
DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN  
VAN HET PROJECT. WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL

TESSELSCHADESTRAAT

Met een werkgroep van buurt-
bewoners hebben wij afgelopen 
winter een plan gemaakt voor 
het plantsoen aan de Ruus-
broecstraat/ Tesselschadestraat. 
De werkgroepleden vinden het  
huidige plantsoen niet mooi. Het 
moet worden opgeknapt en er 
moet kleur, in de vorm van bloemen   

worden toegevoegd. De tekening 
van het nieuwe plan is toegevoegd 
aan deze brief.

Het Plan
Het plan bestaat uit een groot vlak 
met bloemen met daarin een slinge-
rende ligusterhaag. Die zorgt voor 
de structuur in het plantsoen.  

Aan de kant Tesselschadestraat zor-
gen we voor een groot contrast  
tussen de bloemkleuren. Dit valt  
extra goed op, zodat vooral fietsers 
en automobilisten hiervan kunnen 
genieten. Fietsers en automobilisten 
bewegen zich sneller voort dan 
wandelaars. Daarom is er meer 
contrast nodig. 
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Aan de kant van de woningen aan 
de Ruusbroecstraat is de beplanting 
rustiger qua kleur. De beplanting 
hier is met name zichtbaar vanuit 
de huizen en voor de wandelaars.  
In dit gedeelte is meer ruimte voor 
details, aangezien er ‘langzaam’ 
verkeer voorbij komt.
De vaste planten worden niet in 
grote vakken, maar groepsgewijs  
geplant. De haag wordt uiteindelijk 
1 meter hoog. Om het geheel heen 
ligt een grasstrook met de twee  
bestaande berken. De dode boom 
wordt verwijderd.

Planning
Wij zijn van plan om in week 24/25, 
dus vanaf 8 juni 2015, te starten 
met de uitvoering van het plan. De 
werkzaamheden zullen ongeveer 
één week duren. Natuurlijk zijn wij 
afhankelijk van de weersomstandig-
heden. Heeft u vragen over het 
plan, dan kunt u deze stellen aan 
Irene Reitsma  van de gemeente 
Leeuwarden. U kunt haar bereiken 
via het telefoonnummer 14 058  
of per mail, irene.reitsma@ 
leeuwarden.nl

Op de hoogte blijven? 
Wij willen u zo goed mogelijk infor-
meren over de aanpassing van de 
Tesselschadestraat. Via informatie-
avonden, www.vrij-baan.nl en  onze 
nieuwsbrieven. Deze kunt u ook  
per e-mail ontvangen. Aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief kan via: 
tesselschadestraat@vrij-baan.nl of 
revius@vrij-baan.nl Volg ons ook op 
Twitter: @vrijbaan en Facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden-
VrijBaan. Tijdens de werkzaam heden 
is Jaap Vos toezichthouder en con-
tactpersoon. Hij is tele fonisch be-
reikbaar: 058 - 233 8671.

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