
  De kaders fan de FNP foar de Sintrale As  
 

1. Utgongspunt moat wêze in fariant mei 80 km op plakken dy’t der om freegje 
en de rest  100 km; de trochstreaming wurdt foaral befoardere mei ûngelykflierse 
krusingen (dit is de ‘plus’ dy’t de FNP der foar oer hat). 
(dizze kar betsjut minder needsaak foar hiel flauwe bochten en minder romtebeslach; 
ek kin sa mear besteand trasee benut wurde; dat sil grif ek goedkeaper útfalle; biedt 
oplossingen foar bygelyks de sitewaasje by Feanwâlden, dy’t no net op basis fan 80 km 
ûndersocht is; tillefoansintrale kin gewoan stean bliuwe; rotonde Quatrebras mooglik en 
om Bennema State hinne; ferskate opsjes foar oansluting Hurdegaryp mooglik; de 
‘plus’ betsjut dat om ús wêr nedich ek ûngelykflierse krusingen oanlein wurde meie) 
 

2. Safolle mooglik besteand trasee folgje 
(om it lânskip te sparjen, ‘sa folle mooglik’ betsjut dat jo ôfwike kinne dêr’t de 
leefberheid en feilichheid yn de beboude kommen op it besteande trasee yn de knipe 
komt; dus om Damwâld en Hurdegaryp hinne; eventueel it brede spoargat by 
Hurdegaryp brûke foar in ferdjippe oanlis/ iepen tunnelbak) 
 

3. Lânskip en natuer safolle mooglik ûntsjen 
(Untsjen: lânskip by Damwâld, EHS De Falom; trasee skrasse troch it gebiet 
Noardburgum-De Foksegatten, skrassen rûnwei Garyp – twa poarten nei de Wâldwei 
net nedich; mooglikheden foar rûte tichter om Burgum hinne ûndersykje  
 

4. By nij trasee de besteande persielsstruktuer / beamsingels safolle mooglik folgje 
(lânskipsstruktuer yntakt litte; dus sizze wy der moat in oare oplossing komme foar  
bygelyks de rûnwei Dokkum) 
 

5. Optimale trochstreaming fan it trochgeande ferkear, ferkearsfeilichheid en 
leefberheid as útwurkingskaders brûke 
(dit binne de besteande kaders fan de Sintrale As, dy’t wy ûnderskriuwe; dat betsjut gjin 
menging mei lokaal (fyts- lânbou- en rekreatyf) ferkear, ûngelykflierse krusingen en net 
te folle lokale oanslutingen op de ‘As’; yn dit ramt kin de bypass/rûnwei om Garyp ek 
ferfalle; omtinken foar in aparte ûntsluting fan it yndustryterrein by Feanwâlden en de 
sitewaasje om de rûnwei by Dokkum) 
 

6. De besteande histoaryske lokale ferbiningen tusken de doarpen hanthavenje  
(foar de besteande mienskippen moat de sosjale funksje, rekreaasje en lânbou net yn 
de knipe komme; hâldt yn dat histoaryske wegen en paden net ôfsnien wurde mar troch 
ûngelykflierse krusingen trochrinne kinne; ek fan belang foar it lokale/regionale 
rekreative fytsnetwurk, kuierpaden, it lânbouferkear en skoalbern; oplossingen sykje 
foar bygelyks de sitewaasje by 1.  Damwâld/Wâlterswâld 2. De Falom, De Westerein 
en Feanwâldsterwâl 3. Burgum-Sumar-Garyp). 
 

7. Rekkening  hâlde mei argeologyske en ierdkundige wearden 
(betsjut dat jo earst witte moatte wat der sit en it belang derfan fêststelle foar dat jo it al 
dan net opofferje; is noch gjin detailûndersyk yn it fjild nei dien; de Hege Hale yntakt 
litte betsjut eastlik der om hinne mei ynachtnimming fan de oare kritearia) 
 

8. Rekkening hâlde mei de belangen fan de lânbou 
(Dit betsjut dat der ûnderhannele wurde kin nei dat de belangen fêststeld binne; mei 
grûnoankeap en kavelruil al rekkening mei hâlde; yn dit ramt kin de útstelde rûnwei om 
Garyp better ferfalle). 

 


