. Wij 
(red: Provinsje Fryslân) zorgen voor de mogelijkheden 
voor provinciale cofi nanciering om bijzondere 
projecten te ondersteunen.’

‘Wij (red: Provinsje Fryslân) maken in ons ruimtelijk 
beleid geen wezenlijk onderscheid tussen gebieden 
in of buiten de Nationale Landschappen. Dit 
betekent dat in de Nationale Landschappen 
ruimte is voor de opvang van de plaatselijke 
woningbehoefte, pilots landelijk wonen, lokale en 
regionale bedrijvigheid, verbetering van de lokale 
en regionale ontsluitingsstructuur, een duurzaam 
ontwikkelingsperspectief voor de landbouw 
(schaalvergroting naar aard en schaal, verbreding/
verdieping), en voor recreatieve ontwikkelingen. 
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Ruimtelijke inpassing van infrastructuur
‘Bij de ruimtelijke inpassing van infrastructuur 
staat een goede ruimtelijke kwaliteit voorop. Dit 
geldt zowel voor nieuwe infrastructuur als voor 
aanpassingen van bestaande infrastructuur.’ 
(Ontwerp Streekplan Fryslân 2006)

Relevante bepalingen voor deze 
inpassingsvisie
- bevorderen van een goede landschappelijke  
 inpassing
- versnippering van natuurlijke waarden   
 bij aanleg van nieuwe infrastructuur   
 beperken door ecologische verbindingen   
 zoveel mogelijk te respecteren
- beperken van versnippering van natuurlijke  
 waarden bij bestaande infrastructuur door  
 bij ecologische knelpunten    
 inrichtingsmaatregelen op te stellen en uit te  
 voeren  
- inrichting en vormgeving verbinden aan het  
 gebruikersdoel 

Kernkwaliteiten ‘de Noordelijke Wouden’
- kleinschalig patroon van lintbebouwing,   
 houtwallen, elzensingels met geleidelijke   
 overgangen naar open enclaves; daartussen  
 mieden en hooilanden
- relatief dicht netwerk aan houtwallen en   
 elzensingels
- afwisseling van schaal en beperkt reliëf
- opstrekkende stroken met gevarieerde   
 lengte-breedte verhoudingen van    
 gemiddeld 5:1 en 4:1 tot     
 plaatselijk(on)regelmatige blokverkaveling
- structurerende elementen als beplantingen,  
 aardkundige elementen (pingoruïnes,   
 dobben) lintdorpen, wegen en paden met  
 laanbeplanting

Aandachtspunten
- landbouwfunctie onder druk en wijzigt op  
 zand- en veengrond     
 (voorkomen verrommeling landschap door  
 nieuwe ontwikkelingen) 
- anticiperen op transformatie gebruik   
 landschap en nieuwe vormen van   
 landschapsbeheer
- kansen voor nieuwe beheerders

De kernkwaliteiten per landschapstype
(Ontwerp Streekplan Fryslân 2006)
In het Ontwerp Streekplan wordt het als 
ontwerpopgave gezien ‘om nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen te combineren met behoud 
en versterking van de aanwezige bijzondere 
landschappelijke kwaliteiten.’

Het Ontwerp Streekplan Fryslân 2006, ‘om de 
kwaliteit fan de romte’, zegt over de 
versterking van de netwerkstructuur ter 
ondersteuning van de ruimtelijke structuur:

‘Verbeteringen in de infrastructuur zijn primair 
gericht op het oplossen van verkeerskundige 
knelpunten, zoals het verbeteren van de capaciteit, 
de kwaliteit van de bereikbaarheid of de veiligheid. 
Wel kan na verloop van tijd blijken dat een betere 
ontsluiting van een kern of regio resulteert in een 
extra vraag naar bijvoorbeeld wonen en werkfuncties.
Hoe daaraan tegemoet wordt gekomen zal worden 
afgewogen tegen meerdere aspecten, zoals de 
ruimtelijk-economische ontwikkeling van een regio 
die ons voor ogen staat, de ligging van de kern(en) in 
de regio, het voorzieningenniveau, de omvang van de 
kern en de kwetsbaarheid van de omgeving.’ [....] 
‘Binnen de provinciale aantoonbare behoefte bieden 
wij bij integrale gebiedsontwikkeling de mogelijkheid 
om een programma voor wonen en/of werken voor 
fi nanciële verevening in te zetten. Het (eventuele) 
programma voor wonen en/of werken zal alleen in 
specifi eke gevallen van provinciaal belang ingezet 
worden.
De Centrale As is voor ons een dergelijk project. 
Met dit realistische en binnen de regio afgestemde 
programma kunnen wij fl exibel inspelen op 
ontwikkelingen binnen de provincie, zonder daarbij 
afbreuk te doen aan ons algemene ruimtelijke beleid 
met de daaraan gekoppelde kernenstructuur en 
programma’s voor wonen, werken en voorzieningen. 
Dit houdt concreet in dat wij mogelijkheden bieden 
voor vormen van ontwikkelingsgericht werken 
mits die niet zullen concurreren met onze inzet 
op ontwikkelingsprojecten gericht op de grotere 
stedelijke centra, zoals de Zuiderzeelijn en de Haak 
om Leeuwarden.’

Fryske Diken yn ’t grien
De provinciale nota ‘Fryske Diken yn ’t grien’ 
geeft een visie op de landschappelijke aspecten 
van de provinciale wegen van Friesland. Deze 
visie is gemaakt om uitgangspunten te bieden 
voor de nieuwe wegcategorisering. Veel wegen 
moeten hierdoor van beeld veranderen. Vanuit het 
oogpunt van veiligheid moet het wegbeeld een 
zekere continuïteit bezitten.
Het ambitieniveau van de visie is gericht op 
2020. Daarmee biedt ze tevens houvast voor 
de inpassingsvisie van De Centrale As.  De 
hoofdlijnen uit het rapport ‘Fryske Diken yn ’t 
grien’, relevant voor De Centrale As zijn als volgt:

De visie op de inpassing van de infrastructuur kan 
worden vertaald naar 3 niveaus:
1.  Gebiedsniveau: weg en landschap.
 Wegen vormen geen autonome lijnen   
 maar maken deel uit van een    
 landschap. In ‘de Noordelijke Wouden’  
 betekent dit:
 -   houtwallengebied; structuur   
  versterken
 -   singelgebied; kavelrichting   
  aanzetten
 -  mieden; geen beplanting langs   
  wegen 
2.  Lijnniveau: de weg en haar directe   
 omgeving 
3.  Puntenniveau: bijzondere elementen   
 langs de weg 

De visie op de inpassing van de infrastructuur 
moet aansluiten bij kenmerkende 
landschapseenheden:
1. Opbouw van hogere dekzandruggen en  
 lagere natte delen
2. Hogere delen: kleinschalig patroon van 

lintbebouwing (oostwest) en houtwallen 
en singels (noordzuid)

3. Lagere delen: open (mieden)
4. Beplantingskarakteristiek: herkenbaar   
 patroon van singels en houtwallen   
 en eikenlanen. Doel is deze te    
 consolideren.
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1. kleiweidegebied Dokkum

2. Dokkumer Wouden

3. robuuste natte verbinding
ecologische hoofdstructuur 
De Valom 

4. singellandschap tussen
Veenwouden en Burgum

5. Prinses Margrietkanaal

6. houtwallenlandschap Burgum Zuid

laag

hoog

laag

hoog

laag

hoog

De Centrale As (rood) en aansluitingen (zwart)
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het tracé door de diverse landschappen; 
hoge dekzandruggen en natte laagtes (schematische tracéweergave)

2.3 Het tracé met basisprofi el

Voorafgaand aan de landschappelijke inpassing is 
het tracé van De Centrale As vastgesteld.
De Centrale As doorkruist drie hoge 
dekzandruggen en drie laagtes van het Nationaal 
Landschap ‘de Noordelijke Wouden’. De Centrale 
As golft als het ware licht door het landschap. 

De Centrale As heeft een drietal basisprofi elen, 
namelijk:
A. 2x2 met een breedte van 7,25 meter   
 vanaf de zuidelijke rotonde Dokkum tot  
 en met het halfklaverblad Sumar 
 (inclusief de rondweg Hurdegaryp)
B. 2x2 met een breedte van 8,90 meter vanaf  
 het halfklaverblad Sumar tot en met de   
 Wâldwei (N31)
C. 2x1 met een breedte van 8,90 meter voor  
 de rondweg Garyp
Daarnaast krijgt de rondweg Dokkum vanaf de 
noordelijke rotonde tot aan de zuidelijke rondweg 
de breedte van de huidige weg (N361) vanaf 
de noordelijke rondweg Dokkum tot en met 
Lauwersoog (7,50 meter).

De inpassingsvisie heeft als doel een ‘ongedeelde 
landschap’ te bewerkstelligen. 
Het ‘ongedeelde’ landschap kan worden 
gerealiseerd door de  maat van de middenberm 
te laten afwijken van standaardbreedte van 2 m.  
Het tracé zal zich voegen naar de kenmerken 
van het landschap. Dit uitgangspunt is verwerkt 
in een tiental principeprofi elen in de Visie op de 
lijn (hoofdstuk drie). In de laagtes benadrukt het 
tracé het open karakter van het landschap, terwijl 
het tracé zich op de hoge dekzandruggen voegt in 
het singellandschap of houtwallenlandschap (weg 
door de singels en houtwallen).

basisprofi el 2x1 rijstroken

basisprofi el 2x2 rijstroken

A

A

A

A

B

C
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2.4 Cultuurhistorie en ‘gebieds-DNA’

De kwaliteit van het Nationaal Landschap 
‘de Noordelijke Wouden’ biedt een veelheid 
aan aanknopingspunten. Een zorgvuldige 
inpassing van de nieuwe infrastructuur van De 
Centrale As houdt rekening met de historische 
landschappelijke en ecologische eigenschappen 
van een gebied. De inpassingsvisie behelst 
bovenal een logische en vanzelfsprekende 
inpassing. Inzet is dat er geen grote afbreuk 
gedaan worden aan de identiteit van de omgeving 
en de historisch waardevolle eigenschappen. 
Om dit te bereiken is het ‘gebieds-DNA’ in beeld 
gebracht. 
Deze unieke karaktertrekken tonen de 
groeidragers van het gebied: die elementen, die 
door de eeuwen heen altijd kenmerkend zijn 
geweest voor de identiteit en kwaliteit van het 
gebied en dat nu nog zijn.
Tevens zijn dit de kwaliteitsdragers voor de 
toekomst. Nieuwe ontwikkelingen kunnen 
opnieuw worden gekoppeld aan het ‘gebieds-
DNA’.

Natuurlijk doorsnijdt de nieuwe infrastructuur 
vele oude verbindingen en waarden. De 
kwaliteiten van weleer hoeven niet altijd letterlijk 
te worden vervangen of teruggehaald. Soms 
kan de verbinding die verdwijnt, op een nieuwe 
locatie worden gelegd. Soms kan beplanting of 
groen elders worden gecompenseerd. Soms kan 
de bestaande identiteit van het landschap of een 
plaats inspireren tot nieuwe identiteit en kwaliteit 
gekoppeld aan de nieuwe infrastructuur. Een 
voorbeeld is de inpassing van de A7 ten zuiden 
van Sneek. Hier wordt nieuwe identiteit aan Sneek 
toegevoegd, gekoppeld aan de aloude kwaliteit 
van Sneek, door de weg geheel in een waterrijke 
omgeving in te passen: ‘Waterstad Sneek aan 
de A7’. Zo wordt De Centrale As ingepast als 
‘Singeldyk’, dankzij de hoofdkarakteristiek van het 
Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden.
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schets ‘gebieds-DNA’ (basisschets voor uitwerkingsvisie)

Onderstaande dragers van het ‘gebieds-DNA’ zijn 
van waarde voor de inpassingsvisie (van noord 
naar zuid):

- hogere dekzandruggen (rond 
Damwoude, boven Burgum, ten 
zuiden van Burgum)

- lagere natte delen, of mieden 
(waaronder de natte EHS bij De 
Valom)

- kleinschalig patroon van 
lintbebouwing (voornamelijk in 
oostwest richting) 

- verbindingen tussen de linten 
(noordzuid) Goddeloze singel, 
Westersingel, Oostersingel, 
Zevenhuisterweg 

- noordzuid richting van de houtwallen 
en singels

- landschappelijke kwaliteiten 
van de ‘groene scheg’ tussen 
spoor, Veenwouden, Hurdegaryp, 
Noardburgum en Zwaagwesteinde

- open enclaves (mieden)
- pingoruïnes ter hoogte van 

Geastmabuorren
- bolwerk van Dokkum
- ‘hale’ bij Damwoude
-  Wide Ie en de Daam Burgum

Bebouwingspatronen dorpen, stad en streken:
A Kooilaan
B Doniaweg
C Dwarslaan
D Hoofdstraat (Veenwouden)
E Veenwoudsterwal, Zwette, Kuikhorneweg
F Rijksstraatweg
G Zomerweg
H Hillamaweg
I Easterein / Achterweg
J Joute van der Meerweg
K Susterwei

1. Bolwerk Dokkum
2. Goddeloze singel
3. Zomerweg
4. Hillamaweg
5. Sumarreheide

1

2

5

4

3

A
B

C

D

E

F

G

H

 I
 J

K
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ecologische hoofdstructuur (EHS)
(schematische weergave)

Nationaal Landschap

+ +

2.5 Kansen voor nieuwe ontwikkelingen

Het is belangrijk te onderkennen dat nieuwe infrastructuur leidt tot 
veranderingsprocessen in de omgeving. Iedere tijd maakt zijn eigen 
infrastructuur, stedenbouw en landschap. Om te anticiperen op toekomstige 
veranderingsprocessen zijn de ontwikkelingen vanuit het Ontwerp Streekplan 
in kaart gebracht:

- beleid en ontwikkelingen ecologie en Nationaal Landschap
- beleid en ontwikkelingen recreatie, wonen, werken en 

voorzieningen
Daarnaast zijn de nieuwe kansen voor de locale entrees en verbindingen op 
een rij gezet.

Historische kwaliteiten (gebieds-DNA) kunnen worden verbonden aan nieuwe 
ruimtelijke opgaven. De mogelijkheden verschillen per landschapstype en 
dorp.

Beleid en ontwikkelingen landschap
Nationaal Landschap
Diverse ontwikkelingen in het landschap zijn van invloed op de inpassing 
van de infrastructuur. De Centrale As doorsnijdt waardevolle singel- en 
houtwallandschappen, kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap ‘de 
Noordelijke Wouden’. Daarom worden voor de inpassingsvisie de kwaliteiten 
van beide landschappen gebruikt als inspiratie voor de landschappelijke visie. 
De beplantingsvisie is gebaseerd op de karakteristieke beplanting van elzen, 
eiken en essen waarmee de hoofdlandschapselementen worden aangezet.

Ook moeten verstoringen van de Ecologische Hoofdstructuur 
gecompenseerd worden. Op plaatsen waar de inpassingsvisie waardevolle 
recreatielandschappen doorsnijdt vragen aansluitingen en kwaliteit van 
recreatieve routes bijzondere aandacht. Hierop wordt ingegaan in hoofdstuk 
drie.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Twee lage natte gebieden worden doorsneden nabij De Valom en ten zuiden 
van Burgum, beide ecologisch waardevol. Ter plaatse van De Valom wordt 
een robuuste natte verbinding van de EHS ontwikkeld; de kansen voor een 
zo optimaal mogelijke ecologische verbinding worden nader onderzocht 
op basis van het voorstel in deze inpassingsvisie om een zo breed mogelijk 
faunapassage te realiseren.
De prioriteit ligt bij het verbinden van de ecologische waarden en kwaliteiten; 
hieraan zal de kruising met De Centrale As zoveel mogelijk ruimte moeten 
bieden. Er ligt tevens een kans voor de recreatie langs de Falomsterfeart om 
‘mee te liften’. 

Langs het Prinses Margrietkanaal, ten zuiden van Burgum, zijn de 
randvoorwaarden van de EHS nog niet vastgelegd. Het beleid is erop gericht 
dat deze robuuste natte verbinding zo mogelijk werkende weg wordt versterkt, 
in combinatie met boezemvergroting, eventuele retentie- en boezemgebieden 
in de lage gebieden en recreatief medegebruik (Ontwerp Streekplan). De 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van de natte ecologische verbinding 
worden meegenomen in deze inpassingsvisie. 
Daarom wordt voorgesteld om het kunstwerk zo uit te voeren dat de 
ecologische verbinding altijd kan worden uitgevoerd. Hiertoe zal het aquaduct 
worden aangepast. (toelichting in hoofdstuk 4 en 5)

De verbinding tussen het Houtwiel en het Burgumer Mar loopt in noordzuid 
richting langs de Kûkhernsterfeart. Op of rond de locatie waar de weg het 
spoor kruist is het beleid erop gericht deze natte verbinding door te trekken. 
Er is voor deze inpassingsvisie bekeken hoe middels natuurontwikkeling deze 
verbinding kan worden versterkt ter plaatse van de kruising met De Centrale 
As.

Recreatiekernen
In de recreatiekernen Dokkum en Burgum worden nieuwe, grootschaliger en 
intensievere recreatieve voorzieningen nagestreefd.
Het beleid is gericht op passende voorzieningen en meer samenhang. 
Cultuurhistorie wordt gezien als basisvoorwaarde voor de recreatie en 
toerisme en er moet ruimte zijn voor recreatieve kwaliteitsverbetering. 
Voor grote aaneengesloten natuurgebieden moet aandacht zijn voor de 
mogelijkheden voor recreatief medegebruik (Ontwerp Streekplan). Waar 
mogelijk moet de recreatie meeliften met de ontwikkeling van De Centrale As. 
Voor Dantumadeel is het beleid gericht op een recreatieve impuls van recreatie 
en toerisme, met name gelieerd aan de Lits-Lauwersroute. Hiervoor is een 
groene ster in de tekening opgenomen ter indicatie.
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bundelingsgebied Regiostad Dokkum, regionaal centrum 
Burgum en bedrijfsconcentratiekern Veenwouden

recreatiekernen en recreatielandschappen

+ =

ontwikkelingskansen landschap
(schematische weergave)

Bundelingsgebied Dokkum
Daar waar de infrastructuur het bundelingsgebied van de Regiostad Dokkum 
(waaronder ook Damwoude) doorsnijdt ontstaat de vraag of en hoe 
Dokkum zich ontwikkelt voorbij De Centrale As en haar aansluitingen. Voor 
de inpassingsvisie geldt als uitgangspunt een ‘ongedeeld landschap’. Een 
uitgangspunt van deze inpassingsvisie is dat infrastructuur geen begrenzing 
mag vormen van ontwikkelingen. Waar mogelijk moeten landschappelijke 
en stedelijke ontwikkelingen in de toekomst plaats kunnen vinden voorbij de 
infrastructuur. Waar mogelijk moeten zichtrelaties en kwaliteitsverbindingen 
(fi etspaden, recreatief water) tussen stad en buitengebied (en vice versa) 
behouden blijven of gerealiseerd worden. Bij Dokkum en Damwoude is 
bijzondere aandacht voor de landschappelijke kwaliteit zoals het open 
weidelandschap, de eendekooi, de Stroobosser Trekfeart en Grutdjip.

Regionaal centrum Burgum
Burgum heeft een belangrijke regionale verzorgingsfunctie voor het 
omliggende gebied. Het is tevens een regionale concentratiekern voor wonen 
en bedrijvigheid. Burgum kan daarbij profi teren van een betere aansluiting op 
het landelijke hoofdwegennet wanneer De Centrale As is gerealiseerd. Waar 
mogelijk moeten ontwikkelingen in de toekomst plaats kunnen vinden voorbij 
de infrastructuur. Het tracé van De Centrale As aan de westzijde van Burgum 
vraag daarom bijzondere aandacht. 

Bedrijfsconcentratiekern Veenwouden
Met het aanwijzen van bedrijfsconcentratiekernen investeert de provincie in 
het economisch vitaal houden van het platteland en het instandhouden van 
landschappelijke kwaliteiten. De bedrijfsconcentratiekern Veenwouden heeft 
daarmee een functie voor de opvang van lokale bedrijven van enige schaal en 
omvang waarvoor de stap naar een regionaal centrum te groot is. Ze komt 
tevens tegemoet aan de behoefte van clustering van bedrijven die aan de land-
bouw gelieerd zijn, zoals landbouwmechanisatiebedrijven.



22 gewenste ontwikkelingen wonen, werken en voorzieningen ontwikkelingskansen wonen, werken en voorzieningen

bron: 
kaart uitbreidingslocaties 
tracé/MER studie, juni 2005 
en aanvullingen vanuit de 
drie betrokken gemeenten, 
juli 2006
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met gehele rondweg Dokkum 
- uitwerking De Centrale As in relatie 

tot de toekomstkansen, kwaliteit en 
identiteit van het bundelingsgebied

Kernen aan de ‘groene scheg’
Veenwouden en Zwaagwesteinde ontwikkelen 
in respectievelijk oostwaartse en westwaartse 
richting. Veenwouden heeft in het Ontwerp 
Streekplan de status van bedrijfsconcentratiekern 
waarbij Veenwouden woon- en werkuitbreidingen 
ontwikkelt en Zwaagwesteinde ontwikkelingen 
kent in westelijke richting (de zogenaamde 
Zwemmersprong). De aansluiting van de 
beiden kernen op De Centrale As is voor deze 
ontwikkelingen van wezenlijk belang.
Ook speelt in dit gebied de mogelijke toekomstige 
ontwikkeling van een transferium tussen een 
hoogwaardige openbaar vervoerverbinding van 
deze locatie naar Dokkum v.v. en het spoor 
Groningen-Leeuwarden. Voorwaarde daarvoor 
is de verdere capaciteitsverhoging van het spoor 
Groningen-Leeuwarden.

Bedrijvenlocatie Quatrebras
Ten zuiden van de kruising tussen De Centrale As 
en de N355 is een bedrijvenlocatie in onderzoek.
Op deze locatie gelden de volgende 
aandachtspunten: 

- zorgvuldige inpassing in het 
singellandschap 

- zorgvuldige inpassing bestaande 
lintbebouwing tussen Quatrebras en 
Hurdegaryp 

- inpassing bestaande infrastructuur 
van de N355 

- goede aansluiting op De Centrale As 
en lokale infrastructuur

- zorgvuldige inpassing pingoruïnes
- adressering (onderscheidende 

identiteit) aan De Centrale As
- voorkomen verstoring waterwingebied

Voor de ruimtelijke opgave van deze 
bedrijvenlocatie is daarom een aparte uitwerking 
gestart. De resultaten van de uitwerking van dit 
gebied worden parallel aan de resultaten van deze 
inpassingsvisie gepresenteerd.

Burgum 
Burgum onderzoekt een alzijdige ontwikkeling. 
De ruimtelijke kansen verschillen per richting. 
Waar in oostelijke richting ruimte is voor landelijk 
wonen in relatie met natuurontwikkeling, ligt 
aan de zuidzijde de nadruk op de ontwikkeling 
van bedrijvigheid in relatie met De Centrale As, 
het Prinses Margrietkanaal als hoofdvaarroute 

Beleid en ontwikkelingen wonen, werken en 
voorzieningen 
Nieuwe woon- en werklocaties en 
nieuwe voorzieningen zijn vastgelegd in 
bestemmingsplannen, structuurvisies (kaart 
beleid wonen, werken en voorzieningen) en het 
Ontwerp Streekplan Fryslân 2006. De Centrale 
As doorsnijdt de gemeenten Dongeradeel, 
Dantumadeel en Tytsjerksteradiel. Deze 
gemeenten hebben gedurende enkele jaren 
hun beleid moeten afstemmen op meerdere 
tracévarianten van De Centrale As. Nu het tracé 
is vastgesteld kunnen visies worden uitgevoerd of  
moeten ruimtelijke strategieën worden bijgesteld. 
Infrastructuur heeft immers een grote betekenis 
voor de lange termijn, terwijl de meeste 
beleidsplannen en visies een ‘scope’ hebben tot 
2015-2020. De kaart ontwikkelingskansen wonen, 
werken en voorzieningen laat op hoofdlijnen zien 
waar de dorpen, het regionaal centrum Burgum 
en de stad Dokkum de lange termijn kansen zien 
in relatie tot De Centrale As. Deze kaart is niet 
bedoeld als eindbeeld maar kan worden gebruikt 
om vanuit de inpassingsvisie te anticiperen op 
de transformatieprocessen die op lange termijn 
mogelijk zullen plaatsvinden.

