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INLEIDING Nieuw na 2000
Wie een wandeling maakt door Leeuwarden of er op de fiets een 
eindje rondtoert, kan zijn ogen de kost geven aan nieuwe architectuur. 
Sinds 2000, het ronde jaartal dat in deze gids als startpunt is gekozen, 
is er in de Friese hoofdstad doorlopend veel gebouwd, en vaak 
maakten architecten van naam daarbij de ruimtelijke ontwerpen. 
Dat heeft geleid tot opvallende grote werken als de Achmeatoren, het 
Fries Museum of de herbestemde voormalige strafgevangenis in de 
Blokhuispoort, maar ook, in het stadscentrum en ver daarbuiten, tot 
een brede stroom nieuwe of vernieuwde gebouwen van bescheidener 
snit, waaronder scholen, kantoren en zorgcentra. 

De nieuwe architectuur gaat samen met een ruimtelijke dynamiek 
die de schaal van het enkele gebouw overstijgt. Aan de zuidkant 
van de ruim 90.000 inwoners tellende stedelijke kern krijgen 
omvangrijke woongebieden gestalte. In de ruim opgezette VINEX-
wijk Zuiderburen, ontworpen door landschapsarchitect Alle Hosper, 
zijn tussen 2000 en 2008 bijna tweeduizend woningen opgeleverd. 

Vernieuwd Zaailand, Hosper, 2012 (pleininrichting), Soeters Van Eldonk 
architecten, 2011 (gevelwand)

Pierwoningen Zuiderburen, INBO, 2002
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Van andere aard en kleinere maat zijn de nieuwe enclaves, ontstaan 
door vernieuwing van bestaande wijken en herontwikkeling van 
in onbruik geraakte bedrijventerreinen. Voorbeelden hiervan zijn 
de vernieuwingsoperaties in de Vrijheidswijk nabij de noordelijke 
stadsrand, in de Vegelinbuurt in de wijk Achter de Hoven en langs 
de zuidrand van Schieringen. Op het voormalige Steensma- en 
groenteveilingterrein aan de Potmarge verrees tussen 2004 en 
2008, na sloop en bodemsanering, een gevarieerde woonbuurt. Iets 
vergelijkbaars voltrok zich op de terreinen van haardenfabrikant 
Faber ten oosten van de oude dorpskern van Huizum, en de Douna 
machinefabriek nabij de spoorwegovergang in de Oostergoweg. Na 
2000 werden de oude fabrieksgebouwen er ontmanteld, om plaats te 
maken voor nieuwe woningen. 

Weer een ander genre van ruimtelijke ingrepen sinds 2000 wordt 
gevormd door enkele vernieuwingen van grotere samenhangende 
stadsgebieden. Het Hofsingelproject, dat de vernieuwing en 
opwaardering van de complete noordelijke rand van de oude 
binnenstad ten doel had, dateert uit de jaren negentig van de vorige 
eeuw maar werd pas in 2005 voltooid. Een ander voorbeeld in dit 
genre is de actuele aanpak van het Potmargegebied ten zuidoosten 
van de oude binnenstad. Verspreid in het groen van dit voormalige 
tuinbouwgebied verschijnen nieuwe, landschappelijk gesitueerde 

Van recenter datum is het uitleggebied van de Zuidlanden, waar een 
verzameling nieuwe dorpsachtige kernen ontstaat, met namen als 
Techum, Wiarda, De Klamp en Unia. Deze aanpak berust op een in 
2003 door de gemeente vastgesteld stedenbouwkundig plan van BGSV 
uit Rotterdam. De aanleg van de nieuwe wijk Middelsee ten westen 
van de Overijsselselaan, waarvoor West 8 Urban Design & Landscape 
Architecture het stedenbouwkundig plan verzorgde, staat najaar 
2019 op het punt van beginnen. 

Het zwaartepunt van de ruimtelijke groei bevindt zich aan de 
zuidkant van de stad, maar ook aan de noordkant staat Leeuwarden 
niet stil. Uitgestrekt langs de Bonkevaart ligt het nieuwe stadsgebied 
Blitsaerd, een omvangrijke woonwijk met open zichtlijnen en veel 
ruime kavels, bestemd voor een koopkrachtig publiek. In 2006 werden 
hier de eerste woningen opgeleverd. Een opvallende constante in al 
deze grote nieuwe uitbreidingen is steeds de ruime aanwezigheid van 
oppervlaktewater en de aandacht voor de recreatieve en ruimtelijke 
mogelijkheden die dit biedt. 

Uitbreidingsgebied Blitsaerd, stedenbouwkundig ontwerp K3 architecten, 2001 
(opname 2017)

Woonbuurt aan de Potmarge, 

Oving Architekten, 2008
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gebouwen voor zorg en onderzoek, terwijl fiets- en wandelpaden, en niet 
te vergeten het vaarwater zelf,  een recreatieve ontsluiting bieden. De 
op handen zijnde vernieuwing van het WTC / Cambuurgebied aan de 
westkant van de stad past eveneens in deze categorie.

Ook belangrijke onderdelen van de openbare ruimte werden vernieuwd. 
De herinrichting van het Zaailand, als onderdeel van het project 

Wilhelminaplein (Zaailand), met rechts het Fries Museum

(BiermanHenket Architecten, 2012)

Nieuw Zaailand, heeft de stad een monumentaal en tegelijk bruikbaar 
stadsplein opgeleverd. De feestelijke ingebruikname in het najaar van 
2013 betekende de afsluiting, ten langen leste, van een taai ruimtelijk 
dossier. Op andere veelbezochte plekken als het Oldehoofsterkerkhof, het 
Stationsplein, het Blokhuisplein en de Prinsentuin, toont de openbare 
ruimte zich na recente ingrepen eveneens in een nieuwe gedaante. 
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werd ingericht. Het geldt ook voor Paviljoen Obe, mede gebouwd om 
onderdak te bieden aan Lân fan Taal, een LF2018-activiteit, en voor 
de ruimtelijke vernieuwing van het Stationsplein, dat tijdig werd 
opgewaardeerd tot een toonbare stadsentree. 

De geestdrift waarvan Leeuwardens kandidaatstelling als Europese 
cultuurhoofdstad getuigt, spreekt ook uit de visie van Leeuwarden als 
Campusstad, die wordt uitgedragen door de gemeente en toepassing 
vindt als een grondslag voor beleid. In dit licht wordt Leeuwarden 
c.q. het Leeuwarden van de toekomst voorgesteld als een verzameling 
van bruisende, op kennis, technologie en praktische innovatie 
gerichte instituten. De grote opleidingsclusters Friesland College 
en NHL Stenden Hogeschool worden in dit verband aangemerkt 
als ‘Kenniscampus’, daarnaast zijn er een ‘Watercampus’ – in 2015 
uitgebreid met de gezichtsbepalende nieuwbouw van Wetsus – 
en sinds 2016 een ‘Dairy Campus’. In 2019 is in het historische 
Beursgebouw aan de Wirdumerdijk een als ‘Campus Fryslân’ 
betitelde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen geopend en 
in de weilanden aan de westelijke stadsrand is recent het Energie 
Kenniscentrum opgeleverd, als onderdeel van de ‘Energiecampus’. 

Nieuw lef
Deze ontwikkelingen op het gebied van ruimte en architectuur 
getuigen van een élan dat niet op zichzelf staat. In een tijd van enkele 
decennia heeft zich een nieuw soort bezieling meester gemaakt van 
de Friese hoofdstad. De verkiezing van Leeuwarden en Fryslân tot 
Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 (LF2018) was daarvan wel 
het meest duidelijke bewijs. Voor de kandidaatstelling werd in 2012 
een gedurfd en origineel verhaal gesponnen waarin samenwerking, 
vernieuwing, toekomstgerichte verandering, duurzaamheid en 
diversiteit de toon aangaven. Leeuwarden en de Leeuwarders werden 
opgeroepen om boven zichzelf uit te stijgen en groot te durven 
dromen. 

Dat die kandidatuur niet uit de lucht kwam vallen en dat de dingen 
al eerder in beweging waren gekomen, kan met een snelle greep in 
de archieven worden aangetoond. Al in 2002 gaf een gemeentelijke 
stadsvisie uitdrukking aan gegroeid zelfbewustzijn en nieuw lef. In 
het stuk werd een nieuw toekomstperspectief geschetst, met voor 
Leeuwarden een leidende rol in de provincie en nieuwe accenten 
op cultuur, duurzaamheid en zelfbewuste stadspromotie. Deze 
ideeën werden in 2008 bekrachtigd in een volgende stadsvisie – 
waarin onomwonden ook de mogelijkheid ter sprake kwam van de 
kandidaatstelling van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van 
Europa. 

Of de rijkdom aan nieuwe architectuur heeft bijgedragen aan 
Leeuwardens uitverkiezing tot cultuurhoofdstad is moeilijk 
aantoonbaar. Dat de slepende kwestie van het Zaailand was beeïndigd 
en dat daar in 2012 een nieuw Fries Museum was opgeleverd, zal 
aan de kandidatuur geen afbreuk hebben gedaan. Bekend is dat de 
Blokhuispoort een rol heeft gespeeld als thuisbasis van de creatieve 
plannenmakers die aan de wieg stonden van die kandidatuur. 
Gemakkelijker is de vinger te leggen op een stimulerende werking 
in de omgekeerde richting. Vast staat dat het op handen zijn van 
feestjaar 2018 op diverse plekken de bouwactiviteit belangrijk heeft 
versneld of er anderszins aan heeft bijgedragen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de al genoemde Blokhuispoort, waarin, met betrokkenheid van 
TWA Architecten uit Burdaard, onder meer een bezoekerscentrum 
voor LF2018 werd ondergebracht, terwijl buiten een nieuw voorplein 

Heringericht Stationsplein met beeldengroep Jaume Plensa
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veertig opgaven op het gebied van infrastructuur, uitgevoerd tussen 
2008 en 2018. Het omvatte onder meer de aanleg van de Haak (een 
wegenstelsel dat snelverkeer aan de zuidwestkant rond de stad leidt), 
een omstreden verbouwing van het Europaplein en de herinrichting 
van het Stationsplein. Een van de opbrengsten van deze operatie is 
een verzorgde en vernieuwde aanblik van belangrijke onderdelen 
van de stadsruimte. Daarnaast is uit de goedgevulde provinciale kas 
meebetaald aan een groot aantal bijzondere en vaak gezichtsbepalende 
gebouwen, waarvan er vele verderop meer uitvoerig aan bod komen. 
Het vernieuwde eigen provinciehuis is zo’n gebouw, en ook het Fries 
Museum, de Fryske Akademy, het Kolleksjesintrum Fryslân, Wetsus, 
de Dairy Campus, het Natuurmuseum Fryslân en de herbestemming 
van de Blokhuispoort horen in dit rijtje. De provincie was ook de 
belangrijkste geldschieter voor de activiteiten in het kader van LF2018. 

Duurzaamheid
Bij een rondgang langs 25 hoogtepunten uit de nieuwe architectuur 
van Leeuwarden lopen enkele kenmerken in het oog. Allereerst is er 
in de recente Leeuwarder architectuur overduidelijk veel aandacht 
voor duurzaamheid. Het lijkt erop dat gemeentelijke doelstellingen 
op dit terrein, zoals bijvoorbeeld vervat in de stadsvisie Leeuwarden, 
fier verder! uit 2008, moeiteloos samengaan met de kennis van zaken 
en de veranderingswil onder opdrachtgevers, architecten en bouwers. 
Nieuwbouw zonder zonnepanelen, warmtepomp, zware gevel- en 
dakisolatie en (drie)dubbel glas is een zeldzaamheid geworden. Uit 
een aanzienlijk deel van de 25 geselecteerde projecten spreekt groot 
enthousiasme ten aanzien van duurzaamheid en in enkele gevallen 
wordt landelijk vooropgelopen. Opvanghuis Veilige Veste van KAW 
architecten en adviseurs uit 2012 was het eerste kantoorgebouw 
in Nederland dat werd getransformeerd tot energieneutrale 
woonruimte en het Kolleksjesintrum Fryslân van LEVS Architecten 
uit 2016 combineert verschillende landelijke primeurs, waaronder 
de toepassing van een inventief klimaatconcept. De Opleiding 
Uniformberoepen van ROC Friese Poort (niet bij de 25 geselecteerde 
ontwerpen) was bij oplevering in 2017 het meest circulaire 
schoolgebouw van Nederland. 

Middelen
De ruimtelijke vernieuwing en de nieuwe architectuur van Leeuwarden 
kunnen in verband worden gebracht met een mentaliteit, maar ook met 
economische omstandigheden. In de periode na 2000 zorgden twee 
kolossale financiële meevallers voor een stevige wind in de rug voor de 
ruimtelijke ontwikkeling en architectuur van Leeuwarden. Die wind 
kwam in het ene geval van de provincie, in het andere van het Rijk. In 
2009 startte de gefaseerde verkoop van het Friese provinciale aandeel in 
energiebedrijf NUON. Het Zweedse Vattenfall betaalde er een som van 
ruim 1 miljard euro voor. Met slimme financiële constructies wist de 
provincie, vooruitlopend op de transactie, al vanaf 2005 een geldstroom te 
ontrekken aan haar aandelenbezit. De tweede financiële meevaller had zijn 
oorsprong in 2007, toen het kabinet de aanleg afblies van de Zuiderzeelijn, 
de hogesnelheidstrein van Amsterdam naar Friesland en Groningen 

waarop de Haagse politiek zich enkele jaren daarvoor had vastgelegd. Ter 
compensatie kwam voor de noordelijke provincies een bedrag van 2,2 
miljard euro beschikbaar, te besteden aan regionale infrastructuur en 
economie. 

