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TESSELSCHADESTRAAT
PARKEERGARAGE REVIUS

Nadat de Leeuwarder gemeente-
raad in juni JA zei tegen het plan om de 
Tesselschadestraat en de Harlinger-
trekweg anders in te richten, werk-
te het projectteam het plan tot in 
detail uit. Dit plan, het definitief 
ontwerp, is klaar en staat voor de 
belangstellenden op www.vrij-baan.
nl/ projecten/Tesselschadestraat. 

Projectleider Bernhard Bijma: ‘deze 
maand krijgen aannemers de gelegen
heid om ‘in te schrijven’. Dat betekent 
dat zij op basis van het definitief 
ontwerp laten weten hoe en voor 
welke prijs ze het plan uit voeren. 
Omdat uitgangspunt in alle Vrij
Baan projecten is dat tijdens de 
werkzaamheden het verkeer door 
moet kunnen rijden en de buurt  
bereikbaar blijft, worden de werk
zaamheden in fasen uitgevoerd. 
Aannemers worden bovendien uit
gedaagd om duurzame oplossingen 

te verzinnen. Duurzaamheid is een 
speerpunt in alle VrijBaan projecten; 
we gaan verantwoord om met grond
stoffen en materialen en hebben 
oog voor het milieu. We verwachten 
dat de aannemer in het voorjaar  
bekend is. Dan nodigen we u uit 
voor een informatieavond in februari 
over de werkzaamheden, de planning 
en de te verwachten verkeershinder. 
Want ook al doen we er alles aan 
om de hinder zoveel mogelijk te  
beperken; bouwen gaat niet zonder 
overlast. Als alles goed gaat zijn de 
Tesselschadestraat, de Harlinger
trekweg en de groenzone daar
tussen eind 2014 klaar’.

Bomen
In het definitief ontwerp voor de  
Tesselschadestraat komen veel meer 
bomen dan er nu staan. De Tessel
schadestraat krijgt de uitstraling 
van een representatieve laan.  

Omdat de huidige bomen, meelbessen 
en iepen, niet in het nieuwe ont
werp passen, worden deze dit jaar 
gekapt. Eind volgend jaar worden 
circa zesenzeventig nieuwe esdoorns 
geplant. Er zijn verschillende soorten 
esdoorns; met groen, rood en geel 
blad. Door 50% van de bomen met 
groen blad te planten de rest met 
rood en geel blad, ontstaat een mooi 
beeld. De bomen op de Harlinger
trekweg blijven staan. We planten 
er zes bij zodat de rij compleet is. 

Parkeren
Parkeren in de wijk is een belangrijk 
aandachtspunt bij het ontwerp van 
de ‘nieuwe’ Tesselschadestraat.  
Zo blijft het aantal parkeerplaatsen 
op de Tesselschadestraat gelijk.  
Tijdens de werkzaamheden zorgen 
we voor tijdelijke parkeerplaatsen 
op het WTC terrein.  Het parkeren 
op de Harlingertrekweg verandert. 
In plaats van parkeerplaatsen 
dwars op de Harlingertrekweg,  
komen er parkeerplaatsen langs 
het water. Dat betekent dat het 
aantal plaatsen vermindert. Boven
dien heeft de gemeenteraad al  
in 2010 bepaald dat er na de  
reconstructie betaald parkeren  
ingevoerd wordt. De nieuw te  
bouwen parkeergarage Revius zorgt 
ervoor dat er plaatsen zijn voor de 
medewerkers van de bedrijven en 
dat de parkeerdruk in de wijk  
afneemt. 
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In 2014 ondergaat de Tesselschadestraat een metamorfose. 



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.
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Ontwerp parkeergarage 
aangepast
Nadat de in september een aantal 
opmerkingen had op het ontwerp van 
de nieuwe parkeergarage, werd het 
ontwerp op een aantal onderdelen 
aangepast. Dit betreft onder andere 
de kleurstelling van de panelen aan 
de voor en achterzijde en de accen
tuering van de entree. De commissie 
gaf in oktober vervolgens een positief 
welstandsadvies. Daarmee stond 
niets de vergunning nog in de weg. 
De omgevingsvergunning is ver
leend en wordt op 4 december ge
publiceerd in HuisaanHuis. U heeft 
vervolgens de mogelijkheid om hier
op te reageren. Als alles goed gaat, 
wordt de aannemer begin 2014 be
kend en kan het huidige tankstation 
gesloopt worden. Onder de nieuwe 
garage komt een tankstation van 
Tango, een wasstraat en een shop. 

Monumentale boom 
Op de hoek van de Reviusstraat en 
de Tesselschadestraat staat een 
grote boom.  In 2010 is de gezond
heid van deze boom onderzocht 
door een gespecialiseerd bureau. 
Uit dit onderzoek bleek dat de boom 
in slechte staat verkeert en dat 
deze onomkeerbaar is. Ondanks 
dat de gemeente haar best doet om 
monumentale bomen te behouden, 
lukt dat in dit geval helaas niet.

Op de hoogte blijven? 
Wij willen u zo goed mogelijk op de 
hoogte houden van de aanpassing 
van de Tesselschadestraat. Via  
informatieavonden, www.vrijbaan.nl, 
en natuurlijk nieuwsbrieven. Deze 
kunt u ook per email ontvangen. Stuur 
een mail aan: tesselschadestraat@
vrijbaan.nl of revius@vrijbaan.nl en u 
krijgt de informatie ook per email. 

Volg ons ook op Twitter: @vrijbaan  
en Facebook: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan.

Algemeen Vrij-Baan nieuws
Vorig weekend veranderde de  
verkeerssituatie bij Knooppunt 
Werpsterhoek. Medio 2014 volgen 
er grote veranderingen aan de west
kant van de stad. Ook begint  
de bouw van het aquaduct in de 
Drachtsterweg en als klap op de 
vuurpijl volgt eind 2014 de  
ingebruikname van Haak om  
Leeuwarden. Daarvoor moet nog 
heel veel werk verzet worden.  
Meer dan tot nu toe kunt u met  
omleidingen en vertraging te  
maken krijgen bij het in en uitrijden 
van de stad. Wij beperken hinder en 
overlast uiteraard zo veel als moge
lijk, maar doen ook een beroep op 
uw geduld en begrip. Wij informeren 
u op tijd, maar houd rekening  
met extra reistijd als u onderweg 
bent of op reis gaat. Kijk ook op  
www.vrijbaan/werkzaamheden.

Het ontwerp van parkeergarage Revius werd aangepast op verzoek van welstand-

commissie Hûs en Hiem.

Als alles goed gaat kan het tankstation 

begin volgend jaar gesloopt worden
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