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Convent Holdings BV heeft het voornemen om aan 
de Tesselschadestraat nieuwbouw te realiseren op 
het LPF terrein. De ontwikkeling omvat apparte-
menten, grondgebonden woningen en een super-
markt.

Conform het gemeentelijke beleid zal de gemeen-
teraad voorafgaand aan de planologische procedure 
het stedenbouwkundig plan en de welstandsricht-
lijnen vaststellen. Dit document is in opdracht van 
Convent Holdings BV en onder supervisie van de 
gemeente Leeuwarden ontwikkeld. Het doel dat 
hiermee wordt nagestreefd is een eigentijdse, ste-
delijke en duurzame vormgeving.

1
Aanleiding

Voorbeeld van recente woningen in een klassiek geinspireerde beeldtaal



4

2
Historie van 
de locatie

Het LPF complex in september 1961
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De Leeuwarder Papierwaren Fabriek is opgericht 
in 1907 en begon haar activiteiten op het gebied 
van de productie van verpakkingsmaterialen aan 
de Emmakade te Leeuwarden. In 1913 verhuisde 
de fabriek naar een zesmaal zo groot pand aan de 
Snekertrek-weg. In 1918 was dit gebouw wederom te 
klein en werden plannen gemaakt voor verhuizing 
naar de locatie aan de Harlingertrekweg / Tessel-
schadestraat. De onderneming heeft zich op deze 
locatie voorspoedig ontwikkeld. In de jaren 30 gaan 
steeds meer fabrikanten van levensmiddelen over 
hun producten vóór te verpakken. De LPF speelt hier 
met succes op in. Gedurende de tweede wereldoor-
log is de bemanning van de LPF sterk ingekrompen, 

maar na de bevrijding komt de productie weer snel 
op gang. In 1947 wordt het 40-jarig bestaan gevierd 
in de Stadsschouwburg ‘De Harmonie’. De LPF heeft 
dan 300 werknemers  in dienst. Dankzij de Marshall-
hulp van de Verenigde Staten kan het machinepark 
worden uitgebreid. 

In de jaren zestig zoeken steeds meer bedrijven 
samenwerking met als resultaat fusies en overna-
mes. In juni 1968 wordt de LPF overgenomen door 
de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder & zonen 
N.V. Van Gelder Papier komt echter in de problemen 
en in 1980 wordt de helft van de aandelen verkocht 
aan de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.  

In 1984 nam Cats Holding, de LPF over, hetgeen 
leidde tot verdere internationalisering. De huidige ei-
genaar van de onderneming van de LPF, Glondalkin,  
heeft deze onderneming deels verhuisd naar een 
andere vestiging in Leeuwarden en deels naar Grote 
Gast. Hierdoor is de locatie beschikbaar gekomen 
voor herontwikkeling. In 2008, na een brand, zijn de 
gebouwen, vooruitlopend op deze herontwikkeling,  
gesloopt.

bron: 75 jaar Verpakkingen

De LPF eind jaren ‘30

De LPF net voor de sloop in 2008
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Het terrein van de voormalig Leeuwarder Papierwa-
ren Fabriek is gelegen aan de stedelijke invalsroute; 
de Tesselschadestraat. Aan de zuidzijde van deze 
route tot aan de Harlingertrekweg en in het ver-
lengde hiervan aan de Lange Markstraat bevinden 
zich kantoren; het zakencentrum van Leeuwarden. 

In het ‘Ontwikkelkader Tesselschadestraat en 
omgeving 2007’ heeft de gemeente aangegeven de 
woonfuncties te willen stimuleren. Het gebied krijgt 
door de menging van functie een meer pluriform 
karakter. Op de locatie van de voormalige Noorde-
lijke Hogeschool (NHL) zijn al woningen gebouwd.

Woningbouw op de LPF locatie maakt een koppe-
ling tussen deze buurt en de Harlingertrekvaart. Ook 
worden kantoorgebouwen verbouwd tot woningen, 
zoals het voormalig Landbouwhuis ten oosten van 
de LPF locatie. Tegelijkertijd blijft het gebied een 
belangrijke vestigingslocatie voor kantoren die 
gebaat zijn bij een centrumligging, zoals de recente 
bouw van de kantoren van het CJIB en UPC / Ziggo 
hebben aangetoond.  

