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Voorwoord 

 

Sinds de jaren ’50 van de 20ste eeuw functioneert het Europaplein in Leeuwarden als een belangrijk 

verkeersplein èn als icoon van de toenmalige stedebouw. Door wijziging van de hoofdwegen-

structuur aan de westzijde van de stad (De Haak om Leeuwarden), een sterk toegenomen 

verkeersdruk op het Europaplein en de prognose van een verdere verkeerstoename is het 

noodzakelijk geworden om de inrichting van het Europaplein aan te passen. 

Daarvoor is door de gemeente Leeuwarden een projectorganisatie opgezet, waarbij nadrukkelijk is 

bepaald dat de ruimtelijke kwaliteit en de cultuurhistorische aspecten van het plein bijzondere 

aandachtspunten dienen te vormen bij het te maken definitieve stedebouwkundige ontwerp. In dat 

verband werd een kwaliteitsteam gevormd, met daarin enkele externe deskundigen, die het ontwerp 

tijdens het proces op die aspecten zal toetsen, en was het noodzakelijk te beschikken over een 

beoordelingskader voor de ruimtelijke waarde van het plein vanuit cultuurhistorisch perspectief.  

Dit vormde de aanleiding voor de opdracht vanuit de gemeente Leeuwarden om de historisch-

ruimtelijke kwaliteit van het Europaplein nader te laten beschrijven. Deze opdracht is verstrekt aan 

Okko Kloosterman, als extern adviseur op het terrein van cultuurhistorie en stedebouw, en heeft 

geleid tot het bijgaande rapport. Het rapport gaat achtereenvolgens in op de ontstaangeschiedenis 

van het plein en – in samenhang daarmee – de bijzondere ruimtelijke kenmerken ervan. 

Mijn dank gaat uit naar Leo van der Laan, monumentendeskundige van de gemeente Leeuwarden, 

voor het verstrekken van informatie en archiefgegevens, en naar Gijs Wolfs, van bureau wUrck uit 

Rotterdam, voor het meedenken over de wijze waarop de analyse aanknopingspunten kan bieden 

voor het nieuwe pleinontwerp. 

 

ir Okko Kloosterman 

Groningen, februari 2013 
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Historisch-ruimtelijke analyse Europaplein, gemeente Leeuwarden  

      

Inleiding 

 
Aan de westzijde van Leeuwarden ligt het Europaplein , een kenmerkend onderdeel van de stads-
uitbreiding van Leeuwarden en stammend uit de Wederopbouwperiode, de eerste decennia na de 
Tweede Wereldoorlog. De belangstelling en waardering voor het erfgoed uit deze periode is de 
laatste jaren sterk toegenomen.  
Bovendien is het, als gevolg van toegenomen autoverkeer, noodzakelijk gebleken het plein een 
nieuwe inrichting te geven. Dit vormt de aanleiding om het ontstaan en de historische en ruimtelijke 
kwaliteit van het Europaplein nader te beschrijven. 
 
 
 
