
Rotonde Dokkum Noord
De kruising waar de noordelijke rondweg van 
Dokkum aansluit op de Lauwersseewei (N361), 
wordt  vervangen door een rotonde.  Het nieuwe 
tracé verlaat ca. 300 meter ten zuiden van het 
Dokkumer Grutdjip de bestaande rondweg en 
gaat dan verder in zuidelijke richting. De Trekweg 
en de Harddraversdijk worden aangesloten op 
het nieuwe tracé. Een nieuwe verbindingsweg 
aan de westzijde van De Centrale As verbindt de 
Harddraversdijk met de noordelijke rondweg. De 
bestaande oostelijke rondweg om Dokkum wordt 
voor een deel omgebouwd tot verbindingsweg, 
waarop de Trekweg wordt aangesloten.

Kruising Trekwei
Het tracé van De Centrale As gaat met een via-
duct over de Strobosser Trekfeart en de Strobos-
serweg/Trekweg heen. Aan de noordkant van 
het viaduct zijn mogelijkheden om een fietspad 
en een onderhoudsstrook te realiseren. Deze 
ruimte dient ook als faunapassage.

Turborotonde Dokkum Zuid
Bij Dokkum Zuid komt een turborotonde. De 
zuidelijke rondweg om Dokkum wordt doorge-
trokken en sluit met deze rotonde aan op De 
Centrale As.

Tunnel Koailoane
Voor de kruising met de Koailoane wordt er een 

tunnel aangelegd, voorzien van een verhoogd 
fietspad en een faunapassage. De Koailoane sluit 
met een parallelweg aan op de turborotonde.

Tunnel Doniawei
De Centrale As gaat met een tunnel onder de Do-
niawei door. Bij de kruising met De Centrale As 
blijft de breedte van de Doniawei gehandhaafd. 
Tussen de Doniawei en de Dwarsloane komt een 
faunapassage.

Ongelijkvloerse aansluiting 
Dwarsloane 
Ter hoogte van de Dwarsloane komt een onge-
lijkvloerse aansluiting, waarbij de toe- en afrit-
ten allemaal ongeveer in het verlengde liggen 
van de rijrichting op De Centrale As. Deze toe- en 
afritten sluiten aan beide kanten van De Cen-
trale As met een rotonde aan op de Dwarsloane. 
Om dit te kunnen realiseren wordt de Johannes 
Durksloane gedeeltelijk omgelegd in westelijke 
richting en ten westen van de nieuwe rotonde 
aangesloten op de Dwarsloane. De Dwarsloane 
en het nieuw aan te leggen fietspad kruisen De 
Centrale As met een onderdoorgang. Daarbij 
wordt het fietsverkeer gescheiden van het 
auto- en landbouwverkeer. Het fietsverkeer gaat 
nagenoeg horizontaal onder De Centrale As 
door en het auto- en landbouwverkeer half 
verdiept. Dat betekent dat De Centrale As half 
verhoogd over de Dwarsloane heen gaat.

Kruising Ecologische Hoofd-
structuur
Ter hoogte van De Falom kruist De Centrale 
As de Ecologische Hoofdstructuur waarvan de 
Falomster Feart en het bestaande woonlint (de 
Molenweg/Rinewâl) deel uitmaken. De Centrale 
As wordt hier deels op een dijklichaam en deels 
op een lange vaste brug (op palen) aangelegd. 
Door het viaduct (totale lengte circa 150 meter), 
dat de Ecologische Hoofdstructuur en Falomster 
Feart kruist, wordt een robuuste ecologische 
verbinding ontwikkeld. De bestaande Haadwei 
in De Falom wordt zuidelijk van de Falomster 
Feart afgewaardeerd. Fietsers behouden een 
apart fietspad. 

Half klaverblad 
Feanwâlden/De Westereen
Bij Feanwâlden/De Westereen komt een half 
klaverblad. De op- en afritten van het halve 
klaverblad worden aangesloten op een rotonde. 
De Centrale As ligt ter plekke van de kruisende 
weg half verhoogd. In het kunstwerk wordt een 
vrijliggend fietspad gerealiseerd. Tussen het 
halve klaverblad en de spoorlijn wordt voorzien 
in een faunapasssage (ecologische verbindings-
zone Kûkherne).

Spoortunnel Feanwâlden/
De Westereen
Er komt een spoortunnel onder de spoorlijn 
Leeuwarden-Groningen en de verlegde 
Goddeleaze Singel bij Feanwâlden/De 
Westereen. 