Ten noorden van de Tesselschadestraat ontstond 
in de jaren 20-30 van de vorige eeuw de woonwijk 
Oud West. Ten zuiden van de locatie ligt de Har-
lingervaart met aan de overzijde oudere bedrijfsbe-
bouwing. Zowel de Tesselschadestraat als de kade 
van de Harlingertrekweg zijn opnieuw ingericht met 
meer groen en een vriendelijker ogende verharding.

De ruimte tussen de Tesselschadestraat en de 
Harlingertrekweg heeft een maat van ongeveer 150 
meter. Dit maakt het mogelijk om vier oost-west 
gerichte blokken voor bebouwing te maken. In de  
noord en de zuid zone zijn de woningen gericht op 
resp. de Tesselschadestraat en de Harlingervaart. 

Ten behoeve van een aantrekkelijk woonmilieu voor 
de middelste blokken wordt een 20 tot 25 meter 
breed groengebied vrij gehouden. Aan deze groen-
zone worden de binnenste woningblokken georiën-
teerd. Dit zorgt voor een bijzondere woonkwaliteit 
binnen het stedelijke bouwblok. Deze groenzone is 
een belangrijk onderdeel van het ‘Ontwikkelkader 
Tesselschadestraat’ .
 
De noordelijke velden A en B grenzen aan de noord-
zijde aan de Tesselschadestraat en aan de zuidzijde 
aan de centrale groenzone. Op het noordwestelijke
veld A staan twee appartemententorens van 8 
woonlagen op een basement en een rij van grondge-
bonden woningen van drie bouwlagen of twee 
bouwlagen met kap aan de groenzone. 

Op veld B is een supermarkt voorzien en de ingang 
en bergingen voor het appartementengebouw dat 
op de supermarkt staat. Dit woongebouw heeft  9 
woonlagen en er wordt geparkeerd op het dak van 
de supermarkt. De velden C en D bevinden zich ten 
zuiden van de centrale groenzone en bestaan elk uit 
een strook grondgebonden ‘kadewoningen’ in drie 
tot vier bouwlagen aan de Harlingertrekvaart en 
grondgebonden rijwoningen in drie bouwlagen of 
twee lagen met kap aan de groenzone. De maximale 
bouwhoogte is 13 meter of vier bouwlagen.

Om de doorwaadbaarheid van het gebied en de 
toegankelijkheid van de groenzonen te vergroten 
wordt tussen de bouwblokken C en D een wandel / 
fietspad aangelegd. De definitieve plek wordt later 
bepaald.

3
Planbe-
schrijving

Stedenbouwkundige opzet
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Mogelijke verkaveling, stedenbouwkundig plan versie 07 d.d. 07.01.2016
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De woonbuurt wordt ontsloten door een noord-zuid 
gelegen weg die in het verlengde van de Vondel-
straat aansluit op de Harlingertrekweg. Langs de 
Tesselschadestraat ligt een parallelweg die met een 
tweede aansluiting hierop aantakt. Aan de oostzijde 
is een ontsluitingsroute als toegang van een woning-
blok en als bevoorradingsroute voor de supermarkt. 
De bevoorradingsroute is geen openbare route maar 
particulier terrein. 

Op meerdere plekken zijn parkeerplaatsen op het 
maaiveld. Voor de woningen in de toren op de 
supermarkt bevinden de parkeerplaatsen zich op 
de eerste verdieping. Voor de meeste rijwoningen 
zijn de parkeerplaatsen op eigen erf gesitueerd. De 
infrastructuur voldoet aan de maatvoering uit het 
Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte (KOR). 

Subtiele verschillen in bestrating duiden parkeer-
plekken aan. De auto is te gast in de woonbuurt. 

Het gebied kent een heldere inrichting waarbij het 
stedelijk groen en de detaillering van de verharding 
aandacht verdient. 

