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‘Wonen wint terrein’ 

        Wijkvisie op de Vosseparkwijk 

Wijkvereniging ‘de Toekomst-Vosseparkwijk’ 
Geschreven door BügelHajema Adviseurs 
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Inleiding 

Velen zijn het er over eens: de Vosseparkwijk is een prachtige wijk om te 

wonen. Een mooie relatief groene wijk met een divers aanbod aan woningen 

op korte afstand van het stadscentrum. Maar hoe lang nog? 

Het wijkpanel Vosseparkwijk merkt dat er tal van ontwikkelingen op stapel 

staan die de kwaliteit van de wijk negatief kunnen beïnvloeden. Daarom 

heeft zij besloten om een stedenbouwkundige visie op te stellen en BügelHa-

jema Adviseurs gevraagd om hen daarbij te helpen. 

Deze stedenbouwkundige visie is in samenwerking met het wijkpanel tot 

stand gekomen. Tijdens de voorbereiding is een discussieavond, rond een 

aantal stellingen, gehouden met de wijkbewoners. De inhoudelijke reacties 

van de buurtbewoners is van nut geweest bij de uitwerking. 

 

De financiering van deze visie is geregeld via het ondersteuningsbudget  van 

het wijkpanel van de gemeente Leeuwarden. Eén van de doelen van het ge-

meentelijke budget is om de directe betrokkenheid vanuit de wijk te bevor-

deren voor alles wat er in de wijk speelt. Het wijkpanel stelt dat zeer op prijs 

en weet dat die betrokkenheid groot is. Het enthousiasme om mee te den-

ken over deze wijkvisie en de resultaten hiervan laten dat zien. Nu komt het 

erop aan dat het gemeentebestuur deze wijkvisie ook gaat omarmen. De 

burgers van de Vosseparkwijk hopen dat deze visie met als kernboodschap 

‘wonen wint terrein’, de leidraad gaat vormen voor de toekomstige ontwikke-

lingen.  
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De Vosseparkwijk is ten westen van de oude binnenstad van Leeuwarden ontstaan 

op de drooggevallen gronden van het Middelseegebied. De eerste bebouwing ont-

staat langs het water van de Harlingertrekvaart en langs de weg richting Harlingen. Als 

aan het eind van de 19e eeuw de stad zich ontdoet van haar vestingwerken, komt 

verdere bebouwing geleidelijk van de grond. Vooral langs de bestaande infrastructuur. 

De verdere groei maakt het noodzakelijk om na te denken over een meer planmatige 

aanpak. In 1920 werd een ontwerp-uitbreidingsplan vastgesteld. Dit plan is zeer be-

palend geweest voor de verdere ontwikkeling van de Vosseparkwijk. Een van de op-

vallende aspecten uit dit plan betreft de diagonale lijn van de Bildtsestraat. Het effect 

van het plan uit 1920 blijft ook in de daaropvolgende plannen doorwerken. 

In de na-oorlogse periode is de groei van Leeuwarden zo stevig dat er voor de Vosse-

parkwijk veel verandert op het gebied van met name werken en verkeer. De woon-

wijk wordt geleidelijk aan opgesloten in een wegennet dat vooral van bovenwijkse 

betekenis is. De Harlingerstraatweg blijft belangrijk maar de Fonteinstraat-Bildtsestraat 

wordt als hoofdroute richting Harlingen vervangen door de route Tesselschadestraat-

Heliconweg.  
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Korte historische schets 

2004 
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Huidige situatie 
 

 

 

Wonen 

De oudste delen van de wijk maakt onderdeel uit van de 19e eeuwse stadsuitleg. Het 

grootste deel van de wijk is ontstaan in de 1e helft van de 20e eeuw. Kenmerkend is de 

nauwe samenhang tussen pleinen, straten en daaraan gekoppelde bebouwing. Er is spra-

ke van een sterke relatie tussen: 

• pleinvormen (al of niet met veel groen) en bijzondere functies (scholen, kerken 

etc.) 

• ruime straten en grotere huizen 

• smallere straten en kleinere woningen 

Als de groei van Leeuwarden tot verdere aanpassing van de wegenstructuur leidt, ontstaat 

langs de Heliconweg en het Europaplein ook etagebouw en zelfs hoogbouw. 

Binnen de wijk wordt de openbare ruimte sterk bepaald door veel geparkeerde auto’s.  

 

Werken 

Van de eerste bedrijvigheid langs de Harlingertrekvaart resteren nog slechts enkele gebou-

wen. Nu ligt het accent op de Tesselschadestraat waar met name de kantorenbouw do-

minant is. Het is duidelijk dat deze straat van groot economisch belang is voor Leeuwar-

den. Ook de omgeving van het WTC-Expo-complex kan daartoe gerekend worden.  

Voor de woonwijk vormt dit een bedreiging vanwege de toenemende verkeersdrukte en 

oprukkende bebouwing. 

Overigens zijn binnen de wijk ook diverse bedrijven en kantoren actief maar dat is op 

een relatief kleinschalige manier die zich goed voegt in de verhoudingen met het wonen. 
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Verkeer 

Binnen de woonwijk is de oorspronkelijke wegenstructuur nog helder zichtbaar. Wel 

is de verkeerskundige betekenis gewijzigd. Aanpassingen zijn gedaan om te voorko-

men dat er veel sluipverkeer door de wijk heen gaat. Dat is overigens nog steeds punt 

van aandacht.  