Een deel van de compensatiegelden voor het afblazen van de Zuiderzeelijn 
is besteed aan het megaproject Leeuwarden Vrij Baan, een optelsom van 

Stadsbeeld met toren provinciehuis, Soeters van Eldonk architecten, 2012
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Herbestemming
Onder de 25 gebouwen in dit boekje zijn talrijke gevallen van 
herbestemming, waarbij een bestaand gebouw geschikt wordt 
gemaakt voor een nieuw, gewijzigd gebruik. Een drijfveer is soms 
kostenbesparing, of een streven naar duurzaamheid. Herbestemming 
kan goedkoper zijn dan sloop en nieuwbouw, en er zijn minder 
grondstoffen en energie mee gemoeid. Een dergelijke pragmatische 
koers is bijvoorbeeld gevaren bij Amicitia en opvanghuis Veilige 
Veste. Bij de realisatie van deze projecten werden de oorspronkelijke 
gebouwen – een kantoorflat respectievelijk een politiebureau – 
gestript en onherkenbaar vernieuwd omdat er vraag was naar iets 
heel anders, dat er ook heel anders moest uitzien.

Herbestemming kan ook gemotiveerd zijn door de wens of wettelijke 
eis om een gebouw zo gaaf mogelijk te bewaren. De Blokhuispoort en 
pakhuis Hartelust zijn sprekende voorbeelden uit deze categorie. Het 
zijn beschermde rijksmonumenten die door hun herbestemming niet 
zijn weggewist maar juist van een vitale eigentijdse bestaansgrond 
werden voorzien, zodat ze hun plek in het stadsbeeld konden 
behouden. Terwijl bij Amicitia van het verfoeide kantoorgebouw 
vrijwel niets meer is terug te vinden, is het schilderachtige, tot 
rijksmonument verklaarde Hartelust misschien wel meer dan ooit 
een lust voor het oog, na de ombouw tot appartementencomplex naar 
ontwerp van Jelle de Jong Architekten uit Lemmer. 

Ook bij de bouwactiviteit voor de Fryske Akademy, Poppodium 
Neushoorn en in beperkte mate zorgopvang De Marene zijn 
bestaande gebouwen of delen daarvan tot zichtbare, oorspronkelijke 
onderdelen gemaakt van iets nieuws. Het nabij de Fryske Akademy 
gelegen Historisch Centrum Leeuwarden omvat een gerestaureerd 
schoolgebouw uit 1841 waarin publieksfuncties zijn ondergebracht, 
aangevuld met een kantoorvleugel op palen en depotruimte onder het 
voorplein. Dit soort hergebruik van gebouwd erfgoed onderstreept 
de historische diepte en de eigen identiteit van de stad en maakt die 
interessanter en aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. 

In het uit 1880 daterende Beursgebouw van stadsarchitect 
Th. Romein (1811-1881) is, in lijn met de ambitie om Leeuwarden te 

Het gebouw is niet alleen 100% energieneutraal maar ook demontabel 
en voor een groot deel gemaakt met gerecyclede, herbruikbare of 
vernieuwbare materialen. In een ‘gebouwpaspoort’ is vastgelegd wat 
er is gebruikt en hoe dat herbestemd kan worden. 

Biogascentrale EcoZathe is de spil van een lokale, duurzame 
energievoorziening op een schaal die voor Nederland uniek is. 
Het biogas voor EcoZathe is afkomstig van de Dairy Campus, 
een kenniscentrum voor vernieuwing en verduurzaming van 
de zuivelketen. Een gebouw dat voor zijn energievoorziening 
ook gebruik maakt van biogas is de Elfstedenhal, de in 2015 
opgeleverde kunstijsbaan aan het Fryslânplein (verder buiten het 
bestek van dit boekje gelaten). Het biogas komt in dit geval van een 
voormalige vuilnisbelt aan de westelijke stadsrand. De ingepakte 
vuilstort is onderdeel van een bedrijventerrein dat bezig is uit 
te groeien tot ‘Energiecampus’. Ook Wetsus voorziet in een deel 
van zijn energiebehoefte met het gebruik van biogas. Dit uit 2015 
daterende watertechnologische kenniscentrum is ontworpen door 
architectencombinatie GEAR. 

Ontvangstgebouw Dairy Campus, Arcadis / DLV, 2016
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profileren als veelzijdige ‘campusstad’, de Campus Fryslân gehuisvest, 
een faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. De grandeur van 
het oude gebouw is versterkt en met eigentijdse toevoegingen is 
in het interieur een hedendaagse onderwijsomgeving gemaakt. 
De herbestemming is hier in hoofdzaak beperkt gebleven tot het 
interieur, wat ook geldt voor Grand Café Post-Plaza in het voormalige 
post- en telegraafkantoor, een eindje verderop in de binnenstad.  
Om die reden zijn deze beide gebouwen ook niet tot de selectie van  
25 doorgedrongen.

Atriums en vides
In opvallend veel gebouwen van na 2000 zijn atriums en vides 
opgenomen, hoge open binnenruimtes die zich over twee of meer 
verdiepingen uitstrekken. Ze bieden een gevoel van ruimtelijkheid, 
brengen daglicht binnen en vergemakkelijken de communicatie. Om 
atriums en vides te kunnen maken, moet vloeroppervlak worden 
opgeofferd. Beleving weegt bij een dergelijke keuze zwaarder dan 
direct rendement, zaken als luxe of communicatieve kwaliteit worden 
gesteld boven zuinigheid en nut. 

Kenniscentrum Wetsus en kantoorgebouw Wester State zijn typische 
atriumgebouwen, waarin de kantoren en voorzieningen langs de 
buitengevel zijn gelegd, om ruimte open te houden in het hart. De 
vides in pakhuis Hartelust waren er al, maar zijn teruggerestaureerd 
nadat ze in een eerdere levensfase deels waren dichtgetimmerd met 
tussenvloeren. Ook in luxere woningen als die aan de Arendstuin of 
het woonhuis aan de Zwette van AchterboschZantman architecten 
zijn vides te vinden, net als in een groot deel van de nieuwere 
schoolgebouwen – zie bijvoorbeeld de Michaëlschool, waar een vide 
de ruimtelijke spil vormt van het gebouw.

In het Fries Museum is een grote vide direct achter de grotendeels 
beglaasde voorgevel gelegd, waardoor hij functioneert als een 
monumentale stadsvitrine, die van binnenuit zicht biedt op de 
pleinruimte van het Zaailand, en van buitenaf op het museumpubliek 
dat zich beweegt door het interieur. In het interieur van Poppodium 
Neushoorn is een vide uitgespaard waarin het rauwe metselwerk van 
een in stand gehouden vroegere buitenmuur als een attractie ten toon Interieur kantoorgebouw WesterState, Claus en Kaan, 2012
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wordt gespreid. Bij de verbouwing en uitbreiding van de NHL Stenden 
Hogeschool door Architectuurstudio Herman Hertzberger zijn vides 
niet alleen in de nieuwbouw toegepast, maar ook bij de verbouwing 
van delen van het bestaande schoolgebouw. Een geval apart zijn de 
vides in de voormalige cellencomplexen van de Blokhuispoort, die 
uit de bouwtijd stammen en hun oorsprong vinden in de behoefte 
aan zicht en controle die verband houdt met de oorspronkelijke 
gevangenisfunctie. 

Hout
In de nieuwere architectuur van Leeuwarden is relatief vaak hout 
gebruikt voor de constructie, bekleding of decoratie van buiten- en 
binnengevels. Van de 25 uitgelichte gebouwen zijn er minstens 
zeven waarvoor dit geldt. Gevels zonder hout zijn dus ruim in 
de meerderheid, maar naast baksteen, staal en glas is er in de 
Leeuwarder architectuur van nu toch duidelijk meer hout te zien dan 
pakweg twintig jaar geleden. 

Door de gevelbekleding met houten latten en de houten steigers aan de 
waterzijde maakt het landschappelijk gesitueerde Bastioneiland een 
uitgesproken houtige indruk. De ‘uitstraling’ van dit bouwwerk kan 
moeilijk los worden gezien van deze materiaalkeuze. Paviljoen Obe 
combineert een strakke modernistische hoofdvorm en het gebruik 
van materialen als staal en glas met een centraal gebouwdeel dat 
gebogen lijnen volgt en binnen en buiten met hout is afgewerkt. Bij 
de vernieuwing en uitbreiding van de Fryske Akademy is aan de 
achterzijde van het instituut veel hout gebruikt, onder meer voor de 
constructie van de galerij die de diverse gebouwen verbindt.

Het gebouw voor Wetsus is buiten voorzien van een opzichtige tweede 
huid van dikke planken onbehandeld hout. Achter de voordeur leidt 
een bijzondere houten trap naar de centrale vide, waar het lijnenspel 
van buiten terugkeert in de houten latten verwerkt in luchtbruggen, 
balustrades en akoestische plafonds. Bij de bouw van de 
Michaëlschool zijn buiten en binnen gevel- en wandbetimmmeringen 
van hout toegepast. Opvanghuis Veilige Veste rust op een rustiek 
ogende onderbouw die op ‘aanraakhoogte’ is voorzien van een houten 
betimmering. Veel meer hout is verwerkt in de gevels rond de ruime 
binnenhof, die alleen zichtbaar is voor bewoners en personeel. 

Dat al dat hout vooral wordt gebruikt op plekken waar het kan worden 
gezien, is veelzeggend. Hout heeft niet alleen een bouwkundige 
functie, maar ook een communicatieve lading, een betekenis – en die 
is vaak minstens zo belangrijk. Het al eerder genoemde woonhuis aan 
de Zwette is in dit verband interessant. Bouwtechnisch gezien is dit 
een gemengde constructie van overwegend kalkzandsteenblokken, 
staalprofielen en betonnen kanaalplaatvloeren. Toch is het met 
afstand het meest houtig ogende gebouw in de selectie, doordat het 
rondom is betimmerd met larikshout. Hout is ‘echt’ en natuurlijk, 
drukt duurzaamheid uit, heeft eigenheid, kleur en textuur en is 
relatief zacht en aanraakbaar. Kennelijk zijn dat kwaliteiten die op 
prijs worden gesteld. 

Friese identiteit
Of er in zijn algemeenheid iets typisch Fries is aan de Leeuwarder 
architectuur van na 2000, is een open vraag. Een feit is dat van de 
25 geselecteerde projecten er 16 zijn ontworpen door architecten 
gevestigd buiten Friesland. Wat tegelijkertijd ook vaststaat is dat de 
kwestie van de Friese identiteit en het ‘typisch Friese’ regelmatig 

Zorgopvang voor dak- en thuislozen De Marene, TWA Architecten, 2014
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de kop opsteekt. In de nieuwe buurtschappen van de Zuidlanden, 
het belangrijkste uitleggebied van Leeuwarden, wordt doelbewust 
aansluiting gezocht bij de vertrouwde architectuur van Friese dorpen 
en steden. Kenmerkende resultaten zijn, bijvoorbeeld, enkele uit 
2012 daterende woningblokken aan het Doekeslân in Goutum-Súd, 
ontworpen als eigentijdse vertalingen van historische pastorie-, 
middenstands- en begijnenwoningen. De markante, hoog boven het 
weidegebied oprijzende kap van de Friese boerderijschuur is in dit 
uitbreidingsgebied een veelgebruikte referentie, niet alleen te zien in 
het ontwerp van biogascentrale EcoZathe maar ook in de opvallende 
Brede School De Terp aan de Molkenkelder of, even verderop, IKC De 
Sprong van Kristinsson Architecten uit 2019. 

Het in ere houden van Friese ruimtelijke en architectonische 
kenmerken is in de Zuidlanden onderdeel van gemeentelijk 
beleid. Wat ook voorkomt, is dat architecten bij het maken van 
een ontwerp uit eigen beweging verwijzen naar Friese vormen. 
Het dak van de toren op het binnenterrein van het vernieuwde 
provinciehuis is door Soeters Van Eldonk architecten naar 
eigen zeggen ontworpen als weerklank van de dakvorm van 
achttiende-eeuwse Friese stadshuizen, waarvan er ook enkele in 
de onmiddellijke omgeving te vinden zijn. Een torenachtig element 
in een afgeblazen ontwerpvariant voor de Fryske Akademy 
werd door de architecten omschreven als een ‘stins’. Gezien 
vanaf de binnenplaats heeft ook het gerealiseerde ontwerp met 
zijn robuuste, frontale voorkomen iets van dit defensieve Friese 
gebouwtype weg. Het fantasierijke Bastioneiland is volgens 
architect Liesbeth van der Pol geïnspireerd door het Poptagasthuis 
bij Marssum, een reële historische bouwvorm in het Friese 
landschap. 