In het gebied is voldoende ruimte voor parkeren en 
het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de geldende 
parkeernormen. 

doorsnede	A VELD	C VELD	A

VELD	Adoorsnede	C VELD	B

VELD	D VELD	Cdoorsnede	D

doorsnede	B VELD	B VELD	D

BLAD	S02,	PROFIELEN
schaal	1:1000

plaats van de bomen is illustratief
en afhankelijk van het inrichtingsplan

Bourboomweg 26
9112 HL Burdaard

Bauke Tuinstra
Doeke van Wieren

T 0519 241550
F 0519 241559

E  info@TWA-architecten.nl
W www.TWA-architecten.nl

'Vondel Parck' Leeuwarden stedenbouwkundig  plan, versie 06, 14 december 2015

Ruimtelijke profielen volgens stedenbouwkundig plan d.d. 07.01.2016

centrale groenzone

centrale groenzone

langsdoorsnede centrale groenzone

Tesselschadestraat

Tesselschadestraat

Harlingertrekweg

Harlingertrekweg
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Appartementen aan de Tesselschadestraat
De appartemententorens van zowel veld A als veld 
B zijn verticaal geleed waardoor de hoogte wordt 
benadrukt. Balkons versterken de verticaliteit van 
de volumes. De torens hebben daarbij een klassieke 
driedeling van basement, schacht en bekroning 
in de vorm van een terugspringende daklaag (set 
back). De torens zijn plat afgedekt. Het basement 
van de toren van veld B wordt gevormd door de 
onderbouw waarin zich de supermarkt bevindt. De 
torens kennen een alzijdige expressie. De torens in 
veld A bestaan uit 8 woonlagen op een plint van 
bergingen. De minimale bouwhoogte is 20 meter, 
de maximale hoogte is 29 meter.

Commerciële begane grondlaag veld B
De vorm van de bebouwing is geometrisch en 
kantig. Deze laag heeft een arcade. Een arcade is 
een serie bogen of overspanningen in het gevelvlak 

welke gevuld kunnen zijn met kozijnen of materiaal, 
een colonnade is een overdekte route achter een 
open arcade. De begane grondlaag toont zich naar 
de aangrenzende ruimten als een doorgaande en 
alzijdige arcade welke het basement vormt van de 
bovengelegen woontoren. De uitvoering van de 
arcade is gerelateerd aan de aard van de aangren-
zende ruimten. Aan de meest openbare noordzijde 
heeft de arcade diepte en wordt een colonnade 
gemaakt (dieper dan 2,0m) en is de achterliggende 
gevel zo veel mogelijk transparant. De toegangen 
van de functies bevinden zich in deze gevel. 

Achtereenvolgens zijn de westgevel, zuidgevel en 
oostgevel van belang. Aan de oostzijde bevinden 
zich de expeditie en op- en afrit naar het parkeerdek 
achter de arcade. Aan de zuidzijde kan de arcade 
gevuld zijn met zoveel mogelijke transparante 
vlakken binnen de functionele mogelijkheden van 

de supermarktfunctie. Overige vlakken kunnen als 
blindnissen gevuld worden met metselwerk. Aan 
de westzijde is wel sprake van een terug liggende 
gevel achter de arcade (colonnade) welke binnen 
de functionele mogelijkheden van de supermarkt-
functie maximaal transparant zal zijn. De toren in 
veld B bestaat uit 9 woonlagen op een onderbouw. 
De minimale bouwhoogte is 24 meter, de maximale 
hoogte is 32 meter.

 

Beschrijving van de bebouwing

Illustratie klassieke ordening en verhoudingen

bekroning

schacht

basement

De verschillende bebouwingsvelden

A
B

C
D
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Overgangen openbaar - privegebied

Grondgebonden woningen aan de groenzone
De grondgebonden woningen in veld A, C en D zijn 
als individuele woningen herkenbaar in een geleed 
bouwblok. De geleding zorgt voor een compositie 
op blokniveau waarbij de koppen relatief expressief 
zijn. Ook deze blokken kennen een klassieke verti-
cale driedeling waarbij de bekroning wordt gevormd 
door de kap en een expressieve detaillering van 
de gootlijn. Het hoogteverschil ter plaatse van de 
overgang naar de groenzone is aanleiding voor 
het maken van een basement in de vorm van een 
verhoogd terras / tuin / postbode pad. De maximale 
bouwhoogte van de woningen aan de groenzone is 
13 meter. 