Ontwikkelingskansen Dokkum
Dokkum ontwikkelt nu westwaarts. Op de 
lange termijn (na planhorizon Ontwerp 
Streekplan, namelijk 2015) zal mogelijk 
zuidwaarts worden ontwikkeld in overleg met 
de gemeente Dantumadeel. Het ‘tussengebied’ 
van Damwoude en Dokkum wordt door de 
gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel gezien 
als locatie waar nieuwe functies een ‘wederkerige 
kwaliteitsversterkende relatie aangaan’ met het 
landschap. Dit betekent functies - waaronder 
wonen- die een meerwaarde hebben voor de 
regio en passen bij de kernkwaliteiten van het 
landschap. Tevens ligt de vraag voor of en 
hoe Dokkum zich ontwikkelt aan de oostzijde 
(ten westen en oosten van De Centrale As) 
en voorbij haar totale rondweg (inclusief 
de geplande westelijke rondweg). Vanuit de 
inpassingsvisie gelden voor Dokkum de volgende 
aandachtspunten:

- behoud zichtrelaties en waardevolle 
verbindingen tussen de (binnen)stad 
en het buitengebied (bijvoorbeeld 
recreatieve (fi ets)route langs 
Stroobosser Trekfeart)

- de ontwikkeling van kwaliteit 
en identiteit langs en over de 
infrastructuur

- uitwerking De Centrale As in relatie 

1. Dokkum, (binnen)stad zichtbaar en bereikbaar 
2. Quatrebras, werken in het singellandschap
3. Burgum, kansen voor een waterfront

1

2

3
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(opwaardering van het Prinses Margrietkanaal 
tot klasse Va) en de ontwikkeling van de EHS. 
Noordwaarts ziet Burgum een mogelijke groei 
richting het singellandschap. De westwaartse 
ontwikkeling biedt kansen om Burgum een 
waterfront te geven, hetgeen eisen stelt aan 
de inpassing van De Centrale As. Voor de 
inpassingsvisie geldt ook voor Burgum dat 
de nieuwe infrastructuur niet de begrenzing 
mag vormen van ontwikkelingen. Daarom 
gaat de inpassingsvisie vooral in op de 
ontwikkelingskansen van Burgum west en 
Burgum zuid.

Het Ontwerp Streekplan Fryslân betrekt bij de 
ontwikkelingskansen van Burgum de exacte 
ligging en uitvoering van het tracé van De Centrale 
As. Als gevolg van de keuze van het tracé van 
De Centrale As is een onderzoek gestart naar 
de mogelijkheid van een bedrijvenlocatie bij 
Quatrebras. De provincie voert daarbij de regie. 
Beoordeeld wordt hoe in combinatie met groene 
en blauwe functies, rode functies met ruimtelijke 
kwaliteit zijn in te passen. Voorwaarden voor 
woningbouw aan de westzijde van De Centrale As 
zijn in elk geval dat de woningbouwlocatie
voldoende omvang heeft en dat er sprake is van 
een goede landschappelijke inpassing in relatie 
tot de inpassing en uitvoering van De Centrale 
As. De mogelijkheden voor natte bedrijvigheid 
worden ook in relatie gebracht met de situatie bij 
Kootstertille en Skûlenboarch.

Voor Burgum gelden de volgende 
aandachtspunten: 

- behoud zichtrelaties tussen 
Burgum en de Wide Ie / Prinses 
Margrietkanaal

- fysieke relatie met het water van de 
Wide Ie / Prinses Margrietkanaal

- behoud zichtrelaties en waardevolle 
verbindingen tussen Burgum en het 
buitengebied

- ontwikkeling van kwaliteit en identiteit 
langs en over de infrastructuur 
gekoppeld aan de kwaliteiten en 
identiteit van de historische kern

- uitwerking verdiepte ligging van De 
Centrale As in relatie tot de kansen 
voor het westelijke nieuwe waterfront 
van Burgum, de EHS en bedrijvigheid 
aan de zuidzijde van het Prinses 
Margrietkanaal 1. Dokkum, kansen voor versterking identiteit aan De Centrale As

2. Bolwerk Dokkum, inspiratie
3. De Valom, herinrichtingstracé, doel is versterken ecologische verbinding
4. Burgum, herinrichtingstracé dorp

1

2

3

4
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Lokale entrees: verbindingen en routes 
Door de inpassing van De Centrale As ontstaan 
nieuwe kansen voor de ontsluiting en adressering 
(identiteit aan De Centrale As) van de dorpen en 
de stad Dokkum. 
Dokkum, Hurdegaryp, Zwaagwesteinde, 
Veenwouden, Burgum, Garyp en Sumar krijgen 
een of meer nieuwe entrees. Dokkum en Burgum 
liggen direct aan De Centrale As, hetgeen betekent 
dat zij zich kunnen ‘presenteren’ aan deze zijde. 
Dit roept tevens de vraag op welke identiteit 
en ruimtelijke kwaliteit kan worden ontwikkeld 
voor Dokkum en Burgum langs De Centrale As. 
Uitgangspunt is dat De Centrale As zo wordt 
ingepast in haar omgeving dat de identiteit 
van het landschap, maar ook van de dorpen en 
Dokkum wordt versterkt.  

Daar waar de infrastructuur wordt ontlast 
(Damwoude, Veenwouden, De Valom, 
Hurdegaryp, Burgum, Garyp, Gytsjerk, 
Oentsjerk) ontstaat ruimte voor herinrichting 
en kwaliteitsverbetering van de komtraverses. 
Hieraan wordt meer aandacht besteed in het 
rapport ‘Kansen in de kernen’, ideeënboek voor de 
herinrichting van Damwoude, De Valom, Burgum, 
Garyp, Hurdegaryp, Gytsjerk en Oentsjerk, 2006. 
Ook wordt op een aantal plaatsen een 
verbinding verbroken. Het gaat onder andere 
om de Goddeloze singel, de Zevenhuisterweg 
en Westersingel. Deze historisch waardevolle 
(recreatieve) verbindingen zijn van grote waarde 
voor de lokale ontsluiting en als identiteitsdragers. 
Daarom zullen de nieuwe of alternatieve 
verbindingen op zeer zorgvuldige wijze moeten 
worden ingepast. In het vervolgproces  moet 
nader worden bekeken waar compensatie van 
recreatieve verbindingen aan de orde is.

2.6 waterhuishoudkundige situatie

de waterhuishoudkundige situatie
De waterhuishoudkundige situatie in het gebied 
van De Centrale As wordt bepaald door de 
hoogteligging, bodemopbouw en de 
oppervlaktewaterhuishouding. Zo zijn er analoog 
aan de landschappelijke verschillen duidelijke 
waterhuishoudkundige verschillen.

Belangrijk voor de waterhuishouding is of er in 
de bodem slecht doorlatende lagen zitten die 
de grondwaterstroming belemmeren. Dat is 
het geval in een groot deel van het singel- en 
houtwallandschap, waar op minder dan 1,20 m 
diepte keileem in de ondergrond ligt. Daarnaast 
bevindt zich plaatselijk in de diepere ondergrond 
(tientallen meters diep) vrijwel ondoorlatende 
potklei. In de open laagten die het complex van 
hogere zandgronden doorsnijden is het keileem 
juist grotendeels weggesleten. 

stroming en kwelwater
Zo is in de diepere ondergrond, dus beneden de 
keileem- en potkleilagen, sprake van een min of 
meer oost-west gerichte grondwaterstroming, 
van het hoger gelegen Drents-Fries Plateau naar 
de laag gelegen veenpolders in het centrale deel 
van Fryslân. In de lage delen kan, voorzover er 
geen slecht doorlatende lagen voorkomen in de 
ondergrond, door de druk van het grondwater 
kwel optreden van dit diepe, mineralenrijke 
grondwater. Dit is beperkt het geval in de laagten 
van de Wijde Ee en De Valom-Zwagermieden. 

consequenties inpassing De Centrale As 
De waterhuishoudkundige effecten van De 
Centrale As zijn in het kader van de m.e.r.-
procedure niet in detail onderzocht. Toch kunnen, 
op grond van het vastgestelde tracé, de lokale 
hydrologie en het feit dat geen bemaling zal 
plaatsvinden, wel enige opmerkingen daarover 
worden gemaakt:

In het singel- en houtwallandschap, waar   
waterhuishoudkundig sprake is van zogenaamde 
‘inzijging’, komt de weg op maaiveld te liggen 
en wordt de lokale hydrologie niet beïnvloed, 
zolang de oppervlaktewaterhuishouding niet 
wordt gewijzigd. Dit kan door gebruik te maken 
van duikers en het oppervlaktesysteem in stand te 
laten.

Ten zuiden van Veenwouden, van de Foksegatten 
tot voorbij Noardburgum in noordelijke richting, 
bestaat het voornemen de weg enigzins verdiept 
aan te leggen. In de praktijk is dit ca. 50 cm 
beneden maaiveld. Hierdoor is geen bemaling 
nodig waardoor hydrologisch geen effecten 
worden verwacht. Ook hier betreft het een 
gebied waar sprake is van inzijging en water via 
opmaling wordt aangevoerd. Hier geldt tevens 
de belangrijke toevoeging, dat het uitgangspunt 
is dat de waterhuishoudkundige situatie in het 
kwetsbare gebied direct ten noorden van de 
Foksegatten in tact wordt gelaten, onder meer 
door het plaatsen van duikers onder De Centrale 
As.

Lokaal zal door de aanleg van tunnels en 
bijvoorbeeld het diep gelegen aquaduct, de 
ondergrond en de positie van de ondoorlatende 
lagen en ondiepe grondwaterstromen worden 
verstoord. Vaak treedt in een lage tunnelbak kwel 
op, die wordt tegengehouden met kunstdoek 
(vlies). Aanleg van tunnels zal alleen lokaal enige 
invloed kunnen hebben; voor het aquaduct is 
niet uitgesloten dat de grondwaterstroming 
zich aanpast aan de nieuwe situatie. Dit kan een 
verandering van het patroon van grondwaterdruk 
tot gevolg hebben. Aangezien het ten noorden 
van het Prinses Margriet kanaal om hoger gelegen 
grond gaat (inzijging), zal dit in het ondiepe lokale 
watersysteem niet of beperkt merkbaar zijn. De 
lokale oppervlaktewaterhuishouding is wat dat 
betreft bepalend. 
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2.7 Kunstwerken en knooppunten

De Centrale As wordt uitgewerkt in een 
eenduidige vormentaal, materiaalkeuze en -
gebruik (materialisatie). Deze eenduidigheid 
wordt nog eens benadrukt in de naamgeving 
‘Singeldyk’. De Centrale As doorsnijdt de 
kamers van het Nationaal Landschap die 
bestaan uit de verschillende gebieden van de 
dekzandruggen (singels en houtwallen) en 
laagtes. Bij de uitwerking van de kunstwerken 
wordt de landschappelijke kwaliteit waar mogelijk 
gerespecteerd. Het landschap is tevens de 
inspiratiebron voor de vormgeving.

Voor de uitwerking worden alle elementen 
behorende bij een kunstwerk of knooppunt 
(verlichting, vangrails etc.) integraal uitgewerkt in 
ontwerpuitgangspunten.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
kunstwerken en knooppunten behorende bij het 
tracé van De Centrale As (rood) en kunstwerken 
die de omgeving verbinden (oranje). 
De kunstwerken en knooppunten die onderdeel 
uitmaken van het tracé kunnen qua materialisatie 
niet geheel los worden gezien van de 
infrastructuur van De Centrale As. 
De verbindende kunstwerken echter, liggen als 
het ware los van De Centrale As en kunnen qua 
materialisatie uitgewerkt worden als onderdeel 
van het landschap. 

Zo ontstaan ‘families’ van kunstwerken met 
specifi eke ontwerpuitgangspunten.  

Hierop wordt nader ingegaan in het hoofdstuk 
“kunstwerken en knooppunten”.
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2.8 Compensatie en mitigatie

Het vastgestelde tracé van De Centrale As doorkruist 
het coulisselandschap in ‘de Noordelijke Wouden’ 
en doorsnijdt daarbij het bestaande netwerk aan 
singels en houtwallen. Dat heeft gevolgen voor 
plant en dier. Dat geldt vooral voor de soorten die 
het coulisselandschap als leefgebied hebben en de 
landschapselementen gebruiken als ´groene wegen´ in 
het landschap. Een belangrijke opgave bij de inpassing 
van De Centrale As is dan ook de gevolgen voor de 
natuur daar waar mogelijk te verminderen (mitigeren) 
en/of te compenseren.

De uitwerking van de compensatie en mitigatie kent 
twee elementen. Enerzijds is er een verplichting om 
bij de aanleg van de nieuwe weg zoveel mogelijk 
rekening te houden met de natuurwaarden die 
voortvloeien uit de aanwijzing van de Ecologische 
Hoofdstructuur (hierna EHS) en de Flora- en faunawet, 
waardoor bepaalde gebieden en soorten wettelijk zijn 
beschermd. Anderzijds is er de wens om het gekozen 
tracé zo goed mogelijk in te passen in de bestaande 
situatie. Het is daarbij nodig een goed beeld te krijgen 
van de landschapsecologische relaties en de mate 
waarin een nieuwe weg daarop ingrijpt. 

Landschapsecologische relaties en netwerken
De markante landschappelijke tweedeling in ‘de 
Noordelijke Wouden’ vertaalt zich ook in de aanwezige 
natuurwaarden en landschapsecologische relaties. We 
onderscheiden de hoger gelegen zandgronden, met op 
veel plaatsen nog een hecht netwerk van elzensingels 
en houtwallen. Dit coulisselandschap wordt in oost-
west richting doorsneden door twee brede laagten (De 
Valom, Wide Ie – Prinses Margrietkanaal). Ter plaatse 
van deze laagten bevindt zich een open landschap 
met venige en moerige gronden waar water en natte 
natuur de boventoon voert. De Centrale As loopt 
van zuid naar noord door dit grotendeels agrarisch 
gebruikt landschap. Juist het samenhangende geheel 
aan landschapselementen – singels en houtwallen op 
de hogere gronden en sloten in de laagten en op de 
overgangen – vormt de drager van de natuurwaarden. 

Kenmerkend voor het coulisselandschap zijn de 
houtwallen - met zomereik als belangrijke boomsoort 
- op de wat hogere delen, in dit geval ten zuiden van 
Sumar en plaatselijk rond Burgum. Op de wat lager 
gelegen en vochtiger gronden treden elzensingels 
op de voorgrond. In dit besloten landschap leeft een 
scala aan dier- en plantensoorten. Naast bijvoorbeeld 
verschillende soorten dagvlinders en amfi bieën zijn 
er typische broedvogels als grote lijster, grasmus, 
gekraagde roodstaart en kerkuil. Kenmerkende 
zoogdieren zijn kleine marterachtigen als wezel, 
hermelijn en bunzing en daarnaast egel, ree en 
de zwaar beschermde vleermuizen. Bijna al deze 
diersoorten gebruiken de singels en houtwallen als 
uitvalsbasis. De meeste dierbewegingen lopen via deze 
lijnelementen. 

De betrokken vleermuissoorten kunnen zelfs niet 
zonder en gebruiken ze niet alleen ter oriëntatie maar 
ook om er te foerageren. 

In het besloten landschap springen twee elementen 
eruit. Ten zuiden van Sumar lag voorheen de 
Sumarreheide. Daar is nog een klein plukje echte 
heide van over, net ten oosten van De Centrale As aan 
de Joute van der Meerweg. Minstens zo uniek is het 
pingolandschap ten noorden van Burgum. Pingoruïnes 
zijn overblijfselen uit de ijstijd. Het zijn geïsoleerd 
gelegen dobben, van nature omringd door een wat 
hogere ringwal. De pingoruïnes bij Burgum hebben 
een hoge geologische waarde en tegelijkertijd zijn 
het fraaie natuurgebiedjes waar onder meer de zwaar 
beschermde waterspitsmuis voorkomt.

Op twee plaatsen loopt een brede en open laagte 
in oost-west richting door het coulisselandschap: 
van het Houtwiel naar de Zwagermieden met de 
Valomstervaart als waterelement én van de Wide Ie 
naar de Burgumer Mar met het Prinses Margrietkanaal 
als drager. Beide zijn eertijds ontstaan als uitgesleten 
laagten en waren belangrijke afvoerlaagten van water. 
Tegenwoordig worden ze gekenmerkt door een 
open landschap met langs de wateren rietkragen en 
moerassige oevers. De Ecologische Hoofdstructuur 
is er grotendeels gelegen. Loodrecht op beide ligt 
eenzelfde brede en open laagte, van de Burgumer 
Mar naar de strook Houtwiel-Zwagermieden met de 
Zwemmer als verbinding. 

In deze natte en open laagten bevinden zich bijzondere 
natuurwaarden, vaak gekoppeld aan de goede 
waterkwaliteit van het grondwater ter plaatse. In de 
natuurgebieden zijn plaatselijk dotterbloemgrasland 
en blauwgrasland te vinden (Houtwiel) terwijl er een 
breed scala aan soorten van natte en moerassige 
habitats voorkomt: de zeldzame zilveren maan in het 
Houtwiel (een dagvlindersoort), de zwaar beschermde 
heikikker, moerasvogels als de bruine kiekendief, 
roerdomp en waterral en ook hier de waterspitsmuis. 
Ooit - tot 20 jaar geleden - zwierf de otter hier rond 
en de ecologische inrichting is er op gericht om een 
terugkeer van die soort mogelijk te maken. De open 
agrarische landschappen zijn ook bij uitstek het 
leefgebied van de weidevogels. In de omgeving van 
De Centrale As springt wat dat betreft de Stinswei bij 
Garyp er uit met hoge aantallen grutto’s en andere 
weidevogels.

Ook de overgangen van open naar besloten 
landschappen zijn ecologisch van belang. Juist 
op die overgangen is vaak sprake van een goede 
waterkwaliteit in de sloten, waardoor deze bijzondere 
waterplanten zoals zeldzame fonteinkruiden en 
kranswieren herbergen. Dit geldt onder meer voor de 
Stinswei en de noordzijde van de Foksegatten. Zoals 
de singels en houtwallen een ecologisch netwerk 
vormen in het coulisselandschap, zijn de sloten de 
dragers in het open landschap. Ook hier komen we 
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Toetsing aan de wet
Alle ruimtelijke ingrepen in Nederland dienen aan de 
ecologische wet- en regelgeving te worden getoetst. 
De toetsing van het gekozen tracé aan deze wet- en 
regelgeving wordt in een aparte rapportage behandeld. 
In deze visie worden de belangrijkste bevindingen 
samengevat. De wettelijke bescherming van 
natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in twee delen: 
gebiedsbescherming en soortbescherming. 

Gebiedsbescherming
Gebieden met bijzondere natuurwaarden zijn 
wettelijk beschermd. Deze bescherming is vastgelegd 
in de Natuurbeschermingswet (Natura-2000 
gebieden onder de Vogel- en Habitatrichtlijn), de 
(Provinciale) EHS (Nota Ruimte, ontwerp Streekplan), 
bestemmingsplannen en de Boswet. Het gekozen 
tracé ligt niet binnen de begrenzing van of nabij 
Natura-2000 gebieden die zijn beschermd onder de 
Natuurbeschermingswet. De dichtstbijzijnde Natura-
2000 gebieden zijn de ‘Alde Feanen’ en ‘Grutte 
Wielen’, op enige kilometers afstand van het tracé. 
Deze gebieden worden niet door het tracé beïnvloed. 
Wel doorsnijdt De Centrale As de EHS bij De Valom en 
bij het Prinses Margrietkanaal ter hoogte van Burgum. 
Beide zijn ook zoekgebied voor de Robuuste Natte As, 
een aanduiding in de Nota Ruimte van de belangrijkste 
robuuste ecologische verbindingen door Nederland. 
Ter hoogte van Kuikhorne kruist De Centrale As een 
verbindingszone uit de Provinciale EHS. Bij De Valom 
is compensatie van bestaand natuurgebied aan de 
orde terwijl bij Burgum en Kuikhorne de aandacht 
gericht is op het realiseren van ecologisch goed 
functionerende verbindingszones, ook met het oog op 
de toekomst.
Naast bovengenoemde gebieden kruist De Centrale As 
het pingolandschap en loopt daarbij ten noordwesten 
van Burgum vlak langs een pingoruïne in beheer bij 
It Fryske Gea. Het ecologisch functioneren van deze 
pingoruïnes dient te worden gewaarborgd. Voorts 
wordt een bosstrook doorsneden, die gecompenseerd 
dienen te worden vanwege de Boswet, evenals de 
singels die gerooid moeten worden voor de aanleg. 
Een belangrijk punt tenslotte is de uitstraling van de 
weg in het open landschap. Door verstoring via geluid 
zal de dichtheid aan weidevogels worden beïnvloed. 
Het ontwerp Streekplan geeft daarvoor aan dat een 
dergelijk verlies aan weidevogelwaarden dient te 
worden gecompenseerd. Dit speelt vooral bij de 
Stinswei ten noorden van Garyp en in geringere mate 
in de open delen bij Dokkum en de Hurdegarypster 
Warren. 

Soortbescherming 
In de Flora- en faunawet heeft de overheid van nature 
in Nederland voorkomende planten- en diersoorten 
aangewezen die beschermd moeten worden. Niet alle 
soorten zijn even zwaar beschermd en voor de meer 
algemene soorten geldt een algemene vrijstelling. 
Tegelijkertijd spreekt de wet een zorgplicht uit, die 
inhoudt dat zorgvuldig met inheemse dieren en 

1. Landschap bij De Valom
2. Foksegatten
3. Houtwal Sumar

diersoorten tegen die het samenhangende netwerk 
aan sloten als leefgebied gebruiken. Het gaat daarbij 
om algemenere amfi bieën en libellen maar ook 
om de beschermde kleine en grote modderkruiper 
(vissoorten), die op verschillende plaatsen in het 
gebied kunnen leven. Heel plaatselijk is ook de groene 
glazenmaker (libel) aanwezig, daar waar in sloten en 
waterpartijen een dichte vegetatie van krabbescheer te 
vinden is. Tenslotte worden de bredere vaarten door 
de meervleermuis en de watervleermuis gebruikt als 
vliegroutes. Het zijn de enige twee vleermuissoorten 
die juist de waterkant kiezen om te foerageren. 

De weg door het landschap
Voorafgaand aan de verdere uitwerking is het nuttig 
om kort stil te staan bij de vraag wat de aanleg van een 
weg in een landschap teweegbrengt. In de MER/tracé-
studie is dit uitvoerig beschreven. 
Samenvattend zijn de volgende effecten aan de orde: 

- Ruimtebeslag: 
 omvat de breedte van de weg met 

aangrenzende voorzieningen. Dit betreft 
voornamelijk agrarische landschap maar 
plaatselijk ook natuurgebied.

- Hydrologie en waterkwaliteit: 
 door aanleg van de weg kan de ondiepe 

grondwaterstroming  verstoord raken, 
vooral daar waar de weg verdiept wordt 
aangelegd. Dit is afhankelijk van eventuele 
bemaling en de lokale waterhuishouding.