Onvermijdelijk duikt ook de terp in dit verband als referentie 
op. Het Kolleksjesintrum Fryslân is gebouwd op een verhoging, 
bedoeld om het bewaarde erfgoed tegen hoog water te 
beschermen. De architecten omschrijven die verhoging als ‘terp’. 
Buiten de selectie van 25 gebouwen zijn er meer nieuwe terpen, 
of verwijzingen daarnaar. Aan het Jelleslân in Goutum-Súd, in 
het uitleggebied van de Zuidlanden, is een terp aangelegd met 
daarop een ‘herbestemde’ namaakkerk, van meet af ingericht met 
koopwoningen. Het landschapsontwerp voor verkeersknooppunt 
Werpsterhoek uit 2011 wordt door de makers ervan, West 
8 Urban Design & Landscape Architecture, in verband 
gebracht met een terp. En centraal in het Sint Bonifatiuspark, 
een nieuwe woonbuurt op een voormalig ziekenhuisterrein 
binnen de noordwestelijke stadsring, is een bult aangelegd met 
‘terpwoningen’.

In alle bovengenoemde gevallen dienen als Fries te boek staande 
vormen uit het verleden als referentie bij het ontwerpen – of 
aan de man brengen – van nieuwe vormen in het heden. Het 
wordt ingewikkelder wanneer de inspiratie wordt ontleend aan Nieuw oude kapel- en kloosterwoningen, TWA Architecten, 2016
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Friese fenomenen zonder duidelijke vorm. Volgens BiermanHenket 
architecten geeft hun ontwerp voor het Fries Museum uitdrukking 
aan de kenmerken van het Friese open landschap, het heldere daglicht 
en ook aan ‘de no-nonsense mentaliteit van het Friese volk’. Of dat 
inderdaad zo is, en hoe dat dan gebeurt, moet hier verder in het 
midden blijven. 

Besluit
Wie bereid is om op grond van deze nuchtere waarnemingen 
een algemene uitspraak te doen over kenmerken van de recente 
Leeuwarder architectuur, komt ongeveer uit bij de volgende 
formulering: de nieuwe architectuur van Leeuwarden is 
toekomstgericht, getuigt van ecologisch besef en geeft uitdrukking 
aan respect voor het bestaande en een verlangen naar identiteit 
en historische diepte. Belevingswaarde en ruimtelijkheid krijgen 
nadrukkelijk aandacht en er is een hang waarneembaar naar 
karakter, ‘echtheid’ en natuurlijkheid. Invloed van het ‘streekeigene’ 
of ‘typisch Friese’ is aanwijsbaar, maar beperkt. 

Met niet heel veel minder nuchterheid kan daaraan, tot besluit, 
worden toegevoegd dat de 25 gebouwen in dit boekje worden 
verbonden door een rode draad gesponnen uit lef, verbeeldingskracht, 
vernieuwingsdrang, ambitie en enthousiasme. Kijk bijvoorbeeld naar 
de uitbreiding van de NHL Stenden Hogeschool, die met een gedurfd 
gebaar als een lint rondom het bestaande gebouw werd gelegd, 
met nieuwe ruimtelijkheid tot resultaat. Kijk hoe radicaal de aula 
op de Noorderbegraafplaats is verbouwd en van somber en zwaar 
in licht en kleurig is veranderd. Of kijk hoe bij opvanghuis Veilige 
Veste de gedurfde keuze is gemaakt om deze zorgvoorziening een 
prominente zichtplek te geven, in een afgedankt politiebureau dat 
werd omgetoverd tot iets geheel nieuws, waarvoor de architecten een 
innovatieve gevelbekleding hebben ontworpen. 

Kijk ook naar het nieuwe gebouw van Wetsus, dat opzien baart 
met een tweede huid van golvende houten lamellen; kijk naar de 
Blokhuispoort, waar de kolossale opgave is aangepakt om nieuw leven 
te blazen in een monument ter grootte van een stadsbuurt; en kijk 
naar het Fries Museum en Obe, gebouwen waarmee langverwachte 

correcties van de stadsplattegrond hun beslag hebben gekregen. Kijk, 
tenslotte, ook naar biogascentrale EcoZathe en het Kolleksjesintrum 
Fryslân, als voorbeelden van de voortvarendheid waarmee 
duurzaamheidsmaatregelen hun beslag krijgen in de Leeuwarder 
realiteit. Uit al deze projecten, en vele andere daarnaast, spreekt 
inventiviteit en verbeeldingskracht, en een energieke vlotheid in de 
manier waarop gestalte wordt gegeven aan vernieuwing.

NHL Stenden Hogeschool na uitbreiding door Architectuurstudio 

Herman Hertzberger, 2009
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In de publicatie Architectuur in Fryslân 1940-2000, waarin de 
Leeuwarder architectuur een ruime plek inneemt, wordt de 
architectuur op Friese bodem gezien als nuchter, doelgericht en 
‘zeker niet trendy’, en er worden weinig uitschieters naar boven 
waargenomen. De Leeuwarder oogst van na 2000 geeft een heel ander 
beeld te zien. Wie de stroom van nieuwe gebouwen bekijkt, of alleen 
een selectie zoals dit boekje die aanbiedt, ziet duidelijke tekenen 
van architectonische rijkdom, met een hoog gemiddeld niveau en 
met meer dan een enkele uitschieter naar boven. De Leeuwarder 
architectuur van na 2000 belichaamt de gegroeide culturele aspiraties 
van een toenemend zelfbewuste hoofdstad. 

Interieur Fries Museum, BiermanHenket Architecten, 2012
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1	 Paviljoen Obe
	 Provincie	Fryslân

	 Powerhouse Company

	 Bouwbedrijf	Lont,	2018

	 Heer	Ivostraatje	1

Het Oldehoofsterkerkhof ligt op de plek waar tweeduizend jaar geleden 
de eerste terp van Leeuwarden werd opgeworpen. In de middeleeuwen 
verrees hierop een kerk, die later verschillende keren zou worden 
uitgebreid en vernieuwd. Na verval van de kerk, het in onbruik raken van 
de bijbehorende begraafplaats en de sloop van een oostelijke pleinwand 
ontstond een ongemakkelijk binnenstedelijk gat, dat de laatste decennia 
voornamelijk dienst doet als evenemententerrein. 

De plattegrond van deze open ruimte werd in 2018 niet onbelangrijk 
gewijzigd met de toevoeging van een nieuw gebouw aan de oostkant. 
In opdracht van de provincie Fryslân ontwierp het Rotterdamse 
architectenbureau Powerhouse Company een paviljoen voor Lân fan 
Taal, een manifestatie over taal en meertaligheid in het kader van 
LF2018. Het naar de Friese dichter Obe Postma vernoemde gebouw 
fungeert als tentoonstellingsruimte en bezoekerscentrum, en door 
zijn bijzondere vormgeving ook als tribune en stadsbalkon. Het is geen 
tijdelijk bouwwerk maar werd ontworpen om na 2018 te blijven staan als 
onderdeel van Tresoar. 

Obe oogt als een strakbelijnd paviljoen van staal en glas, waarin een 
golvend houten middendeel is opgenomen. De tentoonstellingsruimtes 
in de uiteinden zijn voorzien van kozijnloze glasgevels en een vloer op 
pleinniveau. Hiermee wordt het effect bereikt dat het geëxposeerde bijna 
letterlijk op straat komt te liggen. De plafonds van de expositieruimtes 
gaan vloeiend over in de wanden van het houten middendeel, dat 
onderdak biedt aan openbare toiletten die toegankelijk zijn vanaf het 
plein. Aan de buitenkant is dit middenstuk tegelijk een tribune gericht 
naar het plein en een trap naar een dakterras onder een ruimtelijk frame 
van stalen balken. 

Het paviljoen vormt de omlijsting voor de oostkant van het 
Oldehoofsterkerkhof, die het lager gelegen Heer Ivostraatje hier niet kon 
bieden. Het brengt binnenstad en Prinsentuin dichter bij elkaar en rust 
de pleinruimte beter toe voor zijn functie als evenemententerrein. 
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2	 Uitbreiding en vernieuwing  
 Fryske Akademy
	 Fryske	Akademy

	 Jo Janssen Architecten

	 Bouwgroep	Dijkstra	Draisma,	2016

	 Doelestraat	8

De Fryske Akademy is een aan de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen gelieerd instituut voor wetenschappelijk onderzoek van 
de Friese taal en cultuur. Bij de oprichting in 1938 werd het gehuisvest 
in het monumentale achttiende-eeuwse Coulonhuis. Van daaruit nam 
het in de loop van de twintigste eeuw een reeks naburige percelen aan de 
Doelestraat en Groeneweg in bezit. In 2006 werd een ontwerpprijsvraag 
uitgeschreven die verdere uitbreiding tot doel had maar ook meer 
interne samenhang moest brengen in de provisorisch gegroeide 
verzamelbehuizing. 

Kern van het ontwerp waarmee Jo Janssen de prijsvraag won, was de 
toevoeging van een groot nieuw volume aan de zijde van de Groeneweg. 
Het gebouw op de hoek van Groeneweg en Doelestraat, een uit 1958 
daterende traditionalistische aanbouw van het Coulonhuis, zou hiervoor 
gesloopt moeten worden. Toen dit hoekpand in 2011 tot gemeentelijk 
monument werd verklaard, noopte dit tot herziening van Janssens 
ontwerp. De sleutel tot de oplossing werd gevonden door een flink deel 
van het instituut onder te brengen in de Noorderkerk. Dit vanaf de straat 
nauwelijks zichtbare gebouw zou in de oorspronkelijke plannen worden 
verkocht. 

Conform het herziene ontwerp is in het hoekpand een nieuwe entree 
gemaakt, gemarkeerd met portiek, stoep en vlaggenmast. Nieuwbouw 
langs de Groeneweg biedt onderdak aan lunch- en vergaderruimte maar 
kan ook dienstdoen voor ontvangsten. De Noorderkerk is met ingrepen 
in het interieur en een nieuwe lichtstraat in het dak getransformeerd 
tot bibliotheek en onderzoekscentrum. Aan de buitenkant werd hij van 
gevelisolatie en een nieuwe bekleding voorzien. Een nieuw toegevoegde 
houten galerij aan de achterzijde – overdag ook bereikbaar via een 
achterommetje –  rijgt de nieuwe en vernieuwde gebouwdelen van het 
instituut functioneel aaneen. Het coherente ontwerp van galerij en 
gevelbekleding maakt de gebouwen aan deze zijde ook visueel tot een 
hecht nieuw geheel, rondom een binnentuin met monumentale bomen.
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3	 Nieuwbouw Sint Anthony Gasthuis
	 Stichting	Sint	Anthony	Gasthuis

	 J.O.N.G. architecten (interieurontwerp Christien Starkenburg)

	 Bouwgroep	Dijkstra	Draisma,	2016	(nieuwbouw),	

	 2017	(renovatie	historische	vleugels)

	 Groeneweg	/	Schoenmakersperk

Het Leeuwarder Sint Anthony Gasthuis is hecht verknoopt met de 
sociale en ruimtelijke geschiedenis van de stad. Als instituut dat 
voorziet in zorg en huisvesting voor ouderen en behoeftigen gaat 
het terug tot ver in de vijftiende eeuw en in de noordrand van de 
oude binnenstad vormt het ‘Sint Antoon’ nog altijd een omvangrijke 
historische enclave. Onderdeel van die enclave is het Nieuw Sint 
Anthonygasthuis, een bouwwerk uit 1864, in 1909 uitgebreid met 
een vleugel aan het Schoenmakersperk. Dit complex, dat ook een 
grote binnentuin omvat, biedt tegenwoordig onderdak aan circa 
tachtig ouderen, die er zelfstandig wonen met voorzieningen onder 
handbereik. 

Om gelijke tred te houden met de eisen des tijds, besloot het 
stichtingsbestuur in 2013 tot renovatie en uitbreiding van het 
gasthuis. In de oude woonvleugels werden de woningen vergroot en 
levensloopbestendig gemaakt, en de verbinding met de gasthuistuin 
werd versterkt met woningentrees aan de tuin en openslaande 
tuindeuren. Voor deze ingrepen werd ruimte geschapen door centrale 
voorzieningen te verplaatsen naar nieuwbouw op de hoek van 
Groeneweg en Schoenmakersperk. In dit rechtlijnige, eigentijdse 
passtuk zijn onder meer een recreatiezaal, een bewonerskeuken 
en een fitnessruimte te vinden. Op de bovenverdiepingen zijn 
appartementen gesitueerd. De nieuwbouw klimt in hoogte van 
west naar oost, om te bemiddelen tussen de bouwhoogtes van de 
naastgelegen paviljoens. 

