Versterking landschap

Legenda

De Centrale As loopt voor een deel door het Nationale
landschap de Noardlike Fryske Wâlden. Een gebied
met prachtige singels, houtwallen, mieden en pingoruïnes (cirkelvormig meertje ontstaan in de ijstijd).

Fietsroutes
Wandelroutes
Waterrecreatie

Landschap is een belangrijk item voor de
gebiedsontwikkeling: er wordt dan ook druk gewerkt
aan het herstellen van onder andere singels en houtwallen, maar ook aan het versterken van de openheid.
Dit kan met bijplanten, snoeien of rooien, afhankelijk
van de locatie en staat van de singel. Hiervoor worden
bedrijfslandschapsplannen opgesteld.

Ruiterroutes
Natuurontwikkeling leefgebied weidevogels

Impressie

Natuurontwikkeling leefgebied specifieke soorten
als noordse woelmuis en waterspitsmuis

Verbeteren landbouwstructuur

Natuurontwikkeling faunapassages
Versterking landschapselementen
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Verbeteren wandelroutes

Maatregelen ten aanzien van verkeerveiligheid
Maatregelen landbouw en kavelruil
Maatregelen waterstructuur

voor het herstel van singels

De Falom

na het herstel van singels

Westerdyk

Vrijwillige kavelruil
Voor het realiseren van de weg en de maatregelen
van de gebiedsontwikkeling is grond nodig. Dit kan
door aan te kopen, te onteigenen (alleen voor de
weg) of door vrijwillige kavelruil.
Kavelruil blijkt zeer succesvol om niet alleen de
benodigde gronden te krijgen, maar ook om te
zorgen dat de landbouwstructuur voor de boeren zelf
verbetert. Bijvoorbeeld zodat gronden aan één in
plaats van twee zijden van de weg komen. Of door
kavels te ruilen zodat deze zo dicht mogelijk bij de
boerderij komen te liggen.

Skilige pypke

Grutte Wielen
(Natura 2000)

Spoortunnel

Bijkomend voordeel is dat hiermee ook de
verkeersveiligheid verbetert, omdat boeren nu niet
meer of minder vaak of ver over de weg naar hun
landerijen hoeven.

Fietsroutenetwerk

Brug Westersingel

voor de ruilverkaveling

Paluduct

na de ruilverkaveling

Contact

Stinswei

Wilt u meer informatie over de gebiedsontwikkeling
De Centrale As, kijk dan op www.decentraleas.nl
of neem contact op met de medewerkers van het
projectbureau
Projectbureau
Postbus 213
9250 AE Burgum
info@decentraleas.nl
Twitter:@centraleas

Florynwei 3c
9251 MP Burgum
0511-548 585
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Natuurbeleving

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling:
Wat is het en wat doen we?

De Centrale As
Een verbeterde omgeving
rondom De Centrale As

Gebiedsontwikkeling is het maken
en uitvoeren van een plan om een
gebied kwalitatief te verbeteren en
daarbij rekening te houden met de
verschillende belangen die in dit
gebied spelen.
De gebiedsontwikkeling omvat een groot
gebied (circa 7000 hectare) waarin met veel
belangen rekening moet worden gehouden.
De thema’s zijn: landbouw, natuur, landschap,
water, cultuurhistorie, toerisme, recreatie,
verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Commissie
De plannen voor de gebiedsontwikkeling
De Centrale As zijn opgesteld door de
Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC). In
deze commissie zitten vertegenwoordigers
namens alle belangen. Zij hebben de wensen
en ideeën in het gebied geïnventariseerd,
gekeken naar draagvlak, haalbaarheid en
financieringsmogelijkheden. De wensen en
ideeën, waarbij met alle belangen rekening is
gehouden, zijn opgenomen in een integrale visie
‘Oer weide, sompe en wâld’ en vertaald naar
concrete maatregelen.
Maatregelen
Vanaf 2012 zijn de eerste maatregelen van
de gebiedsontwikkeling uitgevoerd. Deze
maatregelen zijn daar waar mogelijk meegenomen in de contracten voor de aanleg van
de nieuwe weg. Zoals de fly-over met een brede
overspanning over de Falomsterleijen, een
paluduct met moerasstroken en fietspaden en