- Verstoring: 
 de werking van trilling, geluid en licht 

kan verstorend werken voor dieren. Dat 
is de reden dat vlak langs wegen vaak 
minder vogels tot broeden komen en de 
omgeving van wegen wordt gemeden. 
Door gewenning en de aanwezigheid van 
aantrekkelijke habitats zijn soms toch 
dieren dichtbij een weg te zien.

- Versnippering: 
 één van de belangrijkste effecten 

van wegen is versnippering. Wegen 
doorsnijden bestaande netwerken van 
landschapselementen en onderbreken 
op die manier ecologische relaties. Zo 
kunnen leefgebieden van dieren van 
elkaar gescheiden raken en kan de 
uitwisseling van populaties in gevaar 
komen.

- Dierverkeerslachtoffers: 
 wanneer dieren toch een weg oversteken 

bestaat het gevaar van aanrijding. De kans 
op een aanrijding hangt ook samen met 
de inpassing van een weg en de directe 
omgeving.

Bij de toetsing van De Centrale As aan de wetgeving 
(zie hierna) zijn deze effecten nader beschouwd om 
na te gaan wat dit betekent voor natuurgebieden en 
beschermde soorten. Daarnaast zijn ze belangrijk 
geweest bij het ontwikkelen van voorstellen voor 
mitigatie en compensatie. 

1
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De aanleg van een nieuwe weg brengt onvermijdelijk 
met zich mee dat er ecologische effecten optreden als 
hiervoor genoemd. Zelfs bij een optimale inpassing 
van het nu gekozen tracé is dat het geval. Het gaat 
dan op landschapsniveau vooral om kwaliteitsverlies 
van het singellandschap door versnippering en om 
uitstraling in het open landschap (verstoring door 
geluid en licht). De landschappelijke inpassing van de 
weg speelt een grote rol bij de uiteindelijke effecten 
en in hoofdstuk 3 wordt die verder uitgewerkt, met 
vanuit landschap en ecologie de inbedding van de weg 
in het landschap als vertrekpunt. Naast het ontwerp 
van de weg is het van belang om het te voorziene 
kwaliteitsverlies voor zover mogelijk te compenseren 
door:

- kwaliteitsversterking van het open 
landschap (weidevogels) door 
optimaliseren van het gebruik en 
versterking van de openheid. Deze 
compensatie van weidevogels vloeit voort 
uit het streekplan. Volgens berekeningen 
op basis van een geluidsbelasting bij 
100 km/uur en een verkeersintensiteit 
van 20.000-25.000 motorvoertuigen 
per etmaal bedraagt het verlies in 
termen van broedparen van kritische 
weidevogelsoorten 8,5 grutto-broedparen, 
9,5 tureluur, 1 slobeend-, 0,5 watersnip en 
1 veldleeuwerik-broedparen. Compensatie 
van een dergelijk verlies is nodig met 
een gebied van ca. 47 ha. In bestaande 
open weidevogelgebieden kan deze 
compensatie gevonden worden door 
kwaliteitsverbetering van beheer en 
gebruik, waarbij dit over een grotere 
oppervlakte van de genoemde 47 ha 
aan de orde is, omdat er al weidevogels 
aanwezig zijn. 

-kwaliteitsversterking van het besloten landschap 
door aanleg van landschapselementen 
en versterking van het netwerk aan 
houtwallen en singels. Deze compensatie 
is niet wettelijk verplicht maar geeft wel 
invulling aan de zorgplicht zoals die is 
opgenomen in de Flora- en faunawet. 
Om een idee te krijgen van de omvang 
van compensatie is gerekend met de 
verliezen die optreden als gevolg van de 
geluidsbelasting van de weg en de effecten 
daarvan op vogels. Om deze effecten te 
compenseren moet aan de (gefaseerde) 
aanleg van 60 km (50-75 km) singel/
houtwal worden gedacht, waarbij de 
lengte afhankelijk is van de singelbreedte 
en eventueel aangeplante boselementen 
(waarin hogere dichtheden aan 
broedvogels voorkomen dan in singels). 

planten wordt omgegaan. Het voorkomen van zwaar 
en middelzwaar beschermde soorten vraagt om een 
ontheffi ng van de wet en stelt eisen aan compensatie 
en mitigatie. Uit het uitgevoerde veldonderzoek blijkt 
dat er (zwaar en middelzwaar) beschermde soorten 
voorkomen rond het tracé.
In het hoger gelegen coulisselandschap komen de 
volgende zwaar beschermde soorten vleermuissoorten 
voor: laatvlieger, gewone en ruige dwergvleermuis, 
gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis en rosse 
vleermuis. Aandacht voor trekroutes en verblijfplaatsen 
van vleermuizen is daarom van groot belang. Zwaar 
beschermd is ook de waterspitsmuis die leeft in 
pingoruïnes bij Burgum. Een goede uitwisseling 
tussen pingoruïnes moet ook na de aanleg van De 
Centrale As mogelijk blijven. De andere soorten in 
het coulisselandschap kennen een minder zware 
bescherming (vrijstelling) maar hiervoor geldt wel de 
zorgplicht. 

In de natte open delen van het gebied vragen vooral 
de sloten aandacht. In goed ontwikkelde sloten komt 
de kleine modderkruiper voor, een middelzwaar 
beschermde soort waarvoor specifi eke aandacht 
nodig is bij het dempen van sloten bij de uitvoering. 
Ook de zwaar beschermde grote modderkruiper 
kan voorkomen op plaatsen met sloten die aan 
het verlanden zijn. Daar waar veel krabbescheer in 
de sloten aanwezig is, kan de groene glazenmaker 
aanwezig zijn. Het veldonderzoek liet zien, dat deze 
zwaar beschermde libel niet op of naast het gekozen 
tracé voorkomt. Kleinschalige natuurontwikkeling 
in het kader van de weg kan voor deze soort echter 
een steun in de rug zijn, onder meer aan de zuidrand 
van het Bûtenfjild. In de bestaande natuurgebieden 
– vooral Bûtenfjild-De Valom–Zwagermieden - komt 
een breed scala aan (zwaar) beschermde soorten voor. 
Deze gelden ook prominent als doelsoorten voor de 
Robuuste Natte As en dienen ongehinderd van deze 
ecologische structuur gebruik te kunnen maken. 

Ecologische opgave
Gegeven het gekozen tracé, grotendeels lopend door 
het coulisselandschap, is de aandacht bij compensatie 
en mitigatie in het bijzonder gericht op het netwerk 
aan houtwallen, singels en sloten en een goede 
overbrugging van de EHS. Vertrekpunt voor de visie 
is waar mogelijk het behoud van de samenhang van 
het landschap en de netwerkstructuur die gebruikt 
wordt door dieren om zich langs te verplaatsen. Dat 
betekent, dat de inpassingsvisie zich richt op het 
meegaan met bestaande landschapsstructuren en 
waar mogelijk de vormgeving wordt aangepast aan 
de ruimtelijke ecologische infrastructuur. Een tweede 
vertrekpunt is, dat de barrièrewerking die de weg 
heeft dient te worden verminderd door het aanleggen 
van veilige passage-mogelijkheden voor dieren. 
Aangezien dieren toch de weg zullen oversteken is het 
investeren in het geleiden van dierbewegingen niet 
alleen van belang voor dieren maar ook voor mensen 
(verkeersveiligheid). 

De Robuuste Natte As en robuuste natte 
verbindingen

De Robuuste Natte As of robuuste natte verbinding 
is de aanduiding (beide termen worden gebruikt 
in de inpassingsvisie) van de ruggengraat van het 
natte deel van de Ecologische Hoofdstructuur 
in Nederland. Deze as loopt van zuidwest naar 
noordoost door Nederland, van de Zeeuwse Delta via 
het Groene Hart, het IJsselmeergebied en het Friese 
Merengebied naar het Lauwersmeer. De Robuuste 
Natte As is door het Rijk in 2000 aangewezen in de 
Nota “Natuur voor mensen, mensen voor natuur” 
(Ministerie van LNV, 2000). Het doel van de As 
is het verbinden van de grote bestaande natte 
natuurgebieden, die nog steeds te ver uit elkaar 
liggen, zodat veel soorten de afstanden niet kunnen 
overbruggen. Voorbeelden zijn Roerdomp, Otter, 
Noordse Woelmuis, Ringslang en Bittervoorn. De 
Robuuste Natte As bestaat daarom uit een keten van 
zogenoemde robuuste verbindingen met een totale 
oppervlakte van 14.500 ha. Een robuuste verbinding 
heeft natuur als hoofdfunctie, kan variëren in lengte 
(10-30 km) en breedte (gemiddeld 1 km) en bestaat 
uit een aaneenschakeling van smallere corridors 
(schakels) en grotere leefgebieden (knopen). De 
verbinding heet robuust omdat het niet alleen als 
verbinding functioneert, maar ook leefgebied vormt 
voor verschillende soortgroepen en minder last heeft 
van ongunstige randeffecten. De Robuuste Natte As 
is de kern van de natte EHS in Nederland.
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van de verschillende faunapassages is 
afhankelijk van het doel van de passage 
en de mogelijkheden ter plaatse. Soms 
kan volstaan worden met een kleine 
tunnel onder de weg (wildtunnel, 
kleine faunaduiker), soms echter is een 
specifi eke aanpassing van een kunstwerk 
nodig. In hoofdstuk 5 wordt daar nader op 
ingegaan. 

- er wordt voor gekozen om niet de gehele 
weg uit te rasteren met wildrasters om 
een nog grotere barrièrewerking door de 
rasters zelf te voorkomen; rasters worden 
gewenst gedacht als geleiding naar grote 
fauna-passages.

- uitgangspunt is dat de weg niet wordt 
verlicht in ecologisch belangrijke zones 
en elders een ‘slimme’ verlichting 
wordt toegepast. Dat laatste wil zeggen 
dat aangepaste armaturen worden 
aangebracht met weinig uitstraling (dus 
object-gerichte verlichting) of dat er een 
aangepaste tijdsduur van de verlichting 
geldt, of beide. 

- het zal onvermijdelijk zijn dat, gegeven 
het gekozen tracé, bomen worden gekapt. 
Elders zijn evenwel weer bomen nodig 
ter versterking van het landschap of de 
aanleg van hop-overs 

 (zie hoofdstuk 5) voor vleermuizen. 
Hergebruik van gebiedseigen 
bomenmateriaal – waar dat kan en voor 
zover de te verwijderen bomen ook 
daadwerkelijk verplaatst kunnen worden 
- is voor de hand liggend.

Op de kaarten bij hoofdstuk 5 zijn de zoekgebieden 
aangegeven waar de genoemde compensatie aan de 
orde kan zijn. Voor het open landschap is daarbij de 
blik vooral gericht op het Bûtenfjild ten noorden van 
Veenwouden en de Stinswei ten noorden van Garyp, 
in het bijzonder het gedeelte tussen de Stinswei zelf 
en het Prinses Margrietkanaal. Zoekgebieden voor 
het versterken van het besloten landschap liggen in 
de Dokkumer Wouden, ten noorden van Burgum en 
in het houtwallenlandschap ten zuiden van Sumar. 
Kwaliteitsversterking op landschapsniveau kan door 
het aanleggen of versterken van singels/houtwallen en 
ook door het opheffen van versnippering, bijvoorbeeld 
door bestaande wegen gedeeltelijk op te heffen/af te 
bouwen. Dit laatste is niet eenvoudig doordat reeds 
aanwezige bewoning ontsloten moet worden. 

Buiten deze compensatie op gebiedsniveau is er 
sprake van de compensatie die voortvloeit uit de toets 
op de wettelijke gebieds- en soortbescherming. Deze 
behelst:

- Een goede overbrugging van de EHS bij 
De Valom, Burgum en ter plaatse van 
Kuikhorne, plaatselijk rekening houdend 
met de doelsoorten en vegetaties die 
relevant zijn en een oplossing die recht 
doet aan het ambitieniveau van de 
Robuuste Natte As. 

- compensatie van de gronden die 
verdwijnen bij de EHS De Valom en de 
daarbij horende uitstraling, te samen 7 
ha. Zoekgebied: de hoge gronden tussen 
de hoofdweg van Veenwouden naar 
Zwaagwesteinde en de EHS.

- compensatie die zich richt op het blijven 
functioneren van de pingoruïnes bij 
Burgum, waarbij het gaat om onderlinge 
verbinding en het zorgen voor 

 uitwisselingsmogelijkheden van de ter 
plaatse voorkomende waterspitsmuis.

- kleinschalige aanplant ter compensatie 
van enkele brede bosstroken direct ten 
westen van Sumar.

- mitigeren van de versnipperende werking 
van de weg door passagemogelijkheden 
aan te leggen voor (zwaar) beschermde 
vleermuizen en vissen, zodanig dat in elk 
gebiedsdeel het bestaande geheel aan 
singel en houtwallen en sloten als netwerk 
kan blijven functioneren.

Om ook invulling te geven aan de zorgplicht vragen de 
volgende zaken aandacht: 

- mitigeren van de versnipperende werking 
van de weg door passagemogelijkheden 
aan te leggen voor (kleine) zoogdieren en 
amfi bieën, zodanig dat in elk gebiedsdeel 
het bestaande geheel aan singels, 
houtwallen en sloten als netwerk kan 
blijven functioneren. De vormgeving 
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1. Open landschap Stinswei
2. Sumarreheide
3. Pingoruïne
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werken en voorzieningen

kunstwerken en knooppunten, 
aansluitingen lokale ontsluiting

+

voor de inpassing dient rekening 
gehouden te worden met 
historische bebouwingslinten,  
recreatieve verbindingen, de hoge 
en lage gebieden met singels en 
houtwallen

=

anticiperen op 
toekomstontwikkeling en 
duurzame verbindingen 
bundelingsgebied regiostad 
Dokkum en regionaal centrum 
Burgum 

uitwerken landschappelijke 
inpassing in relatie tot context 
en waar mogelijk profi elen 
bestaande linten en verbindingen 
doorzetten op en in kunstwerken

+ +

ontwikkelingskansen landschap
(schematische weergave)

2.9 Visie op hoofdlijnen

Ongedeeld landschap
Hoofddoelstelling is in principe een ‘ongedeeld landschap’. De landschappelijke, 
historische en ecologische elementen die van grote waarde zijn voor de 
ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het landschap krijgen een hoge prioriteit bij 
de inpassing. 
Zo zullen landschappelijke eenheden die worden doorsneden door De Centrale 
As op strategische locaties opnieuw worden verbonden. De belangrijkste 
landschappelijke en ecologische verbindingen verdienen veel aandacht vanuit 
het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit. De robuuste natte verbinding bij De Valom 
is hier een voorbeeld van. Hier wordt een optimale openheid en lichttoegang 
nagestreefd, waardoor het landschap letterlijk en fi guurlijk zo veel mogelijk 
‘doorloopt onder de infrastructuur door’. ‘Ongedeeld landschap’ betekent tevens 
dat infrastructuur niet de begrenzing mag vormen van ontwikkelingen. Waar 
mogelijk moeten ontwikkelingen in de toekomst plaats kunnen vinden voorbij de 
infrastructuur. Ook moeten zichtrelaties tussen kernen en het buitengebied (en 
vice versa) waar mogelijk behouden blijven. 

De defi nitie van het ‘ongedeeld landschap’ zou als volgt kunnen worden 
verwoord: Het landschap van de Noordelijke Wouden loopt letterlijk en fi guurlijk 
zo veel mogelijk door, over, onder en tot aan de infrastructuur. Die infrastructuur 
mag geen begrenzing vormen van stedelijke, landschappelijke en ecologische 
ontwikkelingen.

Door de kamers van het Nationaal Landschap
Daar waar de singel- en houtwallandschappen worden doorsneden, wordt 
de infrastructuur op zo’n manier ingepast dat ze ‘ondergeschikt’ is aan het 
landschap of ‘wegvalt’ in de landschappelijke structuur. Lopen de singels parallel 
aan de weg, dan wordt de weg letterlijk een nieuwe singel. Lopen de singels haaks 
op de infrastructuur dan doorkruist de weg weinig zichtbaar het landschap.  Hier 
zal de visie worden uitgewerkt in een profi lering waarbij het lijkt of de weg als 
het ware is ‘uitgesleten’ ten opzichte van het landschap, door haar in te passen 
met een verdiepte ligging. Het singel- en houtwallenlandschap is de inspiratie en 
bepaalt de beeldkwaliteit van de nieuwe ‘Singeldyk’.

Waardevolle historische bebouwings- en ontginningslinten mogen zo min 
mogelijk aan kwaliteit inboeten waar ze worden doorsneden door de nieuwe 
infrastructuur. Dit kan worden vertaald in doorgaande profi elen van deze 
linten over De Centrale As. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Dwarslaan en de 
Kuikhorneweg. Ook kan worden gekozen voor herstel of nieuwe aanplant van 
singels, dit geldt vooral op plaatsen waar singels worden doorbroken, zoals 
ter plaatse van de Westersingel en de Achterweg bij de Valom, waar tevens een 
nieuwe fi etsverbinding wordt aangelegd.
Deze maatregelen hebben als meerwaarde dat het landschap vanaf de weg extra 
benadrukt wordt en bijzondere aandacht vraagt. De automobilist rijdt letterlijk 
‘door de kamers van het Nationaal Landschap’: drie hoge dekzandruggen met 
singels en houtwallen en twee lage delen (mieden) met water.

kernkwaliteit van het landschap 
in relatie met de kwaliteit van de 
kernen als ontwikkelingskans
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Singeldyk door de kamers van het 
Nationaal Landschap ‘de Noordelijke 
Wouden’

Hoofdlijnen inpassingsvisie
1. Versterken en respecteren van de 

kernkwaliteiten van het Nationaal 
Landschap ‘de Noordelijke Wouden’

2. In principe een ‘ongedeeld 
 landschap’ (ondergeschiktheid 

van de weg ten opzichte van de 
landschappelijke en gebouwde 
omgeving)

3. Rijden door de kamers van het 
Nationaal Landschap, dus gebruik 
van de karakteristieke beplantings- 
en landschapselementen voor 
inpassing en versterking van de 
hoge en lage landschapseenheden 
(versterken houtwallenstructuur  
en singelstructuur op hoge delen; 
versterken openheid in lage delen)

4. Maximaliseren continuïteit wegprofi el, 
onder andere door toepassing van 
een brede beplante middenberm die 
aansluit bij de landschapskenmerken 
van de omgeving

5. Profi elen van de lokale wegen 
doorzetten in en op de kunstwerken 

6. Integratie van de landschappelijke en 
ecologische inpassingsoplossingen 
(onder andere in de bermen), 
toepassing van puinbermen en 
aanplant nieuwe singels

7. Ruimte en lichttoetreding voor de 
EHS 

8. Minimaliseren doorsnijding ‘Groene 
Scheg’ (gebied tussen de spoorbaan 
en de N355)

9. Barrièrewerking van de infrastructuur 
op een aantal plaatsen beperken door 
de verdiepte aanleg van het tracé met 
smalle middenberm

10. Prioriteit voor historische paden en 
verbindingen zoals o.a. de Goddeloze 
singel, Westersingel, Doniaweg door 
voortbouwen op en aan historische 
groeidragers (ontginningslinten)

11. Faciliteren ontwikkelingspotentie 
bundelingsgebied Dokkum en 
regionaal centrum Burgum waar 
mogelijk, inclusief adres en identiteit 
van Dokkum en Burgum aan De 
Centrale As

LEGENDA

2 x 1 rijstrook

singeldyk

houtwallenlandschap noord

houtwallenlandschap zuid

open landschap

holle weg

hoge weg op poten

hoge weg op dijk

lage weg

De Centrale As

houtwallenlandschap

overige natuur

water

zoekgebied robuuste natte verbinding

natte ecologische verbindingszone 

pingoruïnes

Burgum aan het water

Nieuw Bolwerk Dokkum

lokale ontsluiting

bebouwinglint

recreatieve route

singellandschap

Groene scheg

toekomstige ontwikkeling kernen

Bundelingsgebied/regiostad Dokkum

Regionaal centrum

Bedrijfsconcentratiekern

recreatielandschap

recreatiekern

visie op hoofdlijnen (schematische weergave)



36 beplante middenberm en ligging Singeldyk door de kamers van het Nationaal Landschap

1. ‘Singeldyk singel- en houtwallenlandschap’
In het singellandschap maakt de weg integraal 
onderdeel uit van het singellandschap. Vanuit 
het oogpunt van veiligheid moet het wegbeeld 
een zekere continuïteit bezitten. Gekozen 
is voor een continue groene en beplante 
middenberm waarbij de beplanting aansluit bij 
de landschapskenmerken van de omgeving; hier 
het singellandschap. Het doel is het herkenbare 
patroon van singels en houtwallen te consolideren 
en versterken.

2. ‘Holle weg’
Daar waar de weg verdiept wordt aangelegd 
versmalt de middenberm om de barrièrewerking 
van de infrastructuur te beperken. Op 
zandgronden wordt De Centrale As ingepast 
als een ‘holle’ weg. Hier zal de visie worden 
uitgewerkt in een profi lering waarbij het lijkt of de 
weg als het ware is ‘uitgesleten’ ten opzichte van 
het landschap. 

3. ‘Hoge weg’
Soms is het vanuit het oogpunt van ruimtelijke 
kwaliteit en landschapsbeleving onwenselijk een 
waardevolle singel of wegverbinding verdiept of 
verhoogd over of onder De Centrale As te laten 
gaan. Dit gebeurt ter plaatse van de EHS en ter 
plaatse van de Foksegatten. Hier zal het tracé 
verhoogd worden aangelegd op zo’n wijze dat de 
landschappelijke kwaliteit en de functionaliteit van 
de omgeving gegarandeerd kunnen worden. 

4. ‘Lage weg’
Daar waar de weg als tunnel wordt aangelegd 
(spoorbaan, aquaduct en Doniaweg) loopt het 
tracé geleidelijk omlaag tussen luie groene 
taluds of betonnen wanden. Hierdoor ontstaan 
groene kommen waar het open landschap kan 
worden doorgezet, of verdiepte bakken waar de 
singelstructuur doorloopt.
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Kernkwaliteiten
Aansluitend op de kernkwaliteiten van de Noordelijke 
Wouden, zoals benoemd in de Nota Ruimte, het 
Ontwerp Streekplan en het rapport ‘Fryske Diken yn 
it grien’ (zie hoofdstuk 2) wordt De Centrale As nader 
uitgewerkt in dwarsprofi elen en detailuitwerkingen. De 
volgende bepalingen zijn leidend: 

1. Opbouw van hogere dekzandruggen en 
lagere natte delen

2. Hogere delen: kleinschalig patroon van 
lintbebouwing (oostwest) en houtwallen en 
singels (noordzuid)

3. Lagere delen: open enclaves (mieden)
4. In principe uitgaan van opstrekkende stroken 

met gevarieerde lengte-breedte verhoudingen 
van gemiddeld 5:1 en 4:1 tot plaatselijk 
(on)regelmatige blokverkaveling

5. Grote mate van kleinschaligheid
6. Reliëf in de vorm van pingoruïnes en 

dijkwallen
7. Structurerende elementen als beplantingen, 

aardkundige elementen (pingoruïnes, 
dobben) lintdorpen, wegen en paden met 
laanbeplanting

Beplantingskarakteristiek 
Het doel is het herkenbare patroon van singels 
en houtwallen te consolideren. Daarnaast zijn er 
karakteristieke eikenlanen langs wegen, deze worden 
behouden of indien mogelijk herplant en als ze een 
meerwaarde hebben voor het landschapsbeeld- 
aangevuld en gebruikt als inspiratie voor de inpassing. 

