
Feiten en cijfers  

Ongevallencijfers
In Noordoost Fryslân is het een wirwar aan wegen. Overal zijn kleine weggetjes en een centrale 

grote weg waarop je goed het gebied in en uit kunt rijden ontbreekt Met de huidige indeling van 

wegen  in Noordoost Fryslân is de kans om bij een ongeval betrokken te raken tweemaal zo groot als 

in de rest van Fryslân. Eén van de belangrijkste redenen om De Centrale As aan te leggen is dan ook 

het verbeteren van de verkeersveiligheid.

 
Aantal auto’s op de weg 

  De Centrale As 2020

 Dokkum - Damwâld  12600

 Damwâld - Feanwâlden  16000

 Feanwâlden - Quatrebras  17750

 Quatrebras - Hurdegaryp  25750

 Quatrebras - Sumar  16500

 Sumar - Garyp   7500

 Sumar - Wâldwei   21200

 

Op de kaart kunt u zien hoeveel auto’s er in 2020 op verschillende 

delen van de toekomstige De Centrale As zullen rijden. 

Deze aantallen zouden anders in 2020 door de dorpen 

op de huidige N356 rijden. 
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De Centrale As

Maatregelen voor landschap en natuur 
Een van de hoofduitgangspunten voor de aanleg van De Centrale As  is ‘het ongedeelde 

landschap’: de weg is ondergeschikt aan het landschap. Dat wil zeggen dat er bij de aanleg 

van de weg ook rekening wordt gehouden met het landschap (o.a. de bosstroken en elzens-

ingels) en de leefomgeving van dieren en planten. Op sommige plaatsen in de weg de 

natuur zelfs voorrang. Hiervoor worden onderstaande maatregelen getroffen

 Maatregelen  Hectares 
 
 Ontwikkeling van een natuurgebied bij De Falom 11,2 hectare 

 Duikers onder de weg door en nieuwe leefgebied 

 maken voor de waterspitsmuis ten westen van Burgum 1,19 ha

 Nieuw geschikt leefgebied maken voor weidevogels   46 ha

 Maatregelen  Aantallen 
 
 Duikers onder de weg door met water erin voor 

 vissen,modderkruipers, kikkers etc  12 

 Droge duikers onder de weg door voor muizen, 

 padden, ringslangen etc 20

 Hop-over; een voorziening voor vleermuizen die 

 over de weg via de boomtoppen vliegen  20

 Voorziening voor watervleermuizen die over het 

 water vliegen  4

 Maatregelen  Kilometers 
 
 Nieuwe aanplant van elzensingels  8,6 kilometer over de gehele weg 

 Herstel van elzensingels in het gebied van 7000 

 hectare rondom De Centrale As  60 tot 84 kilometer 

Langs de weg worden verder op verschillende plaatsen bosstroken aangeplant. 