 
Ontstaan en ontwikkeling 

 
Industrialisatie en verstedelijking in de 19de eeuw leidden op vele plaatsen tot onhoudbare woning-
toestanden, die noopten tot overheidsingrijpen. Aan het begin van de 20ste eeuw wordt daarom de 
Woningwet van kracht, waarin voor grotere gemeenten de verplichting is opgenomen om een 
uitbreidingsplan op te stellen. 
Leeuwarden kende, in de toenmalige situatie, zowel organisch gegroeide  bebouwing langs oude 
structuurlijnen buiten de historische stad, zoals bebouwing aan de buitenzijde van de Stadsgracht en 
bebouwing langs het Vliet, als enkele kleine uitbreidingen in de vorm van particuliere complexen 
woonbebouwing  op  plekken aansluitend op oudere structuren, onder meer Oldegalileeën en 
omgeving Spanjaardslaan. Planmatiger uitbreidingen lagen alleen aan de zuidoostkant van de stad, 
met name in de Stationsbuurt (plan Romein) en het Nieuwe-Kanaalgebied. 
De  Harlingerstraatweg, de westelijke uitvalsroute die rond 1840 was aangelegd op een reeds 
bestaand dijktracé, doorsnijdt dan de lege ruimte van de oorspronkelijke Middelzee die direct ten 
westen van de stad ligt. Aanvankelijk bevond zich nauwelijks bebouwing langs deze weg, en dan nog  
alleen in aansluiting op het Singelgebied bij de Vrouwenpoortsbrug. De Harlingerstraatweg had 
vooral het karakter van uitvalsweg, waarlangs in 1900 de tramweg naar Marsum werd aangelegd. 
De ontwikkeling van een Uitbreidingsplan voor Leeuwarden is gestart in de periode voor de Eerste 
Wereldoorlog, met een planmatige gebiedsontwikkeling in de vorm van een nieuw stratenpatroon 
tussen de bestaande uitvalsroutes (richting Harlingen, Stiens, Groningen en Grouw) rondom de stad. 
Uit 1915 dateert een kaart met daarop een patroon van bestaande en nieuwe wegen en 
watergangen (afb. 1).  Het plan strekt zich uit tot over het gebied van Leeuwarderadeel, ten zuiden 
van de spoorlijn. Een pleinruimte aan de Harlingerstraatweg maakt dan reeds deel uit van dit 
geprojecteerde wegenplan (afb. 2).   
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 Afb. 1 : Uitbreidingsplan Leeuwarden, 1915  
 
 

 

Afb. 2 : Fragment Uitbreidingsplan 1915 
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Een later, verder uitgewerkt plan, opgezet door Directeur Gemeentewerken Van Hylckama Vlieg en 
architect Stapensea beperkt zich tot het gemeentelijk grondgebied  en projecteert daarom vooral 
nieuwe bebouwing  op het deel van de stad ten noorden van de spoorlijn naar Harlingen en bij de 
Potmarge. Kenmerkend is het geplande ringkanaal rondom de noordkant van de stad, waarvan ook 
de buitenzijde op de kaart al indicatief van een begeleidende bebouwing is voorzien (afb.3).  
 

 
Afb. 3 : Uitbreidingsplan Leeuwarden, 1917 

 

 De kruising van de bestaande Harlingerstraatweg met dit kanaal wordt in het plan benadrukt door 
middel van een aantal open, met groen ingerichte ruimten in de oksels. Twee daarvan vangen de 
diagonale hoofdstraten vanuit de NO en ZO gelegen woongebieden op; aan de buitenzijde van het 
kanaal vormen twee rechthoekige groene ruimtes de overgang naar het open (vm. Middelzee-) 
gebied ten westen van de stad. De stadsrand wordt in de plantekening gevormd door de spoorlijn 
naar Stiens. In vergelijking met de overige kruisingen van uitvalsroutes met het ringkanaal toont die 
in de Harlingerstraatweg de meest ruime opzet en uitwerking. De open groenperken aan 
weerskanten van het kanaal vormen een grote rechthoekige pleinruimte in oost-west richting, die al 
op de kaart uit 1915 was getekend, met een noord-zuid liggende subruimte ten oosten van het 
kanaal (afb. 4).  
 

 

Afb. 4 : Fragment Uitbreidingsplan 1917 
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In een volgende versie van het Uitbreidingsplan (1929), opgesteld door de als adviseur aangetrokken 
architect ir Jan Gratama, is het kanaaltracé beperkt tot het noordelijk en oostelijk deel en iets naar 
het noorden verschoven (afb. 5).  
 