moerasstroken onder de brede overspanning
van de nieuwe brug in Burgum. Andere
maatregelen zijn het natuurgebied bij De
Falom, natuurinrichting Goddeloze Singel, de
natuurinrichting en aanleg van fietspaden langs
het Prinses Margrietkanaal en de inrichting van
het weidevogelgebied bij de Stinswei in Garyp.
Daarnaast zijn er ook maatregelen door
samenwerkende partners uitgevoerd.
Partners van de gebiedsontwikkeling zijn o.a.
gemeenten, Staatsbosbeheer, Wetterskip
Fryslân en It Fryske Gea. Het gaat dan om
maatregelen zoals de inrichting van De Leijen,
bouw van gemaal De Putten, wandelpad
bij Garyp en het fietspad Heidstreek bij
Noardburgum. Deze maatregelen zijn al
klaar of nog in uitvoering. Een deel van de
maatregelen kan pas worden uitgevoerd als De
Centrale As klaar is (eind 2016). In 2020 is de
gebiedsontwikkeling klaar.

Waar gaan we aan de slag?
Op de andere zijde van deze folder
vindt u de maatregelen die in het
omliggende gebied worden uitgevoerd.

Kanaalzone Burgum
De kanaalzone Burgum bestaat uit
verschillende projecten:
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het inrichten van het weidevogelgebied Stinswei;
aanleg van natuurvriendelijke
oevers;
aanleg fietspaden ten
noorden en zuiden van het
Prinses Margrietkanaal;
inrichting van een schiereiland;
aanleg moerasstroken en fietspad langs het aquaduct en onder
de brug (Deze zorgen voor een
ecologische doorgang langs het
PM-kanaal door Burgum heen.);
realisatie pontje om het recreatieve netwerk ten noorden en
zuiden van het kanaal te
verbinden;
Herinrichting Hege Diken
Inrichting Wetter en Wille
park (project gemeente)
Inrichting gebied De Oksel

7

6

Deze projecten zijn gezamenlijk opgepakt waardoor het
versterken van de veiligheid hand in hand ging met de
versterking van natuur en landschap.
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De Leijen

Bij De Leijen is in een groot gebied natuur opnieuw
ingericht waarbij ook een wandelpad is aangelegd en
een uitkijktoren is gemaakt boven op het oude gemaal.
Vanwege wateroverlast heeft Wetterskip Fryslân kaden
verplaatst en een nieuw gemaal De Putten gebouwd.
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Om de Dobben
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Om de Dobben is een breed gedragen particulier initiatief (ten
westen van Burgum) waarbij circa 10 hectare natuur wordt
ontwikkeld. Het gaat hier om beleving van het landschap.
Een landschap met pingoruïnes, dobben en singels.
Educatie, toerisme & recreatie (door een theetuin en fiets- en
wandelpaden) komen hier bij elkaar en vullen elkaar aan.
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In de gebiedsontwikkeling worden veel
nieuwe paden aangelegd, dit betreft
fiets- en wandelpaden, maar ook
ruiter- en menpaden. In verband met
de verkeersveiligheid komt de huidige
fietsoversteek over het spoor bij de
Goddeloze Singel te vervallen en
wordt hier een spooronderdoorgang,
naast de onderdoorgang voor het
autoverkeer aangelegd.

Al deze projecten zorgen dat de kanaalzone Burgum
een goede verbinding en belevenis geeft tussen mens
en natuur samen met verkeersveiligheid en een goede
waterverbinding.

De faunapassage maakt deel uit van het EHS-kwadrant,
dat op de kaart met blauwe pijlstroken is aangegeven.
Het kwadrant verbindt de natuurgebieden Alde Feanen,
Grutte Wielen en Lauwersmeer, en is de regionale
uitwerking van de Ecologische HoofdStructuur, het
nationale natuurnetwerk.

De Falom

Bij De Falom ligt de faunapassage De Falomsterleijen.
De Centrale As gaat hier met een maar liefst 150 meter
lange brug over de EHS heen, zodat de dieren hun weg
kunnen vervolgen. De natuur in dit gebied is verder
uitgebreid. Er is onder andere een slenk aangelegd.
Hiermee is het gebied geschikt voor dieren die in het
water en op het land leven.

Recreatieve paden

um

Burg

Ook worden er nog twee fietsbruggen
over De Centrale As tussen
Feanwâlden en Noardburgum
gebouwd: Heidstreek en Westersingel.
Met de fietsbrug Westersingel blijft
een belangrijke verbinding in het
fietsknopennetwerk intact.

