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De algemene materialisering heeft 
een onverzadigde kleurstelling binnen 
de kleuren antraciet, grijzen, bruin, 
oker, bruinrood, paarsrood. Geen ver-
zadigde signaalkleuren. Wit in grafiek 
en / of gevelvlakken ter plaatse van 
de bekroning. Tijdloze en harmoni-
sche uitstraling.

* deze referentie geldt niet voor de kleur
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Basement

Het basement is steenachtig, zwaarte suggererend 
(reliëf, massa, verhoudingen), aandacht voor detail.
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Schacht

De schacht is steenachtig, voorkeur voor baksteen, regelmatig patroon van 
gevelopeningen, verticale verhoudingen, aandacht voor detaillering van over-
gangen (o.a. negge, dorpels). 
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Bekroning

De bekroning is luchtig (-er), 
rijk van detail, reliëf, horizontale 
beëindiging (lijst)
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Arcade
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Openbare 
ruimte
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De referentiefoto’s welke zijn opgenomen in dit beeldkwaliteitsplan, 
dienen ter inspiratie.
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Betreft: Stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen LPF-locatie 
Tesselschadestraat/HaHingertrekweg 

Geachte leden van de Raad, 

Het wijkpanel Vosseparkwijk behartigt de belangen van de bewoners in de Vosseparkwijk. Vanuit die 
rol willen wij graag reageren op de stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen 
LPF-locatie Tesselschadestraat/Harlingertrekweg. Het wijkpanel Vosseparkwijk heeft onderstaande 
opmerkingen en voorstellen bij de bouwplannen. 

• De hoogte van de woontorens willen wij beperken tot maximaal de hoogte van de 
naastliggende bestaande gebouwen ( 5 a 6 bouwlagen). Zo ontstaat er een logisch oplopend 
straatbeeld van lagere kantoren vanaf GIB naar het hogere belastingkantoor en ING-gebouw 
naar de Achmea toren als hoogste gebouw in het zakencentrum van de stad. Daarnaast 
merken wij op dat met de situering van de woontorens aan de Tesselschadestraat bij de 
voorgestelde maximale hoogte er in het voor- en najaar aanzienlijk schaduw op de 
nieuwbouw in Hoog Vossepark/Nieuw Vossepark ontstaat wat wij ongewenst vinden. 
PS: Het is ons onduidelijk wat de totale hoogte van de woontorens maximaal kan zijn; 32 of 
38 m (9 bouwlagen 32 m op een supermarkt van 6 m hoog?). Graag ontvangen wij een 
toelichting hierop. 

• Een kernkwaliteit van de Vosseparkwijk is de aanwezigheid van veel openbaar groen. Het 
behoud en verbeteren van de kwaliteit van het (openbaar) groen is speerpunt van het 
wijkpanel. Daarom willen wij met klem verzoeken de bestaande (grote) bomen op het terrein 
te behouden en in het ontwerp van de plannen hiermee rekening te houden. 

• Omdat er zowel woningen ais een supermarkt in het plan zijn voorzien, verwachten wij een 
forse toename van overstekend verkeer over de Tesselschadestraat van en naar de twee 
basisscholen, speeltuin en supermarkt. In het plan zal daarom een veilige overstreekplaats 
voor voetgangers en fietsers moeten worden gerealiseerd (bijvoorbeeld een zebrapad, 
verkeersdrempels). 

• Ook het autoverkeer zal fors toenemen en ter hoogte van Vondelstraat, Tesselschadestraat 
zal een vier straten kruispunt ontstaan met veel kruisend en afslaand verkeer. Wij vragen 
aandacht voor het realiseren van een voorziening voor een verkeersveilige en goede 
verkeersafwikkeling; wij denken hierbij aan de aanleg van een minirotonde. 





 

 

Reactie‐ en antwoordnota stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen 
LPF‐locatie Tesselschadestraat/Harlingertrekweg in Leeuwarden 
 
Binnen de tervisietermijn van de inspraakprocedure voor stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen LPF‐locatie Tesselschadestraat/Harlingertrekweg in 
Leeuwarden zijn twee inspraakreacties ingediend. Onderstaand de essentie van deze 
inspraakreacties en de beantwoording hiervan van het college: 
 
1. De heer XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Leeuwarden (toekomstig bewoner Jan Lukenstraat XX). 
Deze reactie gaat over de hoogte en de situering van de appartementen in verband met het 
verlies van uitzicht, zonlicht en privacy. Ook wordt melding gedaan van waardevermindering 
van de woning. 

