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VOORWOORD 
Met deze rapportage van de bouwsteen 'stadscosca' is een 
einde gekomen aan een intensieve voorbereidingsperiode, 
woarin - in relotlef korte tijd - met veel deskundlgen en 
betrokkenen, een in meerdere opzichten vernleuwend 
product is gereoliseerd. 
lk wi l daarom alien die bij dit proces woren betrokken har
telfjk danken voor de ingebrochte ideeen en de open en 
plezierige monier woorop met elkaor is gewerkt. Speciale 
dank oon Sondra van Assen en Marn ix Tavenier voor de in
spirerende wijze waorop zlj dlt proces hebben voorbereid, 
begeleid en ofgerond. 

Moree! Stein 
projecileider gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland 
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WORKSHOPS 

foto 7 t/m 6: workshop nr. 7 op 7 5 apdl 2009 
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IN LE ID ING VAN BOUWSTEEN STADSENTREES NAAR BOUWSTEEN CASCO 

De Hoofdlijnennotitie Gebiedsontwikkeling Nieuw Stroom

land die in 2008 door gemeenteraden en Staten is vast

gesteld is door betrokken partijen, nader uitgewerkt in 

afzonderlijke bouwstenen. Deze bouwstenen vormen samen 

met de binnengekomen initiatieven van marktpartijen het 

basismateriaal voor het in 2009 op te stellen Masterplan 

(en de lntergemeentelijke Structuurvisie). 

Een van de bouwstenen voor het Masterplan is de bou

wsteen "Stadsentrees van Leeuwarden". Leeuwarden is 

momenteel een scherp omgrensde stad, omgeven is door 

een ruim en open platteland. In de hoofdlijnennotitie 

gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland, van januari 2008 
warden de stadsentrees benoemd als: 'de belangrijkste 

invalsroutes van de stad, de plekken waar je goat ervaren 

dot je de stad binnenkomt of verlaat. De stadsentrees zijn 

de punten waar de stad het landelijk gebied ontmoet. 

le vormen dus een onderdeel van het stedelijk systeem 

en zijn de visitekaartjes van de stad voor degene die 

de stad nadert of verlaat. Naast de invalsroutes van de 

stad voor het wegverkeer kennen de vaarwegen ook hun 

stadsentrees. De stadsentrees van Leeuwarden zijn, van 

west naar oost gezien, de Noordwestelijke lnvalsweg, het 

Van Harinxmakanaal, de Westelijke lnvalsweg, de Zwette, 

Werpsterhoek en de Stadsas, en de Drachtsterweg. Deze 

invalsroutes vormen de scharnierpunten voor de stad en de 

regio random de Haak.' 

Ook wordt in de Hoofdlijnennotitie aangegeven: 'voor het 

Masterplan warden voor de stadsentrees nadere uitwerkin

gen gemaakt. Het goat hier om de Noordelijke invalsweg, 

de Westelijke invalsweg en Werpsterhoek. Kenmerkende 

elementen als het gewenste type bedrijvigheid, de verschil-

len tussen de profielen van de entrees, de planning en de 

ruimtelijke kwaliteit warden beschreven.' 

De vier invalswegen binnen Nieuw Stroomland verkeren 

alle vier in een ander stadium van uitwerking. In het ene 

geval is het trace reeds bepaald en in het andere geval 

wordt het inrichtingsplan gemaakt. In het ene geval is er 

duidelijkheid over stedelijk programma longs de weg, in 

het andere geval is er nog geen programma. 

Gebrek aan samenhang, structuur en onvoldoende aan

dacht voor landschappelijke en stedenbouwkundige 

inpassing kan er toe leiden dot de leesbaarheid van de 
stad, de beleefbaarheid van de stad, en de identiteit van 

de stad ten onder goon aan de 'terreur van kleine besliss

ingen' en aan het verschil in planning per deelgebied. Met 

name het aanzien van de stad vanaf de weg en vanuit het 

landschap, de route van binnen naar buiten de stad en 

van buiten naar binnen, zijn een zoak van nadere studie. 

Daarom is -mede no aanleiding van de stuurgroepbi

jeenkomst van 13 november 2008- besloten om de visie te 

richten op een breder doel, waar pro-actief kan warden 

nagedacht over de ruimtelijke kwaliteit van de stad, de 

leesbaarheid van de stad, de beleefbaarheid van de stad, 

en de identiteit van de stad. Tijdens de uitwerking groeide 

bij de deelnemers het inzicht dot de omschrijving 'stad

sentrees' onvoldoende de lading zou dekken, immers het 

accent lag minder bij de entrees en meer bij de stadsrand. 

Daarom de nieuwe titel 'casco en stadsentrees'. Het doel 

is als volgt geformuleerd: Middels de bouwsteen cosco en 

stadsentrees Leeuwarden werken aan: 
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1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

een robuust landschappelijk cosco voor de stad 

als basis voor het masterplan 

meer gezicht voor de 'Keten van duurzaamheid' 

een stadsrand met ontwikkelingen die en bijdra 

gen aan de ruimtelijke kwaliteit en aan de tot 

standkoming van de 'Keten van duurzaamheid' 

een strategische basis voor de verdere gebied 

sontwikkeling, waarbinnen de ruimtelijke kwaliteit 

en het duurzame concept zijn geborgd 

een ruimtelijke basis voor de uitwerking van de 

stadsentrees, waterwegen, de kunstwerken, stads 

ikonen en hoogtepunten 

Samenwerken aan gebiedsontwikkeling 

De uitkomsten van deze bouwsteen zijn op basis van 

samenwerking tot stand gekomen. Hiertoe zijn een dri-

etal workshops georganiseerd waarbij deskundigen 

van gemeentes en provincie, de GEM De Zuidlanden 

en externe adviseurs zeer actief hebben deelgenomen. 

Dit eindrapport bundelt de bijdragen van alle deelnem

ers. Bij de start van het proces heeft het Atelier Fryslan 

een bijdrage geleverd in de vorm van een onafhankelijk 

advies. Dit advies heeft gezorgd voor een vliegende start 

en maakte het mogelijk in korte tijd veel kennis, informatie, 

visie en inspiratie te bundelen. Daarnaast zijn interviews en 

presentatiemiddagen gehouden, waardoor doelstellingen 

en ambities van gemeentelijke en provinciale projecten en 

beleid en van initiatieven uit de markt konden warden ver

zameld en meegenomen. De bouwsteen stadscosco's is 

tot stand gekomen in afstemming met andere bouwstenen, 

waaronder de bouwsteen routes en verbindingen en de 

bouwsteen landschappelijke visie Leeuwarden West. 
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2.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING LEEUWARDEN 

ca.1900 

Historische ontwikkeling 
De ontginningsbasis van Leeuwarden ligt op de 

oostoever van de voormalige Middelzee. De 
uitbreiding van steden en dorpen, de ontginning 

van het gebied, het wcs al lemaal gebaseerd op 
het aanwezige landschap en vormde er een ge'fn

tegreerd geheel mee. lnmiddels is Leeuwarden 
West de Middelzee ingegroeid. Door de veel

heid aan plannen dreigt verdere versn ippering 

waarin samenhang ontbreekt. Met de komst va n 

bran: 
Atelier Frys/an werkp/aats voor ruimtelijke kwaliteit 

ca.2005 

De Haak ligt er een kans reg ie te voeren op de 
ruimtelijke ontwikkelingen van de stad, het landsc

hap en de dorpen middels Gebiedsontwikkeling 
Nieuw Stroomland. 
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ca.2030? 
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2.2 ONTWIKKELING STADSRANDEN 

huidige stadsranden stadsranden in Nieuw Stroomland 
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Ontwikkeling stadsranden 
De stadsranden buiten de singel kenmerken zich door 

een compacte stadsuitleg die voor langere tijd werd 
bepaald door heldere infrastructuurlijnen als fysieke 

grenzen. Met de ontwikkeling van de Zuidlanden en 

HempensTeerns wordt zichtbaar dot de stad meer het 

landschap omarmd. De stadsrand krijgt vele gezichten, 

het is een aaneenschakeling van (stads)landschappen 

waar stedelijke, waterrijke en landschappelijke stads
fronten elkaar zullen gaan afwisselen. Dit biedt inspira
tie voor de nieuwste stadsrand Nieuw Stroomland. 
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2.3 GRIJS RAAMWERK: RINGEN EN RADIALEN 

boven: 

•• • • 

Verkeersstructuur Leeuwarden: ringen en radialen 
midden: 
Jaarringen Leeuwarden; de belangr[ikste stadsikonen 

Verkeersstructuur Leeuwarden: ringen en radialen 
In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan bestaat de 
autostructuur van de stad uit drie ringen, te weten een 

externe verdeelring, een stadsring en een binnenring. De 
invalswegen en radialen vormen de verbindingen tussen 

deze ringen . De Haak en Noordwesttangent bieden de 
mogelijkheid om het verkeer extern te verdelen. 

De jaarringen van Leeuwarden 
Ruimtelijk hebben de stadsring en de binnenring een grote 
betekenis voor Leeuwarden als 'jaarringen'. Jaarringen zijn 

groeiringen, ze maken de groeistappen van Leeuwarden 
zichtbaar als de groeiringen van een boom. 

Ook het Van Harinxmakanaal en de Bonkevaart vormen 

samen een jaarring. De jongste jaarring bestaat uit het 
Leeuwarder Bos en de groen- en waterranden van de 
Zuiderburen. Het is voor een stad van groot belong de ver
schi llende ontwikkelingsstappen zichtbaar en beleefbaar 

te rnaken en houden. Dit belong neemt toe naarmate een 
stad groeit en complexere vormen aanneemt. Duidelijke 

jaarringen vergemakkelijken de orientatie en de herkenning 
buiten en binnen de stad. Hiermee neemt de ervaring van 

kwa liteit toe. Jaarringen zijn grijze, groene en blauwe struc

turen waarachter de verschillende ontwikkelingsperiodes 
van stad zich aftekenen. 

De jongste jaarring van Leeuwarden is nog niet of. De nieu

we stadsrand Nieuw Stroomland is een belangrijke schakel 
in deze structuur. Hier kan de nieuwste ontwikkelingsstap 

zich of gaan tekenen. Ze maakt - mits opnieuw als land-

Verki?ersstructuur Leeuwarden: ringen en radialen 
Jaarringen Leeuwarden; de belangrijkste stadsikonen 
1. Bolwerken 
2. Stadsring 
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schappelijke rand uitgewerkt - de ::;tad voor la nge tijd af, 
en versterkt het imago van Leeuworden vanaf de Haak 
en vanuit het landschap. Deze stodsrand vraagt om een 

stevige regie waardoor de stad een nieuwe voorkant krijgt. 
De jaarringen van Leeuwarden zijn naast de hoogbouw in 
het stationsgebied en de Oldehove de belangrijkste stad
sikonen va n Leeuwarden. Ze bieden kans om het gevoel 

te versterken 'hier ben ik in Leeuworden'. Zowel longs de 
nieuwe stadsrand als longs het Vern Harinxmakanaal liggen 

kansen om aansprekende stadsfronten te creeren, d ie de 
jaarringen als ikonen versterken: waterfronten, landschap

pelijke fronten en natuurlijk gebouwde fronten . 