 

Afb. 5 : Uitbreidingsplan Leeuwarden, 1929 

 
Aan de noord- en westzijde van de stad is het eerdergenoemde kanaal vervangen door een 
geprojecteerde ringweg. Ook hier toont de kaart een verbijzonderde inrichting van het nieuwe 
verkeersknooppunt.  Rond de kruising met de Harlingerstraatweg is een langgerekt plein getekend;  
gebleven –zelfs versterkt–  is de overwegende oost-west ligging. Opvallend zijn de omgrenzing van 
het gehele plein met bebouwing (type “Betere Middenstandswoningen”) en de onderbreking van de 
doorgaande assen van zowel de Harlingerstraatweg als de ringweg door een rond groenelement aan 
de oostkant van het plein. Hierop monden ook de diagonaal lopende hoofdstraten van de woon-
gebieden uit (afb.6). De gekozen ronde vorm vertoont verwantschap met het ‘rond-point’ , een plein-
vorm toegepast in stratenplannen vanaf het eind van de 19de eeuw, zoals in de Nieuwe-Kanaalbuurt. 
 

  
Afb. 6 : Fragment Uitbreidingsplan 1929 
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De topografische kaart uit eind jaren ’20 geeft een beeld van de voortgang van de ontwikkelingen 
aan de westkant van Leeuwarden (afb. 7); het oostelijk blad, uit 1926, geeft de oude stad weer, op 
het westelijk blad, uit 1929, blijkt het nieuwe woongebied met name aan de zuidzijde van de 
Harlingerstraatweg al ver te zijn opgerukt naar het toekomstige aansluitpunt op de geplande 
ringweg. De diagonale straten, gericht op dit aansluitpunt, zijn in de woongebieden al goed 
herkenbaar. Rondom de plek van het latere knooppunt liggen nog enkele oudere panden binnen de 
historische agrarische verkaveling, waaronder de villa “Baensein” en de boerderij “Veldzicht”, die bij 
de aanleg van het plein zullen worden gesloopt.  
 

 

Afb. 7 : Topografische Kaart Leeuwarden en omgeving, 1926 (rechterhelft, blad 92) - 1929 (linkerhelft, blad 91) 

 
In 1935 wordt het Uitbreidingsplan, na verdere aanpassingen, definitief door de gemeenteraad 
vastgesteld (afb. 8). Opvallend ten opzichte van voorgaande versies is de planwijziging waarbij het 
verkeersplein in de Harlingerstraatweg/ringweg de vorm van een  regelmatige ellips heeft gekregen, 
een doorontwikkeling van de eerdere rechthoekige samengestelde pleinvorm, overigens met behoud 
van de hoofdas en –richting van de Harlingerstraatweg (afb. 9). Uit de raadsnotulen blijkt dat de 
“ceintuurbaan” met een profielbreedte van 31,5 m zal worden uitgevoerd als hoofdrijbaan met twee 
parallelwegen, en dat de realisatie van het ringkanaal onzeker is omdat “Waterstaat nooit uitsluitsel 
heeft gegeven”. Het plein en de ringweg zijn dan overigens  nog steeds niet gerealiseerd, wèl de 
binnen de toekomstige  ringweg gelegen woongebieden.  
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Afb. 8 : Uitbreidingsplan Leeuwarden, 1935 

 
Met de rondom het plein geprojecteerde bebouwing wordt in 1938 een aanvang gemaakt met de 
bouw van een eerste blokje ‘landhuizen’ aan de zuidwestzijde. Met dit bebouwingstype wordt 
invulling gegeven aan het begrip “Betere Middenstandwoningen” en aangesloten op de overwegend 
vrijstaande woonhuizen langs de Harlingerstraatweg. De uitvoering van de overige randbebouwing,  
en van het geplande plein zelf, kan pas na de Tweede Wereldoorlog ter hand worden genomen, 
wanneer in de Wederopbouwperiode de woningbouw weer op gang is gekomen.  
 

  
Afb. 9 : Fragment Uitbreidingsplan 1935 
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De ringweg wordt door het toenemende autoverkeer in de jaren ’50 steeds noodzakelijker: de 
Valeriusstraat is in 1952 al tot aan het toekomstige plein doorgetrokken, de zuidelijk aansluitende 
Heliconweg volgt daarna.   
Als Harlingerplein wordt het knooppunt uiteindelijk in 1953 aangelegd op basis van de ellipsvorm die 
in de jaren ’30 is ontworpen. Het verkeersplein heeft van meet af aan een opzet met een groot ovaal 
grasperk in het midden met daar omheen een brede hoofdweg en parallel daaraan weer een 
ventweg. Aansluitend op het geplande profiel van de ringweg zijn hoofd- en ventweg van elkaar 
gescheiden door grasbermen.   
In 1958 wordt de naam veranderd in Europaplein, kort na een oproep van de Raad van Europa om in 
elke gemeente een straat of plein naar Europa te vernoemen.  
 