Viaduct Kûkhernewei
De Kûkhernewei wordt door De Centrale 
As doorsneden en gaat met een viaduct 
over De Centrale As heen. De Centrale As 
ligt hier verdiept, waardoor de hoogte van 
het viaduct gering is en past in het land-
schap en de beschikbare ruimte. Tussen 
de Kûkhernewei en de Woudweg wordt 
De Centrale As iets onder het maaiveld 
aangelegd. Aan beide kanten van de weg 
komen grondwallen (circa 1.50 meter hoog). 
De aangrenzende weilanden worden (waar 
mogelijk) op dezelfde hoogte gebracht als 
de grondwallen.

Zevenhuisterweg: onder 
De Centrale As door
Direct westelijk van de Zevenhuisterweg 
wordt een onderdoorgang aangelegd voor 
alle verkeer vanaf de Zevenhuisterweg. In 
deze onderdoorgang wordt het fietsverkeer 
gescheiden van het auto- en landbouw-
verkeer. De bestaande gedeelten van de 
Zevenhuisterweg aan de noord- en zuidkant 
van De Centrale As worden versmald en 
fungeren als ontsluitingsweg voor de aanlig-
gende woningen.

Fietsbrug Heidstreek 
De kruising van de Heidstreek met De 
Centrale As wordt uitgevoerd in de vorm 
van een fietsbrug in combinatie met een 
noodzakelijke vleermuis oversteekvoorzie-
ning (zogenaamde “hopover”). Door deze 

fietsbrug wordt het mogelijk een ommetje 
te maken van Noardburgum via De Swette/
Feanwâlden.

Viaduct Woudweg
De Woudweg kruist De Centrale As met een 
viaduct. De Woudweg krijgt een fietspad, 
gescheiden van het autoverkeer.

Ovonde Quatrebras
Ten westen van de Woudweg buigt het 
tracé van De Centrale As af in zuidelijke 
richting. In de boog sluit De Centrale As 
aan op de rondweg Hurdegaryp. Daar komt 
een compacte ongelijkvloerse ovonde met 
op- en afritten, die de belangrijke wegen 
verbindt. De Centrale As ligt hier ca. 3 meter 
onder het maaiveld, de ovonde ca. 3 meter 
erboven. Ten westen van het huidige kruis-
punt Quatrebras wordt in de Rijksstraatweg 
een rotonde aangelegd. De N355 sluit via 
een verbindingsweg direct ten noordwes-
ten van het huidige kruispunt Quatrebras 
bij de ovonde aan op De Centrale As. De 
verhoogde ligging ter plaatse wordt door-
gezet tot en met de kruising Foksegatten 
(de verbinding tussen Feanwâldsterwal 
en Hurdegaryp). De Foksegatten kruist De 
Centrale As met een gedeeltelijk verdiepte 
tunnel voor het autoverkeer. Fietsers blijven 
min of meer op maaiveldniveau. 

Spoortunnel Hurdegaryp
Ten noorden van Hurdegaryp kruist 
de rondweg Hurdegaryp de spoorweg 
Leeuwarden-Groningen met een tunnel. 
In overleg met ProRail wordt bepaald of 
bij deze kruising een brede fauna-strook 
mogelijk is. Ten westen van de spoortunnel 
buigt de rondweg in zuidwestelijke richting 
af en loopt  parallel aan het spoor naar de 

bestaande N355. Ten noorden van het spoor 
wordt mogelijk een afscherming (lage kade 
of wilgenscherm) geplaatst, om lichtinstra-
ling naar het Bûtenfjild te voorkomen. 

Kruispunt Hurdegaryp West
Aan de westzijde van Hurdegaryp wordt 
een kruispunt met verkeerslichten aange-
legd. De ontsluiting van Ryptsjerk (Slachte-
dyk) wordt omgeleid naar dit kruispunt. Ter 
hoogte van het stationsgebied wordt een 
fietsonderdoorgang gerealiseerd.

Viaduct Rijksstraatweg 
De Rijksstraatweg kruist De Centrale As 
met een viaduct.

Tunnel Zomerweg
Daar waar De Centrale As de Zomerweg 
doorsnijdt, wordt de verbinding hersteld 
met een tunnel voor alle verkeer. Voor het 
fietsverkeer wordt een gescheiden fietspad 
aangelegd. Iets ten noorden van de Zomer-
weg (bij de Burgumerfeanster Feart) komt 
een faunapassage. Ook ten zuiden van de 
Zomerweg wordt een  faunapassage aan-
gelegd, om de pingoruïnes aan weerszijden 
van De Centrale As te koppelen.

Aquaduct 
Prinses Magrietkanaal
De Centrale As gaat verdiept als aquaduct 
onder het Prinses Margrietkanaal door. Dit 
aquaduct kan buiten het bestaande kanaal 
(vaarverkeer) worden gebouwd vanwege de 
verlegging van het Prinses Margrietkanaal 
in zuidelijke richting. Aan de zuidzijde komt 
een uitgebreide moerasoever, zodat een na-
tuurlijke oeverlijn blijft bestaan waarlangs 
fauna kan bewegen.