 
Reactie: 
De afstand van de appartementen tot de woning van inspreker bedraagt ca. 80 meter.  Gelet 
op deze zeer ruime afstand is er geen sprake van onevenredig verlies aan uitzicht, zonlicht of 
privacy. Bovendien wordt tussen de woning van inspreker en de appartementen aan de 
Tesselschadestraat nog nieuwbouw gerealiseerd in de vorm van rijenwoningen in drie 
bouwlagen. Blijkens de bezonningsstudie ondervinden de nog te bouwen woningen aan de 
Tesselschadestraat niet of nauwelijks enige beperking van de bezonning en dat geldt dus 
helemaal voor de woningen noordelijk hiervan. Indien inspreker van menig is dat de 
nieuwbouw van invloed is op de waarde van zijn woning, dan bestaat de mogelijkheid om te 
zijner tijd een planschadeverzoek in te dienen. 
 
 
2. Wijkpanel Vosseparkwijk, de XXXXXXXXXXXXXXXXX Leeuwarden. 
  
Onderstaand de inhoudelijke bezwaren tegen de randvoorwaarden en de reactie hierop van 
het college.  
 
a. De hoogte van de appartementen moet beperkt worden tot 5 à 6 bouwlagen in verband met 
een logisch oplopend straatbeeld en vanwege schaduwwerking.  
 
Reactie: 
Anders dan het wijkpanel, zijn wij van opvatting, dat er geen bezwaar bestaat om op diverse 
plekken aan de Tesselschadestraat extra bouwhoogte toe te staan. Enerzijds is deze extra 
bouwhoogte ruimtelijke passend in verband met het ruime profiel van de stedelijke 
toegangsweg Tesselschadestraat. Ter plekke van de LPF‐locatie is er ook nog voor gekozen om 
de appartementen terug te rooien ten opzichte van de Tesselschadestraat waardoor er een 
ruimere afstand ontstaat tussen de appartementen en de woningen noordelijk van de 
Tesselschadestraat. Blijkens de zonnestudie wordt de bezonning van de woningen ten noorden 
van de appartementen niet of nauwelijks beperkt. Een ander argument is dat conform het 
door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelkader ‘Tesselschadestraat, WTC,  e.o.’  tussen de 
Tesselschadestraat en de Harlingertrekweg een openbare groenzone wordt gerealiseerd, die 
“lucht” geeft in het gebied en daarmee ook een wat hogere bebouwing langs de 
Tesselschadestraat rechtvaardigt.  
 
 



 

 

b. De bestaande grote bomen op het terrein moeten worden behouden en het ontwerp moet 
hierop worden aangepast. 
 
Reactie:  
Alleen als er sprake is van waardevolle en/of monumentale bomen ligt het in de rede om het 
stedenbouwkundig plan hierop af te stemmen. Echter, op het LPF‐terrein bevinden zich geen 
waardevolle, monumentale of anderszins behoudenswaardige bomen. 
Het wijkpanel hecht aan openbaar groen en het stedenbouwkundig plan voorziet hierin. In de 
bestaande situatie is er nl. sprake van een volledig ontoegankelijk en particulier terrein. In de 
nieuwe situatie wordt een openbaar toegankelijke groenzone aangelegd die straks aan de 
gemeente wordt overgedragen.  
 
c. Er is een veilige oversteek over de Tesselschadestraat nodig  in verband met de bouw van de 
woningen in combinatie met een supermarkt. 
 
Reactie: 
Het spreekt voor zich dat de verkeersveiligheid geborgd moet zijn. Door de herprofilering van 
de Tesselschadestraat, waarbij de rijbaan aanzienlijk is versmald, is de oversteekbaarheid al 
sterk verbeterd.  Ter hoogte van de nieuwe aansluiting bij de supermarkt wordt een extra 
oversteek gemaakt voor fietsers en voetgangers, inclusief de aanleg van een middengeleider. 
Hierdoor ontstaat een veilige oversteek, die ook elders in de Tesselschadestraat is toegepast.  
 
 

 
Bestaande oversteek met middengeleider ter hoogte van de Vondelstraat 
 
 
d. Er is een veilige en goede verkeersafwikkeling op de hoek Tesselschadestraat/Vondelstraat 
nodig, bij voorbeeld door de aanleg van een minirotonde. 
 