Beplantingsvisie en wegprofi el
In de visie op de lijn worden de volgende 
hoofduitgangspunten uit ‘Fryske Diken yn ’t grien’ 
verder uitgewerkt voor de beplantingsvisie en het 
profi el van de weg.
Wegen vormen geen autonome lijnen, maar maken 
deel uit van een landschap. In ‘de Noordelijke 
Wouden’ betekent dit:

- houtwallengebied (coulissenlandschap); 
houtwal integreren in wegprofi el

- singelgebied (coulissenlandschap); 
singels integreren in wegprofi el

- laagtes (open landschap); deels 
transparantie, deels lage beplanting langs 
wegen

Singeldyk door de kamers van het
Nationaal Landschap
De Centrale As wordt uitgewerkt in een eenduidig 

wegbeeld. Deze eenduidigheid wordt nog eens 
benadrukt in de in deze inpassingsvisie gekozen 
naamgeving: Singeldyk. De weg doorsnijdt de kamers 
van het Nationaal Landschap en wordt ter plaatse van 
de singellandschappen letterlijk `in de singels gezet`. 
Om zoveel mogelijk rust en eenheid te creëren in het 
wegbeeld wordt waar mogelijk een brede beplante 
middenberm toegepast. Deze berm is de continue 
factor. De beplanting sluit aan bij het landschap dat 
wordt doorsneden. 

Integratie landschappelijke en ecologische oplossingen
De landschappelijke oplossingen en de mitigatie- en 
compensatieoplossingen zijn in een integraal proces 
tot stand gekomen. In het hoofdstuk visie op de 
lijn zijn de verschillende oplossingen verweven in 
één visie. Zo heeft de continue brede middenberm 
een grote waarde voor de ecologie. Een van de 
meest voorkomende beschermde diersoorten -de 
vleermuis- gebruikt de beplanting van de middenberm 
als natuurlijke ‘hop-over’ (zie ook hoofdstuk vijf, 
mitigatie- en compensatieplan) om veilig De Centrale 
As te kruisen. Er worden waar mogelijk puinbermen 
toegepast (van minimaal 2,5 meter) in plaats 
van grasbermen. Deze oplossing sluit aan bij de 
gebiedskenmerken: in de Noordelijke Wouden komen 
veel halfverharde puinwegen voor. Deze oplossing 
beperkt ook het aantal verkeersslachtoffers onder 
vogels, die nu niet zullen fourageren nabij de rijbanen. 
Een ander voorbeeld is de aanplant van nieuwe 
singels. Deze versterken de gebiedsstructuur en 
begeleiden recreatieve routes, maar dragen tevens op 
relevante locaties bij aan de habitatversterking.

Daar waar de open natte leegtes van Dokkum, De 
Valom en het Prinses Margrietkanaal worden doorsne-
den, is de openheid en de relatie met het landschap 
benadrukt door minder of geen beplanting toe te 
passen. De beplanting kan zich op natuurlijke wijze 
ontwikkelen. Er gaat bijzondere aandacht uit naar de 
kunstwerken (faunapassage, aquaduct, Stroobosser 
Trekfeart).

De vormentaal en materialisatie zal voor de gehele 
Centrale As integraal worden uitgewerkt.
De weggebruiker zal dit letterlijk ervaren, bij het 
oprijden of passeren van de weg. Voor de uitwerking 
worden alle elementen behorende bij de weg, bij een 
kunstwerk of knooppunt (verlichting, vangrails etc.) 
integraal verwerkt in ontwerpuitgangspunten voor de 
vormgeving en materialisatie van de ‘families’ van 
kunstwerken.

visie op de lijn 3

1

2

3

4

1. Singeldyk in singellandschap
2. Singeldyk in houtwallenlandschap
3. Hoge weg over EHS
4. Holle weg
5. Lage weg

5
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Basisprofi el 2x1 rijstroken

Basisprofi el 2x2 rijstroken
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3.1 Principeprofi elen

Het tracé van De Centrale As loopt door 
verscheidene landschapstypen met verschillende 
(historische) gebiedskenmerken. De Centrale 
As wordt zo ingepast dat de structuur van het 
landschap zo goed mogelijk herkenbaar blijft; de 
ruimtelijke structuur zal ‘ongedeeld’ blijven.
Het beeld van het profi el en de inrichting 
(de beplanting) van het tracé zal dan ook 
afwisselen, aansluitend bij de kenmerken van de 
verschillende landschapstypen. De middenberm 
blijft continu, ook bij een eventuele smallere 
middenberm zal de aanleg van beplanting en hop-
overs in de middenberm uitgangspunt zijn. 

De Centrale As heeft een drietal basisprofi elen, 
namelijk:
• 2x2 met een breedte van 7,25 meter   
 vanaf de zuidelijke rotonde Dokkum tot  
 en met het halfklaverblad Sumar 
 (inclusief de rondweg Hurdegaryp)
• 2x2 met een breedte van 8,90 meter vanaf  
 het halfklaverblad Sumar tot en met de   
 Wâldwei (N31)
• 2x1 met een breedte van 8,90 meter voor  
 de rondweg Garyp
Daarnaast krijgt de rondweg Dokkum vanaf de 
noordelijke rotonde tot aan de zuidelijke rondweg 
de breedte van de huidige weg (N361) vanaf 
de noordelijke rondweg Dokkum tot en met 
Lauwersoog (7,50 meter).
Het basisprofi el van 2x2 rijstroken en 2x1 
rijstroken is per landschapstype uitgewerkt tot 
een principeprofi el. 
De uitgangspunten van de principeprofi elen zijn 
gebaseerd op de karakteristiek van het landschap 
(open en besloten), grondsoort (klei en veen) en 
waterhuishouding (nat en droog).

Er worden 10 principeprofi elen gehanteerd:
1. open landschap (2x1 rijstroken)
2. open landschap (2x2 rijstroken)
3. singeldyk
4. hoge weg op de dijk
5. hoge weg op poten
6. holle weg
7. houtwallenlandschap (noord)
8. houtwallenlandschap (zuid)
9. lage weg
10. lage weg (talud)

Uitwerking van de overgangen tussen de 
verschillende profi elen en de kunstwerken en 
knooppunten vindt plaats in de vervolgfase na de 
inpassingsvisie.

principeprofi elen

7

8

10

10

1

1

2

3

3

4

5

4

2

6

3

4

9 

2

10

10



40 1. open landschap (2x1 rijstroken)

Dokkum oost Stinswei Garyp Stinswei Garyp

principeprofi el 1: open landschap



41
in

pa
ss

in
gs

vi
si

e
de

 c
en

tr
al

e 
as

Open landschap 2x1 
(kleiweidelandschap en Mieden)

Landschapsvisie Dokkum Oost (profi el 1)
Het tracé doorsnijdt het open kleiweidelandschap 
(het ‘Kleigebied’) van het Dokkumer Grutdjip. 
Lange lijnen en vergezichten bepalen hier de 
kwaliteit van het landschap. Deze thema’s kunnen 
ondanks de inpassing de kwaliteit van het gebied 
blijven bepalen doordat er geen beplanting zal 
worden toegepast. Plaatselijk worden bramen 
aangeplant.

Landschapsvisie Garyp (profi el 1)
Het tracé doorsnijdt boven Garyp een open 
agrarisch weidegebied, met naar het zuiden de 
overgang naar het besloten houtwallenlandschap. 
Hier wordt geen beplanting toegepast, wel 
puinbermen en gras.

beplantingsvoorstel
zijbermen:
- gras

open landschap

1

1



42 2. open landschap (2x2 rijstroken)

Dokkum zuid Dokkum zuid zuidfl ank EHS

principeprofi el 2: open landschap
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Open landschap 2x2 
(kleiweidelandschap en Mieden)

Landschapsvisie boven de Kooilaan (profi el 2)
De Kooilaan, ten zuiden van Dokkum, vormt de 
overgang tussen het open kleiweidelandschap 
(het ‘Kleigebied’) en het besloten en fi jnmazige 
singellandschap (de ‘Noordelijke Wouden’). De 
Centrale As wordt ingepast zonder opgaande 
beplanting opdat de structuur van het landschap 
zo goed mogelijk herkenbaar blijft. Wel worden 
puinbermen en gras toegepast en in de 
middenberm bramen. 

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  braam
zijbermen:
-  gras

Landschapsvisie zuidfl ank EHS (profi el 2)
De Mieden ten zuiden van de robuuste natte as 
fl ankeren de EHS. Het is een open landschap 
tussen twee singellandschappen. De vegetatie 
krijgt de ruimte om op natuurlijke wijze tot 
ontwikkeling te komen.

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  braam
zijbermen:
-  gras (en natuurlijke plantengroei)

open landschap

2

2

2

Landschapsvisie Hurdegaryp Noord
Ten noorden van het spoor ligt het 
Bûtenfjild met de natuurgebieden 
Japmuoiskolk, Ottema-Wiersma reservaat 
en d’Amelannen. Hier snijdt het tracé het 
open gebied aan. De Centrale As wordt 
in principe ingepast zonder opgaande 
beplanting.
Om evenwel verstoring richting deze 
natuurgebieden zoveel mogelijk te 
voorkomen, is afscherming van de weg 
richting Bûtenfjild wenselijk. Voorgesteld 
wordt dat te doen middels een lage kade 
of wal met begeleidende begroeiing van 
vooral wilg. De ruimte tussen het spoor 
en de nieuwe weg kan gebruikt worden 
voor kleinschalige natuurontwikkeling. 
Vergelijkbaar met andere brede 
waterpartijen in de omgeving kunnen 
ondiepe waterplassen ontwikkeld worden 
waar bijvoorbeeld krabbenscheervelden 
ontstaan. In het hoofdstuk ‘compensatie 
en mitigatie’ wordt hier nader op ingegaan.

beplantingsvoorstel
middenberm: 
- braam
Zijbermen:
- gras (en natuurlijke plantengroei)



44 3. singellandschap

Dokkumer Wouden Dokkumer Wouden Burgum noord

principeprofi el 3: singellandschap
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Singeldyk
(singellandschap)

In de singellandschappen wordt de 
singelbeplating tot aan het tracé doorgetrokken. 
Het tracé doorsnijdt twee singellandschappen. De 
Dokkumer Wouden en het singellandschap ten 
noorden van Burgum:

Landschapsvisie de Dokkumer Wouden (profi el 3)
In het singellandschap van de Dokkumer Wouden 
loopt De Centrale As parallel aan de structuur van 
het landschap tussen de elzensingels. 
Daarom lopen bestaande houtwallen en 
watergangen zoveel mogelijk door. In de 
uitwerking van dit gebied zal nauwlettend 
moeten worden bekeken waar bestaande singels 
gebruikt en waar nieuwe singels geplant kunnen 
worden. Elzensingels ontstaan in het talud 
van de sloot, daarom zijn de watergangen van 
groot belang voor de landschapskarakteristiek.
Deze elzensingels hoeven grotendeels niet 
worden aangeplant, in dit gebied  verloopt de 
ontwikkeling op natuurlijke, spontane wijze. 
Zo nu en dan ligt de singelbeplanting op enige 
afstand van de rijbaan. De automobilist wordt een 
kijkje gegund ‘tussen de coulissen’.

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  els, meidoorn en braam (doorgaande   
 singels)
zijbermen:
-  els, meidoorn, braam en gras    
 (doorgaande singels)

Landschapsvisie singellandschap burgum noord 
(profi el 3)
Ten Noorden van Burgum ligt een 
singellandschap met ‘pingoruïnes’. 

singellandschap

Deze ten dele met groen omzoomde 
cirkelvormige meertjes zijn een restant 
van de vele pingo’s die in deze regio zijn 
te vinden. Pingoruïnes zijn bolvormige 
heuvels, in de ijstijd ontstaan door het 
opbollen van bevriezend grondwater. 
Klimaatsverandering maakte dat het 
ijs smolt en meertjes overbleven. Deze 
meertjes kennen een zeer rijke fl ora en 
fauna. 
Ten zuidoosten van Hurdegaryp ligt het 
‘epicentrum’ van de pingoruïnes.
De grootte en samenhang van dit gebied 
is uniek in Nederland. De landschappelijke 
inpassingsvisie van De Centrale As mag 
geen verdere verstoring veroorzaken.
Voor het singellandschap in dit gebied 
geldt dat het tracé van De Centrale As een 
bocht beschrijft en daarmee de structuur 
van de noordzuid gerichte singels soms 
volgt, soms licht doorbreekt. Dit resulteert 
in een ‘lossere’ singelbeplanting in de 
bermen, waardoor zo nu en dan een 
doorkijk ontstaat naar de verschillende 
pingoruïnes en het open landschap van 
de Hurdegarypster Warren. Dit laatste 
gebied ligt ten westen van De Centrale As, 
een open landschap, onderdeel van het 
‘epicentrum’ van de pingoruïnes.

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  els, berk en braam (deels   
 doorgaand, deels los verband)
zijbermen:
-  els, berk, braam en gras (deels   
 doorgaand, deels los verband)

detail singellandschap

3

3

3
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De Valom (EHS) breed panorama

5. hoge weg ter plaatse van de Robuuste Natte As

principeprofi el 5: hoge weg op poten

Het Houtwiel
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Landschapsvisie hoge weg op poten (profi el 5)
De Centrale As is waar nodig 
ondergeschikt aan het landschap. Dit 
speelt vooral ter plaatse van de kruising 
met de landelijke EHS, alwaar het tracé op 
hoge, smalle kolommen wordt geplaatst, 
waarbij voldoende ruimte en lichtinval 
zal blijven om een goede ecologische 
verbinding tot stand te laten komen. 
Dit kan door het nastreven van een zo 
breed mogelijke onderdoorgang en het 
toepassen van een open ‘vide’.
De inpassingsvisie gaat uit van een 
open doorgang voor Falomsterfeart en 
ecologische verbinding. 
Aan het oude woonlint (Molenweg) aan 
de noordzijde van de Falomsterfeart kan 
een informatiecentrum over de EHS en het 
Nationaal Landschap ontwikkeld worden.
Nieuwe aanplant is hier niet nodig. De 
vegetatie zal zich op natuurlijke wijze 
kunnen ontwikkelen met struiken en hier 
en daar bomen. De kruising met de EHS 
vormt één van de bijzondere plekken langs 
De Centrale As. 

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  vide, (natuurlijke bomen- en   
 plantengroei op maaiveldniveau)
zijbermen:
-  meidoorn, els en berk (natuurlijke  
 bomen- en plantengroei)

Hoge weg ter plaatse van de Robuuste Natte As 
De Valom (EHS)
(Mieden)

In het gebied waar het tracé de Robuuste 
natte verbinding van de EHS kruist gaat de 
inpassingsvisie uit van natuurlijke vegetatie-
ontwikkeling rond het tracé. Wel is het vanuit het 
eindbeeld wenselijk dat de inheemse opgaande 
begroeiing tot aan het tracé zal doorlopen. Vanuit 
het landschap mag de infrastructuur van dijk 
en faunapassage immers zo min mogelijk het 
beeld bepalen. Het dijklichaam behorende bij 
de infrastructuur zal niet worden voorzien van 
opgaande beplanting. Dit zou een onnatuurlijk 
beeld opleveren. De Centrale As ligt op het 
talud en stijgt omhoog tussen de boomkruinen. 
De automobilist wordt zo nu een dan een blik 
gegund in het afwisselend open en licht begroeide 
landschap.

Landschapsvisie hoge weg op de dijk (profi el 4)
Ter hoogte van De Valom kruist De Centrale 
As de EHS, waarvan de Falomsterfeart en het 
bestaande woonlint (Molenweg) deel uitmaken. 
De Centrale As wordt op een dijklichaam gelegd. 
Waar de weg omhoog gaat blijft de beplanting op 
maaiveldniveau. De structuur van de elzensingels 
gaat over in de ruigere beplanting van de EHS en 
zal ter hoogte van ‘de hoge weg’ transparanter 
zijn dan in de Dokkumer Wouden.

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  braam
zijbermen:
-  meidoorn, els en berk (elzensingels op   
 maaiveld)

hoge weg

4

5

4
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Quatrebras

4. hoge weg aansluiting Hurdegaryp

principeprofi el 4: hoge weg op dijk

Foksegattensingellandschap ‘Groene Scheg’
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Hoge weg aansluiting Hurdegaryp
(singellandschap) 

Tussen Quatrebras en Hurdegaryp ligt een nieuwe 
verbinding tussen De Centrale As en Hurdegaryp 
(ook wel rondweg Hurdegaryp genoemd). Het 
eindbeeld van de rondweg Hurdegaryp is een 
dubbelbaans weg met ongelijkvloerse kruisingen 
met De Centrale As, de Foksegatten en de 
spoorbaan. In het gebied waar deze rondweg De 
Centrale As en de Foksegatten kruist is gezocht 
naar een landschappelijke oplossing, waarbij het 
nieuwe tracé zo veel mogelijk ‘wegvalt’ tussen 
de singelbeplanting. Er is getracht de bestaande 
singels en historisch waardevolle singelbeplanting 
van de Foksegatten zo min mogelijk te verstoren. 
Daarom wordt gekozen voor een verlengde 
verhoogde ligging van de aansluiting N355 
–Hurdegaryp. 

Landschapsvisie hoge weg op de dijk (profi el 4)

Het wegtracé kruist de Foksegatten op een 
dijklichaam, waarbij de Foksegatten door 
een tunnel wordt geleid. Hierdoor kunnen 
het wegprofi el en de beplanting van de 
Foksegatten tot aan en in de tunnel doorlopen, 
het landbouwverkeer wordt via een tweede 
tunnel geleid. De singelbeplanting blijft op 
maaiveldniveau. 

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  braam
zijbermen:
-  meidoorn, els en berk (singelbeplanting)

hoge weg op poten

4



50 6. holle weg

spoorbaan singellandschap Westersingel

principeprofi el 6: holle weg
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Holle weg ‘groene scheg’
(singellandschap)

Landschapsvisie singellandschap ‘groene scheg’ 
(profi el 6)
Waar in het overgrote deel van het tracé De 
Centrale As parallel aan de richting van het 
landschap loopt, ligt ter hoogte van Veenwouden, 
Noardburgum en Hurdegaryp De Centrale As 
bijna haaks op de richting van het landschap. 
Om de visuele verstoring van het landschap 
te beperken ligt het tracé ten zuiden van 
Veenwouden enigzins verdiept en is de 
middenberm smal gehouden.
Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen 
(ecohydrologie) ligt het tracé op deze locatie op 
ongeveer 0,5 m onder maaiveld. De lage ligging 
versterkt het principe om De Centrale As zo 
onopvallend mogelijk in het landschap te voegen. 
Door de combinatie van de lage ligging en het 
‘knijpen’ van de breedte van het profi el zal de 
ruimtelijke structuur van het landschap zoveel 
mogelijk ‘ongedeeld’ blijven; de houtsingels lopen 
door tot aan de holle weg. 

De holle weg refereert aan de oude holle 
wegen van zandstreken: hier verdween door 
het regelmatig passeren van een onverhard of 
halfverhard traject de vegetatie en werd de bodem 
losgewoeld. Door het steeds opnieuw loswoelen 
en wegspoelen van de grond kwam het wegdek 
steeds lager te liggen ten opzichte van het 
omliggende land. Er ontstond een ‘uitgesleten’ 
profi el. 

De taluds van de holle wegen vormen een 
bijzondere biotoop. De holle weg kan kwelwater in 
de taluds van de weg opleveren (de aangrenzende 
sloten hebben dit ook); dit betekent interessante 
plantengroei.
Soorten als meidoorn en braam vormen een 
goede overgang naar het omliggende landschap. 
Daar waar het netwerk van fi ets- en wandelpaden 
De Centrale As kruist wordt de groenstructuur 
zoveel mogelijk doorgezet. 

holle weg

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  braam en ter plaatse van hop-   
 overs losse bomen
talud:
-  braam, enkele meidoorns en    
 natuurlijke plantengroei
-  bestaande houtsingels sluiten aan   
 op talud

kunstboom
Door het relatief kleinschalige karakter van
dit landschap treedt door de inpassing van
De Centrale As versnippering op van het
landschap. Naast het inpassen van nieuwe
elzensingels en het holle profi el zijn daarom
hop-overs nodig om de landschappelijke
structuur zo min mogelijk te verstoren. Dit
vergt op meerdere locaties en zeker daar
waar sprake is van een goed ontwikkelde
singelstructuur, een hop-over voor vleermuizen.
(nadere toelichting hop-overs in het hoofdstuk 
compensatie en mitigatie’) Omdat de
middenberm zo smal mogelijk wordt uitgevoerd,
zal het planten van ‘echte’ bomen niet mogelijk
zijn. Om het effect van een hop-over te bereiken,
wordt voorgesteld kunstbomen in te zetten als
hop-overs. 

principedetail holle weg

6



52 7 en 8. houtwallenlandschap

principeprofi el 7: houtwallenlandschap

principeprofi el 8: houtwallenlandschap
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Houtwallenlandschap

Het tracé van De Centrale As loopt hier 
over de bestaande regionale weg tussen 
Burgum en de Wâldwei. Deels schuin door 
de houtwallenstructuur, deels parallel aan de 
houtwallenstructuur van het landschap. Parallel 
langs de gehele weg staan nu eiken. Langs het 
zuidelijk deel van het traject is de eikenlaan 
aaneengesloten en vol, noordelijk is ze diffuser en 
oogt jonger. Door de verdubbeling van het tracé 
zullen de bomen aan een zijde moeten worden 
gerooid en kunnen de bomen aan de andere zijde 
deels blijven staan in de nieuwe middenberm en 
deels worden hergebruikt voor de nieuwe zijberm. 
Zowel vanuit landschappelijk als ecologisch 
oogpunt (de grotere eiken hebben hoge 
ruimtelijke kwaliteit en fungeren als goede hop-
overs voor vleermuizen) is behoud en hergebruik 
van de eiken wenselijk.

Landschapsvisie Houtwallenlandschap Burgum – De 
Tike (profi el 7)
Het tracé loopt schuin door de 
houtwallenstructuur. De bestaande houtwallen 
lopen door tot aan De Centrale As, zodat tussen 
de coulissen van de houtwallen kan worden 
gekeken. Voor de eenheid van het tracé en om 
de bestaande eiken optimaal te benutten is het 
verplanten van de eiken logisch. De huidige 
eiken worden beschouwd als een ‘bomenbank’. 
De laanbeplanting van de eiken sluit aan 
bij de huidige eikenbeplanting langs de Van 
Harinxmaweg (N356). Er wordt gebruik gemaakt 
van de kwaliteit die er nu is (men kan onder de 
eiken door de aangrenzende coulissen inkijken). 
In de middenberm van De Centrale As staan de 
eikenbomen in een losser verband bij elkaar. Ter 
plaatse van de hop-overs staan de oudere en 
hogere eiken.

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  eiken, eikenlaan, afgewisseld met een   
 losser verband
zijbermen:
-  bestaande houtwallen sluiten aan op   
 zijbermen
-  eikenlaan

houtwallenlandschap

Landschapsvisie De Tike – Waldwei (profi el 8)
Ten zuiden van de Polderdyk is nu de 
groenstructuur opgebouwd uit een sterke 
eenduidige eikenlaan aan weerszijden van 
de rijbaan. Hier wordt ook de bestaande 
kwaliteit gebruikt voor De Centrale As en is 
de eikenlaan opnieuw structuurbepalend. 
Ze markeert de ‘entree’ van de Noordelijke 
Wouden vanaf de Wâldwei. Bij verdubbeling 
van het profi el, van de huidige 2x1 naar 2x2 
rijstroken, kan de ruimtelijke en ecologische 
kwaliteit van deze laan behouden blijven.  
Door verdubbeling van het profi el in 
oostelijke richting kan de huidige kwaliteit 
van de eikenlaan behouden blijven. Een 
derde nieuw te planten (verplanten) 
eikenlaan verbindt De Centrale As met het 
huidige landschap.  