Grondgebonden woningen aan de kade
De bouwblokken aan de kade hebben een stedelijke 
uitstraling waarbij de blokmaat het primaat heeft 
boven de schaal van de individuele woningen. De 
blokken vormen de stedelijke wand van de Har-
lingertrekvaart. De blokken kennen een klassieke 
verticale driedeling waarbij het basement wordt 
gevormd door het verhoogd terras (± 40cm) en 
de bekroning door de expressieve daklijst van de 
derde bouwlaag. Het bouwblok maakt front naar 
de kade maar ook de kopgevels van de blokken 
zijn expressiever . De minimale bouwhoogte van 
de woningen aan de kade is 6,5 meter inclusief een 
verhoogde beganegrondlaag. Minimaal 50% van 
het blok heeft een derde bouwlaag en daarmee 
een bouwhoogte van 9,5 meter. Bij de minimale 

bouwhoogte van 6,5 meter is er, ter hoogte van de 
dakrand van de derde bouwlaag, een doorgaande 
lijst / ribbe ter completering van het volume. De 
maximale bouwhoogte is 15 meter.
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Overgangen van privé naar openbare ruimte verdie-
nen veel aandacht. Hierbij zijn veel verschillende 
situaties te onderscheiden; van supermarktgevel tot 
arcade tot trottoir, van appartementengebouw tot 
trottoir, van voortuin tot postbode pad, van post-
bode pad tot openbaar groen, van privétuin tot park 
van terras tot kade, etc. Het is veelomvattend om 
voor iedere situatie richtlijnen op te stellen. Maar 
er zijn wel enkele algemeen geldende regels op te 
stellen. 

Ten eerste geldt dat het belang van een collectieve 
vormgeving van de overgang groot is als het open-
bare karakter van de ruimte waar deze aan grenst 
toe neemt. Is de buitenruimte nauwelijks openbaar 
dan heeft de individuele bewoner dus veel vrijheid, is 

de mate van openbaarheid groot dan is zijn vrijheid 
gering. Nu grenzen veel zijden van de bebouwing 
en tuinen aan openbare ruimten maar is de aard 
van de ruimte verschillend. We onderscheiden de 
Tesselschadestraat als een primaire openbare ruimte; 
de voorkant van de stad, daarna de kade van de 
Harlingertrekweg met een meer utilitair karakter en 
de centrale groenzone met een natuurlijk karakter. 

De verschillende overgangen naar deze openbare 
ruimten moeten collectief worden vormgegeven 
waarbij de aard van de openbare ruimte leidend is 
voor de gekozen oplossing (groen naar de groenzo-
ne, stenig naar de stadsranden). De oplossing dient 
bestendig en robuust te zijn. De gekozen oplossing 
heeft altijd een bouwkundige component, maakt 

integraal onderdeel uit van de architectuur van de 
gebouwen en maakt onderdeel uit van de vergunnin-
gaanvraag. De overgangen binnen de bouwblokken 
hebben een privaat karakter; hier is de uitvoering 
van de erfafscheiding minder van belang.

Overgang openbaar - privé 

Ruimtelijke  verbeelding van de volumes
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Straten en andere verhardingen
De inrichting van de openbare ruimte voldoet aan 
het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte (KOR). 
Eventuele afwijkingen dienen goed beargumenteerd 
te worden. Ten behoeve van de ontsluiting van de 
parkeervoorziening en gebouwen van de velden A 
en B wordt parallel aan de Tesselschadestraat een 
rijloper, parkeervakken en trottoir aangelegd. De 
uitstraling van deze ruimte dient minstens gelijk-
waardig te zijn aan de kwaliteit van het profiel van 
de Tesselschadestraat. Een zorgvuldige detaillering 
van randen, een goed doordacht patroon en marke-
ring van de parkeervakken kan hier ook voor 
kwaliteit zorgen. 

Materiaal referentie: bkk betonsteen in terughou-
dende tinten. Ook kan gedacht worden aan een 
combinatie van betonstroken met baksteen randen. 
Aan de Tesselschadestraat worden tussen de par-
keervakken bomen opgenomen en een haag langs 
het trottoir 

Ten behoeve van de bewoners en bezoekers worden 
voldoende fietsenklemmen opgenomen. Voor de 
appartementen worden ondergrondse vuilcontainers 
in de bestrating opgenomen. Markering van rijbanen 
d.m.v. banden welke met een gering hoogteverschil 
worden aangebracht i.v.m. bereikbaarheid voor win-
kelwagens en rolstoelen. 