Deelgebied Noord

Deelgebied Midden
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Contact
Wilt u meer informatie over De Centrale As, kijk dan op www.decentrale as.nl of neem contact op 
met de medewerkers van het Projectbureau.

Projectbureau De Centrale As 
Postbus 213
9250 AE Burgum

De Centrale As is een project van de provincie Fryslân, 
de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Dongeradeel en Smallingerland.

Bezoekadres: 
Florynwei 3c 
9251 MP Burgum

Tel. 0511 548 585
E-mail: info@decentraleas.nl

Half klaverblad Sumar
Ten zuiden van Burgum sluit de lokale ont-
sluitingsstructuur door middel van een half 
klaverblad bij Sumar aan op De Centrale 
As. De ontsluiting van en naar Sumar in 
de vorm van een rotonde op het kruispunt 
Knilles Wytseswei-Damsingel-Koekoekswei 
krijgt vijf aantakkingen, zodat de ontslui-
ting van het dorp zich op één punt concen-
treert.

Tunnel Sumar-Garyp
Het huidige tracé van de wegverbinding 
Garyp-Sumar (Easterein) wordt aangeslo-
ten op de rotonde ten westen van Sumar 
en kruist De Centrale As met een tunnel. 
In de tunnel wordt een verhoogd fietspad 
aangelegd.

Tunnel Sumarreheide
De hoofdfietsroute langs De Centrale As 
loopt vanaf Sumar aan de oostzijde van De 
Centrale As tot de Joute van der Meerweg. 
De Joute van der Meerweg kruist De Cen-
trale As door middel van een tunnel, waarin 
een verhoogd fietspad wordt aangelegd. Er 
komt ook een kleine faunapassage.  

Tunnel De Tike
De aansluiting van De Tike op de N356 
komt te vervallen. De Susterwei/Polderdyk 
bij De Tike kruist De Centrale As  met een 
auto- en fietstunnel. Verkeer vanuit De Tike 
wordt via een westelijke parallelweg naar 
de aansluiting van De Centrale As op de N31 
geleid. De parallelweg direct ten zuiden van 
deze aansluiting, sluit aan op de weg naar 
Nijega.

Aansluiting N31
De Centrale As wordt aangesloten op de 
N31 met een zogenoemde kluifrotonde. 
Aan beide zijden van het bestaande viaduct 
over de N31 komen rotondes die met rijstro-
ken onder het viaduct met elkaar verbon-
den zijn. Het verkeer vanaf de N31 vanuit 
Drachten wordt in de richting Burgum 
via een bypass direct aangesloten op het 
nieuwe tracé.

Fietspad De Tike-Nijega 
Aan de westkant van de parallelweg tussen 
de Polderdyk en Nijega wordt een fietspad 
aangelegd dat ten zuiden van de N31 aan-
sluit op de Hearrewei, dichtbij de komgrens 
met Nijega. Om dit te kunnen realiseren 

wordt de huidige weg (Hearrewei) tussen 
de N31 en de komgrens met Nijega (de en-
tree van het dorp) versmald tot de breedte 
van het fietspad. De parallelweg oostelijk 
van de bestaande weg wordt omgebouwd 
tot de hoofdverbinding voor auto- en 
landbouwverkeer tussen Nijega en de N31 
(toekomstige rotonde). 

Viaduct Eendrachtsweg
De rondweg Garyp wordt halverwege de 
Stinswei en de huidige N913 aangelegd. Er 
komt een viaduct over de Eendrachtsweg 
en de Gariper Opfeart. Langs de Eendrachts-
weg komt een fietspad. Aan de westzijde 
van de Eendrachtsweg en ter hoogte van de 
Kostersfeart komt een faunapassage.

Aansluiting rondweg Garyp-
N31
De rondweg Garyp sluit aan op de Wâld-
wei (N31) door middel van de bestaande 
rotonde (aan de noordkant van de N31). Aan 
de oostkant van de rondweg Garyp, nabij de 
aansluiting Sumar en aan de westzijde ter 
hoogte van de rotonde, komen gelijkvloerse 
oversteekplaatsen voor het landbouwverkeer.

Deelgebied Zuid
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De Centrale As 

Een nieuwe weg 
in Noordoost 
Fryslân

Een dubbelbaans autoweg

De Centrale As wordt aangelegd als een dub-

belbaans autoweg  en daarmee de belangrijkste 

verkeersader in het gebied voor verkeer dat snel 

van A naar B wil. Daardoor is er minder verkeer 

op kleinere lokale wegen in het gebied en verbe-

tert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt 

de weg voor een betere  bereikbaarheid van het 

gebied. Op De Centrale As geldt een maximum 

snelheid van 100 kilometer per uur. 