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  bestaande eikenlaan
zijbermen:
-  westzijde: bestaande eikenlaan
-  oostzijde: te (ver)planten eikenlaan

7

8
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principeprofi el 9: ‘lage weg singellandschap’

9. lage weg

Dokkumer Wouden Dokkumer Wouden Dokkumer Wouden
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Lage weg met tunnel 

Op vier locaties loopt De Centrale As door een 
tunnel. Dit gebeurt in het singellandschap ter 
plaatse van de Doniaweg. Ook gebeurt dit in het 
open landschap ter plaatse van het spoor en bij 
Burgum ter plaatse van het aquaduct. De weg 
duikt geleidelijk onder maaiveld tot een diepte 
van 5 à 6 meter daaronder. Dit wordt in de visie 
op twee manieren opgelost, zoals aangegeven in 
profi el 9 en 10. 

Landschapsvisie singellandschap (profi el 9)
In het singellandschap zou een talud betekenen 
dat de singelstructuur moet worden onderbroken. 
Daarom wordt de lage weg hier uitgevoerd 
als ‘bak’ waardoor een zo minimaal mogelijke 
onderbreking van het landschap plaatsvindt. De 
tussenruimte tussen de bakken heeft in eerste 
instantie de breedte van de middenberm en 
versmalt richting het kunstwerk van de tunnel. 
Het profi el van De Centrale As in de Dokkumer 
Wouden (profi el 3) loopt daarmee naadloos door.

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  els, berk en braam (doorgaande singels)
zijbermen:
-  els, berk, braam en gras (doorgaande   
 singels)

lage weg

9 
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10. principeprofi el: ‘lage weg open landschap’ (aquaduct Burgum)

10. lage weg

Hurdegaryp Noard Burgum Noard Burgum West
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lage weg

10

Landschapsvisie open landschap (profi el 10)
In het open landschap wordt De Centrale As 
ingepast met fl auwe taluds, opdat het open 
landschap lijkt door te lopen in een kom. De 
middenberm versmalt naarmate ze dichter het 
kunstwerk nadert. De landschappelijke structuur 
wordt waar mogelijk doorgezet in de kom.

beplantingsvoorstel
middenberm:
-  gras en braam
zijbermen:
-  gras (waar mogelijk beplanting huidige  
 landschapsstructuur terugbrengen)

10

10

10
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3.2 Deelgebieden

Inspiratie bijzondere gebieden
De koppeling van historische gebiedskenmerken 
en ontwikkelingskansen biedt inspiratie voor 
nieuwe identiteit en kwaliteit. Er is een aantal 
gebieden benoemd waar kansen liggen om een 
nieuwe integrale gebiedskwaliteit te ontwikkelen.

De deelgebieden die worden onderscheiden zijn:

A het nieuwe bolwerk
 •  het gebied ten oosten van   
  Dokkum (profi el 1 en 2)
B de ‘singeldyk’ (zie hoofdstuk 5   
 “compensatie en mitigatie”)
 •  het gebied ten oosten van   
  Damwoude (profi el 3)
C de hoge weg
 • het gebied tussen Damwoude en  
  Broeksterwoude (profi el 4 en 5)
D de holle weg
 • het gebied tussen Kuikhorne en  
  Veenwoudsterwal (profi el 6)
E pingoruïnes
 • het gebied ten oosten van   
  Hurdegaryp (profi el 3)
F de ‘dûker en de daam’
 • het gebied ten zuidwesten van   
  Burgum (profi el 9 en 10)
G de weg door de houtwallen
 • het gebied ten zuiden van   
  Sumar (profi el 7 en 8)

In het navolgende wordt ingegaan op deze 
deelgebieden, met uitzondering van deelgebied 
B. Deelgebied B wordt behandeld in hoofdstuk 5 
‘compensatie en mitigatie’.

deelgebieden

A

C

D

E

F

G

B

deelgebied uitgewerkt in 
hoofdstuk 5

deelgebied uitgewerkt in 
hoofdstuk 3



60 A. het nieuwe bolwerk

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de voorzijde van dit rapport
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A. Het nieuwe bolwerk

bundelingsgebied regiostad Dokkum
In het Ontwerp Streekplan heeft het 
bundelingsgebied van de regiostad Dokkum een 
speciale positie in het versterken van de sociaal-
economische positie van Noordoost Fryslân.
Dokkum heeft de laatste jaren aan de westfl ank 
veel nieuw bedrijvenprogramma ontwikkeld. De 
zuidzijde en oostzijde liggen de komende jaren 
open voor nieuwe ontwikkelingen. Er liggen 
kansen de verschillende landschapskenmerken 
rond deze gebieden te benutten als inspiratie voor 
deze ontwikkelingen. Voor de zuid- en oostfl ank  
betekent dit een andere identiteit en kwaliteit dan 
aan de westfl ank. De landschappelijke omgeving 
-deels open, deels besloten, deels waterrijk- biedt 
kansen voor bijzondere woon- en werkmilieus. 
Het huidige landschap is van hoge kwaliteit en 
de ruimte is schaars. De infrastructuur speelt een 
belangrijke rol in het gebruik, de beleving en de 
ontwikkelingskansen van Dokkum en het gehele 
bundelingsgebied.
In deze inpassingsvisie is het beleid van het 
Ontwerp Streekplan meegenomen en tevens de 
betekenis van de nieuwe infrastructuur voor een 
langere termijn. Een betekenis die soms verder 
gaat dan vigerende beleidsplannen en visies.
 
visie op de infrastructuur rond Dokkum
In navolging op het Ontwerp Streekplan hebben 
de gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel 
gezamenlijk uitgangspunten geformuleerd voor 
de nog op te stellen structuurvisie voor het 
bundelingsgebied. Er is nadrukkelijk aandacht 
voor de kernkwaliteiten van het landschap en de 
toegevoegde waarde van nieuwe ontwikkelingen 
voor Dokkum en omgeving. De inpassingsvisie 
bouwt voort op deze uitgangspunten.

Ruimtelijke kwaliteit nabij de infrastructuur 
kan veel bijdragen aan de identiteit van het 
bundelingsgebied van de regiostad Dokkum als 
geheel. 
De infrastructuur rond Dokkum vormt in de 
toekomst een doorgaande randweg en doorsnijdt 
de verschillende gebieden rond Dokkum. 
Daarom wordt voorgesteld zowel het bestaande 
groen en water als het nieuwe groen en water 
langs de nieuwe infrastructuur rond Dokkum te 
bundelen tot een integrale ruimtelijke kwaliteit, 
behorende bij de randwegen van Dokkum.

1

2

3

4

1. Zicht op Dokum
2. Bolwerk Dokkum
3. Brug over Dokkumer Grutdjip
4. Singelreed

Net als het bolwerk van Dokkum en bijvoorbeeld 
de singel van Leeuwarden (infrastructuur, water 
en groen) al eeuwenlang identiteit geven aan 
beide steden kan een continue kwaliteit van en 
rond de randwegen van Dokkum een nieuwe 
impuls geven voor de lange termijn. 
De inpassingsvisie voor De Centrale As biedt 
de aftrap voor ‘nieuwe ingenieurskunst’. Groen, 
water, infrastructuur en kwaliteitsprogramma’s 
kunnen zó worden gecombineerd dat Dokkum 
zich hiermee kan onderscheiden in de regio.

inrichtingsvisie vanuit landschap
De Centrale As wordt zodanig ingepast dat 
de infrastructurele ‘restruimtes’ optimaal 
bruikbaar zijn voor nieuwe landschappelijke 
en programmatische kwaliteit. Het historische 
‘gebieds-DNA’ wordt verbonden met de nieuwe 
ontwikkelingen in het ‘nieuwe bolwerk’. Dit 
‘nieuwe bolwerk’ als combinatie van functionele 
infrastructuur en landschappelijke kwaliteit. 
Daarnaast kunnen waardevolle oude paden en 
routes, zoals het cultuurhistorische waardevolle 
Halepad ten zuiden van de Kooilaan worden 
meegenomen in de planvorming, door deze 
recreatieve verbinding te koppelen aan een 
faunapassage, die De Centrale As kruist.

beplanting open landschap
De Kooilaan, ten zuiden van Dokkum, vormt 
de overgang tussen het open kleilandschap 
en het besloten en fi jnmazige singellandschap 
van de ‘Dokkumer Wouden’. De structuur van 
het landschap blijft herkenbaar; in het open 
kleigebied ligt de weg in het open landschap met 
slechts lage beplanting in de middenberm. 

beplanting singellandschap de Dokkumer Wouden
In het singellandschap ten zuiden van de 
Kooilaan ligt de weg parallel aan de singels. De 
Centrale As ontleent hier haar verschijningsvorm 
aan de singel’reed’, de Friese term voor het 
karakteristieke halfverharde laantje of karrespoor 
tussen de singels. De inpassingsvisie heeft 
als doel ‘de landschappelijke kamers’ van 
het singellandschap zo min mogelijk aan te 
tasten. De beleving van het landschap vanuit 
de omgeving heeft prioriteit. Daarom wordt De 
Centrale As ingepast tussen de singels, waarbij 
de singels ook in het profi el van de middenberm 
worden meegenomen. De middenberm 
functioneert daarmee als een natuurlijke hop-over 
voor vleermuizen (zie paragraaf 2.6 en hoofdstuk 
5 “compensatie en mitigatie”), in het gebied waar 
deze zwaarbeschermde diersoort veel voorkomt.



62 C. de hoge weg

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de voorzijde van dit rapport
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C. De hoge weg

inrichtingsvisie vanuit landschap
Ter hoogte van De Valom kruist De Centrale As de 
EHS, waarvan de Falomsterfeart en het bestaande 
woonlint (Molenweg) deel uitmaken. De Centrale 
As wordt deels op een dijklichaam, deels op poten 
aangelegd. Ter hoogte van de kruising met de 
EHS en de Falomsterfeart ligt de weg op poten, 
waardoor een zo transparant en licht mogelijke 
doorgang ontstaat en er voldoende lichtinval zal 
zijn om een goede ecologische verbinding tot 
stand te laten komen. 
De prioriteit ligt bij het verbinden van de eco-
logische waarden en kwaliteiten. Hieraan zal 
de kruising met De Centrale As zoveel mogelijk 
ruimte moeten bieden. Er ligt tevens een kans 
voor de recreatie langs de Falomsterfeart om mee 
te liften als de faunapassage van de EHS als één 
passage de Falomsterfeart en EHS overbrugt. De 
ecologische verbinding krijgt op deze wijze extra 
ruimte en de fi etser langs de Falomsterfeart kan 
optimaal meegenieten van dit hoogtepunt in het 
Nationaal Landschap. Onder het kunstwerk, aan 
het oude woonlint (Molenweg) kan mogelijk een 
informatiecentrum over de EHS en het ‘Nationaal 
Landschap’ ontwikkeld worden.

De Centrale As wordt hier op een hoogte van 
minimaal 3 m boven maaiveld op een dijklichaam  
aangelegd. De plantengroei ontwikkelt zich op 
natuurlijke wijze aan weerszijden van het talud en 
de faunapassage. De natuurwaarden in dit gebied 
zijn van nationale betekenis. Hieraan wordt een 
hoge prioriteit gegeven. 

Er gelden de volgende uitgangspunten:
- ruimtelijke kwaliteit: doorgaand 

landschap en doorgaande ecologische 
verbinding

- kansen voor combineren brug 
Falomsterfeart en faunapassage tot 
grote faunapassage 

- onderzoeken of een informatie-
centrum en kunstwerk kunnen worden 
gecombineerd

- afwaarderen van de huidige regionale 
weg tussen De Valom en Veenwouden. 
De weg kan een rol houden als lokale 
en agrarische verbinding in de vorm 
van een ‘karrespoor’ van keien of 
halfverharding. Het voorstel is hier de 
natte verbinding voorrang te geven; 
de weg kan dus enkele malen per jaar  
onderlopen

1

2

3

4

1. EHS
2. Karrespoor
3. De Centrale As combineren met informatiecentrum
4. Goddeloze singel

- het fi etspad tussen De Valom en 
Veenwouden kan blijven bestaan, 
met een voorziening waar ze de natte 
verbinding kruist

- het westelijk deel van de Achterweg 
kan, onder voorwaarde dat een 
goede ontsluiting van de aanliggende 
landerijen voor de agrariërs 
verzekerd is, worden opgeheven 
in  het kader van de landinrichting 
(aanpassingsinrichting) zal nader 
worden gekeken naar het ontsluiten 
van de aanliggende landerijen ten 
behoeve van de agrariërs

Het fi etspad ten oosten van De Centrale As is 
verlegd ten opzichte van de ligging in het tracébe-
sluit. In het nieuwe voorstel biedt het alternatief 
de volgende voordelen:

- één, in plaats van twee fi etsbruggen
- minder verstoring ecologisch 

waardevol gebied 
- fi etspad voegt zich in singelstructuur
- fi etsen door singels, met bochten 

verhoogt het recreatieve karakter van 
het fi etspad

Dit is een voorstel. In de uitwerking wordt de 
locatie van de brug, de exacte ligging van het 
fi etspad en de afwaardering van de huidige route 
nader vastgelegd.



64 D. de holle weg

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de voorzijde van dit rapport
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D. De holle weg

inrichtingsvisie vanuit landschap 
Ter hoogte van Veenwouden, Noardburgum 
en Hurdegaryp ligt het tracé bijna haaks op de 
richting van het landschap en de richting van de 
singels. Het fi jnmazige singellandschap tussen 
spoor en de N355 wordt in deze inpassingsvisie 
‘de groene scheg’ genoemd. Door de combinatie 
van de lage ligging en het ‘knijpen’ van de breedte 
van het profi el zal de ruimtelijke structuur van het 
landschap zoveel mogelijk ‘ongedeeld’ blijven; de 
houtsingels lopen door tot aan de holle weg. 
De inpassingsvisie gaat uit van een alternatieve 
uitwerking van het knooppunt ten noorden van 
het spoor, waar de weg omlaag gaat door een 
tunnel onder het spoor door. Er is getracht de 
ruimtelijke kwaliteit van het knooppunt en de 
omgeving te optimaliseren. Hiertoe is een studie 
gedaan, waarbij vooral voor de Goddeloze singel 
en de provinciale natte verbinding ruimtelijk meer 
kwaliteit bereikt wordt (zie ook kaart deelgebied 
C). Daarnaast wordt de infrastructuur van 
Zwaagwesteinde en Veenwouden nu en in de 
toekomst goed aangesloten op De Centrale As. 
Het alternatief biedt de volgende voordelen:

- hellingspercentage Goddeloze brug 
wordt teruggebracht (van 6% tot bij 
voorkeur horizontale traverse)

- Goddeloze singel behoudt zo lang 
mogelijk haar tracé

- meer kansen voor de ecologische 
verbinding Kûkherne (zie hoofdstuk 5 
compensatie en mitigatieplan)

- minder ruimtebeslag nu en in de 
toekomstige oplossing

- kostenreductie (zie hoofdstuk 6 
fi nanciële en technische toets)

De oplossing van de Zevenhuisterweg 
en Westersingel kan in overleg met de 
gemeente Tytsjerksteradiel nog verder worden 
geoptimaliseerd, waarbij het aanvullen van 
de singelstructuur uitgangspunt is vanuit het 
recreatieve en ecologische netwerk. Daarnaast 
kan de Oostersingel worden opgewaardeerd tot 
fi etspad.

De taluds van de holle wegen vormen een 
bijzondere biotoop. Soorten als de meidoorn en 
de braam vormen een goede overgang naar het 
omliggende landschap.   
Daar waar het netwerk van fi ets- en wandelpaden 
De Centrale As kruist wordt de groenstructuur 
zoveel mogelijk doorgezet.

1

2

3

4

1. Pad langs de spoorlijn
2. Westersingel
3. Kuikhorneweg/De Zwette
4. Zevenhuisterweg



66 E. pingoruïnes

gebiedsvisie 
bedrijvenlocatie
Quatrebras

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de voorzijde van dit rapport
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E. Pingoruïnes

inrichtingsvisie vanuit landschap 
Ten zuidoosten van Hurdegaryp ligt het 
‘epicentrum’ van de pingoruïnes. Meer dan een 
tiental cirkelvormige meertjes is het restant 
van de vele pingoruïnes die zijn ontstaan als 
relict van de ijstijd. De inpassingsvisie gaat uit 
van twee tunnels voor de Zomerweg en N355, 
waarbij nadere studie wordt gedaan naar de 
ontwikkelingskansen voor bedrijvenlocaties in de 
omgeving Quatrebras in een parallel traject. Hier 
moet nadere afstemming plaatsvinden.

Meer naar het zuiden, net voor De Centrale 
As geleidelijk daalt richting aquaduct, ligt ten 
noordwesten van Burgum een belangrijke 
ecologische passage onder De Centrale As. 
Deze sluit aan op een wandelroute vanuit de 
omgeving en kan mogelijk ook worden benut 
door voetgangers. 

De ‘ovonde’ (ongelijkvloerse kruising rondweg 
Hurdegaryp met De Centrale As) wordt 
ingepast in een zogenaamd mozaïekbos; een 
landschappelijke en ecologische oplossing 
passend bij het karakter van de streek. De 
automobilist rijdt hier tussen de kruinen van de 
bomen. Vanuit het fi jnmazige singellandschap 
is de infrastructuur zo min mogelijk zichtbaar 
en hoorbaar. Afhankelijk van de toekomstige 
ontwikkelingen in dit gebied zal door middel 
van boselementen dit aspect nader worden 
vormgegeven. 

1

2

3

1. Pingoruïne
2. Singellandschap Burgum noord
3. Singellandschap Burgum noord
4. Recreatieve voetgangersverbinding (voorbeeld)

4



68 F. ‘de dûker en de daam’

Hillamaweg

Prins Bernardstraat

gebiedsvisie 
Gariper Butlânnen

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de voorzijde van dit rapport
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F. ‘De dûker en de daam’

inrichtingsvisie vanuit landschap
Bij Burgum zal De Centrale As middels een 
aquaduct het Prinses Margrietkanaal kruisen; 
een oplossing die veel extra kwaliteitskansen 
biedt. In de visie wordt rekening gehouden met 
de mogelijkheid van de westwaartse ontwikkeling 
van Burgum over De Centrale As. Burgum kan 
hiermee opnieuw een waterfront aan de Wide Ie 
creëren. Ooit ontstond Burgum langs oostwest 
gerichte ontginningslinten. Het oudste lint is 
nu de Nieuwstad, die naar het westen overgaat 
in de Hillamaweg. Hier kruisen alle wegen 
en ligt de centrale ontmoetingsplek van het 
dorp, het centrum. Vanaf deze hoofdstraat liep 
voorheen een weg zuidwaarts naar het Prinses 
Margrietkanaal, ‘de Burgumer Daam’; hier ligt 
de dorpshaven en heeft de werkgelegenheid haar 
ontstaansgeschiedenis. Burgum heeft dus van 
oudsher haar adres aan het water gehad.
Waarom niet voortbouwen op deze 
identiteitsdragers van Burgum? Groeien naar het 
water met een ‘daam’ over De Centrale As (die als 
dûker onder het Prinses Margrietkanaal doorgaat). 
De dam biedt ruimte aan de Hillamaweg en Prins 
Bernardstraat en wellicht in de toekomst -als de 
ontwikkelingen aan de westkant zijn gestart- aan 
meer groen en verblijfskwaliteit, passend bij de 
hoofdstraat van het dorp.
Hiermee kan worden voorkomen dat Burgum 
opnieuw wordt doorsneden door infrastructuur, 
zoals nu het geval is door de “Huyssen van 
Kattendykeweg”.

Er wordt een breed gebied aangeduid op de kaart 
waar niet alleen ontwikkelingsmogelijkheden 
liggen voor het doortrekken van de Hillamaweg, 
maar ook voor een goede aansluiting op de ‘ruit’ 
van Burgum (de hoofdontsluiting van Burgum 
in de toekomst) en de mogelijke ontwikkeling 
van de EHS. Ook moet worden gekeken naar de 
consequenties voor de geohydrologie.

1

2

4

1. Wide Ie
2. Singellandschap ten noorden van de Wide Ie
3. Stinswei
4. Prinses Margrietkanaal

3

Gebiedsvisie Gariper Butlânnen
Voor Burgum zuid, de Stinswei en de noordelijke 
omgeving van Garyp is een separate gebiedsvisie 
opgesteld, waar de volgende onderwerpen aan de 
orde komen: 

1. Ruimtelijke kwaliteit knooppunt Sumar en 
haar directe omgeving

2. Natuurwaarden Stinswei en omgeving
3. Kansen voor nieuwe bedrijvenlocaties 

Burgum zuid
4. Hoofdvaarroute Prinses Margrietkanaal
5. Kansen voor de landbouw
6. Landschappelijke en ecologische inpas-

sing tracé

Waar het tracé onder het landschap duikt, blijft 
de groenstructuur van het landschap voor zover 
behouden. Aan de zuidoever van het Prinses Mar-
grietkanaal en het te ontwikkelen schiereiland in 
de Wide Ie kan mogelijk de EHS worden doorge-
zet. In combinatie met de laagtes ten noorden van 
Garyp, waar kwelwater omhoog komt, zijn moge-
lijkheden voor het ontwikkelen van een bijzondere 
biotoop (natte ecologische verbindingszone).

4



70 G. de weg door de houtwallen

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de voorzijde van dit rapport
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G. De weg door de houtwallen

inrichtingsvisie vanuit landschap
De groenstructuur van het profi el van de 
Harinxmaweg-Heerenweg bestaat uit een sterke 
eenduidige bomenlaan (eiken) aan weerszijden 
van de rijbaan. Ondanks de doorsnijding door 
de Wâldwei is deze structuur bepalend voor de 
richting van het landschap. De ruimtelijke en 
ecologische kwaliteit van deze laan kan behouden 
blijven en opnieuw worden benut. 
Ter hoogte van Sumarreheide komen nog 
heideresten voor. Ooit groeide heide op meer 
plaatsen in het gebied. De inpassingsvisie zou 
deze heide willen inzetten langs het tracé van De 
Centrale As, ter plaatse van de tunnels voor De 
Tike, Sumarreheide en bij Sumar.
Hier worden de fi etspaden, de weg en de 
taluds waar mogelijk  integraal uitgewerkt tot 
‘heidekommen’ of ‘kommen’.