Winkelwagenstallingen komen alleen voor in de col-
onnade (overdekt), dan wel onder een bouwkundige 
voorziening van passende vormgeving. Voor reclame 
uitingen gelden de criteria uit de Reclamenota van 
de gemeente Leeuwarden. Er worden paaltoparma-
turen toegepast t.b.v. de openbare verlichting. De 
verlichting van de arcade wordt gelijk geschakeld 
met de openbare verlichting. Voor de inrichting 
van de openbare ruimten wordt een inrichtingsplan 
gemaakt. 

Centrale groene zone
De inrichting en uitstraling van de groene ruimte 
dient parkachtig te zijn. Het terrein is zo mogelijk  
licht geaccidenteerd met gazon, heesters en boom-
groepen en / of solitairen. Daartussen is een enkel 
pad of wat plekken verhard of halfverhard. In de 
zone kan gegroepeerd een kleine speelvoorziening 
worden opgenomen en / of een plek om te zitten. 

Leidend in het ontwerp is dat de groenzone voor 
toegevoegde woonkwaliteit voor de woningen moet 
zorgen. Daarbij spelen uitzicht (op het groen), inkijk 
(vanuit het park), verblijfskwaliteit en gebruiks-
kwaliteit een rol. De inrichting voldoet aan het 
Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte (KOR). 
 

Openbare ruimte
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Het huidige beeld van de kantoren aan de Tes-
selschadestraat is aan het eind van de vorige eeuw 
ontstaan. Deels zijn het kantoren uit de jaren 60 en 
70, maar ook nieuwere gebouwen uit de jaren 80 en 
90. Ondanks dat er stijlverschillen zijn te ontdekken 
is het algemene architectonisch beeld rationalistisch 
en functionalistisch. Het zijn bijna zonder uitzonde-
ring doosvormige gebouwen met een regelmatig 
patroon van kozijnopeningen waarbij het ritme van 
openingen de gevel geleed. 

Voor het architectonisch beeld van de woningen 
op de LPF locatie is gezocht naar een beeldidioom 
dat zich goed tot de zakelijke architectuur verhoudt, 
maar dat voor de woningen tegelijk residentieel van 
aard kan zijn. Daarnaast moet het zich ook lenen 
voor de lastige vormgevingsopgave van de hoofzake-
lijk gesloten functionele doos van de supermarkt. 

Een passend architectuurbeeld voor deze opgave is 
een hedendaagse vertaling van het neoclassicisme. 
Een klassiek geïnspireerde arcade kan de uitstraling 
van de supermarkt ten goede komen. De utilitaire 
functies zoals expeditie en winkelwagenstalling kun-
nen worden opgenomen in het bebouwingsbeeld en 
er kan een overdekte buitenruimte voor de entrees 
van de winkels en woningen ontstaan. Een formeel 
en klassiek gevelbeeld verleent de bebouwing al-
lure en past in het beeld van de tegenoverliggende 
straatwand en de aangrenzende kantoorgebouwen. 

Architectuur

Architectonisch idoom

Het klassieke architectonisch idioom kenmerkt zich 
door symmetrische compositie van volumes en 
gevel, met de hoofdtoegang als centraal element. 
Daarbij is veelal sprake van een horizontale en ver-
ticale driedeling waarbij de delen zich volgens een 
bepaalde verhoudingsleer (gulden snede) ten op-
zichte van elkaar verhouden. De gevelopeningen zijn 
verticaal van verhoudingen en volgen een regelmatig 
patroon waarbij de verhoudingen van de openingen 
en het ritme van de gaten luchtiger wordt naarmate 
zij zich hoger in de gevel bevinden. Het basement 
onderscheidt zich door een robuust karakter die de 
indruk wekt de bovenbouw ‘te kunnen dragen’. 