Reactie: 
Voor de ontsluiting van de LPF‐locatie wordt de bestaande aansluiting bij de Vondelstraat 
aangepast, aan de zuidkant komt hier een vierde tak. Voor wat betreft het type aansluiting is in 
het verleden al gekeken naar de mogelijkheid van de aanleg van een minirotonde. Vanwege 
het ruimtebeslag is een minirotonde op deze locatie niet inpasbaar. Verkeerskundig is een 
rotonde niet noodzakelijk en er is dan ook gekozen om een vierde tak aan te leggen conform 
de aansluitingen zoals die ook zijn gerealiseerd bij de Reviusstraat en de van der Nootstraat. 
 



 

 

Aangezien één aansluiting niet voldoende is voor een goede ontsluiting van het terrein, wordt 
aan de oostzijde nog een nieuwe aansluiting gemaakt die een evenredig deel van het verkeer 
van en naar de locatie zal opvangen. Deze aansluiting wordt gecombineerd met een nieuwe 
fiets‐ en voetgangersoversteek. Hiermee wordt voorzien in een volwaardige en verkeersveilige 
ontsluiting.  
 
e. Er moet een robuuste groenstrook langs de Tesselschadestraat worden aangeplant om de 
geparkeerde auto’s uit het zicht te onttrekken. 
 
Reactie: 
Overeenkomstig de wens van het wijkpanel is in de randvoorwaarden opgenomen dat aan de 
Tesselschadestraat een haag wordt aangeplant waardoor het zicht op de geparkeerde auto’s 
wordt verzacht.  
 
f. In verband met de verkeersaantrekkende werking wordt verzocht het oppervlak van de 
supermarkt te  beperken tot maximaal 1.000 m2. 
 
Reactie: 
De randvoorwaarden voorzien in een supermarkt met een bruto vloeroppervlak van 1.450 m2. 
Het huidige ontwerp gaat uit van een winkelvloeroppervlak van ca. 1.000 m2.  Voor de 
verkeersproductie van supermarkten zijn kentallen opgesteld door het CROW ten aanzien van 
de verkeersaantrekkende werking. Op basis hiervan bedraagt de verkeersproductie van een 
full service supermarkt, gelegen in de schil rondom het centrum 1450 x 82,3/100= ca. 1.200 
verkeersbewegingen per dag. Het gaat om 600 verkeersbewegingen heen en 600 
verkeersbewegingen terug, verdeeld over de beide aansluitingen. Daarbij moet worden 
opgemerkt, dat een deel van de bezoekers van de supermarkt,  gelet op de ligging aan een 
belangrijke invalsweg, ook nu al gebruik maakt van de Tesselschadestraat. Er is dus geen 
sprake van een toename van 1.200 verkeersbewegingen. Daarnaast zal de verkeerstoename  
verspreid over de dag plaatsvinden. Er is dan ook geen aanleiding om te veronderstellen dat 
hierdoor capaciteitsproblemen zullen ontstaan bij de aansluiting van de Vondelstraat en de 
nieuw aan te leggen aansluiting. 
 
 
Conclusie: 
De inspraakreacties vormen geen aanleiding tot het aanpassen van de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen.  



 

 

Vaststelling	stedenbouwkundige	randvoorwaarden	en	
welstandsrichtlijnen	voor	de	realisatie	van	woningbouw	en	een	
supermarkt	op	de	‘LPF‐locatie’	aan	de	Tesselschadestraat	en	
Harlingertrekweg	in	Leeuwarden.	
 

Op 12 september 2016 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden de welstandsrichtlijnen en 

stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de realisatie van woningbouw en een supermarkt op de 

LPF‐locatie aan de Tesselschadestraat en Harlingertrekweg in Leeuwarden vastgesteld. Van 

donderdag 24 november 2016 tot en met woensdag 4 januari 2017 liggen de betreffende stukken ter 

inzage.  

Welstandsrichtlijnen	en	randvoorwaarden	
De stedenbouwkundige randvoorwaarden voorzien in de bouw van appartementen, grondgebonden 
woningen en een supermarkt. De welstandsrichtlijnen hebben betrekking op het uiterlijk van de 
gebouwen, zoals het materiaalgebruik en kleurstelling. De nieuwbouw zal moeten voldoen aan deze 
richtlijnen.   

	

Inzage	
De stukken kunt u inzien: 

 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 

uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over de richtlijnen en de 

procedure. 

 via de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke‐plannen.  

Geen	reactie	mogelijk	
Op grond van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar en/of beroep worden 

ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. 

Inwerkingtreding	
De welstandsrichtlijnen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden treden één dag na deze 

bekendmaking in werking. 