1

2

4

1. Kruising van Harinxmaweg met de Zusterweg
2. Zusterweg
3. It Skar
4. Heide aan de Joute van der Meerweg

3

detail heidekommen
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4.1 Waardering 

De Centrale As heeft zesendertig kunstwerken 
en knooppunten, waaronder bruggen, viaducten, 
tunnels en een aquaduct. Er ontstaan nieuwe 
verbindingen, ontsluitingen en entrees, maar ook 
nieuwe begrenzingen en alternatieve routes. De 
‘voordeur’ van een dorp kan na realisatie van De 
Centrale As de ‘achterdeur’ zijn geworden. De nieuwe 
‘voordeur’ biedt echter kansen het dorp een nieuw 
aanzicht te geven. Een kunstwerk kan een functie 
bekleden voor de ecologie, of in meer of mindere 
mate mogelijkheden bieden voor een dorp of stad om 
te ontwikkelen.
Om te anticiperen op de toekomstkansen en zeker 
te stellen dat alle kansen optimaal worden benut is 
voor de volgende onderwerpen nader bekeken welke 
functie(s) een kunstwerk of knooppunt heeft voor 
de omgeving en welke voorwaarden moeten worden 
meegenomen bij het uitwerken: cultuurhistorie, 
entrees en aansluitingen, ecologische verbindingen en 
relaties, verkeersfunctie en constructieve kansen. 
In een themasessie hebben vertegenwoordigers 

+ + +

cultuurhistorie lokale entrees
ecologische verbindingen 
en relaties

verkeersfunctie

A. Dokkum:
- noord- en zuidentree: uitwerken als 

stadsentree Dokkum
- brug over Stroobosser Trekfeart: 

inpassing met behoud zicht op stad 
(vanuit landschap buiten de rondweg 
nastreven doorgaande recreatieve route 
langs vaart tot in centrum)

- zuidentree: directe aansluiting op 
rondweg Zuid, behouden zicht op 
eendekooi vanuit woongebied 

- ruimte tussen parallelweg en De Centrale 
As: inzetten op ruimtelijke ontwikkeling 
met hoge kwaliteit voor Dokkum. 
Versterken identiteit Dokkum aan De 
Centrale As. Bij ontwikkeling rekening 
houden met de 

 ontwikkelingsmogelijkheden van het 
bundelingsgebied regiostad Dokkum-
Damwoude. Hierbij speelt de brug over 
de Stroobosser Trekfeart tevens een rol, 

van de drie gemeenten, provincie en het 
Projectbureau Centrale As gezamenlijk bekeken welke 
aandachtspunten van belang zijn voor de inpassing en 
verdere uitwerking van elk knooppunt en kunstwerk.
De cirkels op de tekeningen geven weer waar meer 
(grotere cirkel) of minder (kleinere cirkel) aandacht 
uitgaat naar het betreffende onderwerp. Het blijkt dat 
er een aantal clusters (overzichtskaart) is van knopen 
en kunstwerken, waar bijzondere aandacht uitgaat 
naar de uitwerking

waardering: 
- onderwerp heeft prioriteit
- onderwerp verdient aandacht
- onderwerp behoeft geen nadere aandacht

Aandachtsgebieden voor de uitwerking 
Er zijn vijf gebieden aangewezen waar bijzondere 
aandacht uitgaat naar de onderlinge samenhang 
tussen en inpassing en uitwerking van de knopen en 
kunstwerken: 

aandacht voor behoud van 
de kwaliteit van en nieuwe 
kansen voor historische linten 
en verbindingen

aandacht voor aansluitingen 
die tevens een dorps- of 
stadsentree zijn

aandacht voor voorzieningen 
voor planten en dieren

aandacht voor verbinden/
ontvlechten verkeersfuncties, 
doorzetten profi elen 
bestaande linten en wegen
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+

constructieve kansen

=

de vraag is of maat en hoogte van de 
onderdoorgang functioneel en ruimtelijk 
volstaan als Dokkum oostwaarts 
ontwikkelt op lange termijn.

B. Faunapassage EHS:
- streven naar een doorgaand 

natuurlandschap en doorgaande 
ecologische verbinding

- kansen voor het combineren van de 
brug Falomsterfeart en de faunapassage 
tot een grote faunapassage (met 
mogelijkheid om bijvoorbeeld een 
infocentrum te integreren)

- kansen voor het verplaatsen van de 
fi etsverbinding ten oosten van De 
Centrale As naar de noordzijde van de 
Falomsterfeart (tevens besparing van een 
fi etsbrug)

- kansen voor het afwaarderen van de 
huidige regionale weg bij De Valom, tot 
een ‘karrespoor’ voor lokaal gebruik. Het 

karrespoor biedt doorgang aan de natte as 
en loopt enkele malen per jaar over. Ook kan 
er een nieuwe verbinding voor de natte as 
worden gecreëerd door het fi etspad  over een 
brug te leiden. Deze maatregelen verbeteren 
de situatie voor ecologische hoofdverbinding. 

C. Veenwouden en Zwaagwesteinde:
- ontvlechten kunstwerk Goddeloze singel, 

natte verbinding Provinciale EHS (PEHS), de 
Centrale As en viaduct spoorbaan

- prioriteit gaat uit naar zorgvuldige 
inpassing Goddeloze singel (historisch 
waardevolle verbinding) vanuit ruimtelijk en 
verkeerstechnisch oogpunt 

- prioriteit gaat tevens uit naar een zorgvuldige 
inpassing van de natte verbinding

- rekening houden met kansen op lange 
termijn voor nieuwe aansluiting Veenwouden 
en Zwaagwesteinde

- rekening houden met kansen op lange 
termijn ‘transferium’ (station met snelle 
parkeermogelijkheden)

- profi el Kuikhorneweg doorzetten op brug
- nastreven zorgvuldige landschappelijke 

en verkeerstechnische inpassing brug en 
aansluiting Zevenhuisterweg en Westersingel

D. Quatrebras en omgeving:
- zorgvuldige landschappelijke inpassing 

kunstwerk (‘ovonde’) 
- kwaliteit Foksegatten maximaal behouden
- kansen bestaande bebouwing en 

infrastructuur meenemen in studie 
bedrijvenlocatie Quatrebras (separate 
uitwerking)

E. Burgum en omgeving:
- verdiepte ligging tunnelbak aquaduct 

Burgum noordwaarts verlengen ten behoeve 
van westwaartse ontwikkelingskansen 
Burgum (inclusief vlakke traversen)

- ruimte bieden aan de ontwikkeling van de 
EHS langs het Prinses Margrietkanaal

- ruimte bieden aan bedrijvenlocaties aan de 
zuidzijde van het Prinses Margrietkanaal 

- ruimtelijk ontvlechten knooppunt bij Sumar 
(door o.a. minimaliseren restruimtes)

- openheid landschap zo optimaal mogelijk 
houden

kunstwerken en knooppunten

aandacht voor mogelijke 
aanpassingen/
ontwikkelingskansen voor de 
omgeving in de toekomst 

4

A

B

C

D

E



74 kunstwerken behorende bij het tracé (rood) en kunstwerken 
die de omgeving verbinden (oranje)

m
aa

iv
el

d

traverse of brug over 
De Centrale As

tunnel tracé
De Centrale As

tunnel onder
De Centrale As

brug tracé
De Centrale As
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4.2 Principemodellen voor de kunstwerken 
en knooppunten

uitgangspunten 
De kunstwerken van De Centrale As worden 
uitgewerkt in een eenvoudige en eenduidige 
vormentaal, materiaalkeuze en gebruik. Het 
moet duidelijk zijn wanneer de weggebruiker 
De Centrale As oprijdt of passeert. Deze 
eenduidigheid wordt nog eens benadrukt in de 
naamgeving: ‘Singeldyk door de kamers van 
het Nationaal Landschap’. Voor de inpassing 
wordt gestreefd naar een ‘ongedeeld’ ´Nationaal 
Landschap’. Alle elementen behorende 
bij een kunstwerk (verlichting, vangrails, 
geluidsschermen etc.) worden integraal uitgewerkt 
wat betreft vormgeving en materialisatie. Dit geldt 
ook voor de rotondes, afslagen en opritten van De 
Centrale As.

groene afwerking
De groene afwerking van de dijklichamen en 
taluds van kunstwerken en knooppunten sluit in 
principe altijd aan bij het groen en de beplanting 
van de omgeving. Dit geeft een rustig en continue 
ruimtelijk beeld.
In het singel- en houtwallenlandschap worden 
waar mogelijk singels en houtwallen doorgezet. 
In de open gebieden wordt lage beplanting van 
bramen toegepast en/of kruidenrijk gras. Direct 
naast de rijbanen zullen consequent puinbermen 
worden toegepast. 

doorzetten profi elen lokale wegen
Het ‘ongedeelde’ landschap betekent dat 
op en in kunstwerken die wegen vanuit de 
omgeving verbinden, de profi elen van de wegen 
worden doorgezet, inclusief de bermen en de 
bermbeplantingen. 

vides
Een aantal kunstwerken heeft naast een 
doorgangsfunctie een belangrijke functie als het 
gaat om sociale veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, 
lichttoetreding en verblijfskwaliteit. Hier kan 
worden gekozen voor het maximaliseren van 
lichttoetreding middels vides.
Zo is voor de faunapassage de lichttoetreding 
onder het viaduct essentieel voor de ecologische 
verbinding en zo zijn er meerdere viaducten waar 
veelvuldig schoolgaande kinderen passeren. 

verlichting van kunstwerken
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verlichting 
boven en onder de grond. Onder de grond - in de 
tunnels – wordt gebruik gemaakt van grondspots, 
die naar boven schijnen. Boven de grond – onder 
de viaducten, bruggen en traversen- wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde spots. Deze worden echter 
in het plafond verwerkt en schijnen naar beneden.

geluidsschermen
Eventueel noodzakelijke geluidsschermen 
worden uitgewerkt in een eenvoudige en 
eenduidige vormentaal, materiaalkeuze en 
gebruik in samenhang met de uitwerking van de 
kunstwerken, de vangrails, leuningen, verlichting 
e.d.

schuine of rechte wanden
In principe wordt waar mogelijk uitgegaan van 
schuine wanden voor alle kunstwerken. Hiervan 
wordt afgeweken als sprake is van relatief 
lange tunnels en onderdoorgangen, waar door 
gebruik van schuine wanden en taluds een 
grote barrièrewerking optreedt. In deze gevallen 
(bijvoorbeeld bij het aquaduct van Burgum, bij 
de tunnels in het houtwallenlandschap en bij de 
Doniaweg) worden rechte wanden toegepast.

kleurgebruik
De kleuren die gebruikt zullen worden voor de 
afwerking van alle wanden, leuningen, armaturen, 
vangrails ed. zijn bescheiden en ‘natuurlijk’: denk 
aan roestbruin, zwart en steenkleuren (inheemse 
steensoorten). De voorkeur gaat uitdrukkelijk niet 
uit naar primaire of dominante kleuren.

principemodellen kunstwerken
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
kunstwerken en knooppunten behorende bij het
tracé van De Centrale As (rood) en kunstwerken 
die de omgeving verbinden (oranje).
De kunstwerken die onderdeel uitmaken 
van het tracé kunnen qua materiaalkeuze en 
materiaalgebruik niet los worden gezien van de 
infrastructuur van De Centrale As. Dit betreft de 
viaducten en tunnels, waar de relatief ‘zware’ 
constructie van De Centrale As overheen of 
onderdoor gaat. De kunstwerken die de omgeving 
verbinden kunnen ‘lichter’ worden uitgevoerd,  
deze verbinden immers lokale wegen, fi etspaden 
en landbouwwegen. Dit uitgangspunt is leidend 
voor de principemodellen van de kunstwerken. 

1. traverse of brug (over De Centrale As)
2. tunnel tracé De Centrale As
3. tunnel (onder De Centrale As) 
4. brug tracé De Centrale As

1

2

3

4
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1. De Centrale As ‘valt weg’ door de vormgeving
2. Bladmotief, organische ontwerpthema´s
3. Verlichting onder maaiveld, grondspots
4. Vides
5. Programma onder viaduct, faunapassage
6. Kwaliteitsniveau A (rechts) en kwaliteitsniveau B (links)

3

4

5

1

2

6

principemodellen rotondes
De Centrale As wordt uitgevoerd met diverse 
rotondes. In principe gelden voor de rotondes 
dezelfde ontwerpuitgangspunten als voor de 
kunstwerken. Er wordt vanuit verkeerstechnisch 
opzicht onderscheid gemaakt tussen’ovondes’, 
‘turborotondes’, ‘kluifrotondes’ en ‘reguliere 
rotondes’. Voor de inpassingsvisie geldt:
- eenheid en rust in de groene afwerking   
 van alle rotondes
- eenheid en rust in het ontwerp van   
 inrichtingselementen en bermen

1. groene afwerking rotondes
De groene afwerking van de bermen en taluds 
van de rotondes sluit in principe altijd aan bij het 
groen en de beplanting van de omgeving. Deze 
visie resulteert in twee types van rotondes:
- In het singel- en houtwallenlandschap   
 worden waar mogelijk singels en   
 houtwallen doorgezet. 
- In de open gebieden wordt lage   
 beplanting van bramen toegepast en/of  
 kruidenrijk gras. 

2. uitwerking inrichtingselementen
Alle elementen behorende bij een rotonde 
(verlichting, vangrails, geluidsschermen 
etc.) worden integraal uitgewerkt wat betreft 
vormgeving en materialisatie. De kleuren die 
gebruikt zullen worden voor de afwerking 
zijn bescheiden en ‘natuurlijk’; denk net als 
voor de kunstwerken aan roestbruin, zwart en 
steenkleuren (inheemse steensoorten). Ook voor 
de rotondes gaat de voorkeur uitdrukkelijk niet uit 
naar primaire of dominante kleuren.

4.3 Ontwerpmotieven en materialisatie

De Singeldyk doorkruist de kamers van het 
Nationaal Landschap ‘de Noordelijke Wouden’. 
De omgevingskwaliteit dient als ontwerpmotief 
en leidt tot een organische vormentaal. De sterke 
landschappelijke karakteristiek van de singels 
en houtwallen zijn daarom de inspiratie voor de 
materialisatie en vormgeving. 
Het hout, de takken en de bladeren zijn de 
metaforen waarmee het landschap wordt vertaald 
naar vormgeving van kunstwerken. 

Onder maaiveld zijn er de massieve vormen, 
brede strepen en lijnen. Hier is het ontwerpmotief 
de stam van de boom. Voor de toeschouwer moet 
het zijn alsof de wanden worden bekleed met het 
hout van de stam, waardoor het idee ontstaat 
van de ‘houten tunnel’. Kunstwerk en landschap 
vloeien op deze wijze ineen.

Op en aansluitend aan het maaiveldniveau zijn 
het de takken en bladeren, die het landschap 
vertegenwoordigen. Takken en bladmotieven 
zijn de ontwerpthema’s voor leuningen en 
randafwerkingen. 
De hoge en lichte kunstwerken leiden tot 
transparante leuningen, minimale fl anken 
en ragfi jne constructies voor de bruggen en 
traversen.  

De materialisatie gaat uit van staal en beton, 
hiermee worden de hout- en bladmotieven 
uitgewerkt. Beton voor de zwaardere constructie-
onderdelen en onder maaiveld. Staal voor de 
lichte en hoge elementen. 
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4.4 Vier ‘families’ van kunstwerken

De families van de kunstwerken zijn gedefi nieerd 
op basis van belevingswaarde, gebruikswaarde 
en toekomstwaarde van het kunstwerk. (defi nitie 
‘Ruimtelijke kwaliteit’ Ontwerp Streekplan) 
Voor de materialisatie en vormgeving van de 
kunstwerken wordt onderscheid gemaakt tussen 
de ondergrondse en bovengrondse delen. Een 
en ander resulteert in ‘zwaardere’ constructies, 
maatvoering en materialen voor de twee families 
van kunstwerken die lager liggen ten opzichte 
van het maaiveld en ‘lichtere’ constructies, 
maatvoering en materialen voor de twee families 
van kunstwerken die hoger liggen ten opzichte 
van het maaiveld. 

1. traverse of brug over De Centrale As
2. tunnel tracé De Centrale As
3. tunnel onder De Centrale As
4. brug tracé De Centrale As

Per kunstwerk worden de ‘familie-kenmerken’ 
en het kwaliteitsniveau benoemd. Deze 
uitgangspunten zijn leidend voor het ontwerp van 
een kunstwerk.

kwaliteitsniveaus
Omdat het Nationaal Landschap een hoge 
ruimtelijke kwaliteit heeft en er bij de inpassing 
naar wordt gestreefd dit landschap zo ‘ongedeeld’ 
mogelijk te laten, is gezocht naar een manier 
om de ambitie voor de ruimtelijke inpassing en 
afwerking van de kunstwerken en knooppunten te 
beschrijven en categoriseren.
De omgevingskwaliteit is belangrijk voor 
een passende kwaliteit van een kunstwerk of 
knooppunt en speelt hierbij een sturende rol. 
Zodra er sprake is van een hoge kwaliteit van de 
omgeving kan de uitwerking van een kunstwerk 
niet achterblijven. Niet elk knooppunt wordt 
echter even frequent gebruikt en gezien. 
Vervolgens speelt de snelheid waarmee een 
kunstwerk wordt waargenomen een rol. Bij hoge 
snelheid kan niet elk detail worden opgemerkt. 
Een ‘sobere’ afwerking kan dan een hoge 
ruimtelijke kwaliteit tot gevolg hebben. Bij lage 
snelheid kan een zorgvuldige afwerking juist erg 
belangrijk zijn om tot een passende ruimtelijke 
kwaliteit te komen. 

Op sommige locaties kan een kunstwerk of 
knooppunt een rol vervullen als landmark en 
bijzondere betekenis geven aan de omgeving of 
de functie die het bekleed.

Er kan daarom per locatie en per kunstwerk of 
knooppunt meer of minder aandacht uitgaan 
naar de aansluiting op de omgeving, de 
afwerking en uitwerking van de constructie, 
de vangrails, de beplanting van de taluds, de 
verlichtingselementen etc.
Dit leidt tot de volgende drie kwaliteitsniveaus:

A. Hoge ambitie
Hieronder vallen de kunstwerken en knooppunten 
die van grote schaal en betekenis zijn voor een 
groter gebied. Dit kan letterlijk zijn door de grote 
maat en schaal van het kunstwerk of knooppunt, 
maar ook door de functie die wordt bekleed. Een 
voorbeeld is de faunapassage ter plaatse van de 
Ecologische Hoofdstructuur nabij de Valom, maar 
bijvoorbeeld ook de traverse van de Goddeloze 
singel. Deze kunstwerken verdienen bijzondere 
aandacht als het gaat om de uitwerking en 
afwerkingskwaliteit. Daarom wordt voorgesteld 
voor deze kunstwerken een prijsvraag uit te 
schrijven. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar de integrale 
vormgeving van wanden, fl anken en leuningen 
van de kunstwerken, die de omgeving 
verbinden en waar tegenaan gekeken wordt. 
De omgevingskwaliteit dient als inspiratie en 
ontwerpmotief. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen de afwerking van elementen, die met 
hoge en met lage snelheid worden gepasseerd. 
Elementen die met lage snelheid worden 
gepasseerd hebben een hoge ambitie.

B. Omgevingskwaliteit 
Hieronder vallen de kunstwerken die behoren 
bij het tracé van De Centrale As. Ook hier 
ligt de nadruk op de omgevingskwaliteit. Het 
uitgangspunt is dat De Centrale As ‘wegvalt’ in 
het landschap. Daarom wordt hier uitgegaan van 
een grote soberheid in het ontwerp.
Materialisatie en vormgeving staan in het teken 
van de kwaliteiten en karakteristieken van het 
Nationaal Landschap ‘de Noordelijke Wouden’. 
De uitwerking van deze kunstwerken maakt de 
infrastructuur van de weg ruimtelijk ondergeschikt 
aan de omgeving. 

C. Basiskwaliteit
Hieronder vallen de kunstwerken en knooppunten 
die vooral een functionele rol vervullen, zoals 
onder andere de landbouwtunnel(s), de rotondes 
en de wegvlakken van De Centrale As.

Aanbevelingen

1. Beeldkwaliteitplan knopen en kunstwerken
Omdat het tracé van De Centrale As een grote 
diversiteit kent aan knopen en kunstwerken 
is eenheid, samenhang en soberheid van 
belang bij de vormgeving. Om de ruimtelijke 
kwaliteit te waarborgen verdient het aanbeveling 
voorafgaand aan het ontwerp van de kunstwerken 
en een beeldkwaliteitplan op te stellen. 
Het beeldkwaliteitplan dient als ruimtelijk 
toetsingskader en bouwt voort op de ambitie 
die wordt verwoord in deze visie. Tevens kunnen 
hiermee de criteria worden vastgelegd voor een 
mogelijke prijsvraag.
Voor de Faunapassage en de brug van de 
Goddeloze Singel is een aparte ontwerpopgave 
gewenst.

2. ‘Kunst voor kunstwerken’
Samen met Keunstwurk kan een visie worden 
opgesteld waardoor kunst kan worden 
geïntegreerd in het ontwerp voor de knopen en 
kunstwerken. 
Op dit moment loopt er een project in de 
provincies Groningen en Drenthe, waarbij 
kunst de verbinding legt tussen landschap en 
infrastructuur. 
Ook voor De Centrale As gaat de voorkeur uit 
naar geïntegreerde kunst. De beeldende kunst kan 
daarmee een bijdrage leveren aan de ruimtelijke 
kwaliteit van de infrastructuur en het ‘ongedeelde 
landschap’. Hierdoor kunnen mogelijk additionele 
fi nancieringsmiddelen worden gevonden. Het 
verdient aanbeveling voor het vervolgtraject 
passende subisidie-trajecten op te starten.
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Een 6-tal kunstwerken bestaat uit een brug of 
traverse over De Centrale As, te weten:

• brug Goddeloze Singel (13) 
De brug vraagt om een bijzonder ontwerp, het 
moet refereren naar een weg uit het verleden die 
als ‘loopplank’ over De Centrale As gaat.

• traverse Kuikhorneweg (15)
• brug Zevenhuisterweg (16)
• brug Woudweg (17)
Deze kunstwerken zijn onderdeel van het tracé als 
holle weg en onderdeel van de structuur van het 
singellandschap

• brug Hillamaweg (26)
• traverse Prins Bernardstraat (27)
Deze kunstwerken zijn onderdeel van het tracé 
ten westen van Burgum en liggen op een korte 
afstand van elkaar. Eenvoudige en eenduidige 
vormgeving is uitgangspunt.

1

2

4

1. Wand ‘grof ’
2. Ligger ‘licht’
3. Kolom ‘fi jn’
4. Hek ‘fi jn, transparant’

3

1. traverse of brug over De Centrale As

principeprofi el gezien vanaf De Centrale As

CA

lint
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Een viertal kunstwerken bestaat uit een tunnel 
waarbij De Centrale As onder het maaiveld 
en het bestaande lint doorgaat. Van belang 
is dat het principeprofi el van het bestaande 
lint overeenkomstig de huidige situatie is. De 
tunnelbak van De Centrale As zal eenvoudig en 
sober worden uitgevoerd.

Het gaat om de volgende tunnels:

• tunnel onder de Doniaweg (6)
• de spoortunnels (14 en 21)

• het aquaduct (28)
Voor dit kunstwerk geldt een bijzondere 
ontwerpopgave, met name als het gaat om het 
combineren van een natuurlijke oever langs het 
Prinses Margrietkanaal.

4

1. Wand ´grof´
2. Ligger ´licht´
3. Kolom ´sober´
4. Hek/vangrail ´fi jn´

3

2. tunnel tracé De Centrale As

CACA
1

2
3

4
maaiveld

lint

1

2

principeprofi el gezien vanaf De Centrale As

CA

lint



80

De grootste groep van kunstwerken (12 stuks) 
bestaat uit tunnels onder De Centrale As. 

Het gaat daarbij om sobere tunnels, zoals de 
fi etstunnels (7a, 20, 22) en landbouwtunnels (30 
en 31). Hier geldt kwaliteitsniveau C. 

Voor de tunnel van de Kooilaan (5) dient het 
huidige profi el van de weg als uitgangspunt.

Voor de passage ecologische verbindingszone (12) 
geldt een bijzondere ontwerpopgave. 

De tunnels ten zuiden van het aquaduct (33, 34 
en 35) dienen op eenvoudige en eenvormige 
wijze te worden uitgevoerd, waarbij de taluds met 
inheemse soorten worden beplant (o.a. kommen 
met heidevegetatie).

1

2

4

1. Wand ´fi jn´
2. Ligger ´sober, ingetogen´
3. Kolom ´fi jn´
4. Hek/vangrail geïntegreerd

3

3. tunnel onder De Centrale As

CA

1
2

3

4
maaiveld

1

lint lint

principeprofi el gezien vanuit lint

CA

lint
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Een viertal kunstwerken bestaat uit een brug 
als onderdeel van De Centrale As. De bruggen 
worden sober uitgevoerd waarbij één constructie 
voor vangrail en hekwerk wordt ontworpen als 
onderdeel van De Centrale As. 