Voor het trajectgedeelte Quatrebras- Dokkum 

wordt uitgegaan van een zogenaamd ingetogen 

dubbelbaans profiel. Dit profiel kent een minder 

brede verharding (2 x 7.25m) dan de standaard 

verhardingsbreedte van een dubbelbaans 

autoweg, (2 x 8.90m).  

Het traject tussen Nijega en Quatrebras wordt 

aangelegd als dubbelbaans autoweg, met een 

verhardingsbreedte van 2 x 8.90m. Dat geldt ook 

voor de rondweg Hurdegaryp. De rondweg Garyp 

wordt uitgevoerd als een enkelbaans autoweg 

met een groene streep (1) in het midden en een 

maximum snelheid van 100 kilometer per uur. 

Op  de afbeelding kunt u zien hoe het standaard 

2x2 (4a & b), het ingetogen 2x2-profiel (3) en 

een uitvoeringsvorm 2x1 er uit zien. Hieruit blijkt 

dat een 2x1-uitvoering met een fysieke midden-

geleiding (2) slechts 4.50m smaller is dan een 

ingetogen 2x2-uitvoering. Bij een standaard 

2x2-uitvoering is dit circa 7.80m smaller.  Bij deze 

profielen, die voldoen aan de CROW kenmerken, 

het nationale kennisplatform voor infrastructuur, 

verkeer, vervoer en openbare ruimte, wordt al-

leen uit gegaan van de verhardingsbreedte en de 

middenberm dus niet meegerekend.

Verkeersveiligheid

De Centrale As wordt aangelegd om structuur 

aan te brengen in het wegennet in Noordoost 

Fryslân en daarmee de verkeersveiligheid te 

verbeteren. Het gebied bestaat nu uit een wirwar 

van wegen, waardoor een duidelijke structuur 

ontbreekt. Wegen gaan vaak dwars door dorpen 

heen, wat leidt tot onveilige situaties en (te) veel 

ongevallen. De Centrale As wordt de hoofdweg in 

het gebied waarop verkeer snel van A naar B kan 

rijden. Hierdoor verdwijnt een groot deel van het 

verkeer op de kleinere wegen en door de dorpen. 

Kansen in Kernen 

Door het verdwijnen van een groot deel van het 

verkeer in de dorpen zijn er kansen voor de ker-

nen Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Feanwâlden, 

De Falom en Damwâld. Reden voor de  gemeen-

ten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel om het 

project Kansen in Kernen op te starten. In dit 

project maakt de gemeente samen met inwoners 

plannen voor de herinrichting van deze dorpen 

om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 

dorpen te verbeteren.   

Achtergrond

Gebiedsontwikkeling

Het traject van De Centrale As loopt vanaf de noordelijke rotonde 

Dokkum (Lauwersseewei) tot aan Nijega.  De rondwegen Hurdegaryp 

en Garyp maken ook deel uit van het project. Het trajectgedeelte 

tussen Dokkum en Nijega en de rondweg Hurdegaryp worden als 

dubbelbaans autoweg (2*2) aangelegd. De oostelijke rondweg 

Dokkum en de rondweg Garyp worden als enkelbaans autoweg (1*2) 

aangelegd. Provincie Fryslân streeft naar een goede landschappelijke 

inpassing van De Centrale As in het gebied. De nieuwe weg wordt 

daarom zo aangelegd dat de structuur van het landschap de 

Noardlike Fryske Wâlden herkenbaar blijft. 

De Centrale As is de nieuwe weg van Dokkum naar Drachten. Provincie 
Fryslân legt deze weg aan om de verkeersveiligheid in Noordoost Fryslân 
te verbeteren, de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en om bij te 
dragen aan een betere economie door goede bereikbaarheid. 
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De aanleg van De Centrale As is een belangrijke aanleiding om het omliggende gebied verder te 

ontwikkelen. Het gebied wordt opgeknapt en het werk- en leefklimaat verbeterd. De ontwikkeling 

omvat een gebied van bijna 7000 hectare aan weerszijden van de weg. Vanwege de omvang van het 

gebied voor de gebiedsontwikkeling is het gebied opgesplitst in drie delen: Noord, Midden en Zuid. 

Voor elk deelgebied wordt een inrichtingsplan opgesteld, met aandacht voor thema’s als waterhuis-

houding, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap. Op deze manier wordt gezorgd 

voor een kwaliteitsimpuls over de hele breedte van het gebied.

Om de herinrichting van het gebied te kunnen realiseren is er een gebiedsontwikkelingscommissie 

ingesteld. Deze commissie, die fungeert als een bestuurscommissie, stelt het inrichtingsplan op voor 

de deelgebieden.