Compositie en ritmiek

In het traditionele beeld van noordelijk classicisme 
wordt een zwaar en statisch beeld bereikt door 
passende materialen als natuursteen en baksteen in 
donkere tinten. Maar als naar een luchtiger uitstral-
ing wordt gezocht kan abstractie en dematerialise-
ring ook leiden tot lichte en / of gestucte gevels. 
Ook moderne materialen als staal, beton en wellicht 
kunststoffen (composieten) kunnen worden ingezet 
bij een hedendaagse vertaling van het traditionele 
beeld. Desalniettemin hoort een tijdloze, robuuste 
uitstraling van allure wel bij dit genoemde idioom 
waardoor bepaalde materialen, zoals hout en plaat-
materiaal of felle en verzadigde kleuren niet mogelijk 
zijn. Kortom; er blijft veel mogelijk mits voor een 
tijdloze en hoogwaardige uitstraling wordt gekozen 
in een terughoudende kleurstelling.

Het classicisme wordt gekenmerkt door orna-
mentiek. Dit kunnen zuilen, pilasters, kroonlijsten, 
gevellijsten, kapitelen, guirlandes, beeldhouwwerken, 
etc. zijn. De rationele architectuur is wars van orna-
mentiek en dit leidt nog steeds tot polemiek in de 
architectuurdiscussie.

Een hedendaagse vertaling van het idioom kan 
leiden tot een zakelijke versie van het classicisme 
waarbij abstractie leidt tot het weglaten van
ornamenten. Maar ook het tegenovergestelde komt 
voor, waarbij ornamentiek juist op een eigen wijze 
wordt ingezet (bv. Soeters). Er zal gezocht moeten 
worden naar een passende balans waarbij de extre-
men niet wenselijk zijn.

Detaillering, materiaal en kleur
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Huidig bebouwingsbeeld kantoren aan de Tesselschadestraat

Een voorbeeld van overdreven ornamentiekEen voorbeeld van extreme abstractie zonder ornamentiek
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Het plangebied betreft het terrein van de voormalig 
Leeuwarder Papierwaren Fabriek tussen de Tes-
selschadestraat en de Harlingertrekvaart. Door de 
nieuwe woningen en supermarkt krijgt dit gebied 
een gemengd karakter. Op de locatie van de voor-
malige Noordelijke Hogeschool (NHL) zijn al wo-
ningen gebouwd. Woningbouw op deze locatie 
maakt een verbinding tussen deze buurt en de 
Harlingertrekvaart. Ook worden kantoorgebou-
wen verbouwd tot woningen, zoals het voormalig 
Landbouwhuis ten oosten van de locatie. Zowel de 
Tesselschadestraat als de kade van de Harlingertrek-
weg zijn opnieuw ingericht met meer groen en een 
vriendelijkere uitstraling. 

De opzet van het plan bestaat uit vier oostwest 
gerichte blokken voor bebouwing te maken. In de 
noord- en de zuid zone zijn de woningen gericht op 
resp. de Tesselschadestraat en de Harlingervaart. De 
middelste blokken liggen aan een centraal groenge-
bied. Dit groengebied wordt in de toekomst mogelijk 
verbonden met een doorlopende groenzone in 
westelijke richting. 

Aan de Tesselschadestraat staan drie appartemen-
tentorens van 8 á 9 woonlagen, waarvan twee op 
een basement en één op een supermarkt. Dit is de 
zone Tesselschadestraat. Aan de centrale groenzone 
staat één rij van grondgebonden woningen aan 
de noordzijde en twee rijen grondgebonden wo-
ningen aan de zuidzijde. Dit is de parkzone. Aan de 
Harlingertrekweg staan twee rijen grondgebonden 
‘kadewoningen’ in drie tot vier bouwlagen. Dit is de 
Harlingervaartzone. 

De bebouwing manifesteert zich als een samen-
hangend ensemble dat zich enerzijds kan meten met 
de grote schaal van de kantoorbebouwing in de om-
geving en anderzijds een brug slaat naar de kleinere 
schaal van de individuele woning. De samenhang 
tussen bebouwing, openbare ruimte en groenstruc-
tuur is daarbij mede bepalend.

4
Welstands-
criteria

Beschrijving Beleidsintentie
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Ruimtelijke inpassing

Zone Tesselschadestraat
Plaatsing in de bouwvlakken. Ondanks noordgevel 
voldoende oriëntatie op de Tesselschadestraat. 
Gelijkvormigheid van de drie torens. Verwantschap 
van de basementen.