Radialen: de stadsentrees 
ledere radiaal, oftewel invalsweg de stad in en uit word! 
groen uitgewerkt. Leeuwarden heE~ft daarmee zes groene 

stadsentrees. Elke invalsweg krijgt een eigen groenprofiel 
met een eigen programma en ee11 eigen herkenbaar-
heid . Het groen versterkt de kwali·eit van Leeuwarden als 
geheel. De eigen identiteit van elke entree versterkt de 
orientatie in de stad, moor ook nc m bu iten toe. De entree 

Werpsterhoek krijgt door de kopp·~ling met een voors

tadstation/ transferium en het downgraden van het oude 

snelwegtrace extra ontwikkelingsruimte om uit te groeien tot 
een nieuwe knoop die zowel voor de stad als de regio een 

belangrijke funct ie zal krijgen: het wordt een kruispunt va n 

stad en land. 

3. Water Van Harinxmakanaa!, Bonk:>vaart, Groene ster 
4. Leeuwarder Bos en Zuiderburen 
5. NIEUW /andschappe/ijke stadsra1;d Nieuw Stroomland 
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IMPRESSIE RINGEN EN RADIALEN 

foto boven: Stadsring foto rechtsboven: Binnenring 
foto onder: Van 1-/arinxrnakanaa/ 
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GROEN-BLAUW-GRIJS RAAMWERK 

kaart kaarr 
bestoonde en '?ieuwe verbind1f'gen ne/werk van besioande en nieuwe routes 
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Netwerk van verbindingen 
Leeuwarden werkt an een fijnmc zig netwerk van verbind· 
ingen voor het langzaom verkeer. He! netwerk maok1 
!letstochten en wandelingen van \ erschillende engte 
mogel ij . Het goal om ommetjes :1n om verbinoingen 
tussen trejnstatians en busholtes. De fi jnmozigheid is van 
belong om meerdere routes en vmbindingen mogelljk le 
maken voor bewoners eri bezoek<:rs. Een kwallteitsnetwerk 
voor hel langzaam ve<keer stimuloert het gebru1k van de 
frets en moo de mensen sneller de auto zulle laten 
staan Goede, veillge en aantrekk1~llj ke verbindingen naar 
het station, bushaltes, werk- en recrealie- en woonomgeving 
versterken deze doelstelling . 
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2.4 GROEN RAAMWERK 

groenkaart Leeu1,,,.·arden 
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Groen raamwerk: versterken van de groenkaa rt va n Leeu
wa rden 

Leeuwarden heeft een helder groenbeleid, gebundeld in 
de 'Groenkaart Leeuwarden'. De (1roenkaart Leeuwarden' 

is een visiedocument dot op hoof.:llijnen inzicht geeft in de 
situatie van de groene openbare ruimte. De 'Groenkaart 

Leeuwarden' loot de groene hoof:Jstructuur in en om de 
stad zien, hoe deze aanhaakt bij :rndere stedelij ke struc

turen en wordt aangevu ld met ge'11enste uitbreidingen en/ 
of veranderingen. Uitspraken warden gedaan over de 
kwaliteit, kwantiteit en de betekenis van het groen in de 

stad. 

Nleuwe groenstructuren in Nieuw :.troomlond zij1 van 
substo tiele betekenis vaor de stod. Er wordt gedocht 
aon twee gr.ate graenstructuren d i E~ in moot en school 
overeenkamen met Hel Leeuword :ir Bos en de grate e 

kleine wielen. Oil zijn het Zwettepork en de Schenkenscheg. 

Deze twee grate somenhangende gebieden completeren 
de groenkoort van eeuworden o ls parkgebieden oon 
de zuidwest en westzijde van de stod. Met de komst vdn 

de nleuwe woonwijk De Zuid londE:n (6500 woningen en 
voorzienlngen) en met olle nieuwe· ontwi kelingen in Nieuw 

Stroomlond zol de recrealieve dru!· op het gebied oonzien

lijk toenemen. De porken zullen doarom gestoog kunnen 
groeien r woorde. De eerste jare ·1 kunnen de landbouw 
en duurzame experimenten een b ?.longrijke rol spelen in 

de lronsformatie van de parkg·ebic:den, waorbij vernal-

ting, recreatief medegebruik en lo?.gonkelijkheid magelijk 
worde gemookt. Belongrijk is ool: de fu1ctie e ls slopsteen 
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GROEN RAAMWERK 
naar het buitengebied, gedacht kan warden aan weidevo

gelgebieden, natuurontwikkeling en waterberging. 

De Schenkenscheg en het Zwettepark krijgen een stevige 

rol. Hier kan in samenwerking met de landbouw een onder

scheidend programma warden ontwikkeld . Elk park van 

Leeuwarden heeft een eigen karakter, zo ook de Schenken

scheg en het Zwettepark. We zetten voor deze twee parken 

in op water. De Schenkenscheg als zomerpolder, experi

menteel gebied en recreatieve brug tussen stad en land, 

waar de continuiteit van de lange lijnen longs de oevers/ 

kanaalzone gekoesterd warden. Het Zwettepark als groot 

weidepark, waar de Zwette als oude lijn word! gerespect

eerd, moor waar een nieuw open parklandschap kan groe

ien, bereikbaar voor fiets en voetganger op vijf minuten van 

de stad. Goede en korte verbindingen met de stad en het 

ommeland. De grote parken van Nieuw Stroomland zijn niet 

zichtbaar vanaf de stadsentrees. Daarom is het belangrijk 

dot deze zichtbaar zijn vanaf de Haak. 

Ontwikkelingen en le ondersteunen uitvoeringsinitiatieven 

in de parken van Nieuw Stroomland dienen passend te zijn 

binnen de 'Groenkaart Leeuwarden' en bij le dragen aan 

de uitvoering van beleid. Resultaten zullen warden bereikt 

door op meerdere schaalniveaus of te stemmen tussen be

langhebbenden, spraakmakers, sleutelfiguren, stadsbestuur 

en provincie. 

groenkaart Leeuwarden met casco Nieuw Stroomland 
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2.5 BLAUW RAAMWERK 
De naam van "Nieuw Stroomland" roept al een sterke as
sociatie met het beleven van water. De in richting moet dit 

waar maken We onderscheiden gebieden met boezempeil 
en gebieden met polderpei l. 

Boven de boezem 

Waler is een zeer belangrijke droger voor Nieuw Stroom
lond. Het woterbeheer in Fr eslond is goeq op orde_ Toch 

is het goed om bij de inrichting van een gebied te denken 
oon moo regelen die he! nog ve!liger moken: Een van deze 
maatregelen is het boven de boezem bouwen. Gebied 

dot voldoende hoag boven de baezem gebouwd is, kan 

niet meer overstromen er hoett bovendien niel bemdlen le 
warden. Overlgens ligt he! grootste deel van het bebouwde 

gebied in Fryslan von oudsher baven de boezem. Het bov
en baezempeil leggen von gebieden en het op boezem· 
peil brengen va n waler heelt meer voordelen. De stro tegie 
is !n ontwikkellngsgebieden de gronden en doargoonde 

infra licht ophogen (ofhonkelijk van situal ie 30 tot 50 cm) 
Voardelen van het uilbreiden var de Friese Boezem: 

Door uitbreiding van de Friese Baeze kon er meer 

water geborgen worden warden. Piekwaterslanden i 
extreme situoties wa rden hierdoor lager. 
Ui breiding van de boezem is beleidsmalig (PS- besluit 

Vosthouden, Bergen en Afvoeren) a ltljd gewenst. 

Aonsluitlng van bestoond gebied op de Friese baezem 
betekent do1 dit n!et meer bemalen hoeft te warden 

Oil Is, a l zij het gering, energiebesparing. 

Resul taot is een robuuS1er watersysteem 
Boezempeil is doorgoond water (Frieze Boezempeil), 

biedt meer toegankelijkheid en dus recreatief interes
santer 

Minder beheerkosten, uitsparen gemac lkosten 
Betere doorstroming 

Boezem peil biedt meer potentie voor natuurlijke inricht
ing en een robuust ecologisch systeem 

Polderpeil 
Zwettepark: Longs de Zwette is een lagere groen-blauwe 

zone opgenomen. De waterbelevenis kan hier aandacht 
krijgen door een groene inrichting van het ~Jewtonpark +, 

een groen recreatieve zone longs het van Harinxmakanaal 

rich1ing Zuiderburen en door longs het van HarinxrTa kanaa l 
bij het toekomst ige geplande Newtonpark Ill voo r een 

groen/ blauwe recreatieve verbindins: te zorgen. Zc kan cle 
Zwette verbonden warden met de groene invu lling van de 

polder ten westen van Schenkenschans. Leeuwarden vormt 
hierdoor minder een obstakel voor re:reanten metals 

bijvoorbeeld de fietsroute via Dein um. longs het van Harinx
makanaal, viC1 Hempens naar Warstiens en ve rder. 

In het zuidwesten van het plangebied, nabij het stat ion e ~ 

de plantage ligt een lager gelegen gebied. Gezien de 
huidige maa iveldhoogte is dit gebied minder gescrikt voor 
een horde stedelijke ontwikkeling . Overwogen ka n wa rden 

dit ~Jebied een meer groen karakter le geven door de 

landbouwfunctie te behouden, de ra nden in te richten voor 
11 Lommerrijk werken" (bv Alterra gebouw- Wageningen/ 
vHa I Leeuwmden) of hie r een natte zone te cree ren (vijver, 

riet, gras). Ao n de oostel ij ke kant van de huidige invalsweg 

ligt ten zuiden van het Alddjip ook nog een kleine moor 

!Jsselmeer 
·O 20 m 
-040m 

polder 
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opvall ende laagte in het maaivel ·:I, die aangesl oten op het 
Alddj ip een mooie waterpartij zou kunnen vormen . 

Schenkenscheg 
Het poldertje tussen Rilzumozijl en de voormallge vullstor 

Schenkens.chans is nu nag een opollend ape en green 
en behaorl ijk not gebled, waorbij voor de ontwotering 
nog een duidelijke greppelstructu. r oonwezig 1s. Dit 
gebied trekt don ook veer (weide 1 vagefs. Op de globale 

plankoort staot vaor dll gebied ei:·n recreatieve functie 
geplond. Overwogen kon worden dit geb1ed niet voor 

lntensieve recreotie in te richten n1oor in pioo1s doorvan 
het hu1d!ge korokter zoveel mage ijk le beware . Door het 

gebled a Ileen zomers te loten be ·1alen (zomerpolder) 

kon het huidige notte korokter ver:terkt warden. Zomerpol· 
ders stoan elke winter onder wo te·r. De bergingscopocileit 

van deze gebiede is doc mee 'Ael kleiner do1 die van 
bergingsgebieden die olleen bij r ::iod warden ingezet. Een 
voordeel van zomerpolders to.v. bergingsgebieden is dot 

de woterberging gegarondeerd i~ en dot winterinundoties 
ook ecologische vaordelen biedec. 

De Hook zo l hler grotendeels ben1~den he! maoivetd liggen 
in verbond met het nleuwe aqueduct ender he! von Ho·inx

makonoal en zo l dus minder zichl :laa r zijn. De kruising van 

de Hoak met het Zijlsterrak vroog om nadere oandoc t. 
Een verder uitgewe kt waterplan i:; essentieel ols basis

grondslog voar de keten van duurwomheid en et cosco. 
Het water ls een belongrijke start van vele duurzome 

konsen. Hierbij is de samenwerkin9 met woterportljen van 

belong. 