Zeer bepalend is de bovenwijkse wegenstructuur met de Harlingerstraatweg, de Heli-

conweg, de Tesselschadestraat en de Westersingel. Deze wegen zijn van groot belang 

voor de gehele stad maar de wijkbewoners zijn er niet altijd even blij mee. De drukte 

is groot en maakt oversteken lastig. Sluipverkeer veroorzaakt hinder, zeker wanneer de 

bruggen open staan. 

 

Recreatie 

Ten opzichte van de situatie rond 1950 heeft de wijk wel flink moeten inleveren op 

de recreatieve functies. Zo had de wijk eerder de beschikking over een drafbaan, een 

zwembad en een sportveld. Gelukkig is er het Vossepark en de vele speelveldjes.  

Voor het overige is het vrij mager. Het fietspadennet is vooral gericht op de ontslui-

ting richting het centrum. Verbindingen naar het buitengebied zijn er wel maar die 

zien er onaantrekkelijk uit (bij voorbeeld langs een rommelig ingerichte kade van de 

Harlingertrekvaart of over de stenige oninteressante parkeerplaats van het WTC-Expo). 

Verder ligt er nog de stadsgracht, de Harlingertrekvaart en de oude spoorlijn (of wat 

daar van over is). Deze infrastructuur is niet of nauwelijks van waarde voor de wijk 

terwijl het wel potentie heeft om iets te gaan betekenen. 

Huidige situatie 
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Discussie met de wijk 

 

Met de wijk is op 13 maart 2007 een discussieavond gehouden. De meest 

belangrijke conclusies van de avond: 

 

• Wonen:  

• zoek uitbreiding op HTS terrein 

• aandacht voor herstructurering straten t.b.v. parkeren/groen 

 

 

 

 

• Werken:  

• doorgroei kan (met name LPF-terrein) maar wel met respect 

voor de wijk 

 

 

 

 

• Verkeer:  

• westelijke invalsweg mag niet belastend zijn voor de wijk 

• verbetering oversteekmogelijkheden van de grote wegen 

 

 

 

 

• Recreëren:  

• het groen (parkjes en speelplekken) in de wijk moet beter 

worden onderhouden  

• meer aandacht voor recreatieve aspecten/routes 
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Het centrale thema waar de wijk zich sterk voor wil maken, is ‘Wonen wint terrein’. 
 

Wonen 
De prettige woonsfeer van de wijk willen we handhaven en versterken. Naast de nor-

male aandacht die daarvoor nodig is, vragen we in het bijzonder inzet op de volgen-

de onderdelen: 

• toevoegen van nieuwe woningbouw op de plek van de huidige HTS in 

een sfeer die past bij de wijk (max. twee lagen met kap) en langs de Tes-

selschadestraat mag het in de vorm van kleine woontorentjes. Er moet 

voldoende parkeerruimte worden gerealiseerd (zo mogelijk afgesloten) 

• herinrichten van brede straten in de wijk om meer groen/speelruimte en 

parkeerplaatsen te krijgen 

 

Overigens vinden we dat de kwaliteit van met name de speelplaatsen en groene 

plekken op peil gebracht moet worden.  

 

Visie 
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Visiekaart 
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Werken  
Het werken in de randen van de wijk zien we als belangrijk voor de stad als geheel. 

Het moet wel in goede balans met het wonen in de wijk. Daarom zetten we in op: 

 

• ontwikkelen van een waterrijk gebied met een prachtig verblijfsgebied en 

markante bouwwerken op het LPF-terrein (werken en recreatieve functies) 

• verbetering van de inrichting Tesselschadestraat. Minder breed, meer 

groen en ruimte voor de huizen.  

• breng meer structuur in de bebouwingszone Tesselschadestraat 

• maak een nieuw en aantrekkelijk plein van het Fonteinland 

• herinrichting van de Harlingertrekvaart om meer groen en een aangena-

mer profiel te krijgen. De auto’s minder opvallend en het verblijfsgebied 

meer aandacht. Dit moet voor bewoners en werknemers een mooi ge-

bied worden. Het is bovendien van belang voor de watersporters. 

• Realiseren van voldoende parkeerplaatsen voor de kantoren, huidig aan-

bod niet afgestemd op aantal gebruikers 

Visie 
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Visie 
 

 
Verkeer  
We ontkomen er niet aan dat we omgeven worden door belangrijke routes. 

We pleiten voor: 

 

• verbeteren van oversteekplaatsen over de hoofdstructuur omdat het 

veiliger en makkelijker moet zijn om als bewoner de wijk in en uit 

te komen. Tegelijkertijd moet ingezet blijven worden op sterke ont-

moediging van sluipverkeer 

• westelijke invalsweg? Niet iedereen is voor. Maar als het komt dan 

wel in combinatie met sterke sturing van verkeersstromen zodat de 

wijk er geen last van krijgt en in samenhang met waterrijke ontwik-

keling op het LPF-terrein 

• ontwikkelen van nieuwe fiets- en wandelroutes (zie recreatie) 

 

 

 

 

Recreatie 

In recreatief opzicht valt er nog veel te verbeteren. Zowel voor de wijk zelf als 

voor de vele werknemers. Daarom: 

 

• maak aantrekkelijk verblijfsgebied langs de Harlingertrekvaart en Tes-

selschadestraat 

• zorg voor verbetering van fietsroutes naar het buitengebied (mooiere 

profielen en meer groen) 

• benut de oude spoorlijn als fiets- en wandelroute 
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