










Geachte mevrouw Swart, 
  
Op 1 mei 2012 ontvingen wij het voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Kalverdijkje. In deze e-
mail geven wij onze reactie op dit bestemmingsplan. 
  
Op 12 december 2011 heeft Wetterskip Fryslân een voorlopig wateradvies verstuurd voor dit plan, met 
kenmerk WFN1117473. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat het plan geen nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk maakt. In het voorontwerp bestemmingsplan staat in paragraaf 2.4 dat het zuidelijkste deel 
van het plangebied in de toekomst ontwikkeld kan worden tot bedrijventerrein. Het vigerende 
bestemmingsplan maakte deze ontwikkeling ook al mogelijk. Wij gaan er vanuit dat de in het 
Kwaliteitsdocument Openbare Ruimte van de gemeente Leeuwarden genoemde compensatienorm 
van 10% ook voor deze ontwikkeling wordt gehanteerd.  
  
In het Waterplan van de gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân is de wens vastgelegd om een 
vaarverbinding te realiseren tussen het Vliet en het Nieuwe Kanaal. Deze vaarverbinding zorgt 
voor diverse nieuwe vaarroutes. De gewenste verbinding kan worden gerealiseerd in het gebied waar 
de realisatie van een bedrijventerrein is voorzien. Door de verbinding in dit gebied te realiseren kan de 
gemeente de wens uit het waterplan combineren met de realisatie van (een deel van) de compensatie 
die nodig is voor de toename van verhard oppervlak in het gebied.  
  
Het maaiveld in het gebied waar het bedrijventerrein is voorzien is over het algemeen laag, lage delen 
circa -0,40m NAP. Dit is ook te zien op de in het bestemmingsplan opgenomen luchtfoto waar delen 
van het plangebied onder water staan. Door het graven van een verbinding tussen het Vliet en het 
Nieuwe Kanaal kan de rest van het terrein mogelijk met het vrijkomende materiaal worden opgehoogd 
om zo voldoende drooglegging te realiseren. Hiermee kan de grondbalans sluitend worden gemaakt.  
  
Het Nieuwe Kanaal moet nog worden gesaneerd. Gemeente en provincie bereiden deze sanering 
momenteel voor. Zo lang het Nieuwe Kanaal nog niet gesaneerd is, is het niet verstandig om een 
verbinding te maken met het Vliet.  
  
Voor nader overleg over het realiseren van de verbinding tussen het Nieuwe Kanaal en het Vliet kunt 
u contact opnemen met Jeannet Bijleveld van Wetterskip Fryslân.  
  
Voor het overige geeft het bestemmingsplan ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. We worden graag op de hoogte gehouden van 
eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan.  
  
  
Mei freonlike groetnis, Met vriendelijke groet, 
Jelly van der Kloet 
  
Medewerker planvorming 
email : jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl 
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