Fne.58 boe;:em 
• D.52 m 

Ookkumer 
Nieuwe Zij len 

LalJ\vers
meer 

· 0. 93 m 

Lauwersoog 

l 

J 
Wadtlenze.:: 

Vloe<I 
+ 130 m 

Eb 
- I 30 m 
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THEMAKAART KANSEN EN RANDVOORWAARDEN 

Legend 

Water 

label 

haventje ZIAdlaoden 

wate~ljnen 

buchrljY! 

I I 1-.....--·_.,.,, 

onlwtkkellngsgebleden 
potentle voor na11.n.irplas Nm na11.1\Aflj<e !eagle .. <al olher \/a~es> 

Waterkaart 
kansen en randvoorwaarden watersysteem. 
Bron: provinsje Fryslan 

potenlle voor zomerpolder {~as dras) 

NIEUW STROOMLAND - BOUWSTEEN CASCO & STADSENTREES TEN BEHOEVE VAN ONTWIKKELING MASTERPLAN 

Id 

112 op hoogle + 0,5 m NAP ~ngen 

selectlef ophogen 

agr1Vlllage 

0 $oC.O ,,.oeo 1S20m 

peilenkaart_nleuw_stroomland - Boezom~I 
opm_stroom .. Gestuwd 

~ potentle voor boezempel C:=J Zom&rp0kler 

(::=J potentie voor zomerpokler {zomers bemalen) Bemalen 

- Botzemwatenm_ltien 

.. Boe2emv.eleren_vlak 

... Boezemmeren 

Andel"' 

: Onbekend 
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3 CASCO NIEUW STROOMLAND 
3.1 Casco-benadering 

In Nieuw Stroomland bestaat er nog onzekerheid over het 

uiteindelijk te realiseren programma en wordt grote wamde 

gehecht aan een robuust pl:in waarin nog een grote mate 

van flexibiliteit mogelijk is. Daarom is de "casco-benade

ring" gekozen. Een gemeenschappelijke gedragen visie is 

onmisbaar om bij een complexe stadsontwikkeling niet ten 

onder te goon aan de terreur van kleine en ad hoc bes lis

singen. Elke beslissing zou noeten bijdragen aan de visie 

als totoal. 

Dit houdt in dot de essentiele dingen warden vastgelegd, 

en dot de uitwerking later kan worden ingevuld. Voor het 

Masterplan is dit casco het frame, het structurerend raam

werk waaraan de planontwikkeling kan warden opgehan

gen. Daarom geen gefixeerde stadsrand en geen definitief 

eindbeeld. Er zijn multifunctionele gebieden, die opgeteld 

bijdragen aan de kwaliteit van Nieuw Stroomland als 

geheel. Deze bouwsteen omvat een eerste aanzet voor het 

casco. In het masterplan kan het stadscasco verder warden 

uitgewerkt. 

Het casco biedt een ruimtelijke strategie: 

voor een toekomstbestendig raamwerk, stevig genoeg 

om gedurende een lange periode sturend te zijn, 

flexibel genoeg om nieuwe kansen en inzichten op te 

vangen; 

waarin voor functies, zoals londbouw en natuur, moor 

ook voor marktinitiatieven de maximaal mogelijke ruim

telijke flexibiliteit wordt ingebouwd; 

waarin een ruimtelijke koppe ling word! gezocht voor 

functies die elkaar versterke n en een ruimtelijke ontkop-

peling wordt gezocht voor functies die elkaar frustreren 

in ontwikkelingstempo; 

waarin zoveel mogelij k samenha 1g wordt gezccht 

tussen luncties die gebaat zijn bij een loge ruimtelijke 

dynamiek, zoals bijvoorbeeld water en waterzuivering, 

zodat deze samen sterk kunnen komen te staan . 

Nieuw Stroomland is een versnipperd gebied. Omdat het 

plangebied von Nieuw Stroomland wordt opgedeeld door 

spoorlijnen, het Van Harinxmakanaal, infrastructuur en vaar

ten is er een grotere kans op verrommeling. 

Er is een robuust raamwerk noodzakelij k om de kwaliteit 

van het lands::hap van de lv1iddelzee, de kwaliteit van 

het ·oude' land, de verbinding met de stad en nieuwe 

programma '::., groengebieden en duurzame initiatieven te 

verbinden en integreren. 

Nieuw Stroomland zal nooit a ls een groot samenha1gend 

gebied warden ervaren. Daarom kiezen we voor rad iale 

verbindingen met de stad en het ommeland. In het casco 

benoemen we substantiele gebieden waar wel samenhang 

is. Deze kunnen worden vertaa ld naar het masterplan en 

de structuurvisie. 

Casc:o's elders als voorbeeld 
Bekende voorbeelden van benaderingen met een ruim

telijk casco zijn de plannen voo r Hem:::iens en Teerns en 

het project Meerstad. In Meerstad is een structurerend 

raaMwerk aangehouden van de bestaande wegen door 

het gebied (de linten waarlangs Harkstede en Engelbert 

en Middelber: zijn gelegen), het aan te leggen meer van 

600ha en de aan te leggen natuurgebieden van 801J ha . 
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De resterende gebieden bevatten het programl'la. Tussen 

deze programmagebieden zijn m·:•er WiJzigingen mogelijk 

don in het structurerend raamwerl:. 

Het casco voor Nieuw Stroomlancl is opgebouwd uit: 
-het Zwettepark en de vaorten na1:ir de dorpen . 

Het Zwettepark is een van de twee grote nieuwe parkge

bieden van Leeuwarden.ln het ca:;co translormeert dit 

gebied tot een extensief weidepa ·k in directe rabijheid 

van de stad. met weide en/of riet lnndschap. Water is een 

belangrijk aa nknopingspu nt en is rn ultifunctioneel (recreat

ie, waterberging en zuivering, natuur, etc.). Dorpen kun nen 

aankoppelen. De Zwette wordt al~; oude lijn gerespecteerd 

en fungeert als waterscheiding tu~ •>en stads- en landschap

sprogramma's. Hier is ruimte voor experimente11 op het 

gebied van water en natuur. Het i \Nettepark bepaalt het 

snelwegpanorama van de Haak. 

-de Schenkenscheg als recreatieve brug tussen stad&land. 
in Leeuwarden west. 

De Schenkenscheg is het tweede 1; rote nieuwe parkgebied 

van Leeuwarden Ze lungeert in hd casco als r•2creatie! 

landschappelijke "brug" tussen stc1d en buitengebied. Ce 

lange lijnen van stad naar land en vice versa zjn een be

langrijke kernkwaliteit. Hier is ruim:e voor experimenten op 

het gebied vrn1 water, cultuur en wonen 

-de landbouwenclave Dairy Valley in de voormalige Mid
delzee en haa r 'respectzone' 

Met de respectzone word! een ge:iied van min imaal 300 

meter bedoeld longs de Hegedyk waardoor de Middelzee 
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CASCO NIEUW STROOMLAND 

als polder van Noord naar zuid beleefbaar blijft. Hier kan 

de innovatieve landbouw zich voor lange termijn duurzaam 
ontwikkelen. 

-de dorpen aan de Middelzee langs Hegedyk en Bredyk. 

Het cosco biedt een ontwikkelingsperpectief voor dorpen 

longs de Hegedyk en Bredyk. De dorpen staan via de Mid
delzee in realtie met het Zwettepark en de Schenkenscheg. 
Ligging op kwelderrug benutten voor groeikansen. 

-de campuserven Dairy Village met o.a. Ny Bosma lathe als 
trekker 

Het betreft aan Dairy Valley, onderwijs en onderzoek gere

lateerde bedrijvigheid en voorzieningen. Landschappelijk 
front met passende landelijke uitstraling. Hier is ruimte voor 

experimenten op het gebied van landbouw, landschap, 
energie en educotie. De campuserven zijn zichtbaar vanaf 
de Haak. 
(zie voor inpassingsadviezen provinciaal advies en werk
boek 'De Nije Pleats'). 

-de stationsomgeving Nieuw Stroomland als knooppunt en 

venster op het landschap 
Het station is de meest zichtbare en meest representa

tieve plek van Nieuw Stroomland. De stationslokatie als 

knooppunt fungeert ruimtelijk als venster op het landschap. 

Verbindingen over of onder het spoor zorgen voor ver

knoping met de Zuidlanden. Ruimte voor park&drive, Het 
station is gekoppeld aan keten van duurzaamheid aan de 

waterkant van de Zwette. Doe hier de komende jaren nog 

niks definitiefs, moor stel het gebied open voor tijdeli-
jke functies. Rond en op het station is ruimte voor grote 

mensenstromen en experimenten op het gebied van water, 

duurzaam vervoer en openbaar vervoer. 

-de afronding van Newtonpark + 
Het betreft hier afronding van huidige programma's, voorz

ien van een landschappelijke rand met recreatieve doora

dering. Hier liggen kansen voor duurzaamheidsimpulsen in 

de bestaande en nieuwe bedrijvenomgeving. 
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-de Plantage Nieuw Stroomland als stedelijk ontwikkelings
gebied 
In het cosco is dit stedelijk ontwikkelingsgebied aangetakt 

aan het Zwettepark met een drietal kraamkamers voor du
urzaamheid. Deze bieden ruimte aan verschillende soorten 

experimenten. Ze zijn toegankelijk vanaf het station, vanuit 

het Zwettepark-, de Plantage en de Zuidlanden. Ze zijn 
zichtbaar vanaf de Haak. 

- de Groene Poort van Leeuwarden; lommerrijk, multifunc
tioneel gebied 

In het casco wordt ruimtelijk en functioneel aansluiting 
gezocht bij het Leeuwarder bos (groene zoom in Noord). 

Stadsontwikkeling vindt hier plaats met ruimte voor experi
menten, waarbij de energiecomponent en een innovatieve 

bijdrage aan het groen-blauwe netwerk leidend zijn . 

-water- weg en langzaamverkeersverbindingen tussen De 

Zuidlanden en Nieuw Stroomland 

Reservering van ruimte voor verbindingen tussen De Zuid

landen en Nieuw Stroomland, voor het water, het groen en 
de infrastructuur. Het station is het belangrijkste knooppunt. 

-het netwerk van langzaamverkeersverbindingen van 

Nieuw Stroomland 
Elke stadsentree van Leeuwarden heeft een eigen karakter. 

Hiermee worden de stadsentrees herkenbare visitekaartjes 

van de stad. De verbindingen in het netwerk van langzaam

verkeer bieden misschien wel de meeste kansen als het 

goat om de ruimtelijke kwaliteit. Lopend, varend en fietsend 
worden stad en land langzaam en dus bewust beleefd. 
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LEGENDA CASCO NIEUW STROOMLAND 

DEELGEBIEDEN CASCO 

Zwettepark en de vaarten naar de dorpen. 

de stationsomgeving Nieuw Stroomland als 
belangrijkste icoon van Nieuw Stroomland 

Plantage Stroomland als stedelijk 
ontwikkelingsgebied 

Landbouwenclave Dairy Valley in de voormalige 
Middelzee en haar 'respectzone•• 

Cmpuserven Dairy Village met o.a. 
Ny Bosma Zathe als trekker 

Afronding van Newtonpark, Newtonpark + 

Schenkenscheg als recreatieve brug 
tussen stad&land in Leeuwarden west 

de Groene Poort van Leeuwarden, 
lommerrijk, multifunctioneel gebied 
on aalsuiting op Leeuwarder Bos 

dorpen aan de Middelzee langs Hegedyk en Bredyk. 