In datzelfde jaar komt in het centrale grasperk tijdelijk een grote fontein te liggen. Het Fries Rundvee 
Stamboek luisterde zijn jubileum op met dit gebaar aan de stad. Een paar jaar later kwam een 
discussie op gang of het plein een permanente fontein verdiende. Die kwam er in 1964 door een 
schenking van de in de Friese hoofdstad gevestigde Coöperatieve Zuivelbank, voorloper van de 
Friesland Bank, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Ir. J. Wiersma, huisarchitect van de 
Zuivelbank, voorzag het perk van een groot, twaalfhoekig bassin van prefab betonelementen, 
voorzien van bronzen ‘waterspuwers’,  met een eveneens betonnen piëdestal (zuil) in het midden. 
Daarop kwam een sculptuur, in de vorm van een bronzen geabstraheerde vogel, van de Leeuwarder 
beeldend kunstenaar Chris Fokma. De fontein wordt op 16 oktober 1964 officieel in werking gesteld. 
 

 

Afb. 10 : Fragment stadsplattegrond Leeuwarden, 1956 

 
De naoorlogse ruimtelijke ontwikkeling rondom het plein was een andere dan de oorspronkelijk 
geplande woningblokken in laagbouw. Het lijkt erop dat er in de jaren ‘50 eerst is besloten om het 
vooroorlogse plan in te vullen met meergezinshuizen in vier lagen, waarna in 1956 tamelijk ad hoc is 
gekozen voor een nog grootschaliger benadering. Directe aanleiding lijkt de bouwaanvraag te zijn 
geweest voor het eerste flatgebouw, aan de zuidwestelijke zijde van het plein. Uit de vergunning 
voor deze hoogbouw, afgegeven op 26 juli 1956, blijkt dat “het uitbreidingsplan ter plaatse voorziet 
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in de bouw van een meergezinshuis met vier woonlagen”. B&W menen echter, dat het “met het oog 
op de grote woningnood en de schaarste aan bouwrijpe gronden niet verantwoord is het bouwplan 
uit te stellen (…)” en “het naar hun mening uit stedenbouwkundig oogpunt volkomen verantwoord is 
rond het ruim opgezette Harlingerplein flatgebouwen met 7 woonlagen boven een onderverdieping 
tot stand te brengen, aangezien de afmetingen van dit plein een hoog opgaande pleinwand wenselijk 
maken”. 
Dit eerste van de zeven flatgebouwen rondom het plein verrees in 1956 tussen de Heliconweg en de 
Potgieterstraat, aan de zuid-westzijde van het plein, en is bekend als het flatgebouw van de 
Algemeene Friesche en Groot-Noordhollandsche of de Phoenixflat. De andere grondstukken raakten 
bebouwd tussen 1958 – onder meer uit luchtfoto’s blijkt dat het Eurohotel in dat jaar als tweede 
flatgebouw is gebouwd – en 1966. 
 
In 2011 zijn twee onderdelen van het Wederopbouwensemble op de gemeentelijke lijst van 
beschermde monumenten geplaatst: de Phoenixflat, niet alleen de oudste maar ook de 
architectonisch meest gaaf gebleven flat, en de in het midden gelegen fontein met in begrip van het  
direct aangrenzend terrein. 
 
