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

kort nieuws

Stremming fietspaden
Van Harinxmaweg Burgum

De Centrale As
en Social Media

Vanaf maandag 11 maart 2013 zijn de fietspaden aan de Van Harinxmaweg gestremd. Deze stremming is nodig voor de werkzaamheden aan
de rondweg Garyp. Om het werkverkeer op een veilige manier vanaf de
bestaande Van Harinxmaweg toegang te verlenen tot het werkgebied is
het noodzakelijk om fietsers van en naar Burgum om te leiden. Fietsers
moeten gebruik maken van het bedrijventerrein Sumar. Deze omleiding
duurt tot de ingebruikneming van de rondweg Garyp, eind 2014. Meer
informatie over de omleidingsroute bekijk www.decentraleas.nl.

Nieuws over De Centrale As is op verschillende manieren te vinden. Ga
naar www.decentraleas.nl voor het laatste nieuws, volg ons via Twitter
@centraleas of neem een kijkje op Facebook De-Centrale-As en plaats
een ‘Like’!

Eendrachtsweg gestremd
Aannemer Haarsma Infra & Milieu BV uit Tjerkwerd is begonnen met het
verdelen van het zand uit het zanddepot zodat de eerste contouren van
de nieuwe rondweg Garyp zichtbaar worden. De voorbereidingen voor de
aanleg van het eerste ‘kunstwerk’ (onderdoorgang Eendrachtsweg) zijn
ook in volle gang. Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en
om ook de veiligheid te garanderen is de Eendrachtsweg volledig gestremd. Deze stremming duurt tot maandag 9 december 2013, een totale
duur van tien maanden. De bedrijven zijn wel te bereiken. Gedurende
de werkzaamheden zal de Stinswei zowel van de oost- als de westkant
gewoon bereikbaar zijn.

Uitgelicht

Informatiebijeenkomst
Waterfront Burgum
In samenwerking met De Centrale As organiseert gemeente
Tysjerksteradiel een informatiebijeenkomst over de toekomstplannen
van het Waterfront Burgum. De bijeenkomst is op maandagavond
4 maart 2013 tussen 16.00-20.00 uur in het gemeentehuis aan de
Raadhuisweg 7 in Burgum. Tijdens deze avond wordt meer verteld over
de werkzaamheden, het nieuwe waterfront, de aanleg van de nieuwe brug
Burgum en het aquaduct.

column

Aan het woord:
Cor van der Heide
Uitvoerder landschapherstel
De eerste werkzaamheden om het landschap rondom De Centrale As een
impuls te geven zijn van start gegaan. Op maandag 18 februari zijn we als
Frisia Bergum begonnen met het snoeien en afzetten van diverse singels,
het aanbrengen van afrastering en het in- en bijplanten van de singels. Als
uitvoerder ben ik verantwoordelijk voor deze werkzaamheden. Ik begeleid
onze medewerkers in het veld en geef waar nodig aansturing. We zijn als
eerste gestart in Damwâld aan de Doniawei.
Vanuit Frisia Bergum heb ik al meerdere vergelijkbare klussen uitgevoerd.
Projecten binnen de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Daarnaast voeren we diverse overige werkzaamheden uit: van de
aanleg en onderhoud van particuliere tuinen tot aan bedrijventerreinen
en de aanleg van daktuinen. Binnen Frisia Bergum is boomverzorging een
specialisatie. We krijgen steeds vaker ingewikkelde vraagstukken over
bomen. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn is Frisia Bergum franchisenemer geworden van Pius Floris Boomverzorging. Vanuit de
kantoren in Burgum, Groningen en Assen worden de specialistische werkzaamheden uitgevoerd in heel Noord-Nederland. We zijn breed inzetbaar.
Natuurlijk werken we binnen De Centrale As ook veel samen. Zo hebben
we een nauwe samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. Zij bekijken of er mogelijkheden zijn om materiaal te hergebruiken, bijvoorbeeld
gekapt hout recyclen.
Zelf woon ik in het gebied van Noordoost Fryslân, en werk ik vanuit Burgum. Met de komst van De Centrale As ben ik blij dat er naast de aanleg
van de weg ook nagedacht is over het landschap. Dit landschap hoort bij
deze omgeving en dit moeten we koesteren. Hierdoor is herstel maar ook
het onderhoud van belang, zodat we er nog lang van kunnen genieten!

Meer informatie?
Projectbureau De Centrale As

Postbus 213
9250 AE Burgum

Bezoekadres:
Florynwei 3c
9251 MP Burgum

Tel: 0511 - 548598
E-mail: info@decentraleas.nl
Twitter: @centraleas
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