Het metselwerk van de straatgevels in de nieuwbouw is versierd 
met horizontale reliëfbanden, uitgevoerd in contrasterende kleuren 
baksteen. Het vele glas ter hoogte van de recreatiezaal in de 
noordoostelijke hoek brengt daglicht en versterkt het contact met 
de wereld buiten op straat. Aan de achterzijde opent een van de 
gemeenschappelijke ruimtes naar een terras.
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4	 Renovatie en verbouwing  
 Natuurmuseum Fryslân
	 Stichting	Fries	Natuurmuseum

	 Jelle de Jong Architekten

	 Bouwbedrijf	Lont,	2005

	 Schoenmakersperk	2

Het Natuurmuseum Fryslân is sinds 1987 gevestigd in het voormalige 
Nieuwe Stadsweeshuis in de Leeuwarder binnenstad, een gebouw 
uit de zeventiende eeuw met aan het Schoenmakersperk een 
negentiende-eeuwse vleugel. Enkele decennia nadat het museum 
hier zijn intrek nam, waren met name de ateliers en depots, die op 
de zolders waren gehuisvest, te krap geworden. Ook was het lastig 
gebleken om in de smalle, lange vleugels van het carrévormige 
gebouw goede looproutes in te richten. Het architectenbureau van 
Jelle de Jong kreeg opdracht om een plan te ontwerpen voor renovatie 
en uitbreiding, bedoeld om het historische onderkomen beter geschikt 
te maken voor zijn hedendaagse gebruik.

Kern van de aanpak van de architect was de aanleg van een nieuwe 
depotkelder onder de binnenplaats van het carré. De depotzolders 
die hierdoor vrijkwamen, konden vervolgens worden omgevormd tot 
nieuwe tentoonstellingszalen. De binnenplaats werd opgeschoond en 
overkapt met een glazen dak, waardoor een extra multifunctionele 
zaal ontstond, ruim van formaat en met een bijzondere lichtinval. Het 
spectaculaire ruimtelijke effect van de overkapping wordt versterkt 
doordat deze niet bij de goten, maar bij de nokken van de daken 
aansluit op het oude gebouw. Een ander onderdeel van de renovatie 
was het terugbrengen van zandstenen versieringen (bokalen en 
pinakels) en smeedijzeren hekken en windvanen op het dak en aan de 
gevels. 

Aan de kant van de Grote Kerk, waar ooit een steeg liep tussen het 
voormalig weeshuis en het Boshuisengasthuis, werd als onderdeel 
van de verbouwing een betonnen kijkdoos geplaatst, die de 
nieuwsgierigheid van passanten moet prikkelen. Naast twee kijkgaten 
is in het beton van de gevel een uitvergrote bladzijde uit een oud 
insectenboek afgedrukt, als verwijzing naar de huidige functie. 
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5	 Wooncomplex Arendstuin
	 Heijmans

	 Architectenbureau Voorhoeve

	 Heijmans,	2005

	 Arendstuin	2	e.v.

Tussen 1995 en 2005 werd in de noordoostelijke rand van de 
binnenstad het Hofsingelproject uitgevoerd. Kern hiervan was 
de herbestemming van voormalige gasfabrieksterreinen langs de 
stadsgracht. In samenhang daarmee werden ook andere delen van 
de randzone onder handen genomen en het Arendstuingebied was er 
daar een van. Architect Rogier Voorhoeve kreeg de opdracht om voor 
deze plek enkele tientallen ruime en representatieve, hedendaagse 
stadshuizen te ontwerpen.

De sloopkogel die in de Arendstuin voor deze nieuwbouw ruimte 
maakte, liet twee rijksmonumenten ongemoeid: de militaire manege 
uit 1856 en het uit 1870 daterende ‘Stadshûs’ - beide ontwerpen van 
stadsarchitect Thomas Romein. De nieuwe woningen vormen met deze 
in stand gehouden monumenten een nieuw, drieledig geheel. Binnen de 
oude rooilijnen liggen van west naar oost de historische manege – in 
2006 verbouwd door Heldoorn Ruedisulj Architecten – en twee nieuwe 
woningblokken, gescheiden door stegen. Het vroegere woonhuis van 
Romein is opgenomen in het oostelijke blok. 

Het middelste woonblok is samengesteld uit een dubbele rij 
woonhuizen in drie en vier lagen. De woonkamers van deze veertien 
woningen liggen in de meeste gevallen op één hoog. Ze grenzen aan 
ruime terrassen aan de rugzijde, gebouwd boven parkeerruimte op 
straatniveau. De parkeerplekken zijn bereikbaar via de stegen aan 
weerszijden van het blok. Het oostelijke blok telt negen woningen, 
veelal met eigen buitenruimte aan de achterkant. De woningen in de 
zuidoosthoek van dit blok zijn voorzien van een ruim inpandig balkon. 

Voor een levendig straatbeeld en om de woningen een eigen gezicht 
te geven, is gekozen voor een gevarieerd vensterpatroon. Ook zijn de 
gevels aan de straatkant, die als aaneengesloten schermen strak rond de 
blokken liggen, verdeeld in segmenten die onderling verschillend zijn 
bekleed. Aan de achterkant van de woningen, moeilijk zichtbaar vanaf 
de straat, ontbreekt die variatie.
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6	 Vernieuwing en uitbreiding  
 Provinsjehûs Fryslân
	 Provinsje	Fryslân

 Soeters Van Eldonk architecten

	 Bouwcombinatie	Leeuwarden	Centrum	

	 (BAM,	Friso,	Koopmans),	2012

	 Tweebaksmarkt	52

In 2004 kreeg het in Amsterdam gevestigde bureau van architect 
Sjoerd Soeters opdracht van de provincie Fryslân om een ontwerp 
te maken voor de verbouwing en uitbreiding van het provinciehuis 
in de Leeuwarder binnenstad. Het Friese provinciebestuur is sinds 
1580 gevestigd aan de Tweebaksmarkt en de behuizing van bestuur 
en ambtenarij op deze plek werd in de loop der eeuwen steeds weer 
vernieuwd en uitgebreid. Omdat de bestaande gebouwen niet meer 
aan de eisen van de tijd voldeden en er meer kantoorruimte nodig 
was, moest kort na 2000 opnieuw worden ingegrepen. 

Bij deze meest recente operatie zijn belangrijke historische en 
monumentale elementen – waaronder de neogotische Statenzaal uit 
1894 – bewaard gebleven en opgenomen in een nieuw geheel, dat een 
volledig stadsblok beslaat. Minder aanzienlijke delen werden gesloopt 
en vervangen, gevels vernieuwd en extra bouwlagen toegevoegd. 
De plattegrond van het binnenterrein werd gewijzigd en in het hart 
daarvan verrees een negen verdiepingen hoge kantoortoren. Bovenop 
de toren rust een markante zwarte kap die volgens de architect 
is geïnspireerd op de dakvorm van achttiende-eeuwse Friese 
stadshuizen. 

Aan de omliggende straten presenteert het huidige complex zich als 
een reeks aan elkaar geschakelde individuele gebouwen, die samen 
het spel spelen van een historisch gegroeide straatwand. Door 
maatvoering, gevelindeling en materiaalgebruik sluiten de nieuwe 
toevoegingen aan bij de achttiende-eeuwse monumenten en ook de 
toepassing van historiserende elementen als kroonlijsten en lisenen 
(licht naar voren springende verticale stroken in de gevels) draagt 
bij aan de samenhang. In de binnenhoven is het contrast tussen 
nieuw, oud, en de nabootsingen van oud, opgevoerd tot een vrolijk en 
veelstemmig decor. De ruim veertig meter hoge kantoortoren steekt 
fier boven de omliggende bebouwing uit en is van verre te zien.
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7	 Renovatie en herbestemming  
 Blokhuispoort
	 Stichting	BOEi

	 TWA Architecten

	 Bouwbedrijf	Lont,	Bouwgroep	Dijkstra	Draisma,	2018

	 Blokhuisplein	40

Het complex dat tegenwoordig bekend is als de Blokhuispoort 
werd in 1877 opgeleverd als onderdeel van een grote nationale 
bouwcampagne van het toenmalige Ministerie van Justitie. De 
nieuwe gevangenis gaf uitdrukking aan nieuwe ideeën over 
gevangenisstraf: criminelen moesten in aparte cellen worden 
opgesloten, om onderlinge misdadige ‘besmetting’ te voorkomen en de 
kans te vergroten dat een gevangene zijn leven zou beteren.

Architect J.F. Metzelaar ontwierp de strafgevangenis als een 
verzameling aan elkaar geschakelde bakstenen cellencomplexen, 
die in een rechthoekig patroon rond binnenplaatsen zijn gelegd. De 
gebouwen zijn twee tot drie lagen hoog en voorzien van zadeldaken. 
Mooie details getuigen van het vakmanschap van architect en 
bouwers. 

Omdat de Blokhuispoort niet meer voldeed aan de 
brandveiligheidseisen, kwam het gaaf bewaarde complex in 2007 
leeg te staan. Een deel van de cellen werd tijdelijk in gebruik genomen 
door startende ondernemers, veelal in de creatieve sector. De huidige 
eigenaar BOEi (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling 
en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) gaf in 2015 opdracht tot 
renovatie en herbestemming, onder leiding van architectenbureau 
TWA. Dit bureau heeft, ondersteund door interieurontwerper Iconic 
Design en anderen, het complex zoveel mogelijk teruggebracht in oude 
staat maar ook hedendaagse elementen toegevoegd.

In 2016 werd in de voormalige smederij een ruimte opgeleverd die 
dienst deed als ontvangst- en informatiecentrum in verband met 
LF2018. Begin 2017 opende in het gerenoveerde oostelijke cellenblok 
een hostel met circa zestig bedden zijn deuren. In het najaar van 
2017 werd in de noordwestelijke vleugel de Openbare Bibliotheek 
ondergebracht. Naast het al genoemde hostel hebben ook andere 
horecavoorzieningen in het gebouw onderdak gevonden. 
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8	 Renovatie en herbestemming  
 kantoorgebouw Amicitia
	 Elbava

	 Jo Coenen Architects & Urbanists

	 Bouwgroep	Dijkstra	Draisma,	2010

	 Nieuweweg	1

Amicitia ofwel vriendschap was oorspronkelijk de naam van een 
herensociëteit, later van een daaruit voortgekomen hotel, die vanaf 
1840 achtereenvolgens bijna 130 jaar lang waren gevestigd op de hoek 
Wirdumerdijk / Nieuweweg. Na sloop van het hotel verrees op deze 
prominente plek in 1970 een uiterst sobere kantoorflat, die destijds 
volgens velen het lelijkste gebouw van Leeuwarden was. Het huidige 
woon-/winkelgebouw is de uitkomst van een grondige renovatie van 
dit versmade kantoor, waarbij het betonskelet om financiële redenen 
bewaard moest blijven maar al het andere hartstochtelijk werd 
gesloopt. 

Architect en voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen ontwierp rond 
het gestripte geraamte een nieuw gebouw met een uitgesproken 
mondaine uitstraling. Het voor de locatie grote volume is opgebouwd 
als een stapeling van twee delen: een rechthoekig, verticaal geleed 
onderstuk met winkels en een horizontaal gelede, vloeiend belijnde 
bovenbouw met woningen. Deze beide delen zijn onderling iets 
verdraaid en van elkaar gescheiden met een tussenliggend, open 
parkeerdek, voorzien van een autolift. 

De appartementen in het bovenste gebouwdeel zijn verdeeld over 
vier hele verdiepingen en een halve toplaag. Ze worden omgeven 
door rondom doorlopende balkons met witgerande vloeren en 
glazen borstweringen, die doen denken aan de dekken van een luxe 
plezierjacht. Met kleine verdraaiingen en terugwijkingen van de 
bouwlagen is geprobeerd dit deel van het gebouw minder massief 
te maken. Het twee lagen tellende onderstuk biedt aan drie kanten 
etalageruimte, achter gevels waarvan delen zijn bekleed met houten 
latten. Voor de glazen gevel aan de zuidzijde is een losstaand houten 
kader geplaatst, dat de frontale werking verzacht. 

Een wandplastiek van beeldhouwer Chris Fokma, gemaakt voor het 
kantoorgebouw uit 1970, symboliseert de vriendschap, als verwijzing 
naar de sociëteit van weleer. 
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9	 Nieuwbouw Fries Museum
	 Gemeente	Leeuwarden,	Fries	Museum,	

	 IPMMC	Vastgoed,	

	 Syntrus	Achmea	Vastgoed

	 BiermanHenket Architecten i.s.m. Bonnema Architecten

	 Bouwcombinatie	Leeuwarden	Centrum	2012

	 Wilhelminaplein	92

In de laatste decennia van de vorige eeuw ontplooide Leeuwarden een 
reeks van initiatieven om de bovenmaatse en onbestemde stadsvlakte 
van het Zaailand te veranderen in een behaaglijk stadsplein. De 
slepende kwestie kwam in een stroomversnelling toen bekend werd 
dat de in 2001 overleden Friese architect Abe Bonnema 18 miljoen 
euro aan de stad naliet, op voorwaarde dat daarvan aan het Zaailand 
een nieuw Fries Museum zou worden gebouwd. Architect Hubert-Jan 
Henket zou daarvoor het ontwerp moeten maken. 