 
 
Huidig ruimtelijk karakter en historisch-ruimtelijke kenmerken  

 
Vanaf het begin van de ontwikkeling van het Uitbreidingsplan is er gestreefd naar een plein in de 
Harlingerstraatweg met bijzondere, stedelijke allure. Aanvankelijk ter plaatse van de kruising met een 
gepland ringkanaal, in latere planvormen als knooppunt van de historische uitvalsroute en een 
nieuwe ringweg voor het autoverkeer. Opmerkelijk is de steeds terugkerende oost-west richting van 
de ontwerpen, wellicht om de in- en uitgaande beweging van de oude route te willen benadrukken, 
bovendien gelegen op een punt waar de stad – in de nieuwe opzet – overgaat naar het weidse, 
overwegend onbebouwde buitengebied in de voormalige Middelzeeboezem. In de eerste opzet 
grenst het ontworpen plein nog rechtstreeks aan dat buitengebied, maar in latere versies van het 
Uitbreidingsplan krijgt het door bebouwing aan de westkant een ligging meer binnen het stedelijk 
weefsel. Maar ook bij die invulling blijft het markeren van de overgang binnen-buiten een 
maatgevend thema in de vormgeving.  
 
Aanvankelijk is een directe kruising van infrastructuurlijnen in het Uitbreidingsplan nog de basis voor 
de pleinvorm en -inrichting, maar wanneer het ringkanaal wordt vervangen door de ringweg, neemt 
een centraal geplaatst (groen-)element de plaats van een kruisingsvlak over. Dit principe van een 
rondgaande verkeersbeweging blijft ook later en in de uiteindelijke vorm bestaan en ligt ten 
grondslag aan de eigen ruimtelijke betekenis van het plein ten opzichte van de wegenstructuur. Het 
plein verbindt zo de ringweg en de straatweg functioneel, maar is in ruimtelijke zin vooral een 
zelfstandige eenheid. 
Waar de oudste pleinontwerpen een regelmatige en symmetrische rechthoekvorm hebben, 
aansluitend op de verkaveling van de woongebieden, wordt in de jaren ’30 een ellips als basisvorm 
geïntroduceerd. Hiermee wordt bereikt dat het plein een nog zelfstandiger betekenis krijgt in het 
stedebouwkundige patroon, niet alleen ten opzichte van ringweg en straatweg, maar ook ten 
opzichte van de omringende woonwijken. De beoogde stedelijke allure, die ook in de eerdere 
rechthoekige ontwerpen zit, wordt nog eens benadrukt door de forse afmetingen van de ovale 
ruimte(met ter plaatse van de hoofdassen een maat van ca. 200m en 140m). 
 
Hoewel het verkeersplein in zijn hoofdontwerp al uit de vooroorlogse periode dateert, ademt de 
gerealiseerde opzet in veel opzichten de sfeer van de naoorlogse Wederopbouw. De stedelijke 
ontwikkeling uit deze tijd wordt gekenmerkt door moderniteit, bestrijding van de woningnood, ruim 
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opgezette woonwijken, functionele inrichting, maakbaarheid en maatschappelijk optimisme, maar 
ook een zekere mate van soberheid. 
 