BESTAAND 

NlEUW 

bestaande stad 

radial en 

parken en groenstructuren 

water 

LV-netwerk 

grens Nieuw Stroomland 

Haaktrace 

parken en groenstructuren 

water 

LV-fletwerk 

verbinding nader uit 
tewerken 
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VOORBEELDUITWERKING CASCO NIEUW STROOMLAND 
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DEELGEBIED 1 DORPEN MIDDELZEE 
Het casco biedt een ontwikkelingsperpectief voor dorpen 
oon de Middelzee longs de Hegedyk en Bredyk. De dor

pen stoon vie de Middelzee in reoltie met het Zwettepark 

en de Schenkenscheg. Ligging op kwelderrug benutten 
voo- groeikonsen. 

Sfeer/beeld/karakteristiek 
Ongeschonden dorpen 

Dorps is geen grote stedelijke uitbreiding moor kleine 

korrel 

Koppelin g oon Hegedyk 

Groene eilonden in open londschap 

lnformele routes over de kwelderwol 

Uitgangspunten en Randvoorwaarden 
Dorpse school, kleine korrel is uitgongspunt bij nieuwe 

initiotieven 

Respecteer ofstand tussen de dorpen 

Opvoarten noar dorp boezemniveou herstellen 

Versterk informele routes LV netwerk 

Bijdrage aan keten van duurzaamheid 
Boezemwoter vergroten (beperkt) 

Recreotie nobij de stod, dorpenroute 
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VOORBEELDUllTWERKING 
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REFERENTIE DORPEN MIDDELZEE 

foto: mformele route Deinum elfsredenroeimarathon 

NIEUW STROOMLANO - BOUWSTEEN CASCO & STADSENTREES TEN BEHOEVE VAN ONTWIKKHING MASTERPLAN 

foto boven: 8oazum 

faro midden: Boksum op afstand 

foto onder: Deinum op afstand 
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foto boven 
nieuwe /3ndgoederen, bran atelier rrys/an 
foto onder 
typysk ,c:rys:-:, bran: TWA architecten 

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF VOOR DE DORPEN 
Analyse 
De dorpen op de kwelderwal zijn op min of meer 

regel...,matige atstand los van elkaar gelegen. Ze zijn 
herkenbaar door de concentratie bebouwde objecten, 

geboomte en vrijwel consequent steekt er een ke rktoren als 
baken bovenuit. Deze identiteit is zeer herkenbaar en ty

perend voor het kleigebied waar dorpen, veelal gebonden 
aan kreekruggen of kwelderwallen, als groene eilanden in 
de open ruimte zijn gelegen. 

Dorpse en stadse schaal 

Juist deze kwetsbare korakteristiek zo in de nabijheld 

van stedelijke ontwikkelingsgebieden kan niel voldoende 
gekoes-,terd worden. We bepleilen ontwikkelingen die de 

kernkwollteiteri van de dorpen versterken en vermeerd
ere . Het dorpse ko rakter in groat contrast met de stedeliJk 
ontwikkelinge-i op steenworp ofstond. 
Een zeer geleidelljk groei met het Dorps DNA ols basis 
sluil oan bij de groei-iprocessen v(lm de o1gelopen decen

nia. Een groene afron-.ding zou o ltljd onderdeel van dez-e 
geleidel ijk groei moe.ten zljn. Deinum en Morssum hebben 

door eerdere groei al wot meer body moor ook julst hier 

Is het van belong d,e orientotie op de erktoren le houden 

en evenwichtig rond de kern te ontwikkelen. Bij enige groei 
von Deinum door het wegholen von het weglichaom is een 
goede hechting aan he! dorp he! middel om kwolite it toe 

le voegen. Elemen.ten ols een nfeuwe dorpsvoarl, typisch 

dorpse erven ed. zouden kunnen bijdragen om hel dorpse 

dorps te houden. De dorpen worden vio een tronsporon e 
groene lljn van het Hegedyksterpaed verbonden. Het 

Hegedyksterpoed is uniek doordol ze de fie ser en voet-

ganger longs de oude MiddelzeE voert. 
Bijzondere initiatieven zouden quc1 school en rnaat op de 

juiste plek gesitueerd moeten warden. Zo kan het ecodorp 
meer betekenen voor Nieuw Stroc,11land als he,t als dorp 

op bijzondere wijze in het nieuwe stadsweefsel komt te 
liggen. Het ecodorp bij of aan een historisch dorp als 
Jell um of Marssum doet afbreuk c •Jn het oude en aan 

het nieuwe dorp. Het ecodorp kan een bijzonder moment 
opleveren binnen Nieuw Stroomland. Geel dacrom dit dorp 
en vergelijkbare initiatieven volda:!nde ruimte binnen het 
casco en voeg die initiatieven sar·1en die elkaor versterken. 

Voorkom het aan elkaar groeien \·on de dorpen onderli ng 

en het aan elkaar groeien van de dorpen en de stad. 

Typysk Frysk 
He\ doorontwikkelen van de Fries1i typologie voor be

stoande e nieuwe bouwvormen ~":>m t voort uil de behoefte 
oon 1dentiteit en kwa litell Historisi:he gebouwe met kwol
itell die.nan doorbij ols inspiratiebron, waarblj het doel is 

verder le goon en de historische \ormentool te rn noveren. 
Ultgangspun l zou kunnen zijn: bouw door op wot er is 

en ontwikkel een nieuwe Fries-eigr;n typologie vonuit de 

lokaliteil. Belongrijk is het ondersc1eid in een "dorpse" en 

"stodse sc ool'' De dorpen longs :le Hegedyk vragen em 
een dorpse school. De KunstwerkM van de Hook vrogen 
om een meer londelijke school. Binnen de Hook zifn ge

bieden te onderscheiden met een meer londelljke school 
(Zweltepark) en een meer stodse ;,chool (sto tionsgebied), 

NIEUW STROOMLAND - BOUWSTEENI CASCO & STADSENTREES TEN BEHOEVE VAN ONTWIKKELING MASTERPLAN PAG. 30 



RESPECTZONE MIDDELZEE 
Respectzone Middelzee 
Tussen stad en dorpen ligt de Middelzee. De basis van 

Leeuwarden-West is eeuwenoud. De Middelzee is een 

unieke landschappelijke structuur op nationale schaal die 

van groat belong is voor de huidige verschijningsvorm van 

Fryslan. Van oudsher is de Middelzee een open gebied in 

sterk contrast met de beplante en bewoonde oeverwallen 

aan weerszijden . Nieuwe stadsprogramma's maken hun 

opwachting. Er is ruimte nodig om Nieuw Stroomland te 

ontwikkelen en er is ruimte nodig om de unieke ruimtelijke 

karakteristiek van het Middelzeegebied en de Hegedyk 

met de oude dorpen te kunnen blijven beleven. 

Daarom introduceren we een 'respectzone'. Met de respect

zone word\ een gebied van minimaal 300 meter bedoeld 

longs de Hegedyk, waardoor de Middelzee als polder van 

Noord naar Zuid beleefbaar blijft. Hier liggen kansen voor 

duurzame landbouwprogramma's, die met respect voor de 

Middelzee kunnen doorontwikkelen, een bijdrage leveren 

aan de energievoorziening van de stad en functioneren als 

landschappelijke buffer tussen stad en dorpen. 
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DEELGEBIED 2 

Zwettepark 
Het Zwettepark en de vaarten naar de dorpen. Het Zwet
tepark is een van de twee grate nieuwe parkgebieden van 

Leeuwarden. In het casco transformeert dit gebied tot een 

extensief weidepark in directe nobijheid van de stad. met 

weide en/of rietlandschap. Water is een belangrijk aankno
pingspunt en is multifunctioneel (recreatie, waterberging 

en zuivering, natuur, etc.). Dorpen kun nen aankoppelen. De 

Zwette wordt als oude lijn gerespecteerd en fungeert als 
waterscheiding tussen stads- en landschapsprogramma's. 

Hier is ruimte voor experimenten op het gebied van water 
en natuur. Het Zwettepark bepaalt het snelwegpanorama 
van de Haak. 

ZWETTEPARK 
Sfeer/beeld 

Ultieme schaatservaring (skeerler.schaatspark) 
Stadsweidepa rk 
Waterpark 

Recreatieve knooppunten 
Weidevogels 

Zondering van ruraaJ/landschappelijk (Zwette) naar 

parksetting (Pia ntage, Stationsomgeving) 
Dooradering informele routes 

Weide, natte graslanden, koeien 

Randvoorwaarden 
Toegankelijk en bereikbaar voor Leeuwarden Zuid
West 

Doorwaadbaarheid parklandschap 
Waterberging, waterzuivering longs stedelijk gebied 
Autobere kbaarheid laag 

Geen marktinitiatieven, tenzij bijdrage aan land
schap 

Bijdrage aan keten van duurzaamheid 
Recreeren bij de stad zonder auto 

Watersysteem aanpassen op boezempei l 
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VOORBEELDUllTWERKING 

situatie 
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REFERENTIES ZWETTEPARK 

foto: Zwettepark warerrecreatle faro boven: schaacsers 

foto midden: Zwerre vaarroute 

foto onder: Zwettepark kanovaren 
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foro boven: weide11ogelbeheer 

foro midden: rondleiding Zwercepark 

foro onder: camping 
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DEELGEBIED 3 
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Station Nieuw Stroomland 
De stollonsorngeving Nieuw Stroornland als knooppunt en 

venster op het londschop. 

Het station is de meest zichtbore en meest representa
tieve plek vo1 Nieuw Stroomland. De stolionslokot ie ols 

knooppunt fungeert ruimtelijk ols venster op het londschop. 
Verbindingen over of onder het spoor zorgen voor ver

knoping met de Zuidtonden. Rulmte voor pork&drive, Het 

stat ion Is gekoppeld oon keten va duurzaomheid aan de 
waterkont van de Zwette. Doe hter de komende jaren nag 

niks definitiefs, moor stel het gebied open voor tijdel l-
jke funclies. Rond en op het station is ruimte voor grote 

mensenstromen en experimente op het gebied van water, 

duurzoom vervoer en openboar 'lervoer. 

STATION NIEUW STROOMLAND 
Sfeer/beeld 

Vizier op Nieuw Stroomland vanaf De Haa k 

Stille voorkant in contrast met dynamische flanken en 
achterland 

Brug tussen oost&west 
Zwettepark loopt door 
Publiekgericht programrna (educatie,sport,rnuseurn) 

Randvoorwaarden 
Knooppuntarnbitie ondersteunen met breed woon-werk
prograrnrna (volume) 

Overstap/P&R stirnulering 

Opstap/afstap wandel ng/fiets/vaartocht op verfijnd 
LV-netwerk 

Transferpunt vervoersrnodaliteiten stad&land (a.a. 
watertaxi) 
Bereikbaarheid optirna liseren 

Bijdrage aan keten van duurzaamheid 
lcoon voor NS en Nieuw Stroornland 

Duurzaam vervoer 

Verkooppunt stroom (elektrische auto's) 

situ a tie 
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REFERENTIES STATION NIEUW STROOMLAND 

foto: stationsgebied met mix van pubfieke programma's 
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DEELGEBIED 4 

De Schenkenscheg 
De Schen kenscheg is het tweede grote nieuwe parkgebied 
van Leeuwarden. Ze fungeert in het casco als recreatief 

landschappelijke "brug" tussen stad en buitengebied. De 
lange lijnen van stad naar land en vice versa zijn een be

langrijke kernkwaliteit. Hier is ruimte voor experimenten op 
het gebied van water, cultuur en wonen. 