Onder invloed van dit legaat kwam het tot de uitwerking van het 
plan Nieuw Zaailand, dat voorzag in verkleining van het plein en de 
toevoeging van nieuwe functies. De stadsplattegrond werd gewijzigd 
door de plaatsing van een strook aan de noordzijde, en nieuwbouw 
voor het Fries Museum aan de oostkant van het Zaailand. Henket 
ontwierp voor het Fries Museum een fors volume, opgebouwd als 
een drieledige stapeling van een terugliggend onderstuk, een grote 
doos als tussenlaag en daar bovenop een eveneens teruggelegde 
bovenverdieping. Het ver uitkragende dakvlak wordt ondersteund 
door ranke pilaren. 

Het interieur van het gebouw is toegesneden op een museum 
dat zich profileert als topattractie waar historische en artistieke 
tentoonstellingen te zien zijn die verband houden met de Friese regio. 
Bijna dertig zalen bieden ruimte voor wisselende presentaties waarin 
ook erfgoed uit de eigen collectie kan worden getoond. Ook Filmhuis 
Slieker en het Fries Verzetsmuseum zijn in het gebouw ondergebracht. 
De semi-openbare hal doet tevens dienst als binnenstraat naar het 
achterliggende winkelcentrum. De opgang naar de zalen verloopt 
via een reeks monumentale trappen en loopbruggen, die in een 
gebouwhoge vide zijn gelegd, achter een beglaasd deel van de gevel 
aan het Zaailand.
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10	 Poppodium Neushoorn
	 Gemeente	Leeuwarden

	 DP6 Architectuurstudio

	 Hegeman	Oost,	2016

	 Ruiterskwartier	41

Met de bouw van Poppodium Neushoorn is een vervallen 
binnenstedelijk gebied, pal naast Stadsschouwburg De Harmonie, 
veranderd in een vitaal en bruisend onderdeel van de stad. Die 
belangrijke verbetering werd mogelijk door een slimme combinatie 
van functies: naast een poppodium met twee concertzalen is 
Neushoorn de zetel van D’Drive, de opleiding voor podiumkunsten 
van het Friesland College. Het muziekminnende publiek kan er 
terecht voor popconcerten en dansfeesten, en voor het onderwijs 
zijn er lesruimtes, kantoren, opnamestudio’s en oefenruimtes. Bij 
oplevering omvatte Neushoorn bovendien een tweetal voor iedereen 
toegankelijke cafés. 

In antwoord op de vraag van de gebruikers om een karaktervol 
gebouw met een sterke identiteit, besloot architect Chris de Weijer 
van Architectuurstudio DP6 om de baksteengevel van de voormalige 
discotheek Rock It (‘de Roxy van Leeuwarden’) en drie pandjes aan 
het Groot Schavernek in stand te houden. Naast de drie pandjes, aan 
de noordkant, werd nieuwe bebouwing toegevoegd met laadruimte 
en een artiestenfoyer. Verder naar achteren werden enkele hoge 
nieuwe gebouwdelen geplaatst, waarin onder meer de concert- en 
danszalen zijn ondergebracht. Hergebruik van door sloop vrijgekomen 
bouwmaterialen zorgt op verschillende plekken voor een doorleefde, 
ruige ‘look’. Aan de straatkant, op de plek waar Groot Schavernek en 
Ruiterskwartier elkaar ontmoeten, is tussen de bewaard gebleven 
elementen een nieuwe gevel gemaakt, bekleed met roestig cortenstaal. 

De oude stegenstructuur die de buurt kenmerkte is in het ontwerp 
zoveel mogelijk gerespecteerd. Een nieuw toegevoegde interne steeg 
van voor naar achter, overkluisd met een lichtstraat, fungeert als 
centrale ontsluiting. Door de grote glasoppervlakken in de gevels is de 
dynamiek in het interieur dag en nacht zichtbaar vanaf de straat. Een 
dansstudio op de bovenverdieping is aan de straatkant vormgegeven 
als een naar voren stekende etalage. 
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11	 Servicegebouwen voor  
 de passantenhaven
	 Gemeente	Leeuwarden

	 MAD Architecten

	 Bouwbedrijf	De	Lang,	2005

	 Westerplantage	t.h.	Klein	Schavernek	en	Prinsentuin	3a

Stadshaven Prinsentuin is een passantenhaven voor de pleziervaart, 
aan de groene noordelijke en westelijke randen van de Leeuwarder 
binnenstad. Watersporters die hier voet aan wal zetten, betreden een 
stadspark in Engelse landschapsstijl, aangelegd op de ontmantelde 
oude vestingwerken. Kern is de zeventiende-eeuwse Prinsentuin, van 
oorsprong een privétuin van de Friese Nassaus.

Kort na 2000 ondergingen de Prinsentuin en aangrenzende delen van 
de groene gordel een grote onderhoudsbeurt. Onderdeel daarvan was 
de bouw van nieuwe havenfaciliteiten. Architect Johannes Moehrlein 
ontwierp twee compacte, transparante gebouwtjes van staal en glas, 
als modernistische speldenprikken in de romantische parknatuur. 
Het ene werd centraal gesitueerd in de Prinsentuin, het andere aan 
de Westerplantage, in de zuidwesthoek van de haven. Ze bieden 
onderdak aan toiletten, douches, een babykamer en wasmachines. 
Het gebouw in de Prinsentuin herbergt bovendien het kantoor van de 
havenmeester. 

In het talud langs de Westerplantage is een gebouwtje van twee lagen 
gemaakt met een ovale plattegrond. Om ruimte te besparen in het 
interieur ontbreekt de binnentrap. Een stalen loopbrug biedt vanaf 
straatniveau toegang tot de bovenverdieping. De brug lijkt door het 
gebouwtje heen gestoken en vormt aan de waterzijde een balkonnetje 
dat uitkijkt over de plezierhaven. De gevel is uitgevoerd als een 
doorschijnend gordijn van verticale glasbalken, waarachter kleurige 
panelen de privacy waarborgen. 

In de Prinsentuin is een rechthoekig paviljoen in één laag gebouwd, 
met aan de lange kanten toegangsdeuren naar de sanitaire ruimtes en 
voorin het kantoor van de havenmeester. Het is gesitueerd op de plek 
waar in 1691 een orangerie werd gebouwd. Resten van dit in 1885 
afgebroken gebouw zijn bij de nieuwbouw in het zicht gelaten. In de 
gevels zijn dezelfde glasbalken gebruikt als aan de Westerkade, met 
daarbij doorzichtige glaswanden voor het havenkantoor.
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12	 Achmeatoren
	 Achmea	Vastgoed

	 Bonnema Architecten

	 Bouwbedrijf	Friesland,	2002

	 Sophialaan	4

Vanaf de late jaren zestig van de vorige eeuw ontstond langs de 
as Tesselschadestraat – Lange Marktstraat een binnenstedelijk 
kantorengebied met dicht opeengepakte en hoge gebouwen. In 
de strook tussen Lange Marktstraat en Willemskade moest alle 
oorspronkelijk negentiende-eeuwse bebouwing wijken voor 
nieuwbouw ten behoeve van de verzekeringsmaatschappijen OTOS, 
FBTO, Avéro en Achmea. Laatstgenoemd bedrijf –  in 1811 in het 
Friese dorp Achlum begonnen als een onderlinge brandverzekering 
voor boeren – slokte de andere op en groeide uit tot ‘s lands grootste 
verzekeraar.

Deze schoksgewijze ontwikkeling zorgde voor de nodige ruimtelijke 
dynamiek in de strook kantoorgebouwen, die in de jaren negentig 
in zijn geheel als Masterplan Achmea werd aangeduid. Bonnema 
architecten maakte de verschillende gebouwen binnen dit plangebied 
tot familie van elkaar en zorgde voor een interne verbinding. Ook 
werden twee kantoortorens toegevoegd, de Avérotoren (1991) en de 
Achmeatoren (2002).

Met zijn bijna 115 meter is de Achmeatoren het hoogste gebouw 
van Noord-Nederland. De ranke toren domineert de skyline van 
Leeuwarden en werkt in het horizontale Friese landschap als een 
markant baken dat van grote afstand zichtbaar is. Het gebouw 
bestaat uit twee volumes van verschillende hoogte die als het ware 
zijdelings in elkaar zijn geschoven. Het hoogste deel is bekleed met 
zwart graniet, het lagere met grijs graniet. De beide gebouwdelen 
zijn op hoge poten over een onderbouw van staal en glas geplaatst. 
Een arcade in deze onderbouw begeleidt de voetgangersroute tussen 
station en binnenstad. Bovenin de toren bevindt zich een ruimte 
met panoramisch uitzicht over stad en land, die periodiek wordt 
opengesteld voor het publiek.



48 nieuwe architectuur in leeuwarden49

13	 Kantoorgebouw Wester State (CJIB)
	 Rijksgebouwendienst

	 Claus en Kaan

	 Bouwcombinatie	FBK	(Friso,	BAM,	Koopmans),	2012

	 Tesselschadestraat	55

Aan het westelijke uiteinde van de Tesselschadestraat, waar deze 
radiaal de stadsring ontmoet, staat sinds 2012 Wester State, een 
kantoorgebouw dat plaats biedt aan vierhonderd medewerkers van 
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), een onderdeel van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit luxueuze kantoor is een 
onalledaags bouwwerk waar je in het voorbijgaan onwillekeurig nog 
een keertje over je schouder naar terugkijkt. De gebruiker vroeg om 
een wervend gebouw, dat in de smaak zou vallen bij het jonge, goed 
opgeleide personeel waaraan het CJIB behoefte heeft. 

Het blokvormige kantoor, dat vier hoge bouwlagen telt boven een 
parkeerkelder, oogt klassiek van proportie. Bijzonder is de dubbele 
glazen klimaatgevel met afgeronde hoeken, die als een gordijn het hele 
gebouw omsluit. De verticale glaslamellen in de buitenste gevel zijn 
speciaal voor Wester State ontwikkeld. In de binnenste glasgevel zijn 
kleine vensters aangebracht die de gebruikers van het kantoor naar 
wens kunnen openen of sluiten. Met aluminium jaloezieën tussen het 
glas kunnen lichtinval en inkijk worden geregeld. 

Constructief gezien bestaat het gebouw uit een dragende gevel aan de 
buitenzijde en een stijve staalconstructie rondom een vide in het hart. 
Hiertussen zijn grote, vrij indeelbare vloervelden gemaakt. Doordat 
de vide excentrisch in de rechthoekige plattegrond van het gebouw is 
geplaatst, ontstaan langs de gevels kantoorruimtes van verschillende 
diepte. Met flexwerkplekken, open kantoorlandschappen en 
concentratieruimtes zijn deze ingericht voor het ‘Nieuwe Werken’. De 
kantoorruimtes zijn door glazen wanden van de vide afgescheiden.
Op de begane grond bevinden zich vergaderruimtes, een auditorium, 
een multifunctionele ruimte en horeca-voorzieningen. De wanden 
van het auditorium zijn aan binnen- en buitenzijde voorzien van 
bekleding naar ontwerp van Claudy Jongstra. In de vide is een 
kunstwerk opgehangen van de Japanse kunstenaar Taniguchi, boven 
een zitkuil op de begane grond. 
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14	 Kolleksjesintrum Fryslân
	 Stichting	Kolleksjesintrum	Fryslân

	 LEVS Architecten

	 Bouwgroep	Dijkstra	Draisma,	2016

	 Freark	Damwei	2

Op een bedrijventerrein aan de westkant van Leeuwarden werd in 
het voorjaar van 2016 het destijds meest geavanceerde depotgebouw 
voor museale collecties in Nederland opgeleverd. De collecties van vijf 
Friese culturele instellingen worden hier door elkaar heen bewaard, 
niet gesorteerd naar eigenaar maar op kenmerken als materiaal en 
formaat. Die samenwerking bespaart ruimte, bevordert uitwisseling 
en is uniek in Nederland. Nieuwbouwplannen voor het Fries Museum 
waarin geen ruimte voor opslag beschikbaar was, vormden de 
aanleiding.

Ook de klimaatregeling in het gebouw was bij oplevering voor 
ons land uniek. Luchtdichte, zwaar geïsoleerde wanden en daken 
zijn gecombineerd met een niet-geïsoleerde betonnen vloer. Met 
weinig meer dan alleen aardwarmte en -koude kan daardoor een 
gunstig en stabiel binnenklimaat worden bereikt, zonder dat dure 
en onderhoudsgevoelige installaties nodig zijn. Dat leidt tot een 
energiezuinig gebouw met zeer lage exploitatiekosten.

Om de collecties te beschermen tegen hoge waterstanden is het 
uitgesproken horizontaal ogende, klassiek moderne depot op een 
‘terp’ geplaatst, een meter boven maaiveld. De drie depotzalen 
zijn ondergebracht in een grote rechthoekige doos. Langs één zijde 
daarvan ligt een strook werkruimtes, van de depots gescheiden door 
een lange gang die alle functies ontsluit. De vloer van de strook is 
optisch losgemaakt van het terrein, waardoor dit deel van het gebouw 
lijkt te zweven.