Parkzone
Plaatsing in de bouwvlakken. Oriëntatie op de 
groenzone. Samenhang tussen de blokken en in de 
blokken. Heldere afbakening tussen openbaar en 
privé met bouwkundige middelen al dan niet aan- of 
ingevuld met groen.

Zone Harlingervaart
Plaatsing in de bouwvlakken. Gelijkvormigheid tus-
sen de twee blokken. Collectieve visuele kwaliteit 
gaat boven individuele uiting.

Verschijningsvorm

Zone Tesselschadestraat
Heldere hoofdvorm, symmetrische compositie, 
verticale (gulden-) verhoudingen. Verticale driede-
ling: basement, schacht, bekroning. Plat afgedekt. 
Benadrukken verticaliteit. Plaatsing en vorm van de 
balkons benadrukken de hoofdvorm.

Parkzone
Samengestelde hoofdvorm, klassieke compositie. In-
dividuele woning is herkenbaar zijn in de gevelwand. 
Plat afgedekt of met (samengestelde) kap. 

Zone Harlingervaart
Heldere hoofdvorm, klassieke compositie. Ver-
ticale driedeling: basement, schacht, bekroning. 

Plat afgedekt. Aandacht voor hoekbebouwing, 
verbijzondering van de hoeken is gewenst. In- en 
uitspringende delen blijven ondergeschikt aan de 
hoofdmassa. 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik

Zone Tesselschadestraat
Basement: steenachtig, zwaarte suggererend (reliëf, 
massa, verhoudingen), aandacht voor detail.
Schacht: steenachtig, voorkeur voor baksteen, 
regelmatig patroon van gevelopeningen, verticale 
verhoudingen, aandacht voor detaillering van over-
gangen (o.a. negge, dorpels). 
Bekroning: luchtig (-er), rijk van detail, reliëf, horizon-
tale beëindiging (lijst)
Algemeen: onverzadigde kleurstelling binnen de 
kleuren antraciet, grijzen, bruin, oker, bruinrood, 
paarsrood. Geen verzadigde signaalkleuren. Wit in 
grafiek en / of gevelvlakken ter plaatse van de bek-
roning. Tijdloze en harmonische uitstraling.

Parkzone
Gevelmateriaal steenachtig, voorkeur baksteen, 
organische / natuurlijke uitstraling. Geleding van 
de gevelvlakken (door reliëf, lijsten, grafiek etc.). 
Harmonische compositie van vlakken en openingen. 
Aandacht voor vormgeving en detaillering van de 
gevelbeëindiging ter plaatse van de gootlijst / dak-
lijst en overgangen. Collectief bouwkundig ontwerp 
voor overgang naar van het erf naar de parkzone, 
waarbij het een onderdeel van de architectuur is en 
ook een natuurlijke uitstraling heeft. 
Algemeen: onverzadigde kleurstelling binnen de 
kleuren antraciet, grijzen, bruin, oker, bruinrood, 
paarsrood. Geen verzadigde signaalkleuren. Wit 
in grafiek en / of gevelvlakken ter plaatse van de 

schacht en / of bekroning. Tijdloze en harmonische 
uitstraling.

Zone Harlingervaart
Basement: steenachtige overgang verhoogd terras 
(basement) naar openbaar gebied, aandacht voor 
detail. Zwaarte suggererend.
Schacht: steenachtig, voorkeur voor baksteen, 
regelmatig patroon van gevelopeningen, verticale 
verhoudingen, aandacht voor detaillering van over-
gangen (o.a. negge, dorpels, lijsten). 
Bekroning: luchtig (-er), rijk van detail, reliëf, horizon-
tale beëindiging (lijst)
Algemeen: onverzadigde kleurstelling binnen de 
kleuren antraciet, grijzen, bruin, oker, bruinrood, 
paarsrood. Geen verzadigde signaalkleuren. Wit in 
grafiek en / of gevelvlakken ter plaatse van de bek-
roning. Tijdloze en harmonische uitstraling.

Het kleurgebruik voegt zich bij nieuwe plandelen 
naar de kleuren van al eerder gerealiseerde plande-
len. 
 

Criteria
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