SCHENKENSCHEG 
Sfeer/beeld/karakteristiek 

Ruimtegevoel 

Lange lijn stad-land behouden 
Experimentele woon & werkmilieus 
Woonboten 
Evenemententerrein op Schenkenschans 

Nat en groen weidelandschap (natuur) 

Lommerrijk gebied zichtbaar vanaf Harlingervaart, 
stad&land 

Uitgangspunten en randvoorwaarden 
ContinuTteit routes oost-west, lange lijnen 
Continu"iteit kades 

Toegankelijkheid verbeteren door fijnmazig LV netwerk 

Landschap naar binnen halen, benut de dwarsdoor
snede van de verschillende landschapstypen en maak 
die ook expliciet zichtbaar bij verdere planontwikkeling. 
Continui"teit in doorgaande routes longs het water 

bewaren 

Deels voor de boezem leggen, mogelijkheden voor 
zomerpolder 

Bijdrage aan keten van duurzaamheid 
Oase in bedrijvigheid 
Ruimte voor duurzame programma's 
Leegte als kwaliteit van ruimte en openheid voor de 

toekomst 

Vervult "brugfunctie" in relatie sta:::J&lond 

situatie 
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VOORBEELDUllTWERKING 
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REFERENTIES SCHENKENSCHEG 

foto boverr: exrJc'r1"rnentee/ t/l/Onen 
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rxo /HJl.'en: con tinui teitroutes 

f~-;to m.dden: recrea tief medegebruik 

:'oto onder: lange lijn fangs het water 
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DEELGEBIED 5 

...... 

DAIRY VILLAGE CAMPUSERVEN 
De compuserven Dairy Village met o.o. Ny Bosma Zothe 
ols trekker. 

Hel betreft aon Dairy Valley, onderwljs en onderzoek gere
loteerde bedrijvigheid en voorzieningen. Uitgangspunt Is 

een londschoppelijk front met possende landelijke uitstrol
ing. Hier is ruimte voor experimenlen op het gebied van 

londbouw, londschop, energie en educolie. De compus
erven zijn zichtboor vonol de Hook. 

(zie voor inpossingsodviezen provinciool odvies en werk
boek 'De Nije Pleats'). 

Sfeer/beeld 
Supererven (max 3 stuks) 

Cleane orgonisatie van elementen en objecten zich
tbaar maken (in de melkveehouderij) 

lnstituten in een reeks, front naar het landschap 
Familie van elkaar 
Samenhangende landschapstrip 

Randvoorwaarden en uitgangspunten 
Voorkanten naar het landschap 

Doelen stellen aan kwalitotieve inrichting campuserven 

Bijdrage aan keten van duurzaamheid 
lnnovatie en kennisontwikkeling 
Bijproduct=energ ie 
Educotie 

situatie 
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REFERENTIES CAMPUSERVEN 

foto: agri-village met open front naar landschap foto boven, midden en onder: duurzame energie 
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foto boven, midden en onder: agri-vi//age met randkwaliteit 
in overgang met Newtonpark 
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DEELGEBIED 6 
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PLANTAGE NIEUW STROOMLAND 
In het casco is Plantage Nieuw Stroomland als stedelijk 

ontwikkelingsgebied aangetakt aan het Zwettepark met 

een drietal kraamkamers voor duurzoamheid . Deze bieden 

ru imte aan verschillende soorten experimenten . Ze zij n toe

gankelijk vanal het station, vanu it het Zwettepark-, de Plan

tage en de ZJidlanden. Ze zijn zichtbaar vanaf de Haak. 

Sfeer/beeld/karakteristiek 
Venster van uit stad naar Zwette 

Mogel ijkheid voor binnenhaven 

Stadsfront aan het Zwettepark 

Kraamkamers als erven met speciale funct ies 

Zwettepark verankert in stedelijk raamwerk Plantage 

Uitgangspunten en Randvoorwaarden 
Kraamkamers in Plantcge zijn A-lokaties voor duur

zome on twikkeling 

Bredyk al s drager doorontwikkelen 

Robuuste verbindingen oost-west, spoorzone niet als 

grens 

Contrastrijke overgangen stad-land 

Waterverbinding oost-west (Zwettepark-Zuidlanden) 

Bijd rage aan keten van duurzaamheid 
stad-land stedenbouw, omarm ing landschap in na

volging van Zuidlanden 

situatie 
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REFERENTIES PLANTAGE 

foto: plantage b/okwonen foto boven, midden en onder: kadev11onc"n foto boven, midden en onder: waterfront 
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DEELGEBIED 7 D,AIRY VALLEY 
De landbouvvenclave Dairy Valley in de voormalige Mid

delzee en hoar 'respectzone'. Met de respectzone wo rdt 

een gebied van minimaal 300 meter bedoeld longs de He

geo'yk, waardoor de Middelzee als polder van Noord naar 

zuid beleefbaar blijft. Hier kan de innovatieve landbouw 

zich voor lange termijn duurzaam ontwikkelen. 

Sfeer/beeld/karakteristiek 
Landbouwenclave als drager van open landsc· 

hapsbee d van Middelzee nabij de stad 

Uitgangspunten en Randvoorwaarden 
Respectzone als onderdeel stadsrandmanagement met 

innovatieve landbouw ols drager 

kenniscentra en agro-experimenten gericht op innova

tie duurzame landbouw clusteren 

Bijdrage aan keten van duurzaamheid 
Ny Bosma Zathe vervult trekkersrol, icoon voor innovo

tie en verduurzami11g landbouw 

Landbouw als duurzarre energieproducent (biogas, 

windenergie, etc) 
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VOORBEELDUllTWERKING 

situ?tie 
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REFERENTIES DAIRY VALLEY 

fo o: starionsgebied mer mix van publieke programma's 
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foco boven: energleteelr 
foto midden: mspectie proefvelden 
toco onder: inzaa1en van energu~gewassen op 
prakrijkcenrrum Ny Bosma Zathe 
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DEELGEBIED 8 
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NEWTONPARK + 
Het betreft hier afronding van huidige programma 's, voorz
ien van een landschappelijke rand met recrea tieve doora
dering. Hier liggen kansen voor duurzaamheidsimpulsen in 

de bestaande en nieuwe bedrijvenomgeving. 

Sfeer/beeld/karakteristiek 
Huidige plannen goed inpassen + goede , aa ntrekkel i
jke routes realiseren in en om Newtonpark. 

Hoogwaardige gebouwen 
Groene randen, Newtonpark wordt oak beleeft vanaf 

Schenkeschans, De Haak en Zwettepark 

Uitgangspunten en Randvoorwaarden 
Bestaande routes LV netwerk goed inpassen 
Werkgeb ied als geheel aantrekkelij k maken: groen, 

blouw en rood moet in evenwicht zijn 
Zet in op kwa liteitsrand met bebouwing, "niet inpa
kken", ondersteun initictieven van binnenuit. 

Bijdrage aan keten van duurzaamheid 
Nag te ontwikkelen we·klandschop ophogen en voor 
de boezem leggen. 

situ a tie 
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VOORBEELDUllTWERKING 
I 
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OMGEVING NEWTONPARK 

foto: Newtonpark volgelvlucht 
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DEELGEBIED 9 

De Groen Poort 

De Groene Poort van Leeuwarden is een lommerrijk en 

multi functioneel gebied. 

In het casco wordt ruimte lijk en functioneel aansluiting 

gezocht bij he! Leeuwarder bos (groene zoom in Noord). 

Stadsontwikkeling vindt hier plaats met ruimte voor experi

menten, waarbij de energiecomponent en een innovatieve 

bijdrage aan het groen-blauwe netwerk leidend zijn. 

GROENE POORT 
Sfeer/beeld/karakteristiek 

Kwalitatieve stadsentree, landschappelijk beeldmerk 

Lommemjk gebied in aansluiting op Leeuwarder Bos 

Infra en programma 's 1009 en droog, groen raamwerk 

laag en 11at 

Karakteristiek groene poort is atypisch moor dot is het 

Leeuwa rd er Bos ook 

Bestaande boerderijer transformeren in functie (stads

boerderij) 

Uitgangspunten en Randvoorwaa rden 

Programmaruimte (woon-werk) in evenwicht met groen 

raamwerk (natuur-recreatie) ivm kostendragers 

Water doortrekken tot sloepenroute, Dokkumer Ee en 

Schenkenscheg 

Programmakamers in groene setting biedt ook ruimte 

voor kleinschalige in itiatieven die vragen om beschut

ting 

Bijd rage aan keten van duurzaamheid 

Programma en routenetwerk hoog en droog, groen 

raamwerk laag en not 

Duurzame bedrijvigheid en woonvormen 

Productief groen met nJtsfuncties (waterberging, natuur, 

recreatie, imago setting) 

VOORBEELDUllTWERKING 

>ituatie 
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REFERENTIES DAIRY VALLEY 

foto: groene poort lomrnerrijk wonen 
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foto boven: groene poort, lommerrijk werken 
foto midden: groene poort lomrnerrijk recreeren 
foto onder: groene poort bestaande boerderij 
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4 STADSRANDMANAGEMENT NIEUW STROOMLAND 
4.1 lnleiding 

De twee pijlers van de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroom

land zijn enerzijds de te realiseren ruimtelijke kernkwal

iteiten van het gebied en anderzijds de keuze krachtig 

te investeren in duurzame energie en watertechnologie 

(Keten van Duurzaamheid). In de hoofdlijnennotitie wordt 

een hoge ambitie geformuleerd voor beide pijlers. Deze 

ambities moeten economisch haalbaar warden gemaakt. 

Dit vraagt om maatwerk. Er moeten instrumenten worden 

ontwikkeld, die het mogelijk maken de kwcliteit en duur

zaamheid te ontwikkelen en tegel ijkertijd initiatiefnemers 

op passende wijze te begeleide11 . De komende jaren is het 

belangrijk om alle betrokkenen en vooral initiatiefnemers 

die hun nek uitsteken tot hun recht te laten komen en sa

men te bouwen aan Nieuw Stroomland. 

Dit vraagt om bereidheid nieuwe wegen in te slaan om 

provinciale en gemeentelijke belangen te integreren en tot 

werkelijke innovatie en onverwachte oplossingen te komen. 

Dit vraagt creativiteit en eer breed draagvlak bij maat

schappelijke en marktpartijen. Dit moet warden georgani

seerd. 

Moor hoe doe je dit? Hoe bereik je het gewenst resultaat? 