De gevelbekleding van gepoedercoat aluminium doet denken aan 
roestig cortenstaal. De wanden worden geritmeerd door dunne 
verticale ribben, waarop een zwaar fries lijkt te rusten. Tussen de 
ribben zijn de muurvlakken begroeid met klimplanten en behalve 
deze groene gevels zijn ook groene daken toegepast. Naar ontwerp 
van VLUGP Stedebouw & Landschapsarchitectuur is de buitenruimte 
ingezaaid met onderhoudsarme, rijk bloeiende inheemse soorten. 
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15	 Aula Noorderbegraafplaats
	 Gemeente	Leeuwarden

	 Borren Staalenhoef Architecten

	 Bouwbedrijf	De	Vries,	2009

	 Schapendijkje	4

De uit 1919 daterende Noorderbegraafplaats is de grootste algemene 
begraafplaats van Leeuwarden. Het klassiek en symmetrisch 
opgezette oorspronkelijke complex – een gemeentelijk monument 
– werd medio jaren vijftig uitgebreid, waarbij oostwaarts een 
nieuwe entree werd gemaakt met daarachter een brede laan. In het 
verlengde daarvan verrees later een kleine aula, naar een ontwerp 
van Openbare Werken uit 1963. Dit eenlaagse, rechthoekige 
baksteengebouwtje was voorzien van een stalen klokkentoren en een 
bijzonder daklicht. Verder was het sober, introvert en niet bijzonder 
charmant. 

Als onderdeel van een ingrijpende vernieuwing van de begraafplaats 
kreeg Borren Staalenhoef Architecten de opdracht om voor de 
aula een verbouwingsontwerp te maken. Het gebouw moest 
opener en eigentijdser worden, en prettiger in het gebruik. De 
architecten stripten de aula tot op het casco en brachten met wat 
ze terugbouwden een complete metamorfose teweeg. Aan de kopse 
kanten werden volledig glazen gevels geplaatst, gedragen door een 
staalconstructie en voorzien van gevelhoge openslaande deuren. Wie 
het gebouw nu nadert vanaf de hoofdentree, kijkt er van voor naar 
achter dwars doorheen.

De kopse gevels lagen oorspronkelijk flink terug ten opzichte van 
de zijmuren en het dak. De architecten maakten dat ongedaan en 
wonnen daarmee ruimte in het interieur. Naast een ontvangstruimte 
en een uitvaartzaal is in de aula ook een kantoor ondergebracht, 
dat bij de verbouwing een eigen toegang kreeg in de westgevel. Met 
nieuw toegevoegde schuifwanden zijn delen van de binnenruimte 
af te schermen of af te sluiten, wanneer het gebruik daarom vraagt. 
Aan de buitenzijde zijn de langsgevels bekleed met verticale stroken 
gekleurd glas, als een abstracte weerspiegeling van de kleurige flora 
op de begraafplaats. Rondom is een bordes aangelegd dat het gebouw 
visueel optilt boven de omgeving. De introverte aula uit het verleden 
is omgetoverd tot een transparant en lichtvoetig monumentje, dat een 
eigentijds middelpunt vormt van de vernieuwde begraafplaats. 
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16	 Uitbreiding NHL Stenden Hogeschool
	 NHL	Stenden	Hogeschool

	 Architectuurstudio Herman Hertzberger

	 BAM	Utiliteitsbouw,	2009

	 Rengerslaan	10

De gelauwerde architect Herman Hertzberger, die onder meer geldt 
als een begiftigd ontwerper van scholen, werd belast met de opdracht 
om de huisvesting van een van de grootste instellingen voor HBO-
onderwijs in Noord-Nederland te vernieuwen en uit te breiden. Om 
het gegroeide onderwijs op één plek te kunnen concentreren moest de 
capaciteit van het bestaande onderwijsgebouw, een uit 1984 daterend 
ontwerp van de Friese architect Abe Bonnema, worden verdubbeld. 
Het oude gebouw diende daarbij behouden te blijven. 

In de geest van het structuralisme, een architectuurstroming die 
destijds hoogtij vierde, had de oudbouw een nogal amorfe gedaante 
gekregen. Hertzberger stelde voor om de nieuwe toevoeging aan 
vier zijden rondom de oudbouw te leggen, zodat de vroegere 
vormeloosheid als het ware werd gecorrigeerd met een helder nieuw 
kader. Deze twee verdiepingen tellende nieuwe omlijsting is bijna zes 
meter boven de grond getild waardoor de gebouwen van Bonnema 
erachter zichtbaar zijn gebleven. Op enkele plekken is aanvullende 
bebouwing toegevoegd die direct op het maaiveld rust. 

Achter de gevels van het vernieuwde instituut schuilt een 
levendig hedendaags onderwijsmilieu met leslokalen, collegezalen, 
studieplekken, ontmoetingsruimte, horeca en meer. De nieuwe 
gebouwdelen bieden kolomvrije vloeren die ruimte laten aan 
alle mogelijke vormen van gebruik, en daarmee ook aan de 
veranderlijkheid van ideeën over onderwijs. Grote verdiepingshoogtes 
en glazen gordijngevels zorgen voor licht en ruimte. Wie over de 
drempel stapt van de hoofdingang aan de zuidzijde, betreedt een 
overrompelende entreehal. Hoog bovenin die hal, maar ook elders 
in de nieuwe schil, zijn ‘studielandschappen’ gerealiseerd: ruim 
opgezette trapsgewijs klimmende vloeren, door een reeks van 
coulissen verdeeld in loge-achtige compartimenten met werkplekken. 
Twee kruisende gangen in de oudbouw werden verbreed, met 
vides verruimd en voorzien van daklichten. Ze fungeren nu als 
hoofdstraten die deze onderwijsstad van binnen ontsluiten en 
bijeenhouden.
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17	 Multifunctioneel Centrum Vrijheidswijk
	 WoonFriesland

	 Rudy Uytenhaak + Partners Architecten

	 Aannemersbedrijf	J.G.	Visser,	2009

	 Droppingsstraat	14

In 1999 kwamen de gemeente Leeuwarden en woningcorporaties 
overeen dat de Vrijheidswijk, aan de noordkant van de stad, 
ingrijpend zou worden verbouwd. De uit de jaren zestig en zeventig 
daterende woonwijk, gebouwd naar een plan van het Rotterdamse 
bureau Van den Broek en Bakema, had zich in de jaren tachtig 
ontwikkeld tot probleemwijk. Het antwoord werd gezocht in een 
vernieuwingsoperatie die de wijk met name voor gezinnen weer 
aantrekkelijk moest maken. 

In het kader van deze stedelijke vernieuwing maakte het 
Amsterdamse architectenbureau Rudy Uytenhaak + Partners in 
2005 een stedenbouwkundig plan voor een nieuwe centrumzone, met 
woningen, winkels, zorgvoorzieningen en een wijkgebouw. Het jaar 
daarop leverde dit bureau ook het ontwerp voor het wijkgebouw, dat 
als een ‘multifunctioneel centrum’ (MFC) onderdak moest bieden 
aan twee basisscholen, kinderopvang, een peuterspeelplaats, een 
sportzaal, een wijkcentrum en een internetcafé. 

Een belangrijk element in Uytenhaaks centrumplan was de aanleg 
van een fietspad, waarmee de diagonaal van een oude uitvalsweg 
werd hersteld. Het MFC is gesitueerd op een driehoekig terrein dat 
door dit nieuwe fietspad wordt begrensd. Het gebouw is geen monoliet 
maar ontworpen als een combinatie van twee volumes. Een onderste 
bouwlaag, die oogt als een golvend landschap, neemt vrijwel het 
hele wigvormige terrein in beslag. Het dak van deze onderbouw is 
ingericht als buitenspeelruimte, bereikbaar met trappen vanaf de 
straat maar ook vanuit de bovenverdiepingen van de scholen.

Een grote rechthoekige doos, deels gedragen door pilaren, is over het 
onderstuk heen gezet, met ertussen een bandvenster. De doos voegt 
zich in de verkaveling van de naastgelegen woonbuurt. Bovenin, 
aan de noordkant, is de sportzaal ondergebracht, bekroond met een 
houten luifel. De gevels zijn bekleed met zeegroene glasvezelplaten, 
die overdag het invallende licht temperen en het gebouw bij gebruik 
na zonsondergang doen oplichten als een lantaren. 
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18	 Woningbouw Bastioneiland
	 Inogem	Grontmij	Groep

	 Atelier Zeinstra van der Pol

	 Wilma	Bouw,	2000

	 Wielendwinger

De overgang tussen de woonbebouwing van Camminghaburen 
en recreatiegebied De Groene Ster vormt aan de oostkant van 
Leeuwarden een scherpe grens tussen stad en buitengebied. In een 
waterplas net voorbij deze stadsrand ligt een schiereiland, bebouwd 
met een hecht geheel van twintig eengezinswoningen rond een 
groene binnenhof. Architect en voormalig rijksbouwmeester Liesbeth 
van der Pol maakte hiervoor oorspronkelijk een ontwerp dat twee 
gebouwdelen omvatte, die respectievelijk waren geïnspireerd door 
het Poptaslot en het Poptagasthuis nabij Marssum, aan de andere 
kant van Leeuwarden. Hiervan werd alleen het op het gasthuis geënte 
gebouwdeel gerealiseerd. 

De langs drie randen van het eiland gelegde woningen zijn 
samengesteld uit een smal deel in drie lagen - met entree, 
slaapkamers, badkamer en keuken - en een breed laagbouwdeel 
waarin zich de woonkamer bevindt. Deze hoge en lage delen zijn in 
een strak ritme om en om tegen elkaar aan gelegd, en aan de kant van 
de binnenhof verder aaneengesmeed met een doorlopende wand die 
het privédomein van de woningen afgrenst van de collectieve hof. 
Twee stroken met garages flankeren de toegang tot het eiland aan de 
noordzijde. Auto’s komen daar niet voorbij.

Aan de waterzijde is de ligging aan de plas uitgebuit voor het 
scheppen van een rijk en levendig woonmilieu. Alle woningen zien 
uit over het water en beschikken over een terras en een steiger. 
De met hout afgetimmerde hoge gebouwdelen eindigen in naar 
voren stekende gebogen spitsen die voor beschutting en privacy 
zorgen. De ritmische herhaling van deze markante en tegelijk 
mysterieuze vormen, die in de verte herinneren aan vestingwerken of 
scheepsrompen, verleent het complex massa en brengt het tot spreken 
op de schaal van het landschap.
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19	 Renovatie en herbestemming  
 pakhuis Hartelust
	 LontPlan

	 Jelle de Jong Architekten

	 Bouwbedrijf	Lont,	2011

	 Romkeslaan	11-73

Met zijn vierkante postuur en kloeke hoektorens heeft pakhuis 
Hartelust, gebouwd in 1907 als ijzermagazijn, iets weg van 
een kasteel. Het fantasievolle, rijk gedetailleerde bakstenen 
bedrijfsgebouw werd door architect Zytse Siewert Feddema 
ontworpen met onmiskenbaar gevoel voor romantiek. Er zijn 
schilderachtige torendaken te zien, rustieke dakoverstekken en 
sierlijke muurankers met invloeden van Jugendstil en Art Nouveau. 
Toch heeft dit gebouw van oorsprong een aan industrie en handel 
verbonden functie. 

In 2011, een ruime eeuw nadat dit markante pakhuis in het 
Leeuwarder stadsbeeld verscheen, werd Hartelust getransformeerd 
tot een woongebouw met bedrijfsruimte. Herstel en vernieuwing 
gingen bij deze transformatie hand in hand en waar werd vernieuwd, 
is dit ook nadrukkelijk zichtbaar gemaakt. Eigentijds vormgegeven 
balkons werden toegevoegd en nieuwe raamopeningen werden vlak 
in de gevel gelegd, voor een helder onderscheid met de oorspronkelijke 
ramen die in diepe nissen liggen.

Het hart van het gebouw wordt verrassend doorsneden door een 
binnenstraat onder een atrium over de volle hoogte, waarin daglicht 
binnenvalt door een reeks daklichten en een lichtpui. Tussen de hoge 
baksteenwanden van dit interieur voeren merendeels oorspronkelijke 
stalen luchtbruggen en galerijen naar de toegangsdeuren van de 
woningen. Waar ooit het ijzer hoog lag opgetast wordt nu gewoond, 
in sfeervolle appartementen met ruime balkons, aan de rand van de 
Leeuwarder binnenstad. Het kleurrijke, tot de verbeelding sprekende 
pakhuis, gebouwd om er goederen te bewaren, is dankzij deze 
herbestemming zelf bewaard gebleven.
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20	 Michaëlschool
	 Gemeente	Leeuwarden	en		
	 Stichting	Vrije	Scholen	Athena

	 Onix Architecten

	 SHP	Bouwbedrijven,	2010	(uitbreiding	2017)

	 Hercules	Seghersstraat	3

De Michaëlschool is een Vrije School, waar basisonderwijs op 
antroposofische grondslag wordt gegeven. Bij het ontwerp van 
Vrije Scholen wordt vaak vastgehouden aan een vormentaal 
die terugverwijst naar het Goetheanum van Rudolf Steiner, de 
grondlegger van de antroposofie die ook praktiserend architect 
was. In het geval van de Michaëlschool hebben schoolbestuur en 
projectarchitect Allart Vogelzang van Onix Architecten nieuwe 
vormen gezocht en is de antroposofische canon op afstand gehouden. 
Het resultaat is een eigentijds gebouw dat goed past in zijn omgeving 
en vooral van binnen veel bijzonders biedt.

