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TESSELSCHADESTRAAT

De Tesselschadestraat verdient een 
betere uitstraling. Daar is iedereen 
het over eens. Het college stelt 
daarom op 24 juni aanstaande aan 
de gemeenteraad voor om deze 
toegang tot de binnenstad anders 
in te richten. Groener, veiliger voor 
fietsers en met respect voor zowel 
de ondernemers als de particuliere 

bewoners. Samen met deze be -
woners werd tijdens diverse in-
formatie  avonden bedacht hoe beter 
kan. Het resultaat is een voorstel 
voor een asymmetrische straat. De 
gemeenteraad neemt een besluit. 

In het ontwerp ligt de nadruk op de 
stedebouwkundige kwaliteit. Natuur

lijk is het ook verkeerskundig hele
maal in orde. Door aan de zijde van 
de woonhuizen een brede groen
strook aan te leggen, ligt de weg in 
de toekomst verder van de huizen 
af. Deze groenstrook met bomen 
omringt als het ware de  
Vosseparkwijk en brengt meer  
evenwicht in de straat.  Als je in de 

Voorstel: asymmetrisch, 
groener en veiliger

MEI 2013

De gemeenteraad beslist binnenkort over het ontwerp voor de Tesselschadestraat. 

Het voorstel is een asymmetrische indeling van de straat. 



In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en  
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. 
Voor nu en voor de toekomst.

Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

nieuwe situatie de Tesselschade
straat inrijdt vanaf de rotonde bij 
het WTC, heb je mooi zicht op het 
stadssilhouet van de Langemarkt
straat. Aan beide zijden van de weg 
komt een fietspad, aan de kant  
van de kantoren is deze gescheiden 
van de weg door een lage heg. Voor 
fietsers verbetert daarmee de  
veiligheid. Iets dat alle betrokkenen 
hoog op het verlanglijstje hadden 
staan. 

Straat met allure
Wethouder Thea Koster: ‘de aanleiding 
om een plan voor de Tesselschade
straat te maken is dat in delen van 
de straat en de Harlingertrekweg, 
de Reviusstraat en de van der Noot
straat de riolering vervangen moet 
worden. Als je de straat ‘open gaat 

trekken’, met alle hinder voor de 
ondernemers en omwonenden van 
dien, dan is dat een goed moment 
om deze onder handen te nemen. 
Onder leiding van projectleider  
Bernhard Bijma hebben verkeers
kundigen en stedebouwkundigen, 

in overleg met bewoners, een plan  
gemaakt. De Tesselschadestraat 
verdient het om een straat met  
allure te zijn. Het plan dat we aan 
de gemeenteraad voorleggen komt 
daaraan tegemoet. En meer dan 
dat, want de Harlingertrekweg en 
de openbare ruimte ertussen zijn 
ook meegenomen in het plan. De 
ruimte tussen de kantoren wordt 
parkachtig. Dat nodigt de mensen 
die er werken uit om bijvoorbeeld 
tussen de middag even een luchtje te 
scheppen. We maken de Harlinger
trekweg, de kade van de Harlinger
vaart, aantrekkelijker voor fietsers 
en wandelaars. De weg wordt ver
smald en er ontstaat voor hen meer 
ruimte. Aan de noordzijde komen 
langsparkeervakken en er wordt  
betaald parkeren ingevoerd. Bij het 

kantoor van de Veiligheidsregio en 
UPC komen een aantal parkeer
vakken voor bezoekers. In parkeer
garage Revius is ruimte voor zakelijke 
parkeerders’.

Zure appel
De uitvoering van het project start 
begin 2014. Dat valt gedeeltelijk 
samen met de bouw van parkeer
garage Revius. We zorgen voor een 
goede planning, zodat het verkeer 
kan blijven rijden en de kantoren en 
wijk steeds bereikbaar blijven. Het 
zal even door de zure appel heen 
bijten worden, maar als het eind 
2014 af is, zal het gebied represen
tatiever zijn dan ooit. Thea Koster: 
‘vanzelfsprekend hoop ik ook, dat 
het ondernemers stimuleert om 
zich juist hier te vestigen. Een ide
ale locatie; goed bereikbaar door 
aansluiting op de stadsring aan de 
kant van de Heliconweg bij het WTC 
en op loopafstand van het 
stadshart’. 

Inspreken?
Wilt u uw mening over het plan  
kenbaar maken? Dan kan dat  
tijdens de vergadering van de  
commissie stadsontwikkeling op 
10 juni. U kunt zich hiervoor aan
melden via de griffie van de gemeente 
Leeuwarden, griffie@leeuwarden.nl 
of 14 058. 

Op de hoogte blijven? 
De gemeente wil u zo goed mogelijk 
op de hoogte houden van de veran
dering van de Tesselschadestraat. 
Via informatieavonden, www.vrij
baan.nl, en natuurlijk nieuwsbrieven. 
Deze kunt u ook per email ontvangen. 
Stuur een mail aan: tesselschade
straat@vrijbaan.nl en u krijgt de  
informatie de volgende keer ook 
per email. Volg ons ook op twitter: 
@vrijbaan en facebook: www.face
book.com/LeeuwardenVrijBaan.

Wethouder Thea Koster: ‘de Tesselschadestraat verdient het 

om een straat met allure te worden’. 