Nieuw Stroomland bestaat uit tenminste twee grate deel

projecten, de aanleg van de Haak en de ontwikkeling 

van De Zuidlanden. Het raakt de landbouw en natuur

doelstellingen, het omhelst initiatieven van de betrokken 

overheden (ontwikkeling bedrijvenporken, herstructurering/ 

transformatie bestaande werkgebieden, aonpassing dorp

sranden, aanleg recreatieve routes etc.) en het kent een 

aantal lopende initiatieven vanui t de markt, waaraan nam 

verwachting de komende joren nog een groot aantal initia

tieven zullen worden toegevoegd . lmmers met de aan leg 

van de Haak en de nieuwe invalswegen wordt een groot 

gebied (verbeterd) ontsloten, waarmee een nieuw snel

we~1panorama ontstaat met zichtlocoties, wot zeker allerlei 

investeringsinitiatieven met zich mee zal brengen . Kortom, 

de ontwikkeli 11g van Nieuw Stroomland goat gepaord met 

rijksbelangen , provinciale, gemeentelijke, lokale en com

merciele belangen en zal ook door bijdragen van al deze 

por1ijen moeten worden gefinancierd 

Stadsrandmanagement 

Daorom het voorstel hiervoor een stadsranclmanagement 

of sl:adsrandmanagementteam in het leven te roepen. Het 

stadsrandmanagement moet een zelfstandig opererend 

en creatief teom zijn, een regieteam. De regie is in handen 

van provincie en gemeenten. Samen met initiatiefnemers 

(bedrijven, instellingen dorpen, bewoners, etc.) moeten cre

atieve oplossingen worden bedacht. Heel wezen lijk hierbij 

is dot provincie en gemeenten een gedeelde visie hebben. 

Het stadsranclmanagement cobrdineert de haalbaarheid, 

de mate van innovatie en duurzaamheid en zorgt voor 

bor~Jing van de ruimtelijke kwaliteit tot en met de uitvoering . 

Met de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland willen we 

aantonen dot investeren in duurzaamheid niet ten koste 

hoe·'t te goon van ruimtelijke kwaliteit, integendeel, de 

ruimtelijke kwaliteiten kan versterken . Dus de ontwikkeling 

van een mooie nieuwe stadsrand voar Leeuwarden, met 

aantrekkelijke nieuwe of vernieuwde woon- en werkge

bieclen, natuur, landbouw en een (snelweg)panorarria 

vanaf de Haak die duurzacmheid uitstraalt. Dit alles met 
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respect voor de oude Middelzee :~n versterkin~J van de 

oeverwallen met rode en groene iuncties. 

Met de vaststelling van de Hoofd ijnennotitie voor Nieuw 

Stroornland is al een stop in de g:Jede richting ·gezet. Met 

de on1wikkeling van een cosco vcor het landschap en de 

stadsentrees, die onderdeel goat uitmoken van het Mas

terplan en de intergemeentelijke :;tructuurvisie, wordt een 

volgende belangrijke stop gezet. )e volgende stop is het 

rnaste1·plan, waarbij het stadsranclmanagement tegelijk

ertijd kon worden opgezet. 

4.2 Strategische zones 

Binnen het cosco onderscheiden '11e zones, die sturend 

zijn voor de bijdroge aan de kete-1 van duurzaomheid en 

ruimtelijke kwaliteit van Nieuw Stroomland. De zones ver

schille11 en kunnen een o·I meerdE1e gebieden uit het casco 

omvat1en. Omdat bijvoorbeeld het Zwettepork :ils beeld

bepa lend onderdeel van de stad!;rand een ho1~e ruimtel

ijke kwal iteit moet opleveren maa· ook een hoc~e bijdrage 

aan de keten van duurzaamheid, ligt het in zone B. Het 

Newtonpork daarentegen zal deels gericht zijn op de keten 

van duurzaamheid en streven nae 1· basiskwaliteit als het 

goat om bijdroge aan de ruimtelike kwaliteit vcn Nieuw 

Stroornland . Daorom volt het Newtonpak grotendeels in 

zone C. Omdat niet elk iritiatiel e1enzeer gebaat is bij een 

hoge ruimtelijke kwaliteit in de dir:~cte orngeving, moor wel 

de meerwaarde ziet van een robuJste kwaliteit op andere 

plekken kunnen vereveningsconstructies warden ingebou

wd. Ook zu llen er initiatieven zijn cie juist een orngeving 

met hoge ruirntelijke kwa liteit zoe~en. Hierbij is de vraag 

PAG. 50 



welke gebied in een zone het best aansluit bij het initiatief 
en hoe het initiatief optimaal kan bijdragen aan het totaal. 
Hetzelfde geldt voor de mate waarin initiatieven bijdragen 
aan duurzaamheid. Een initiatiefnemer met hoge ambi

ties zoekt immers gelijkgestemde buren . De strategische 
zones bieden een instrument om de juiste koppelingen te 

vinden tussen initiatief en gebied en initiatieven onderling. 
Dit is een eerste aanzet om tot instrumenten te komen, die 
bijdragen aan een stevig stadsrandmanagement. In het 

masterplan zal duidelijkheid moeten ontstaan over deze 
instrumenten om ze zo spoedig mogelijk te kunnen inzetten 

bij de begeleiding van initiatieven. 

Bijdrage aan duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit 

Hacebiidncram 
Rulmtelljloe kwalteit 
Nieuw stroomland 

Nrutr• 
blJd..__.. 
IUrntelljloe kwaiteit 
Nieuw stroomland • 
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4.3 RUIMTELIJKE REGIE DUURZAME PROGRAMMA'S 

-.;r..,:---_ _______ _____ 
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Het cosco is een structurerend roomwerk en o ls instru

ment bruikbaar om regie le v :>eren op de ocotiekeuze van 

duurzame programma-initiatie;en. Een 1e verkenning van 

8 actuele progromma's loot zi2n dot deze in itiotieven in 

Nieuw Stroomlond op meerdere locoties kcmsrijk zijn. Het 

casco biedt dus flexibi liteit. 
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ACTUELE DUURZAME PROGRAMMA INITIATIEVEN 

duurzame leefplek I permeaculture 

10/15 ha 

experimenteergebied 
5 a 10 ha 

water&kenniscampus 

,.,.,.,. ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. 
t t't't 't't't't' 

duurzaamheidspark 
12 ha in~0~!~i!!~ 11!Jral~b~9.~itgeefbaar 

zon&windenergie, natuur, waterzuivering 
consumptie en produktie, kennisoverdraeht 

experimentele windmolens 
demonstratieproef klein type op kavelnivo 

proef koppelen aan onderzoek 
lokaties: woonhuis, bedrijfspand, boerderij 

vsrspreid, bundelen? 

Ny bosma Zathe- dairy village 
50/55 ha extra 

water-landbouw-energle-water-educatle-expertise-experiment 

natuur/recreatiepark 
20 tot 200 ha 

op grens stad-land, schakel in 
overgang industrie-landelijke bedrijvigheid-natuur 
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waterberging 

woonbotenhaven 
zoeklokatie Newtonpark Ill 

wacht en klushaven 
woonbotenhaven 10 ligplaatsen 

doelaroep voormaliQe beroepsschepen + schippers 
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5.1 STADSENTREES 
ledere radiaal, oftewel inva lsweg de stad in en uit wordt 

groen uitgewerkt. Leeuwarden heeft daarmee zes groene 

stadsentrees. Elke invalsweg krijgt een eigen groenprofiel 

met een eigen programma en een eigen herkenbaar-

heid. Het groen versterkt de kwaliteit van Leeuwarden a ls 

geheel. De eigen identiteit van elke entree versterkt de 

orien-tatie in de stad, moor ook naar buiten toe. De entree 

Werpsterhoek krijgt door de koppe ling met een voorstad

sta-tion/ tra nsferium en het downgraden van het oude 

snelwegtrace extra ontwikkelingsruimte om uit te groeien tot 

een nieuwe knoop die zowel voor de stad als de regio een 

belangrijke functie zal krijgen: het wordt een kruispunt van 

stad en land. 

- --

parkway 

boulevard 

kade 

weidepad 
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la an 

park/aan 

stads/aan 

~; tadsstraat 

- dUk 
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THEMAKAART STADSENTREES 
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5.2 STADSFRONTEN 
Naar een visie op de hoogtepunten 
Leeuwarden ts een slod met ee zeer korokteristiek stods
silhouet. Oil silhouel verondert door de oonleg van Nieuw 
Stroomlond. Het typische lommerrijke proliel met loren, 
zo©ls we dot gewend zij In het kleiweidegebied (geldt ook 
voor olle dorpen) kon nlet voldoende warden gekoesterd. 

Doorom Is een hoogbouwvlsie op de stod leeuworden mo
gelijk een goed hulpmiddel om te komen tot een visie op 
de hoogtepunten binnen Nieuw Stroomlond. Breng doorb1j 
ook in beeld wot het knooppunl Werpsterhoek betekent 
voor de omgevfng. He! Is duidetijk geworde dot de Haak
ofslog knooppunt Werpsterhoek resulteert in een omvong
rijk verhoogd maoiveld tot 11.00 meter boven huidlg peil. 
Deze 'bult' in het londschop heeft impact op aangrenzende 
progrommowensen (woon-werkgebled, LV-routes, zichtlljnen) 
en verreisl dus een uitwerking die verder goat don olleen 
intrasUucturele-technische uitgongspunten. --lier meet op 
korte termijn oandochl con warden besteed lvm. met de 
voortgong van de technische uitwerking en uitvoering. 
Voorkom dot de Werpsterhoek ee1 nelpunt wordt en 
integreer de dijklichomen op hormonieuze wijze in de 
omgevlng en in de ruimtelljke o lwikkeli gen.Overweeg 30 
visuolisoties voor di! gebied. 

eiland 

hoogtepunt 

landschappelijk front 

vizier naar het landschap 

eiland 

hoogtepunt 

/andsch.;;ppe!ijk front 

vizier nc:ar landschap 
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archit~ctuur 

architectuur 

kunstwerk 

kunstwerk 

stadsfront 

stadsfront 

v.1aterf.·on' 

waterfront 
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THEMAKAART 
--- gebouwd front 

--- landschappelijk front 

•••• waterfront 
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Stad op afstand 
Ter hoogte van Nieuw Stroomland krijgt de stadsrand vanaf 

de Haak en vanuit het landschap een sterk beeld. Vanaf 

de Haak kan Leeuwarden zich presenteren aan miljoenen 

passanten . Nu al presenteert Leeuwarden zich op uitsteken

de wijze aan de A31 met Zuiderburen. De grate kwaliteit 

is hier de afstand tot de rijksweg . Hierdoor is het beeld 

rustig, sterk en samenhangend . Dit lever\ een onbetaalbare 

kwaliteit op, die ook in de inpassingsvisie voor de Haak 

als hoofdkwaliteit word\ gezien voor Nieuw Stroomland 

en gebruikt als leidraad. Daarom word\ tussen de knoop

punten Werpsterhoek en de Westelijke invalsweg, moor 

ook tussen Schenkenschans en de 'oude' noordwestelijke 

invalsweg voorgesteld om afstand te bewaren en hier de 

kwaliteitsrand van Leeuwarden vorm te geven middels de 

meest sprekende onderdelen: 

(van oost naar west) 

1. Station Nieuw Stroomland 

2. De eilanden van de Plantage 

3. Het Zwettepark 

4. Agri-village 

5. Schenkenscheg 

6. De groene poor\ 

Het zijn letterlijk de visitekaartjes voor de mensen die stad 

passeren, benaderen en verlaten 
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5.3 KUNSTWERKEN 
We onderscheiden vier families van kunstwerken: 

Kunstwerken de Haak 

De ontbrekende schokel tussen de A31 en A32 wordt ols 
een hook om de zuidwestkon1 van Leeuworden gelegd. Het 

trace is zo gekozen dot tussen de besloonde stod en de 
nleuwe snelweg ruimte onlstoot voor stedelij e on -wikke

lfng. Hier tigl de kons om de idenfleil van de stod opnieuw 
vorm le geven. De Hook ligl las van de stad. De stod ligl 

op ofstond. De Haak sluit oon op de Woldwei en de A31 
rlchtrng Afsluitdijk. De nieuwe kunslwer-ken behorend blj de 

Hook zijn doormee fomifie van oe kunstwerken van het hele 

troject van de A31 en A32. Door gebouwde programme's 
niet d icht op de weg le bouwen en de kunstwerken van de 

Hook sober, ingetogen en londel!Jk uit te voeren ko het 

contrast tussen sled en land moximool warden beleefd. 
Er onlstoal een rustig weg-beeld, hetgeen recht doet oon 
de verkeersveiligheid, moor oo oon de kwoliteil van he! 