Vanaf de straat gezien oogt het compacte schoolgebouw relatief 
bescheiden. De overwegend vlakke gevels zijn bekleed met een 
lappendeken van metselwerk en houten latten. Raamopeningen 
in wisselende, vaak royale afmetingen bewegen daar in een 
onregelmatig patroon doorheen. De veelhoekige plattegrond 
weerspiegelt de kenmerken van de locatie maar kan ook worden 
uitgelegd als een afgeleide van het pentagram, een oeroud stervormig 
symbool dat een rol speelt in de antroposofie. 

Het interieur is verrassend ruimtelijk en rijk. Acht klaslokalen, een 
aula, vier entrees, twee trappen en een lift, een keuken en ruimtes 
voor docenten en administratie zijn gegroepeerd rondom een centrale 
vide met een vloeiende, organische vorm. Door het openen van een 
schuifwand zijn aula en vide tot één ruimte te verbinden. Daklichten 
brengen daglicht in het hart van het gebouw. Vanuit de lokalen op 
de begane grond bieden openslaande deuren toegang tot tuintjes. 
Alle lokalen zijn onregelmatig van vorm en grenzen aan twee 
buitengevels. Geen twee lokalen in deze school zijn hetzelfde.
In 2017 is aan de noordwestkant een aanbouw met extra lokalen 
gerealiseerd.
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21	 Woonhuis aan de Zwette
	 Particulier

	 AchterboschZantman architecten

	 Kimsma	Bouwbedrijf,	2008

	 Boksumerdyk	7

Voor een Goutums gezin ontwierp AchterboschZantman architecten 
een ruim en luxueus vrijstaand woonhuis met een bijzondere ligging. 
Het is gesitueerd aan de zuidwestkant van Leeuwarden, op de grens 
van stad en land, nabij bedrijventerreinen maar met vrij zicht over 
de weilanden in het buitengebied. Bovendien staat het pal naast 
de kruising van de Boksumerdyk en de Zwette, landschappelijke 
elementen die herinneren aan de Middelzee, een historische zeearm 
die ooit ver het Friese land binnendrong. 

De vraag van de opdrachtgever om een stoer huis dat één zou zijn met 
de omgeving, werd door de architecten beantwoord met een ontwerp 
dat het midden houdt tussen een grote boerenschuur en een villa in 
landhuisstijl. Het exterieur is gemaakt met natuurlijke materialen; 
het timmerwerk aan de kopse gevels werd uitgevoerd in larikshout en 
de hoge kap is grotendeels met riet gedekt. Bovenop prijkt een forse 
schoorsteen, bekleed met natuurlijk verwerend koper. Opvallend is de 
sierlijke lange lijnvoering van de tot op het maaiveld doorgetrokken 
dakvlakken. In de zuidwesthoek is het dak verlengd tot een scherm 
dat beschutting biedt tegen weer en wind en elders gaat het vloeiend 
over in de houten huid van een langgerekte gepotdekselde schuur en 
carport.

Het huis telt drie verdiepingen. Op de begane grond, aan de zuidzijde, 
liggen de woonkamer en de keuken, aan een ruim terras. Naast 
de entree aan de noordkant ligt een werkkamer, die via een brede 
schuifdeur bereikbaar is vanuit de woonkamer. Boven de woonkamer 
is een vide uitgespaard tot aan de tweede verdieping. Op de 
bovenverdiepingen bevinden zich slaapkamers en sanitair. 

Aan de andere kant van de stad, op een kavel tussen het Circus 
Mikkeniepad en de Dokkumer Ee, werd in 2017 naar ontwerp 
van dezelfde architecten een vrijstaand woonhuis opgeleverd dat 
treffende overeenkomsten vertoont met het hier opgenomen eerdere 
ontwerp. 
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22	 Biogascentrale Eco Zathe
	 Essent	Energie

	 De Zwarte Hond / Bonnema Architecten

	 Jorritsma	Bouw	West,	2009

	 Gerbrigslân

Het Leeuwarder stadsbestuur zoekt naar wegen om de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen. Deze 
ambitie moet onder meer worden waargemaakt bij de nieuwbouw 
van De Zuidlanden. In dit belangrijkste uitbreidingsgebied van 
de stad verrijzen circa 6500 woningen, in een reeks kleinschalige 
‘buurtschappen’ met kenmerken van Friese terpdorpen. De eerste drie 
daarvan, te weten Techum, Goutum-Súd en Wiarda, hebben intussen 
vaste vorm gekregen. De ontwikkeling van de buurten De Klamp en 
Unia is in uitvoering. Voor De Zuidlanden hanteert Leeuwarden de 
eis dat de CO2-uitstoot er de helft lager moet liggen dan de landelijke 
norm. 

Een uitvloeisel van dit beleid is de biogascentrale Eco Zathe die tussen 
Techum en Goutum-Súd in het grasland weggedoken ligt. In deze 
kleine energiecentrale wordt met biogas groene stroom en warmte 
opgewekt voor de omliggende nieuwe buurten. Het gas is afkomstig 
van de Dairy Campus, een melkveeproefboerderij westelijk van de 
Zwette. Het wordt geproduceerd door vergisting van koeienmest en 
ander organisch restmateriaal, waarna het door een pijpleiding van 
de proefboerderij naar Eco Zathe stroomt. De energievraag wordt 
op deze manier lokaal en duurzaam opgelost, op een schaal die voor 
Nederland uniek is. 

Het ontwerp van de centrale is het werk van twee architectenbureaus, 
die in 2012 fuseerden maar nog altijd onder eigen naam werken. Voor 
energiebedrijf Essent maakte Bonnema Architecten een modulair 
basisontwerp gebaseerd op een gordeldier, met een ‘pantser’ uit een 
variabel aantal segmenten. Architectenbureau De Zwarte Hond 
werkte dit algemene model uit voor de locatie in De Zuidlanden. Door 
het gebruik van rode keramische dakpannen werd hier aansluiting 
gezocht bij het beeld van een traditionele Friese boerderijschuur. 
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23	 Opvanghuis Veilige Veste
	 WoonFriesland

	 KAW architecten en adviseurs

	 Bouwgroep	Dijkstra	Draisma,	2012

	 Holstmeerweg	1

Opvanghuis Veilige Veste biedt beveiligde huisvesting, begeleiding 
en behandeling voor jonge vrouwen en mannen die te maken hebben 
gehad met huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, eerwraak en 
andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Uitgangspunt 
voor de bouw was een baanbrekend idee over de hulpverlening aan 
deze doelgroep. Gewoonlijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
anonieme huisvesting op geheime locaties. Die aanpak brengt met 
zich mee dat steeds weer opnieuw verhuisd moet worden, omdat 
de locaties na verloop van tijd uitlekken. Bovendien is het eigenlijk 
onwenselijk dat de doelgroep niets beters kan worden geboden dan te 
leven in het verborgene.

De opdrachtgever WoonFriesland en de gebruiker, zorginstelling 
Fier Fryslân, besloten te breken met de gangbare onderduik-
strategie, en een veilig onderkomen te bouwen op een goed zichtbare, 
prominente plek. Bij beide partijen leefde de wens om hiervoor geen 
nieuwbouw te plegen maar een bestaand gebouw te transformeren; 
de keus viel op een uit 1975 daterend voormalig politiebureau van 
architect Jo Vegter. Het huidige opvanghuis is de uitkomst van een 
doeltreffende verbouwing van dit bureau, waarbij niet alleen een 
complete gedaanteverwisseling tot stand werd gebracht maar ook 
de energieprestaties drastisch werden verbeterd. De Veilige Veste is 
de eerste kantoorrenovatie in Nederland die voldoet aan de strenge 
Duitse Passivhaus-standaard.

Het oude politiebureau werd aan de buitenzijde voorzien van een 
compleet nieuwe, sterk isolerende gevel. Op de onderste bouwlaag 
is deze ‘warme jas’ afgewerkt met houten latten, boven een ring 
van muurkorven. De bovenverdiepingen zijn afgekleed met een 
opvallende, robuust ogende witte kraag van gefacetteerde kunststof 
elementen die speciaal voor dit project werden ontwikkeld. De 
bovenverdiepingen bieden kamers voor 48 bewoners, verdeeld over 
zes groepen met elk een gemeenschappelijke woonkamer. In het hart 
van deze bouwlagen bevindt zich een patio. Op de begane grond zijn 
kantoren, ontmoetingsruimtes en behandelkamers te vinden. 
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24	 Zorgopvang voor dak- en thuislozen  
 De Marene
	 Zienn	opvang	en	ondersteuning

	 TWA Architecten

	 Van	Wijnen,	2014

	 J.H.	Knoopstraat	2

Door een gezamenlijke inspanning van gemeente, provincie en 
waterschap is in de afgelopen decennia de historische waterloop 
de Potmarge veranderd van een onbereikbare vergeten achterkant 
in een toegankelijk en betekenisvol onderdeel van de stad. Het 
wakkergekuste gebied is ontsloten als vaar- en fietsroute en op de 
oevers zijn enkele kloeke gebouwen verschenen, in een parkachtige 
omgeving met veel groen en water. Een van die gebouwen is De 
Marene, een verpleeg- en verzorgingshuis voor dak- en thuislozen 
‘met meervoudige problematiek’. De 52 bewoners van deze 
zorginstelling beschikken allen over een eigen kamer met toilet en 
douche. Daarnaast zijn er zes gemeenschappelijke huiskamers met 
keuken. Gebruik van alcohol en drugs wordt op de eigen kamers 
toegestaan, onder voorwaarden. 

De 52 kamers zijn gerangschikt langs de buitengevels van een in 
opzet simpel rechthoekig gebouw dat drie bouwlagen omvat. Met 
verschillende ingrepen is de rechthoekvorm genuanceerd. De 
hoeken zijn afgerond en de buitengevels lopen niet evenwijdig maar 
zijn onderling iets verdraaid. De gevel is opgebouwd uit meerdere 
lagen. Een patroon van kleurige vlakken – volgens de architecten 
uitvergrote pixels uit een foto van een herfstbos – is omgeven met een 
palissade van gelamineerd hout. De met wisselende tussenafstand 
geplaatste palen steken fier boven de achterliggende kleurige 
gevelwand uit. 

Een gebouwdeel waarin per verdieping steeds twee 
gemeenschappelijke huiskamers zijn ondergebracht springt aan de 
noordzijde uit de gevel naar voren. Balkons kijken hier uit over een 
aangelegde waterpartij. Aan de zuidkant van het gebouw bevindt 
zich de entree met receptie, deels ondergebracht in een bewaard 
gebleven lokaal van de voormalige Buitenschool, een openluchtschool 
uit de wederopbouwtijd. Het dak van dit lokaal, dat dienst doet als 
recreatieruimte voor bewoners en buurt, kan bij goed weer worden 
opengeschoven. 
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25	 Kennisinstituut Wetsus
	 Gemeente	Leeuwarden

	 GEAR (Doeke van Wieren, Jacob Bosma, Bart Zantman)

	 BAM	Utiliteitsbouw,	2015

	 Oostergoweg	9

Kennisinstituut Wetsus is het boegbeeld van de Watercampus 
Leeuwarden, een internationaal centrum van onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van duurzame watertechnologie. 
Bedrijven en kennisinstellingen uit heel Europa werken hier, op de 
oever van de oude waterloop de Potmarge, aan nieuwe oplossingen 
voor opgaven als wateroverlast, watertekort, waterzuivering en de 
winning van ‘blue energy’ - energie uit water. 

Toen de Watercampus kort na 2010 toe was aan uitbreiding, vroeg 
de gemeente Leeuwarden om een aansprekend icoon voor de stad 
en haar ambities met de veelbelovende watertechnologie. Voor 
de zichtlokatie aan een zuidelijke invalsweg ontwierp het Friese 
architectencoöperatief GEAR een gelaagd en ietwat raadselachtig 
object, samengesteld uit een compact, veelhoekig gebouw van staal, 
beton en glas, omhuld door een tweede huid van golvende houten 
lamellen. 

Vanaf de straat leiden buitentrappen naar het interieur, waarin 
kantoren en laboratoria voor hoofdgebruiker Wetsus en overige 
huurders zijn ondergebracht. Met een bedrijfsrestaurant en andere 
voorzieningen zijn deze functies vanaf de tweede verdieping 
gegroepeerd rondom een centrale vide die door loopbruggen wordt 
doorsneden. Een houten betimmering met vloeiende, lange lijnen 
versterkt hier het gevoel van ruimtelijke dynamiek. Daglicht valt 
binnen door de beglaasde ruimtes langs de wanden en via daklichten 
bovenin. 