De delen onder de bruggen hebben een hoger 
ambitieniveau. Dat geldt voor de brug over de 
Stroobossertrekweg en -vaart (3), maar in grotere 
mate voor de faunapassage (10). Met name voor 
dit kunstwerk ligt een bijzondere ontwerpopgave 
in combinatie met een info/educatiecentrum. 
Onderzocht dient te worden op welke wijze een 
‘lichte’ en transparante draagconstructie kan 
worden gerealiseerd in combinatie met de hoogte 
van het wegdek ten opzichte van het maaiveld. 
Dit laatste in verband met lichttoetreding onder 
het kunstwerk voor de ontwikkeling van fl ora en 
fauna.

De knooppunten Quatrebras (18) en Sumar 
(29) bestaan uit bruggen als onderdeel van De 
Centrale As en de ontsluiting naar respectievelijk 
Hurdegaryp en Garyp. Deze dienen op eenzelfde 
wijze te worden vormgegeven. 

1

2

4

1. Wand ´fi jn´
2. Ligger ´sober, ingetogen´
3. Kolom ´transparant´
4. Hek/vangrail geïntegreerd

3

4. brug tracé De Centrale As

principeprofi el gezien vanuit lint / De Centrale As

CA

lint
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Leeswijzer

In hoofdstuk 2 ‘visie op hoofdlijnen’ is 
aangegeven welke punten een rol spelen bij de 
vormgeving van compensatie en mitigatie rond de 
aanleg van De Centrale As. In dit hoofdstuk wordt 
deze uitwerking concreet geformuleerd en op 
kaart uitgewerkt. In hoofdstuk 3 “Visie op de lijn” 
is al een belangrijke stap gezet naar een optimale 
inpassing van de weg in het landschap. Daar waar 
de weg de landschappelijke structuur volgt, wordt 
deze als het ware ‘ingepakt’ in het landschap. 
Vooral de keuze van een beplante middenberm 
is voor de vleermuizen - waardevolle soorten in 
dit landschap - een belangrijk punt waarvan ze 
kunnen profi teren. Een middenberm biedt ook de 
mogelijkheid om bij de aanleg van faunapassages 
kortere lengten te ondertunnelen en tussentijds 
- ter plaatse van de middenberm - daglicht te laten 
invallen. In de open landschappen ligt het accent 
op een compact profi el om het ruimtebeslag te 
verkleinen. 

In dit hoofdstuk wordt de compensatie en 
mitigatie verder uitgewerkt. Waar dat kan 
worden concrete voorstellen gedaan over 
locatie en grootte van passages en andere 
zaken. Op sommige plaatsen vergt de inpassing 
beleidsmatig nog een nadere uitwerking. 
Verschillende bijzondere locaties langs de 
as, deels genoemd in hoofdstuk 3, worden 
omschreven met een toelichting over de 
ecologisch gewenste invulling. Het gaat vooral 
om de kruising met de EHS bij De Valom, de 
ecologische verbindingszone bij Kuikhorne, de 
ondertunneling van het spoor vlak ten oosten van 
Hurdegaryp en de kansen en knelpunten van een 
Robuuste Natte As bij Burgum.

De gebiedsuitwerking vindt plaats aan de 
hand van mogelijke typen faunapassages en 
mogelijkheden voor landschappelijke inpassing. 
Ze worden in paragraaf 5.1 voorgesteld. In 
paragraaf 5.2. komt de gebiedsuitwerking aan de 
orde, waarbij het tracé in een aantal eenheden 
– passend bij de landschappelijke indeling – is 
opgedeeld.

Voorzieningen:
1. Fly - over
2. Paluduct (Galamadammen)
3. Kleine natte faunapassage
4. ‘Hop-over’

5. Aangepast kunstwerk (brede loopstrook)
6. Paluduct
7. Grote droge faunapassage
8. Raster

1

2

4

3

5

6

8

7



83
in

pa
ss

in
gs

vi
si

e
de

 c
en

tr
al

e 
as

5compensatie en mitigatie

5.1 Faunapassages en overige technische     
     voorzieningen

De ecologische inpassing van de weg kan naast 
de landschappelijke inpassing door middel van 
hoogteligging en beplanting gerealiseerd worden 
door de aanleg van faunapassages, aanpassing 
van kunstwerken, zoals bruggen en tunnels, en 
met technische voorzieningen. De functie van de 
passages en andere voorzieningen is het zoveel 
mogelijk in stand houden van de bestaande 
ecologische infrastructuur: de verbindingsroutes 
tussen verschillende leefgebieden van diverse 
faunagroepen zoals vissen, zoogdieren, 
vleermuizen, vogels en amfi bieën. Deze 
voorzieningen vormen de bouwstenen voor 
ecologische inpassing van de weg op lokaal 
niveau en worden in het volgende overzicht 
beknopt gepresenteerd.

fl y-over en paluduct
Twee voorzieningen zijn relatief grootschalig: een 
fl y-over en een paluduct, bij respectievelijk De 
Valom en het aquaduct bij Burgum. 
De fl y-over overspant op palen een brede 
nat-droog gradiënt van open water, moeras 
en grasland en dient een lengte te hebben van 
150 meter. Door de palenconstructie blijft de 
open zichtlijn zo veel mogelijk gehandhaafd. 
De brug wordt zo ontworpen dat voldoende 
licht aanwezig is voor vegetatie-ontwikkeling. 
De verbindingszone die geschikt is voor 
verschillende faunagroepen zoals ree, otter, 
waterspitsmuis, vissen, waaronder de kleine 
en grote modderkruiper, meervleermuis, kleine 
marterachtigen en amfi bieën. De verbindingszone 
dient geschikt te zijn voor verschillende 
diersoorten zoals ree, otter, waterspitsmuis, 
meervleermuis, kleine marterachtigen, vissen 
(waaronder kleine en grote modderkruiper) en 
amfi bieën. De grootte en het continue karakter 
van de verbinding maken het mogelijk dat minder 
mobiele soorten de fl y-over kunnen passeren, 
zonder onderbrekingen in de geschikte habitat. 

Het paluduct betreft een aquaduct, voorzien van 
een royale moerasoever zodat een doorlopende 
natuurlijke oeverlijn blijft bestaan waarlangs 
oevergebonden soorten, zoals bijvoorbeeld de 
waterspitsmuis, kunnen bewegen.

aangepaste kunstwerken
Bruggen en tunnels worden voorzien van 
loopstroken en/of moerasoevers, afhankelijk 
van het type kruising. Een brug op hoogte heeft 
zodanige dimensies, dat meer- en watervleermuis 
onder de brug door kunnen vliegen (de hoogte 
dient daartoe minimaal 1-1,5 m boven de waterlijn 
te zijn). Smalle loopstroken, voorzien van grazige 
of ruige vegetaties (minimaal 1,5 m breed en 2 m 
hoog) voldoen voor kleine marterachtigen, maar 
voor reeën zijn brede loopstroken (grootte: 12 m 
breed en 4 m hoog) noodzakelijk. 

grote faunapassages
Grote natte en droge faunapassages bieden 
verbindingsroutes in deelgebieden tussen de 
kunstwerken. Een grote natte faunapassage 
biedt via een waterloop van minimaal 4 m 
breed doorgang voor vis en andere water- en 
oeverorganismen. Daarnaast heeft een grote 
natte faunapassage voldoende doorvlieghoogte 
voor water- en meervleermuis. Ze is voorzien van 
moerasoevers voor soorten als de waterspitsmuis. 
Een grote droge faunapassage is minimaal
4 m breed en 2 m hoog. Ze is voorzien van 
een grazig/ruig substraat met aan weerszijden 
een stobbenwal of raster ter geleiding naar de 
passage.

kleine faunapassages
De kleine uitvoering van de faunapassages 
is ca. 1 m breed en 1-1,5 m hoog en voldoet 
onder meer voor kleine marterachtigen (kleine 
droge faunapassage) of voor amfi bieën (kleine 
natte faunapassage). Ook hier is geleiding via 
bijvoorbeeld een stobbenwal of amfi bieënwand 
van belang.

duikers voor de waterkant
Het plaatsen van duikers onder de weg (met een 
diameter van minimaal 80 cm) op strategische 
locaties kan het slotenwerk voor een belangrijk 
deel in stand houden. Deze voorzieningen zijn 
vooral van belang voor vissoorten zoals de kleine 
modderkruiper.

‘hop-overs’
Waar de weg de kavelrichting kruist kunnen 
zogenoemde ‘hop-overs’ ingepast worden. 
Op relevante locaties waar de weg bestaande 
elzensingels of houtwallen doorkruist zullen 
nieuwe singels of houtwallen de weg fl ankeren 
over een lengte van minimaal 75 m. Een 
begroeiinghoogte van minimaal 4 m doet 
vleermuizen, muizenetende roofvogels en uilen, 
jagend boven de grazige randen langs de singels 
en houtwallen, op voldoende hoogte de weg 
oversteken. Van belang is wel dat een goede 
aansluiting met het aangrenzende singelnetwerk 
aanwezig is.

overige voorzieningen
Overige ecologisch relevante aspecten 
van de aankleding van de weg zijn rasters, 
bermbegroeiing en verlichting. Rasters in allerlei 
vormen en maten zijn nodig om dieren te 
geleiden naar faunapassages om te voorkomen 
dat ze de weg elders oversteken. 

Puinbermen zijn relatief arm aan muizen en 
beperken daardoor de aantrekkingskracht voor 
muizeneters zoals kerkuilen hetgeen het aantal 
verkeersslachtoffers beperkt. 

Wegverlichting kan een barrière opwerpen voor 
vleermuizen. Daarom is het achterwege laten 
van verlichting of adequaat verlichten vanuit 
ecologisch gezichtspunt het beste. Dit betekent 
dat ecologisch belangrijke zones niet worden 
verlicht, de verlichting zo weinig mogelijk het 
buitengebied in schijnt en dat bijvoorbeeld 
kunstwerken alleen laag op de weg verlicht 
worden.
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1

5.2 Gebiedsuitwerking

De gebiedsuitwerking is als volgt opgebouwd. 
Naast een kaart waarop de verschillende 
voorstellen voor faunapassages en/of andere 
ecologische inpassing zijn aangeduid, is er een 
begeleidende tekst met toelichting. Hierin wordt 
kort ingegaan op de wenselijkheid van passages, 
waarom voor welke passages is gekozen en in 
hoeverre geleiding dan wel habitatversterking aan 
de orde is.

Dokkum-oost
Landschapstype: open kleiweidelandschap rond 
het Dokkumer Grutdjip
Profi el : basisprofi el 2x1, in het zuidelijke deel 
profi el open landschap

In dit gebiedsdeel loopt De Centrale As door een 
open landschap waarbij in het noordelijk deel 
de weg tegen Dokkum aanloopt. In het centrale 
open deel broeden kleine aantallen weidevogels 
die deels door de weg worden verstoord. 
Compensatie hiervan is ter plaatse niet goed 
mogelijk, zeker met het oog op toekomstige 
ontwikkelingen en de ligging tegen de stad. Deze 
opgaaf (2-4 paren kritische weidevogels) kan 
daarom beter worden overgeheveld naar andere 
gebiedsdelen van De Centrale As.

De Stroobosser Trekfeart is een potentieel 
belangrijke trekroute voor meervleermuizen. 
Hier is een zodanige overbrugging vereist, dat 
de hoogte tussen de waterlijn en de onderkant 
van het kunstwerk minimaal 1,0 - 1,5 m is. Bij 
verlichting van dit kunstwerk dient uitstraling naar 
het water voorkomen te worden. De brug over het 
Dokkumer Grutdjip ligt al op hoogte. 

In het zuidelijke deel is sprake van profi el 2 met 
een laag beplante middenberm; de weg ligt hier 
op de overgang naar het open landschap. Om 
de aantrekkelijkheid voor muizenetende vogels 
te beperken wordt de middenberm als puinberm 
met braam en hondsroos uitgevoerd. 

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de achterzijde van dit rapport.
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Dokkumer Wouden
Landschapstype: singellandschap
Profi el : singellandschap – met puinberm langs de 
asfaltrand 

De Centrale As vormt hier een nieuwe weg in 
het landschap, parallel aan de landschappelijke 
structuur. Doordat de weg tussen de singels 
valt worden maar weinig singels doorsneden. 
Wel raakt het singelgebied als geheel meer 
versnipperd omdat de eenheden tussen de 
Kooilaan en Doniaweg én het gebied tussen de 
Doniaweg en de Dwarslaan worden doorsneden. 
Dit kwaliteitsverlies van het singellandschap 
zou kunnen worden opgevangen door 
kwaliteitsversterking in het gebied ten oosten en 
zuidoosten van Damwoude. Het westelijk deel 
van de Achterweg kan, onder voorwaarde dat een 
goede ontsluiting van de aanliggende landerijen 
voor de agrariërs verzekerd is, worden opgeheven. 
Dit dient nader te worden uitgewerkt.
Ten oosten van Damwoude ligt ook het Halepad 
dat door de nieuwe weg doorsneden wordt. Nader 
uitgezocht moet worden of er een combinatie 
mogelijk is met een faunapassage en op die wijze 
de weg te kruisen. Dit is afhankelijk van de locale 
bodemopbouw en hoogteligging.

Voor dit gebied zijn, op de plaatsen waar 
loodrecht op De Centrale As een singelstructuur 
aanwezig is, hop-overs voor vleermuizen 
voorgesteld in combinatie met kleine 
faunapassages. Voor de fi etstunnel ter hoogte 
van de Dwarslaan past een loopstrook voor 
fauna. Voor de Kooilaan zijn de ambities hoger, 
aangezien er ook een locatie gevonden moet 
worden waar qua hoogte wat grotere zoogdieren 
– ter grootte van een ree – veilig kunnen passeren. 
Aan de zuidkant van de tunnel kan een passage 
voor reeën worden gerealiseerd, die begeleid 
wordt door een stobbenwal of ecorichel. Van 
belang is dat deze passage en de aan- en 
afvoergebieden weinig tot niet worden verlicht. Tot 
ongeveer 50 m vanaf de passage is uitrastering 
met een grofwild- en kleinwild-raster aan te 
bevelen. Wanneer de voorgestelde maatregelen 
zijn uitgevoerd kan per singelblok (eenheid tussen 
verschillende wegen) op enkele plaatsen De 
Centrale As worden gepasseerd. 

We gaan in het singellandschap en op afstand van 
bebouwing niet uit van verlichting. Bij kruispunten 
en oversteken is verlichting vanuit andere 
belangen wenselijk; daar kan gebruik gemaakt 
worden van object-gerichte verlichting met weinig 
uitstraling naar de omgeving. 

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de achterzijde van dit rapport.
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passage Robuuste Natte As – De Valom
Landschapstype: deels open brede laagte met 
overgangen naar Singellandschap
Profi el : hoge weg op poten

De Centrale As passeert hier de EHS die in dit 
deel van Nederland een hoge ambitie kent als 
Robuuste Natte As. Dit zijn de meest prioritaire 
verbindingen in Nederland die de grote 
moerasgebieden ecologisch met elkaar moeten 
verbinden. In dit geval betreft het de lijn Grutte 
Wielen – Lauwersmeer. Deze aanduiding betekent 
dat de EHS hier zodanig gepasseerd moet kunnen 
worden door dieren, dat er geen barrièrewerking 
uitgaat van nieuwe infrastructuur. In het 
optimale geval is ondertunneling te verkiezen. 
Uitgangspunt is evenwel een overbrugging. 
Er dient sprake te zijn van een transparante 
fl y-over om een variatie aan habitattypen te 
kunnen bedienen en een continu doorlopen van 
deze vegetaties/habitats mogelijk te maken. 
Door uit te gaan van een weg op ‘palen’, kan 
de transparante overspanning veel langer 
zijn dan enkele tientallen meters waardoor de 
mogelijkheden voor onderdoorgang sterk worden 
vergroot. We gaan uit van een lengte van 150 m. 
Een dergelijke fl y-over biedt ook landschappelijk 
en recreatief een sterk gebaar, waarbij de weg als 
het ware over de EHS wordt getild. Dergelijke 
oplossingen zijn ook voorzien op andere locaties 
in Nederland waar infrastructuur de Robuuste 
Natte As kruist. De waterloop vanuit het Houtwiel 
wordt zodanig aangelegd dat hij onder de weg 
op palen doorloopt. Een combinatie met een 
overbrugging van De Falomsterfeart kan ook de 
fi etsmogelijkheden optimaliseren (zie kaart en 
opmerkingen in hoofdstuk 3). Het gedeelte door 
de EHS wordt vervangen door een alternatieve 
route aan de noordkant.

Het oude tracé van de weg kan worden afgebouwd 
waarbij wel de mogelijkheden voor fi etsverkeer 
blijft bestaan. Dit kan door het fi etspad op 
hoogte te leggen/houden. Ter plaatse van de 
overbrugging van de (ondiepe) waterloop vanuit 
het Houtwiel kan het fi etspad op palen worden 
aangelegd (met een brugleuning). De huidige 
weg kan worden afgewaardeerd naar een weg 
voor zeer lokaal verkeer, lager liggend dan het 
fi etspad en ter plaatse uitgevoerd als keienstrook 
(eventueel in een verharding). Dit dient tenminste 
plaats te vinden over dezelfde lengte als de 
nieuwe aan te leggen fl y-over. Eventueel hoog 
water in de centrale waterloop in het Houtwiel (dit 
zal incidenteel in de winterperiode voorkomen) 
loopt over deze keienstrook heen. Het fi etspad 

gaat via een overkluizing op palen over het water 
heen. Verlichting van dit deel van de EHS is niet 
wenselijk. 

De aanleg van De Centrale As leidt op deze 
wijze tot een beperkte barrièrewerking maar 
biedt juist veel mogelijkheden voor passage 
van dieren, zeker in vergelijking met de huidige 
situatie. Ter plaatse dient het ruimtebeslag van 
de nieuwe weg en de uitstraling ervan te worden 
gecompenseerd (7 ha).Deze compensatie kan 
het beste plaatsvinden via de hoge gronden 
tussen de Bovenweg en de EHS, omdat daarmee 
de gradiënt van hoog naar laag als onbemest 
natuurgebied kan worden ingericht. Op de kaart is 
een zoekgebied voor deze compensatie nu vooral 
aan de oostkant getekend, maar een nadere 
afstemming is nodig. Deels zou ook opgeschoven 
kunnen worden naar de westkant. 

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de achterzijde van dit rapport.
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ecologische verbinding Kuikhorne
Landschapstype: deels open laagte met 
overgangen naar singellandschap
Profi el : hoge weg op de dijk

Op de plaats waar het vastgestelde tracé 
langs loopt komen verschillende structuren bij 
elkaar. Dat geldt voor de historisch belangrijke 
Goddeloze singel, het bestaande spoor, een natte 
ecologische verbindingzone en het tracé zelf. 
Een dergelijk knooppunt biedt geen optimale 
oplossing om alle structuren goed tot hun 
recht te laten komen. Er is een voorstel gedaan 
in hoofdstuk 3 om deze knoop te ontrafelen 
en de kruising met de ontsluiting vanuit de 
rondweg Veenwouden naar het noorden op te 
schuiven. Aansluitend kan ook de ecologische 
verbindingszone omgelegd worden, waarvoor 
twee mogelijkheden zijn die nog nader uitgewerkt 
moeten worden:
Gele route op de kaart: een route die parallel loopt 
aan de Oostersingel en vervolgens De Zwette en 
het spoor kruist met grote faunaduikers. Deze 
route staat thans op de kaart van de Provinciale 
EHS maar heeft als beperking dat voor een deel 
de wat hoger gelegen strook tussen spoor en De 
Zwette wordt gevolgd. 
Blauwe route op de kaart: een route via de 
Zwemmer en de natuurlijke laagten in het 
landschap, die na passage van de bestaande 
spoorbrug afbuigt naar het westen om vervolgens 
weer aan te sluiten bij de Goddeloze singel. Een 
kanttekening bij deze route is de passage van 
camping en jachthaven waardoor onderbrekingen 
in de zone optreden ofwel een herinrichting ter 
plaatse nodig is. 

In beide gevallen kan in de lage terreinkom ten 
noorden van het spoor – waar in de sloten kwel 
optreedt en bijzondere waarden voorkomen – ter 
compensatie van de aanleg van De Centrale As 
natuurontwikkeling worden uitgevoerd. Op kaart 
is het zoekgebied aangegeven. Ter kruising van 
het nieuwe tracé wordt een grote faunapassage 
geplaatst die zowel geschikt is voor soorten van 
drogere milieus (marterachtigen) en natte milieus 
(otter, moerasfauna e.d.).

Aanleg van rasters (grof- en kleinwildraster) 
in aansluiting op de faunapassages is in beide 
alternatieven nodig voor het geleiden van 
dierbewegingen. Er wordt vanuit gegaan dat 
ter plaatse geen verlichting wordt gebruikt om 
nachtelijke dierbewegingen zo weinig mogelijk te 
verstoren.

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de achterzijde van dit rapport.
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’Groene scheg’ Hurdegaryp - Noardburgum
Landschapstype: singellandschap
Profi el: holle weg – holle weg met puinlaag en 
braam in de middenberm, ten westen van de 
Foksegatten basisprofi el 2x2

Het coulisselandschap ten zuiden van het 
spoor dat zich uitstrekt van Hurdegaryp via de 
Foksegatten naar de Wester- en Oostersingel bij 
Noardburgum heeft een noord-zuid oriëntatie. 
Dit betekent dat het gekozen tracé - parallel aan 
spoor en De Zwette - dwars op de gradiënt in 
het landschap ligt. Door het relatief kleinschalige 
karakter van dit deel en de kleinere eenheden 
tussen de bestaande infrastructuur treedt een 
sterke versnippering op. Daarom is er vanuit 
landschappelijke overwegingen voor gekozen om 
de weg te laten verzinken in het landschap, in de 
vorm van een hol profi el. Dit vergt op meerdere 
locaties en zeker daar waar sprake is van een 
goed ontwikkelde singelstructuur, een hop-over 
voor vleermuizen. Het verwezenlijken van kleine 
faunaduikers is hier technisch lastig, vanwege de 
enigzins verdiepte ligging. Kwaliteitsversterking 
van het landschap is wenselijk tussen de 
Woudweg en Noardburgum. 

Een bijna letterlijk knooppunt van infrastructuur 
betreft de kruising met de Foksegatten en de 
‘ovonde’ tussen de Foksegatten, de Rijksstraatweg 
en de Woudweg. Deze verkeersknoop is door zijn 
omvang vrijwel niet inpasbaar met aanpassingen 
in het profi el van de weg. Vanuit het landschap 

is er daarom voor gekozen dit knooppunt in 
het groen te zetten, dat wil zeggen met bos 
te omgeven. Hiervoor is een mozaïekbos 
voorgesteld. Vanuit de ecologie wordt dit 
gesteund, met dien verstande dat de begroeiing 
hoog genoeg is (wordt) voor overvliegende 
vleermuizen. De kruising met de Foksegatten 
krijgt een sterk groen karakter, in die zin dat 
de huidige groene laan wordt doorgetrokken 
onder het nieuwe tracé door. Dit biedt tevens 
mogelijkheden voor een faunastrook parallel aan 
de Foksegatten zelf. In elk geval is ter plaatse 
ook een hop-over voor vleermuizen wenselijk. 
Een punt van aandacht in dit deel is de enigszins 
verdiepte ligging, waarvan de hydrologische 
consequenties in het kader van het ontwerp nog 
nader worden bekeken. Uitgangspunt is in elk 
geval, dat geen bemaling plaatsvindt. 