(stods)londschop. Het nieuw te reoliseren aqueduct ler 
hoogte van Schenkenschons is dus fomil1e van het oquoduc1 

!er hoogte van Zul-derburen en kon overeenkomstig war
den uitgewerkl Viaducten van de Hoak zijn familie van de 

vioducten over de A31 en A32 en kunnen overeenkornstig 
warden ultgewerkt. Door wear fnfratsructuur oi water vanuit 
het lond-schop of vonuil de stad de Haak kruisl, is het van 

belong dot dit gebeurt met respect voor de lokale context 
en culluuhislarie. De Haak mag zo min mogelijk de lokole 

context verstoren, onderbreken of belemmeren. Bij voorkeur 

loop! het (stads)landschop door over en onder de Hook. 

Kunstwerken Van Harinxmakanaal 

Vanaf het water zijn de bruggen duidelijk zichtbaar en 
beleefbaar. De aquaducten zijn van het water min imaa l be

leefbaar. De bruggen markeren momenten op de vaarroute, 
maar duiden ook de ligging van het Van Harinxma-kanaal 
in de stad. Daarom is het belangrijk hier op samenhan

gende wijze mee om le goon. Door de nieuwe (hef)bruggen 
en de bestaa nde brug op samenhangende wijze vorm te 
geven wint de stad kwaliteit en he! van Harinxmakanaal 
aan herkenbaarheid . De aquaduden zijn onderdeel van 

de inva lswegen. De vormgeving kan in samenhan g met de 

vormgeving van de weg ploatsvinden. 

De kunstwerken van de invalswegen 
ledere radiaal, oftewel invalsweg de stad in en ult wordt 

groen uitgewerkt. Leeuwarden heeft daarmee zes groene 
stadsentrees. Elke invalsweg krijg t een eigen groenprofiel 
met een eigen programma en een eigen herkenbaarheid. 

De kunstwerken voegen zich naar de vormgeving van de 
invalsweg. 

De kunstwerken binnen Nieuw Stroomland 

Bruggen, da mmen en andere kunstwerken binnen Nieuw 

Stroomland zijn onderdeel van de stad Leeuwarden. Bij voor
keur worden hier geen projectuitwerkingen voor gemaakt. 
De aandacht zou in Nieuw Stroomland moeten uitgaan naar 

de omgevingskwa liteit en de duurzame in itiatieven . Kunst

werken zijn ondergeschikt en kunnen functioneel en sober 
warden uitgewerkt, bij voorkeur op eenduidige wijze als 

elders in de stad. 
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FAMILIE VAN KUNSTWERKEN DE HAAK 
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Families: van kunstwerken-kunstwerken de Haak Families van kunstwerken-kunstwerken de Haak Families van kunstwerken-kunstwerken de Haak 
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AANBEVELINGEN & CONCLUSIES 
We komen tot conclusies en aanbevelingen voor de vo l

gende onderwerpen: 

1. Robuust Casco 

Conclusie: Nieuw Stroomland is een vers.1ipperd gebied . 

Omdat het plangebied van Nieuw Stroomland wordt opge

deeld door spoorlijnen, het Van Harinxmakanaal, infrastruc

tuur en vaarten is er een grotere kans op verrommeling. 

Er is een robuust raamwerk noodzokelijk om de kwaliteit 

van het landschap van de Middelzee, de kwaliteit van 

het 'oude' land, de verbinding met de stad en nieuwe 

programma 's, groengebieden en duurzame initiatieven te 

verbinden en integreren. 

Aanbeveling: Accepteer dot Nieuw Stroomland nooit als 

een samenhangend gebied zal worden ervaren. Kies 

voor radiale verbindingen met de stad en het ommeland. 

Benoem substantiele gebieden waar we l somenhang is. 

Vertaal dit naar de structuurvisie. 

Een gemeenschappelijke gedragen visie is onmisboar om 

bij een complexe stadsontwikkeling niet ten onder te goon 

aan de terreur van kleine en ad hoc beslissingen. Elke bes

lissing zou moeten bijdragen aan de visie als totaal Omdat 

het programma nog onduidelijk is kan gebruik worden ge

maakt van een landschappelijk cosco als basis. Dit cosco 

is een belangrijk instrumentals leidraad. Daarom geen 

gefixeerde stadsrand en geen definitief eindbeeld. Moor 

een casco als basis voor een lange termijn ontwikkeling. 

Er zijn multifunctionele gebieden met versch illende kwal

iteiten en duurzaamheidskansen, die opgeteld bijdragen 

aan de kwaliteit van Nieuw Stroomlond als geheel. Deze 

bouwsteen omvat een eerste aanzet voor het casco. In het 

masterplan kan het stadscasco verder worden uitgewerkt 

2. Stadsrandmanagement 

Conclusie: In de hoofdlijnennotitie wordt een hoge ambitie 

geformuleerd voor de wimtelijke kwaliteit en de duurzoam

heid. Deze ambities moeten economisch haalbaar worden 

gemaakt. Dit vraagt om maatwerk. Er moeten instrumenten 

worden ontwikkeld, die het mogelijk maken de kwaliteit en 

duurzaamheid te ontwikkelen en tegelijkert ijd initiatiefnem

ers :ip passende wijze te begeleiden. De komende jaren is 

het belangrijk om alle betrokkenen en vooral initiatiefnem

ers die hun nek uitsteken tot hun recht te laten komen en 

sarren te bouwen aan Nieuw Stroomland. 

Dit vraagt om bereidheid nieuwe wegen in te slaan om 

provinciale en gemeentelijke belangen te integreren en tot 

werkelijke inn:ivatie en onverwachte oplossingen te komen. 

Dit vraagt creativiteit en een breed draagvlak bij maat

schappelijke en marktpartijen. Dit moet worden georgani

seerd . 

Aanbeveling: Roep hiervoor een stadsrandmanagement 

of s1adsrandmanagementteam in het leven. Het stadsrand· 

management moet een zelfstandig opererend en creatief 

team zijn, een regieteam. De regie is in handen van provin

cie en gemeenten. Semen met initiatiefnemers (bedrijven, 

instell ingen dorpen, bewoners, etc.) moeten creatieve 

oplossingen worden bedacht. Heel wezenlijk hierbij is dot 

provincie en gemeenten een gedeelde visie hebben. Het 

stadsrandmanagement coordineert de haalbaarheid, de 

mate van innovatie en duurzoamheid en zorgt voor borging 

van de ruimtelijke kwaliteit tot en met de uitvoering . 
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3. Middelzee: respectzone met k•11aliteit voor ~;tad en om

meland 

Conclusie: De basis van l_eeuwarden-West is eeuwenoud . 

De Middelzee is een unieke land~;:::happelijke structuur op 

nationale school die van groot bE"ang is voor de huidige 

verschijningsvorm van Fryslan . Vrn1 oudsher is de Mid

delzee een open gebied in sterk :ontrast met de beplante 

en bewoonde oeverwal len aan 11veerszijden. Nieuwe 

stadsprogramma's maken hun op.vachting. Er is ruimte 

nodig om Nieuw Stroomland te 011twikkelen en er is ruimte 

nodig om de unieke ruimtelijke karakteristiek vein het Mid

delzeegebied te kunnen blijven b·:deven. 

Aanbeveling: Moak gebr:.iik van ce kansen en leg een 're

spectwne' vast. Met de respectzrne wo~dt een gebied van 

minimoal 300 meter bedoeld lan~1s de Hegedyk, waardoor 

de Middelzee als polder van Noud naar zuid beleefbaar 

bl ijft. Hier liggen kansen voor duu·zame landbouwprogram

ma's, die met respect voor de Middelzee kunnen dooron

twikkelen, een bijdrage leveren acrn de energievoorziening 

van de stad en functioneren als le 1dschappelijke buffer 

tussen stad en dorpen. 

4. Water: basisgrondslag keten va1·1 duurzaamh·;oid 

Conclusie: Water is een zeer belm~:Jrijke drager voor Nieuw 

Stroornland . De kansen voor het wJter zijn het ~:irootst in het 

Zwettepark: kansen voor waterberqing, ecologie, recre· 

atie en waterzuivering. Daarnaast zijn er kanse1 om van 

de Sc:ienkenscheg een zomerpol:Jer te maken, met hoge 

kwal iteit voor de duurzaamheid e11 ruimtelijke kwaliteit. 

Ook liggen er kansen om een deE~I van de ontvvikkelingen 
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in Nieuw Stroomland boven boezempeil te leggen, een 

duurzame oplossing, -want er is don geen bemaling nodig

die bijdraagt aan de haalbaarheid en betaalbaarheid van 

gebouwde programma 's. 

Aanbeveling: Moak een waterplan als basisgrondslag voor 

de keten van duurzaamheid en het casco. Het water is een 

belangrijke start van vele duurzame kansen. Zoek hierbij de 

samenwerking met waterpartijen in de breedste zin van het 

woo rd . 

5. Zwettepark en Schenkenscheg: nieuwe parken voor de 

stad met een eigen karakter. 
Conclusie: Het Zwettepark en de Schenkenscheg completer

en de groenkaart van Leeuwarden als grate parkgebieden 

aan de zuidwest en westzijde van de stad. Met de komst 

van de nieuwe woonwijk De Zuidlanden (6500 woningen en 

voorzieningen) en met alle nieuwe ontwikkelingen in Nieuw 

Stroomland zal de recreatieve druk op het gebied aanzien

lijk toenemen. De parken zullen daarom gestaag kunnen 

groeien in waarde. De eerste jaren kunnen de landbouw 

en duurzame experimenten een belangrijke rol spelen in 

de transformatie van de parkgebieden, waarbij vernat-

ting, recreatief medegebruik en toegankelijkheid mogelijk 

warden gemaakt. 

Aanbeveling: Zet de twee nieuwe 'parkgebieden' van 

Leeuwarden stevig op de kaart. Ontwikkel in samenwerk

ing met de landbouw een onderscheidend programma. 