Mede door de toepassing van watertechnologische snufjes voldoet 
het gebouw aan zeer hoge duurzaamheidseisen. In de energiebehoefte 
wordt onder meer voorzien door het gebruik van biogas, gewonnen 
uit rioolslib. Een vernevelingsinstallatie speelt een rol bij de koeling. 
Hemelwater wordt opgevangen en er zijn gescheiden systemen voor 
zogenaamd grijs, geel en zwart water. Het omringende waterpark, 
ontworpen door Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten, verbindt 
Wetsus met zijn plek op de oever. 
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VERANTWOORDING

De 25 in deze gids uitgelichte gebouwen zijn door een redactie-
commissie gekozen uit een groslijst van circa zeventig objecten.  
Op de kaartbeelden in de omslag zijn naast deze 25 nog enkele 
tientallen aanvullende objecten gemarkeerd. In vrijwel alle gevallen 
gaat het daarbij om gebouwen of ensembles van gebouwen. Openbare 
ruimten en ontwerpen die zich tot het interieur beperken zijn 
nergens in de selectie van 25 opgenomen. Het streven was om een 
gevarieerde en aansprekende selectie te maken, maar nadrukkelijk 
zonder de aanspraak dat de gekozen gebouwen ook onbetwist de beste 
zijn of gezamenlijk kunnen bogen op volledigheid. Veel, erg veel, 
moest afvallen en in enkele gevallen ging het daarbij om projecten 
die misschien wel net zo goed en interessant zijn als wat er wel 
werd uitgekozen. Ook de praktische noodzaak om de aangeboden 
routes niet onmogelijk lang te maken heeft geleid tot ongetwijfeld 
aanvechtbare keuzes. Misschien moet het doel van de hier 
aangeboden selectie daarom bescheiden worden geformuleerd, als het 
bieden van een inspirerende handreiking aan de lezer bij het maken 
van zijn of haar eigen, betere keuze. 

De vermeldingen van kerngegevens van alle opgenomen projecten 
omvatten steeds achtereenvolgens projectnaam, opdrachtgever, 
architectenbureau (naamsvoering bij indiening ontwerp), bouwer, 
jaar van oplevering en adres. 
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Historisch Centrum Leeuwarden / Gemeente 

Leeuwarden i.s.m. ARK Fryslân

Dave Wendt
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Loes de Vries

Marga ten Hoeve

Jos van Langen (stedenbouwkundig adviseur 
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Leeuwarden), Dave Wendt (auteur)
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MEER	NIEUWE	ARCHITECTUUR

LANGS	DE	ROUTES

Ter aanvulling zijn op de routekaarten, naast de 25 geselecteerde 
bouwwerken, ook de hieronder opgesomde projecten gemarkeerd

WANDELKAART

[i]

Herbestemming en nieuwbouw 

Historisch Centrum Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Marc van Roosmalen

Friso Bouwgroep, 2007

Groeneweg 1

[ii]

Servicegebouw voor de 

passantenhaven

Gemeente Leeuwarden

MAD Architecten

Bouwbedrijf De Lang, 2005

Prinsentuin 3a

[iii]

Appartementengebouwen 

Wissesdwinger

Heijmans Vastgoed

DKV Architecten

Heijmans Bouw, 2007

Wissesdwinger 3-53

[iv]

Uitbreiding Piter Jelles 

Gymnasium (herbestemming 

marechausseemanege)

OSG Piter Jelles

Heldoorn Ruedisulj Architecten

Jurriëns Noord, 2006

Arendstuin 35

[v]

Parkeergarage/supermarkt 

Hoeksterend

Heijmans Vastgoed

Verheijen Verkoren Knappers de 

Haan Architecten

Heijmans Bouw, 2000

Hoeksterpad 1-3

[vi]

Appartementencomplex Laaxum 

en Wierum

WoonFriesland

TWA Architecten

BAM Leeuwarden, 2004

Oostersingel 66-68

[vii]

Hotel en grand café Post-Plaza 

(herbestemming voormalig post- 

en telegraafkantoor)

HOSCOM

Adema Architecten 

(interieurontwerp Stars Design)

Jurriëns Noord, 2015

Tweebaksmarkt 27

[viii]

Campus Fryslân 

(herbestemming voormalig 

beursgebouw)

Rijksuniversiteit Groningen

J.O.N.G. architecten

Bouwgroep Dijkstra Draisma, 2019

Wirdumerdijk 34

[ix]

Verbouwing en nieuwbouw 

hoofdkantoor Friesland Bank

Friesland Bank

Ibelings Van Tilburg 

architecten i.s.m. Grunstra 

Architectengroep

Van Wijnen, 2003

Beursplein 1

[x]

Woon/winkelpanden Nieuw 

Zaailand

IPMMC Vastgoed

Soeters Van Eldonk architecten

Bouwcombinatie Leeuwarden 

Centrum (BAM, Friso, Koopmans), 

2011

Ruiterskwartier / Wilhelminaplein

[xi]

Kiosk Prins Hendrikbrug

Gemeente Leeuwarden

NRJ Architectuur

Staalbouw Aukema, Soeting 

Tuinbouwers, 2013

Sophialaan / Prins Hendrikstraat

FIETSKAART	NOORD

[xii]

Woonbuurt voormalig 

LPF-terrein

Slokker Vastgoed

TWA Architecten

Bouwbedrijf Lont, 2019 e.v.

Harlingertrekweg e.o.

[xiii]

Kantoorgebouw UPC (nu Ziggo)

JOIN Ontwikkeling

Architectenbureau Paul de 

Ruiter

Van Wijnen, 2011

Reviusstraat 2

[xiv]

Datacenter Centraal Justitieel 
Incassobureau

Rijksgebouwendienst

Bekkering Adams Architecten

Simon Benus Bouw, 2009

Harlingertrekweg / Van der 

Nootstraat

[xv]

Slauerhoffbrug

Gemeente Leeuwarden

ir. Bert H.C. Kooijman i.s.m. Van 

Driel Mechatronica

2000

Slauerhoffweg / Harlingervaart

[xvi]

Kenniscentrum Energiecampus

Ekwadraat en Oosterhof Holman
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AchterboschZantman 

Architecten

Friso Bouwgroep, 2019

Simon Vestdijkwei 32

[xvii]

Crystalic Business Centre

Westerbaan Vastgoed

Gunnar Daan

Bouwbedrijf Westerbaan, 2002

François Haverschmidtwei 2

[xviii]

Uitvaartcentrum Noorderhof

Noorderhof Vastgoed

lucdevriesarchitect

Kolthof Bouwbedrijf, 2012

Sem Dresdenstraat 6

[xix]

Vernieuwing en uitbreiding 

molen De Eendracht

NHL Stenden Hogeschool

BRTArchitecten

Studenten NHL Stenden en 

Friesland College, 2018

Dokkumertrekweg 28

[xx]

Appartementengebouwen 

Eeburg

Nieuw Wonen Friesland

De Zwarte Hond

Bouwbedrijf Friesland, 2006

Taco van der Veenplein

[xxi]

Opleiding Uniformberoepen 

ROC Friese Poort

ROC Friese Poort

Wind Architecten Adviseurs

Friso Bouwgroep, 2017

Egelantierstraat 70

[xxii]

School voor voortgezet 

onderwijs Piter Jelles Junior en 

De Brêge

OSG Piter Jelles

Jeanne Dekkers Architectuur

Friso Bouwgroep, 2006

Egelantierstraat 86-88

[xxiii]

Woonhuis in Blitsaerd

Particulier

Dorenbos Architekten

Timmerbedrijf Dennis Dijkstra, 

2011

Jacob van Wieringenstrjitte 11

[xxiv]

Woonbuurt in laagbouw 

Schieringen-Zuid

Elkien

TWA architecten

Bouwgroep Dijkstra Draisma / 

Jorritsma Bouw, 2016

Hagedoornplein e.o.

[xxv]

Galerijflats Schieringen Zuid

Elkien

VNL Architecten

Bouwgroep Dijkstra Draisma / 

Jorritsma Bouw, 2017

Vuurdoornstraat

FIETSKAART	ZUID

[xxvi]

Basisschool De Princenhof

VGPONN

Architektenburo Klamer

Bouwbedrijf Lont, 2015

Prinsessenweg 2

[xxvii]

School voor Voortgezet 

Onderwijs Piter Jelles / Ynsicht

OSG Piter Jelles

RAU

Geveke, 2008

Prinsessenweg 4

[xxviii]

Gomarus College

Stichting Gereformeerde 

Scholengroep / Praktijkonderwijs 

Gomarus College

Wind Architecten Adviseurs

Jorritsma Bouw, 2018

Irenestraat 5

[xxix]

Vernieuwing West-Indische 

buurt

Elkien

TWA Architecten

Bouwbedrijf Lont, 2016

Surinamestraat, Curaçaostraat e.o.

[xxx]

Nieuwbouw Friesland College 

(De Triangel)

Friesland College

Architectenburo irs. VEGTER b.i.

Van Wijnen, 2002

Julianalaan 97

[xxxi]

Dairy Campus

Wageningen Universiteit & 

Research

Arcadis / DLV

Bouwbedrijf Wim Top, 2016

Boksumerdyk 11

[xxxii]

Woningblokken Goutum-Sûd

Dijkstra ontwikkeling

TWA architecten

Bouwgroep Dijkstra Draisma, 2012

Doekeslân 2-22

[xxxiii]

IKC De Sprong

Bisschop Möller Stichting

Kristinsson architecten

Bouwgroep Dijkstra Draisma, 2019

Sudertrimdielsdyk / 

Wergeasterdyk

[xxxiv]

Energieneutraal woonhuis

Particulier

Architectuurstudio SKA

Bouwbedrijf Van Dijk, 2017

It Grien 2
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[xxxv]

Boat Hûs

architectenbureau Robin Kerssens 

/ Randewijk Beter Wonen

architectenbureau Robin 

Kerssens

Friesbouw, 2019

De Ljepper 26

[xxxvi]

Pierwoningen aan de Tearnzer 

Wielen

BEMOG, Volker Stevin 

Ontwikkelingsmaatschappij

INBO

Moes Bouwbedrijf en Rottinghuis 

Aannemingsbedrijf, 2002

De Fluessen e.o.

[xxxvii]

Woonhuis DogmA Hûs #1

Particulier

Onix Architecten

Jurriëns Noord, 2005

Môleplaat 67

[xxxviii]

Brandweerkazerne

Gemeente Leeuwarden

BDG Architecten

Bouwgroep Dijkstra Draisma, 2013

Aldlânsdyk 11

[xxxix]

De Garaasje (Centrum 

Kinderhandel Mensenhandel)

Fier

KAW Achitecten

Bouwgroep Dijkstra Draisma, 2014

Holstmeerweg 1

[xl]

Woonbuurt Zuiderplantage

Leyten & Partners 

Vastgoedontwikkeling

De Zwarte Hond

BAM Woningbouw, 2007

De Rubus, De Pirus e.o.

[xli]

Zorgcentrum Parkhoven

Palet

VNL Architecten

Jorritsma Bouw, 2017

Dorhoutstraat 6

[xlii]

Woonbuurt ‘Aan de Potmarge’

Nieuw Wonen Friesland en RABO 

Vastgoed

Oving Architekten

BAM Woningbouw, 2008

Huizumerlaan, Jansoniusstraat, 

De Opslach, De Oerset

[xliii]

Woonzorggebouw met 

appartementen en 

voorzieningen

De Noorderbrug

De Zwarte Hond

Van Wijnen, 2019

Sixmastraat 68

EERDER	VERSCHENEN	IN	DEZE	REEKS:

- Sporen van Joods leven
- Poëzieroute
- Sporen van nieuwe Leeuwarders
- Sporen van de Nassaus
- Sporen van vermaarde vrouwen
- Oldehove, scheve toren van Leeuwarden
- In slach troch de sted. Sporen van schrijvers en dichters in   
 Leeuwarden
- Sporen van de vroege geschiedenis
- Sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen
- Voetstappen in de Vosseparkwijk
- Oldehove, leaning tower of Leeuwarden (Engelse editie)
- Voetstappen in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk
- Een wandeling over de stadsbegraafplaats en door het   
 Rengerspark
- Beeldende kunst in de openbare ruimte
- Sporen van de Gouden Eeuw
- De Museumhaven en sporen van historisch vaarwater
- Voetstappen door Oud-Oost: Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek
- Een wandeling langs highlights in de monumentale binnenstad
- Highlights of Leeuwarden (Engelse editie Highlights)
- Sporen van de Zilveren Eeuw
- Eine Stadtführung entlang Hohepunkte der monumentalen   
 Innenstadt (Duitse editie Highlights)
- Sporen van een industrieel verleden
- Les points forts de Leeuwarden (Franse editie Highlights)
- Sporen van Alma Tadema in Dronrijp en Leeuwarden
- Sporen van religieus leven: langs plaatsen van stilte en   
 bezinning
- Sporen van Mata Hari
- Traces of Mata Hari (Engelse editie)
- Sporen oorlog en verzet
- Voetstappen door Huizum




