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Het is plezierig
wonen in een
tuindorp
In het herstructureringsplan voor de wijk Schieringen

vroeg de gemeente Leeuwarden om een tuindorp.

Dat maakte TWA Architecten uit Burdaard. Een ode

aan de honderd jaar oude Hollanderwijk en de andere

tuindorpwijkjes in de stad.

Ria Kraa Marchje Andringa

Fase één is klaar: een deel
van de oudbouw (102 wonin-
gen, winkels en garageboxen)
is veranderd in een tuindorp
met zeven stroken van 44
geschakelde gezinswoningen.
,,We hebben in de Hollander-
wijk goed gekeken naar wat
het karakter bepaalt”, zegt
architect Bauke Tuinstra.
,,Het is een hoofdstructuur
van lange blokken maar de
sfeer komt van de slingeren-
de groene straat erdoorheen.
En door eenvoudige midde-
len als ornamenten en gra-
fiek - lange tijd taboe in de
moderne architectuur. Die
elementen hebben wij over-
genomen, maar dan op eigen-
tijdse manier.” Aan de ‘bin-
nenkant’ van het wijkje, waar
twee bouwblokken in elkaars
verlengde liggen, is de schaal
verlaagd en eindigt het dak-
met een wolfskapje, en erbo-
venop een zwarte sierbal
(‘piron’). Dat geeft de tussen-
straat een vriendelijk karak-
ter.

en De daken kregen
behalve zonnepanelen twee
kleuren pannen: tussen de
donkere hoofdkleur weeft
zich een patroon van oranje
pannen. De gevels zijn opge-
metseld uit drie soorten
baksteen: de neutrale kleur is
versierd met donkere vlak-
ken - een knipoog naar luiken
- en met een patroon van
witte stenen, die verwijzen
naar de houten klossen die
vroeger de dakgoten droegen.
Nog even terug naar de grote
foto: de eindwoningen van
elk bouwblok staan gespie-
geld ten opzichte van de rest.
Dat zorgt voor meer levendig-
heid: de gevelwand springt
aan de ene kant in en stulpt
aan de andere kant uit, de
dakhelling is voor korter en
loopt achter juist langer door.
De voordeuren van deze
eindwoningen zijn geplaatst
aan de kopse kant, weer ter
verhoging van de levendig-
heid in de tussenstraat.

en Zoals aan de ene
kant de woonblokken ver-
sierd zijn met een prion,
draken ze aan het andere
uiteinde, dus aan de buiten-
kant van het buurtje, een
witte spits, een ‘dakruiter’.
Zorgvuldige aandacht is
besteed aan de overgang van
openbaar naar privé. Het
wordt een groen buurtje,
want behalve de midden-
straat met bomen worden de
stegen achter de woningen
afgebakend door (nu nog
goed te zien) zwart ijzerwerk,
dat straks helemaal begroeid
is door beukenhagen.
TWA ontwierp voor de vol-
gende bouwfase nog een rij
van veertien geschakelde
woningen, en de wijkvernieu-
wing wordt later afgerond
met twee hoogbouwblokken.
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