Elk park van Leeuwarden heeft een eigen karakter, zo ook 

Schenkenscheg en het Zwettepark. Zet voor deze twee 

parken in op water. Moak de Schenkenscheg tot zomer

polder en experimenteel gebied, een recreatieve brug 

tussen stad en land, waar de continu"lteit van de lange 

lijnen longs de oevers/kanaalzone gekoesterd worden en 

maak van het Zwettepark een weidepark, waar de Zwette 

als oude lijn word\ gerespecteerd, moor waar een nieuw 

open parklandschap kan groeien, bereikbaar voor fiets en 

voetganger op vijf minuten van de stad. Zorg daarom voor 

goede en korte verbindingen met de stad en het ommel

and. Omdat de grate parken van Nieuw Stroomland niet 

zichtbaar zijn vanaf de stadsentrees is het belangrijk dot 

deze zichtbaar zijn vanaf de Haak. 

6. Station Werpsterhoek: maak van het zorgenkindje het 

belangrijkste icoon van Nieuw Stroomland 
Conclusies: De discussie over station 'Nieuw Stroomland' 

spits\ zich toe op de functie van het station, de wijze van 

ontsluiting en het programma in directe nabijheid van het 

station. Er is een gerede zorg dot het station een verlaten, 

perifere plek word\, dot de Nieuw Stroomland zijde van het 

station een achterzijde word\. 

Er is zorg dot het station niet voldoende bereikbaar is 

vanaf De Haak. Ook is er zorg dot er weinig mensen ge

bruik van zullen maken. Er wordt (te) weinig gesproken over 

het belong van het station als openbaar vervoersknoop

punt van Nieuw Stroomland, een absolute MUST in een 

duurzaam ontwikkelingsgebied. 

Aanbeveling: Reserveer de meest zichtbare plek bij het sta

tion als mooiste en meest representatieve plek van Nieuw 

Stroomland. Zie dit als een plek waar het Belvederemu-
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seum niet zou misstaan. Doe hier de komende jaren nog 

niks definitiefs, moor stel het gebied open voor tijdelijke 

functies en wacht op het meest passende programma, 

waar mensen de auto voor laten staan . Ontwikkel het sta

tion stapsgewijs tot een attractief, spannend, bereikbaar en 

beleefbaar kruispunt van stad&land. Moak van het station 

meer don een openbaar vervoerpunt, overstapplaats of 

wachthalte. Moak niet alleen de stationsomgeving, moor 

vooral het station multifunctioneel . 

Gezien vanaf de Haak is de stationslocatie de meest fan

tastische zichtlocatie binnen Nieuw Stroomland. Andersom 

biedt deze plek een groats uitzicht op het Zwettepark en 

het landelijk gebied. Het station als "venster op het landsc

hap" vereist een goede aantakking op het Zwettepark en 

optimale bereikbaarheid vanaf De Zuidlanden, de Haak 

en Leeuwarden zuid. 

De waterverbinding tussen Zwettepark en de Zuidlanden 

kan tot onderdeel warden van het stationsontwerp (voors

tel voor "negatieve sluis"). De gewenste programmatische 

verdichting (woon&werkprogramma) random het station is 

gebaat bij een duurzame open verbinding met het land

schap van het Zwettepark, zowel vanuit de recreatieve 

toegankelijkheid vanuit Zuidlanden als vanuit de ambitie 

het station zichtbaar te maken vanaf de Haak als icoon 

voor Nieuw Stroomland. 
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AANBEVELINGEN & CONCLIJSIES 
7. Windmolens: twee strategieen 
Conclusie: Binnen Nieuw Stroomland is sprake van twee 

soorten windturbines_ Kleine, experimentele, tijdelijke 

windturbines en gratere tijdelijke of vaste praductieturbines. 

De eerste cotegorie omvat nnovatieve turbines, met een 

beperkte ruimtelijke impact. Hier is de stra1egie duidelijk: 

Het cosco omvat experimenteergebieden, waar de kleine, 

tijdelijke experimentele windturbines van meerwaarde kun

nen zij n. 

De impact van de grate turbines is aanzienlijk, dient beter 

in beeld te warden gebracrt en vraagt om beleidsmatige 

keuzes_ De vragen daarbij zijn: hoe innovatief zijn grate 

windturbines? En zijn grate turbines van meerwaarde voor 

het gewenste imago van Leeuwarden7 Dit vraagt om een 

tweede strategie. 

Aanbeveling: Ontwikkel een strategie of stcippenplan voor 

de grate windturbines. Begin met met een kansen- en be

lemmeringenkaart windenergie r~ieuw Stroomland. 

Dit maakt helder waar welke molens wel en niet kun-

nen staan (zoekgebieden). Dit maakt ook du1delijk waar 

pragramma's onmogelijk warden door windturbines (belE,m

meringscirkels). Zo kan warden bepaald of er inderdaad 

ruimte is voor grate turbines, financieel en fysiek_ 

Dan moet de ambitie warden bepaald als het goat om 

de keten van duurzaamheid . Warn· l1gt de prioriteit? Bij de 

keten? bij windenergie, bij oe landbouw, bij zonne-energie, 

bij water? Waar wil Nieuw Straomland zich mee ondersc

heiden? Dragen grate windturbines bij aan de ruimtelijke 

kwaliteit? Vanuit het cosco ligt de nodruk op een integrale 

keten van duurzaamheid, op een synthese tussen de ver-

schillende onderdelen, niet op een enkele blikvanger. 

Voor de ambitie kan warden vastgesteld is afstemming 

nodig met de provincie over het ophanden zijnde nieuwe 

windbeleid . Er ligt een windadvies van Atelier Fryslan, 

waarin mogelijk beperkte ruimte is voor een grate molen . 

Er is antwoord nodig op de vraag hoe met het oude wind

beleid en het Atelieradvies zal warden omgaan . 

8. Asfaltcentrale I Duurzaamheidspark 

Corclusie: Het voor Nieuw Straomland belangrijke initiatief 

genaamd ' duurzaamheidspark', omvat meerdere onder

delen. Er is twijfel of alle initiatieven binnen dit park moeten 

warden gerealiseerd in de Schenkenscheg. Een aantal 

van de onderdelen passen beter in andere gebieden van 

Nieuw Straomland .. 

Aanbeveling: Onderzoek of de pragramma's los van elkaar 

gerealiseerd kunnen worden, maak spreiding aantrekkelijk 

voor de initiaiiefnemer en zoek per onderdeel de beste 

locotie binnen Nieuw Straomland. Zo kan de 5 HA bedri

jvigheid wellicht beter aansluiten bij het profiel van' De 

Groene Poort' of ' Newtonpark +' en kan de asfaltcentrale 

mogelijk beter warden verplaatst naar Newtonpark 3. De 

Schenkenscheg kan don warden uitgewerkt tot recreatieve 

brusi en eiland met ruimte 11oor recreatie, aanlegplaatsen 

en ruimte voor experimenten en experimentele woonmi

lieus, zoals woonboten. 

9. Hoogtepunten: laat ze geen knelpunten warden 
Conclusies: Leeuwarden is een stad met een zeer karckter

istiek stadssilhouet. Dit silhouet verandert door de oanleg 
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van Nieuw Stroomland. Het typische lommerrijke profiel met 

toren, zoals we dot gewend zijn i11 het kleiweidegebied 

(geldt ook voor alle dorpen) kan -iiet voldoende warden 

gekoesterd. 

Het is duidelijk geworden dot de Haakafslag knooppunt 

Werpsterhoek resulteert in een orwongrijk verhoogd 

maaiveld tot 11 .00 meter boven h_1idig peil_ Deze 'bult' in 

het londschap heeft impact op acrngrenzende program

mawensen (woon-werkgebied, LY-routes, zichtlijnen) en 

verreist dus een uitwerking die ve-cer goat don alleen 

infrastructurele-technische uitgang~;punten . Hier moet op 

korte termijn aandacht aan wordE~n besteed ivm. met de 

voortgang van de technische uitwerking en uitvoering. 

Aanbevelingen: Moak een hoogbouwvisie vom de stad 

Leeuwarden. Bedenk daarbij dot het stationsgebied het 

gebied is met de in het oog valler1de torens. Gebruik deze 

visie om no te denken over mogelijke hoogtepunten in 

Nieuw Stroomland_ 

Breng in beeld wot he! knooppuni Werpsterhoek betekent 

voor de omgeving aan de noord- :rn zuidzijde. Loot de 

Werpsterhoek geen knelpunt warden en integreer de dijk

licharnen op harmonieuze wijze ir de orngevin1~ en in de 

ruimtelijke ontwikkelingen . Neem •:·en uitwerkinc:i van deze 

omgeving mee in het masterplan . Overweeg 3D visualisa

ties voor dit gebied. 
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AANBEVELINGEN & CONCLUSIES 
10. Stadsentrees: visitekaartjes voor de stad 
Conclusie: Elke stadsentree van Leeuwarden heeft een ei

gen karakter. Hiermee worden de stadsentrees herkenbare 

visitekaartjes van de stad. 

Aanbevelingen: Moak de stadsentrees zo groen mogelijk. 

Geef elke entree en eigen groen karakter. Dit versterkt de 

kwaliteit van de stad als geheel, moor ook de individuele 

entree. De hoogte van de bebouwing longs de invalswe

gen, de afstand tussen bebouwing en invalswegen en de 

bebouwingsdichtheid longs de invalswegen moeten in het 

masterplan waar mogelijk worden vastgelegd en geregis

seerd . Zoals bij de Haak de stad op afstand ligt, zo moet 

de stad ook longs de invalswegen op afstand liggen. 

Rust en ruimte bij het binnengaan en verlaten van de stad 

Leeuwarden draagt bij aan de kwaliteit en het allure van 

de stad. 

Naarmate de bezoeker of bewoner de stad verder inrijdt 

versmallen de profielen van de stadsentrees. 

Per entree moet vanaf het begin duidelijk zijn dot het een 

entree is van de stad Leeuwarden, welk stadsdeel wordt 

doorkruist en welke belangrijke adressen in de stad horen 

bij de stadentree. Zo moet duidelijk zijn dot de westelijke 

stadsentree de entree is naar het economisch hart van 

Leeuwarden en de Overijsselse loan de entree is naar het 

centrum. 

11. Verbindingen met de Zuidlanden 
Conclusie: Het spoor mag nooit een barriere worden tussen 

de ontwikkelingen van de Zuidlanden en Nieuw Stroom

land. Economische bewegingen, recreatieve en moat-

schappelijke bewegingen tussen beide stadsdelen worden 

naarmate de tijd vordert alsmaar belangrijker. 

Aanbeveling: Reserveer in het masterplan ruimte voor 

verbindingen tussen De Zuidlanden en Nieuw Stroomland, 

voor het water, het groen en natuurlijk de infrastructuur. Het 

station is het belangrijkste knooppunt. 

12. Experimenteergebieden 
Conclusie: Er doen zich meerdere experimentele initiatieven 

voor. Deze kunnen bijdragen aan Nieuw Stroomland als 

eyecatchers. Hiervoor moet ruimte zijn in de vorm van 

experimenteergebieden . 

Aanbeveling: Kies voor een of twee experimenteerge

bieden, waar ruimte is voor zichtbare en onzichtbare 

experimenten. Moak deze experimenteergebieden expliciet 

onderdeel van het masterplan als broedplaatsen voor 

innovatie en kennisontwikkeling . Koppel deze experimen

teergebieden indien mogelijk aan andere programma's, 

waardoor een wisselwerking kan ontstaan met onderlinge 

meerwaarde. 
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