Richting Hurdegaryp snijdt het tracé het open 
gebied aan. Hier is sprake van kleinschalig reliëf, 
waarbij tussen het nieuwe tracé en het spoor 
een lager gelegen gebied ligt met in de sloten 
bijzondere waterplanten en mogelijk beschermde 
vissoorten. Daar waar het tracé sloten kruist zijn 
duikers nodig om het huidige watersysteem in 
stand te houden en versnippering van populaties 
van waterplanten en waterdieren te voorkomen. 
Het spoor wordt gepasseerd via een tunnel; vlak 
ten oosten ervan is een ruime passage voor fauna 
wenselijk. 

Ten noorden van het spoor ligt het Bûtenfjild 
met de natuurgebieden Japmuoiskolk, Ottema-
Wiersma reservaat en d’Amelannen. Het tracé ligt 
op een afstand van 250 m (Japmuoiskolk) tot 500 
m (d’Amelannen) van deze gebieden waardoor 
geen habitatverlies optreedt en verstoring (zeer) 
beperkt is. Om evenwel verstoring richting deze 
natuurgebieden zoveel mogelijk te voorkomen, 
vooral van het licht van rijdende auto’s, is 
afscherming van de weg richting Bûtenfjild 
wenselijk. Voorgesteld wordt dat te doen via een 
lage wal met begeleidende begroeiing van vooral 
grauwe wilg. Dit sluit goed aan op het beeld 
van de huidige spoorlijn. Hoe dit precies vorm 
gegeven moet worden, ook in relatie tot andere 
belangen in dit gebied en de aansluiting bij de 
Ottemaweg dient nader te worden uitgewerkt. 
De ruimte tussen het spoor en de nieuwe 
weg kan gebruikt worden voor kleinschalige 
natuurontwikkeling. Vergelijkbaar met andere 
brede waterpartijen in de omgeving kunnen hier 
ondiepe waterplassen ontwikkeld worden waar 
krabbenscheervelden ontstaan ten behoeve van de 
groene glazenmaker. 

We gaan in dit deel van het singellandschap en op 
afstand van bebouwing uit van geen verlichting. 
Bij kruispunten en oversteken is verlichting vanuit 
andere belangen wenselijk; daar kan gebruik 
gemaakt worden van toepasselijke verlichting 
met weinig uitstraling naar de omgeving. In de 
middenberm van de holle weg is sprake van een 
puinberm. 

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de achterzijde van dit rapport.
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Hurdegarypster Warren – Burgum-west
Landschapstype: singellandschap met open laagte 
en overgangen Hurdegarypster Warren
Profi el : singellandschap – met een ijle uitvoering 
ter hoogte van de opener landschapstrajecten

Na de kruising met de Rijksstraatweg herneemt 
De Centrale As een noord-zuid oriëntatie en 
loopt in dit deel grotendeels parallel aan de 
landschappelijke structuur. Na een eerste, wat 
hoger deel tegen de Rijksstraatweg doorkruist de 
nieuwe weg de Hurdegarypster Warren met ten 
noorden van de Burgumerfeanster Feart een open 
zone. In deze open zone, maar vooral ook op 
de overgangen liggen verschillende ecologische 
waarden. Dit leidt tot de inpassing van een kleine 
faunaduiker op de rand van de hogere gronden en 
een grote faunaduiker, met een minimale hoogte 
van 1,0 m boven de waterrand, ter plaatse van de 
Burgumerfeansterfeart. Deze dient als passage en 
trekroute voor vleermuizen (watervleermuizen). 
De verstoring die van de weg uitgaat leidt er toe, 
dat dit open deel minder geschikt wordt voor 
weidevogels. Compensatie kan plaatsvinden in 
kwaliteitsversterking van het open landschap 
(aangepast gebruik). Er bestaat dan evenwel een 
voorkeur voor het Bûtenfjild (in combinatie met 
de opgave vanuit Dokkum-oost) omdat daar de 
kansrijkdom en het perspectief op langere termijn 
voor weidevogels gunstiger is. 
 
Ten zuiden van de Simmerdyk loopt de nieuwe 
weg door het landschap van de pingoruïnes, 
tussen enkele pingoruïnes door en langs de 
rand van één van de pingoruïnes. Dit leidt ertoe, 
dat deze kleine natuurgebiedjes meer onder 
invloed van verstoring komen te staan, met 
name van geluid en licht (van voorbij rijdende 
auto’s). Daarnaast is een aandachtspunt 
dat in deze pingoruïnes zwaar beschermde 
waterspitsmuizen voorkomen. Beide zaken 
vragen om compensatie. Naast de aanleg van 
een grote faunapassage in combinatie met een 
hop-over (mitigatie) kan de compensatie bestaan 
uit habitatversterking, door de aanleg van natte 
laagten in aansluiting op de huidige pingoruïnes 
en langs de vaarten die de pingoruïnes verbindt. 
Deze natte laagten kunnen zeer geschikt zijn voor 
waterspitsmuizen en andere diersoorten alsmede 
voor bijzondere plantensoorten, mits goed 
beheerd en voorzien van de goede waterkwaliteit 
(geen opmalingswater vanuit de boezem). Natte 
laagten zouden in de winterperiode – zoals ook 
het geval met pingoruïnes – dienst kunnen doen 
als tijdelijke opvangbekkens voor regenwater. 
Habitatversterking behelst ook het versterken van 

de houtwallen en singels die in de omgeving van 
de pingoruïnes aanwezig zijn. De voorgestelde 
uitwerking biedt ook de mogelijkheid om 
een voetpad aan te leggen, waarbij langs de 
pingoruïnes en andere elementen kan worden 
gewandeld.

We gaan in dit deel van het landschap er vanuit 
dat er - op afstand van bebouwing – geen sprake 
is van verlichting. Bij kruispunten en oversteken is 
verlichting vanuit andere belangen wenselijk; daar 
kan gebruik gemaakt worden van toepasselijke 
verlichting met weinig uitstraling. 

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de achterzijde van dit rapport.
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voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de achterzijde van dit rapport.
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EHS-Robuuste Natte As Prinses Margrietkanaal 
Burgum
Het tracé van De Centrale As loopt via een 
aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal 
door terwijl de huidige weg over het kanaal blijft 
gehandhaafd voor lokaal verkeer. Evenals bij De 
Valom ligt hier een ecologische verbindingszone 
die in het rijksbeleid als zoekgebied voor de 
Robuuste Natte As is aangeduid. Dit betekent, 
dat hier beleidsmatig een hoge ambitie ligt 
om er een robuuste ecologische verbinding 
te realiseren. Geheel anders dan bij De Valom 
zijn hier momenteel geen (grote) bestaande 
natuurgebieden aanwezig én vormt de 
industriezone van Burgum een groot knelpunt 
in de verdere oostwaartse ontwikkeling van 
de Robuuste Natte As. Vlak voorbij Burgum 
bevinden zich aan weerszijden van het Prinses 
Margrietkanaal weer natuurgebieden, zijnde 
de Soestpolder en de strook richting Klein 
Zwitserland. 

Ontwikkeling van de EHS of eventueel de 
Robuuste Natte As op deze plaats vraagt in 
de eerste plaats een goede passage van het 
aquaduct. Vanuit ecologische invalshoek 
biedt het aquaduct goede mogelijkheden voor 
meervleermuizen om het kanaal te passeren. 
Via de aanleg van een ‘paluduct’ kan ook een 
moerasstrook over het aquaduct heen worden 
‘getild’. Een dergelijk ‘paluduct’ wordt toegepast 
bij het aquaduct Galamadammen. Deze 
moerasstrook is van een breedte van 25 m. In 
combinatie met het kanaal lijkt deze moeraszone 
voldoende groot voor soorten als otter, 
moerasvogels en muizensoorten, ook al omdat de 
ambities hier voor de Robuuste Natte As minder 
groot zijn, en geen soorten van droge milieus 
hoeven te worden gefacilliteerd. 

Wanneer geïnvesteerd wordt in een adequate 
kruising is ook een goede landschappelijke 
invulling nodig. Daarbij past voor de zuidoever 
van de Wide Ie de ontwikkeling als natuurzone. 
Door de afsnijding van het Prinses Margrietkanaal 
ontstaat een eiland aan de noordzijde dat door 
de aanleg van het aquaduct de vorm van een 
schiereiland krijgt. Door het gedeelte dat de Wide 
Ie insteekt af te scheiden van de rest via een 
overstromingsvlakte kan een broedeiland voor 
beschermde en zeldzame vogelsoorten ontstaan. 
Een goede inrichting en toegesneden beheer 
is hierbij vereist. Het gedeelte tussen het tracé 
van de nieuwe en oude weg zou overstromings- 
en bergingsgebied kunnen worden. In 
samenhang met de voorziene ontwikkeling van 

bedrijventerrein ten zuiden van de Wide Ie dient 
een nadere uitwerking plaats te vinden, ook om 
een optimale inpassing van een bedrijvenlocatie 
in de omgeving te vinden. 

De passage van Burgum langs de EHS dan wel 
het Prinses Margrietkanaal blijft voor dieren 
problematisch. Voor landdieren is de passage 
van Burgum bijkans onmogelijk maar voor de 
doelsoorten – met name de Otter - bestaan er 
mogelijkheden omdat het hier mobiele soorten 
betreft die afstanden tot enkele honderden 
meters goed kunnen overbruggen. Binnen die 
context zijn aan de oostzijde van de huidige brug 
groene elementen te vinden die in de toekomst 
als zodanig ontwikkeld kunnen worden. Van een 
Robuuste Verbinding is dan uiteraard nog geen 
sprake. In deze inpassingsvisie wordt voorgesteld 
om in elk geval een paluduct aan te leggen en 
deels tussen het aquaduct en de bestaande brug 
een brede natte zone. Dit staat een eventuele 
toekomstige ontwikkeling van een ecologische 
verbinding niet in de weg, ongeacht welke ambitie 
er wordt gekozen. 

Stinswei Garyp
Landschapstype: open landschap met overgangen 
naar het singellandschap
Profi el : basisprofi el 1x2

In dit gebiedsdeel loopt De Centrale As op de 
rand van het open en besloten landschap, waarbij 
in het noordelijk deel de Stinswei zelf loopt. Aan 
de noordkant ligt een open agrarisch gebruikt 
graslandgebied met hoge natuurwaarden in de 
vorm van weidevogels en bijzonder planten- en 
dierenleven in de sloten. Door de aanleg van de 
weg zal er een zekere verstoring van weidevogels 
plaatsvinden. Compensatie hiervan is nodig 
conform het Streekplan. Dit kan door elders in 
het gebied – op afstand van de weg – het gebruik 
en beheer meer te richten op de weidevogels 
en zo kwaliteitsversterking bewerkstelligen. 
Deze opgaaf is nader gekwantifi ceerd in de 
ecologische toetsing. De precieze uitwerking 
ervan zal plaatsvinden in een nadere, integrale 
gebiedsuitwerking.

Om de verstoring van weidevogels te verminderen 
wordt - ook vanwege landschappelijke redenen 
- voorgesteld om de weg te begeleiden met een 
iets oplopende berm (tot 1 m aan wegzijde), die 
daardoor enigszins aan het oog onttrokken wordt. 
Een verdiepte ligging is niet wenselijk om effecten 
op de hydrologie te voorkomen. Vanwege het 
belang van het slotennetwerk in het gebied zijn 

ter mitigatie verschillende duikers opgenomen. 
De Pastoriefeart en de Skipfeart parallel aan de 
Eendrachtweg zijn als (potentiële) trekroutes 
van belang voor (meer)vleermuizen. Om die 
reden dienen ze te worden overbrugd op 1,0 
- 1,5 m hoogte boven de waterlijn. Aansluitend 
op de landschappelijke structuur worden voorts 
een hop-over en enkele kleine faunapassages 
voorgesteld. Er wordt vanuit gegaan, dat dit deel 
van het tracé niet wordt verlicht. 

Een belangrijk vraagpunt voor het gebied rond 
de Stinswei is de invulling van de agrarische 
bedrijfsvoering. Eén van de redenen om het tracé 
naar het zuiden te verleggen is de natuurwaarde 
van het noordelijke deel van dit deelgebied, 
met verschillende zwaar beschermde soorten 
en hoge dichtheden aan weidevogels, terwijl er 
bovendien een drinkwaterbeschermingsgebied 
ligt. Het huidige gekozen tracé heeft als effect, 
dat het zowel de ruimte tussen het tracé en 
Westerein-Easterein als de omvang van de 
boerenbedrijven ten zuiden van de nieuwe weg 
beperkt. Bedrijfsverplaatsing naar het gebied ten 
noorden van het tracé kan de natuurwaarden juist 
weer in het geding brengen. Dit vraagt om een 
zeer zorgvuldige uitwerking in overeenstemming 
met de betreffende herinrichting van het gebied. 
Ook dit zal in genoemde nadere integrale 
gebiedsuitwerking aan de orde komen.
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Sumarreheide 
Landschapstype: houtwallenlandschap 
Profi el : houtwallenlandschap 

De Centrale As volgt hier het bestaande tracé 
maar wordt wel breder dan de huidige 1x2 weg. De 
nieuwe strook komt volgens het gekozen tracé aan 
de westkant van de weg te liggen. Het bestaande 
tracé ligt diagonaal op de landschappelijke 
structuur. Het bijzondere daarvan is, dat als het 
ware steeds in de door houtwallen omzoomde 
percelen wordt gekeken. Door de aanleg van het 
tracé zal langs de weg opgaand groen verdwijnen, 
terwijl de verstoring door geluid enigszins 
zal toenemen. Dit kwaliteitsverlies van het 
houtwallenlandschap kan worden gecompenseerd 
door kwaliteitsversterking ter plaatse, bijvoorbeeld 
door nieuwe houtwallen te maken waar oude in 
verval zijn of zijn verdwenen. Gestreefd wordt 
hierbij dat het netwerk van wallen en singels 
zoveel mogelijk aaneensluitend gemaakt wordt.

Voor dit gebied zijn op de plaatsen waar een 
dwarse singelstructuur aanwezig is hop-overs 
voor vleermuizen voorgesteld, in twee gevallen 
in combinatie met kleine faunapassages. De 
precieze locatie van deze hopovers moet in 
samenhang met de uitwerking van het tracé 
en de mogelijkheden voor verbinding met het 
achterland nog worden vastgesteld; de locaties op 
kaart zijn derhalve indicatief. Een bijzonderheid 
van dit gebied is het vroegere heidekarakter. Dit 
is al lange tijd verdwenen maar ter hoogte van 
de Joute van der Meerweg rest letterlijk nog een 
snipper van de oorspronkelijke heide, in beheer bij 
Staatsbosbeheer. Het is wenselijk om dit aspect 
uit het verleden meer tot uiting te laten komen. 
Dit kan, door op de schuine taluds langs de weg 
en in het bijzonder die bij de tunnel van de Joute 
van der Meerweg heide tot ontwikkeling te laten 
komen, liefst met gebiedseigen materiaal. Voor 
de tunnel kan dit worden gecombineerd met een 
faunastrook voor kleine zoogdieren en amfi bieën. 
De faunatunnels kunnen tot ongeveer 25 m 
vanaf de passages worden uitgerasterd met een 
kleinwildraster.

We gaan in dit landschap en op afstand 
van bebouwing uit van geen verlichting. Bij 
kruispunten en oversteken is verlichting vanuit 
andere belangen wenselijk; daar kan gebruik 
gemaakt worden van een ‘slimme’ verlichting met 
weinig uitstraling naar de omgeving. 

voor de legenda bij de deelgebieden, zie binnenzijde kaft 
aan de achterzijde van dit rapport.
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6
De inpassingsmaatregelen die in deze visie 
genoemd worden zijn getoetst op civieltechnische 
haalbaarheid en fi nanciële consequenties, 
onderverdeeld in 3 thema’s:

- Visie op de lijn
- Compenserende en mitigerende 

maatregelen 
- Kunstwerken en knooppunten

Om de verschillende inpassingsmaatregelen 
transparant te kunnen presenteren zijn de kosten 
per thema berekend. Bijvoorbeeld: de kosten voor 
de kunstwerken en knooppunten die zijn ontstaan 
vanuit de “Visie op de lijn”, zijn opgenomen bij de 
kosten van de “Visie op de lijn” en niet bij die van 
kunstwerken en knooppunten. 

Parallel aan deze inpassingsvisie is een studie 
naar optimalisatie van het ontwerp van De 
Centrale As verricht. Daarbij is het kostenniveau 
van ± € 280 miljoen (prijspeil 2004) terug 
gebracht naar ± € 235 miljoen (prijspeil 
2006). Afgesproken is om beide studies 
“Inpassingsvisie” en “Optimalisatiestudie kosten” 
(december 2006) zoveel mogelijk op elkaar af 
te stemmen en uiteindelijk te verwerken in het 
Voorontwerp. 

6.1 Visie op de lijn

In de “Visie op de lijn” zijn diverse dwarsprofi elen 
gedefi nieerd. De bredere middenberm brengt 
kostenconsequenties met zich mee. Feitelijk 
betekent dit dat afgeweken wordt van de 
richtlijnen uit het “Programma van Eisen (PvE), 
Voorontwerp De Centrale As, mei 2006”. De 
verbreding van de middenberm wordt grotendeels 
overgenomen in de  “Optimalisatiestudie Kosten” 
en daarmee in het Voorontwerp. 
De meerkosten die ± € 5,2 miljoen bedragen, 
ontstaan vooral door aanpassingen aan de 
kunstwerken, extra grondwerk en door extra 
grondaankoop (meer ruimtebeslag). 

6.2 Compenserende en mitigerende   
      maatregelen

Voor de “compenserende en mitigerende 
maatregelen” zijn diverse voorzieningen en 
maatregelen opgenomen in de inpassingsvisie. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
voorzieningen en maatregelen die wettelijk vereist, 
zorgplichtig of aanvullend zijn. Alle maatregelen 
die wettelijk vereist en zorgplichtig zijn, zijn 
integraal overgenomen in de “Optimalisatiestudie 
Kosten” en daarmee in het Voorontwerp. 
De totale kosten voor de compenserende en 
mitigerende maatregelen bedragen € 4 miljoen.

De kosten voor de mitigerende maatregelen 
bedragen € 2,2 miljoen. Het gaat het hierbij 
om ‘hop-overs’ (12 stuks), faunapassages 
geïntegreerd in kunstwerken (4 stuks), 
faunapassage Valomstervaart/EHS en paluduct 
Prinses Margrietkanaal, grote separate 
faunapassages (3 stuks), kleine separate 
faunapassages (8 stuks) en duikers voor kleine 
zoogdieren (12 stuks).

Daar waar smalle middenbermen worden 
toegepast is de te overbruggen afstand bij de 
‘hop-overs’ groot (minimaal 25 meter). De 
mogelijkheid moet worden onderzocht om in 
de smalle middenberm op kunstmatige wijze de 
oversteek voor vleermuizen te realiseren.

De kosten voor de compenserende 
maatregelen bedragen € 1,8 miljoen. Deze 
bestaan voornamelijk uit aankoop gronden 
faunapassage Valomstervaart/EHS, compensatie 
voor habitatversterking (boscompensatie), 
compensatie voor verlies bosgronden en 
compensatie weidevogels.

technische en fi nanciële toets

6.3 Kunstwerken en knooppunten 

In de inpassingsvisie wordt een aantal 
aanvullingen c.q. wijzigingen voorgesteld voor 
kunstwerken en knooppunten ten opzichte van 
het door de Provinciale Staten vastgestelde tracé. 
Deze aanvullingen c.q. wijzigingen hebben in 
totaal een forse besparing opgeleverd van ± € 7,3 
miljoen. 

De besparingen zijn vooral gevonden in de 
volgende onderdelen:

− Brug Stroobossertrekweg (3) 
 Van ± 4,00 meter naar ± 6,00 meter 

boven maaiveld.
− Falomsterfeart en faunapassage (10) 
 Geen twee viaducten maar één viaduct 

met een lengte van 150 meter.
− Ontvlechting “Goddeloze knoop” 
 De ongelijkvloerse aansluiting voor 

Veenwouden/Zwaagwesteinde (11) in 
combinatie met de spoortunnel (14) 
betekende een opeenstapeling van 
verbindingen, namelijk ongelijkvloerse 
aansluiting (11), passage ecologische 
verbinding Kuikhorne (12) en fi etsbrug 
Goddelozesingel (13). De ontvlechting 
houdt in dat de ongelijkvloerse 
aansluiting naar het noorden wordt 
verplaatst, de Goddelozesingel behouden 
en de ecologische verbinding versterkt 
kan worden.

− Knooppunt Quatrebras (18) 
 In plaats van 1,80 meter wordt deze 3,00 

meter boven maaiveld aangelegd. 
− Ovonde Quatrebras / Rijksstraatweg (19) 
 Vervangen door een rotonde.
− Tunnel Foksegatten/Langedijk (20) 

Door hogere aanleg deel omlegging 
Hurdegaryp wordt de tunnel minder diep 
waardoor de ingreep in de omgeving van 
de Foksegatten minder.

− Tunnel Stinswei (30) 
 Smaller aanbrengen van een 

duikerprofi el. 
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De onderdelen die meerkosten hebben 
opgeleverd zijn:

− Tunnel Doniaweg (6) 
 Het (brede) profi el van de Doniaweg is 

doorgezet over de tunnelbak, daardoor is 
de tunnelbak langer geworden.

− Achterweg (8) 
 Wijzigen fi etsroute.
− Aquaduct Prinses Margrietkanaal (28) 

Uitbreiding aquaduct met “paluduct”, 
een moerasstrook over het aquaduct 
parallel aan het Prinses Margrietkanaal. 

− Overkluizing van de noordelijke toerit 
van het aquaduct Prinses Margrietkanaal 
ten behoeve van westwaartse 
ontwikkelingskansen Burgum.

− Extra aandacht voor de vormgeving 
van kunstwerken die het tracé van De 
Centrale As kruisen.

Iedere gewenste maatregel is getoetst op de 
technische haalbaarheid. Daarbij is gekeken of 
de maatregel conform onderstaande richtlijnen 
uitgevoerd kan worden: 

- Programma van Eisen (PvE), 
Voorontwerp De Centrale As (mei 2006)

- Provinciale richtlijn Ontwerp (januari 
2005)

- Handboek Wegontwerp (februari 2002)

Het heeft er toe geleid dat deze vrijwel integraal 
zijn overgenomen in de “Optimalisatiestudie 
Kosten”. Uit kostenoverwegingen is de 
overkluizing van de noordelijke toerit van 
het aquaduct Prinses Margrietkanaal (extra 
investeringskosten ± € 17 miljoen) niet 
meegenomen.

6.4 Resumé kosten

De totale kosten van de inpassingsvisie bedragen 
voor het eindbeeld (autoweg 2x2 rijstroken) € 9,2 
miljoen. Na aftrek van de door de inpassingsvisie 
aangedragen besparingen van € 7,3 miljoen 
bedragen de kosten van de inpassingsvisie slechts 
€ 1,9 miljoen. 

In de genoemde bedragen is niet de overkluizing 
west van Burgum (€ 17 miljoen) opgenomen 
omdat dit geen onderdeel is van de scope van het 
project De Centrale As. Onderzocht moet worden 
of cofi nanciering mogelijk is vanuit publiek private 
ontwikkelingen bij de uitbreiding van Burgum. 

Alle bedragen zijn exclusief BTW en geraamd 
op basis van de “Optimalisatiestudie kosten” 
(prijspeil december 2006).
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legenda compensatie en mitigatie (hoofdstuk 5)



De Singeldyk 
van Lauwersseewei 

naar de Wâldwei
‘door de kamers van het Nationaal Landschap’

 inpassingsvisie
legenda compensatie en mitigatie

zie binnenzijde kaft

in samenwerking met de gemeenten 
Dantumadeel, Dongeradeel en Tytsjerksteradiel