 
Afb. 11 : Europaplein zuidwestzijde, ca. 1959 

 
Het historisch-stedebouwkundige ensemble Europaplein bestaat uit een ruimtelijke begrenzing, in de 
vorm van regelmatig geplaatste bouwblokken (7 flatgebouwen en één afwijkend blok woningen), èn 
de daarbinnen gelegen ovale pleinruimte. Deze hoofdopbouw is gekoppeld aan de verkeersstructuur 
van een historische uitvalsweg en een ringweg, ingebed in het patroon van uitbreidingen aan de 
westzijde van Leeuwarden die tot stand zijn gekomen vanaf de jaren ’20 van de 20ste eeuw. 
De hoofdassen van deze ruimte lopen oost-west (Harlingerstraatweg) en noord-zuid ( ringweg: 
Valeriusstraat-Heliconweg ); de tussenliggende aansluitingen op de achterliggende woongebieden 
(Leeuwerikstraat, Bildtsestraat, Potgieterstraat, Corellistraat) zijn meer ondergeschikt van karakter. 
De ruimtevormende (flat)gebouwen, die samen de begrenzing vormen, zijn daarom in groepen van 
twee tussen de hoofdassen te onderscheiden. De straatopeningen daarbinnen spelen vanaf de 
pleinruimte een beperkte rol; vanuit de daar gelegen woonstraten bestaat weliswaar een beperkte 
zichtrelatie maar deze straten zijn niet nadrukkelijk gericht op het centrale punt van het plein. 
Dat laatste geldt wel voor de hoofdassen: hier speelt de gerichtheid op de zuil van de fontein een 
sterke rol bij de benadering van het plein. De toeleidende hoofdroutes horen twee aan twee bij 
elkaar, maar hebben verschillen in de ruimtelijke opbouw die bijdragen aan afleesbaarheid en 
oriëntatie. De Harlingerstraatweg toont naar het oosten - de stad in - een ander, meer vernauwend 
perspectief dan de openheid in westelijke richting, de stad uit. Op de ringweg, in beginsel te 
herkennen aan de profielindeling met tussenbermen en ventwegen, kent de aansluiting van de 
Valeriusstraat door de afbuiging naar het noordoosten een andersoortige relatie met het plein dan 
de rechtstandige Heliconweg. Deze verhouding tussen verwantschap en onderscheid vraagt aandacht 
omdat deze bijdraagt aan de herkenbaarheid van de onderliggende structuur van ring- en uitvalsweg. 
 
De buitenbegrenzing van de ovale pleinruimte bestaat in beginsel uit monolithische rechte bouw-
blokken (flats) van 8 à 10 bouwlagen, met een frontbreedte  tussen ca. 42m (Phoenix) en ca. 32m 
(Baensein). De stedebouwkundige betekenis van deze bebouwing is in de eerste plaats gelegen in de 
ruimtebegrenzende massa en de regelmatige plaatsing, met daarnaast ook een zekere verwantschap 
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in gelaagdheid, en veel minder in de specifieke architectuurkenmerken. Van primair belang  is het 
aan de Wederopbouwperiode refererende beeld van grootschalige gestapelde woningbouw, waarbij 
de hoogte van de blokken in goede verhouding staat tot de grote ruimtemaat van het plein. Het 
bouwblok van drie woningen met een groot schilddak, dat reeds vóór de Tweede Wereldoorlog aan 
de zuidwestzijde van het plein verrees, vormt in dat opzicht een afwijking, die echter inzicht biedt in 
de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het plein en in dat opzicht historische waarde bezit.  
 
Vanaf de punten waar men het plein opkomt manifesteert de ruimte tussen de voorgevels zich in 
eerste instantie als één samenhangend geheel, waarin de rondgaande verkeersbeweging en de  
vlakke, groene karakteristiek van het middenterrein met elkaar in evenwicht zijn. De herkenbare 
betekenis van de pleinruimte als één monumentaal ontwerp wordt benadrukt door de symmetrie en 
regelmaat en de forse afmetingen, met de centraal geplaatste fontein met zuil en sculptuur als 
centrale elementen. 
Binnen deze ruimte bestaat een nadere opdeling in functionele concentrische zones: voorterrein, 
ventweg, tussenberm, rijbaan, groen middenterrein, fontein, sculptuur. De overzienbaarheid en de 
grote totaalmaat van de pleinruimte leiden ertoe dat geen van deze elementen domineert, dat een 
evenwichtige totaalindruk ontstaat. 
 

 
Afb. 12 : Europaplein, ca. 1966 
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Het Europaplein kent een bijna vanzelfsprekend samengaan van de inrichting van de grote ruimte 
tussen de begrenzende (flat)gebouwen en de dynamiek van het verkeer: deze beide vormen een 
eenheid, er is een ‘natuurlijk’ evenwicht waarin geen van beide overheerst. Hieraan ontleent het 
plein een belangrijk deel van zijn intrinsieke betekenis en wordt het geen verkeersplein met een 
restruimte, maar evenmin een groene pleinruimte die ook nog verkeer moet verwerken. 
In de bestaande pleininrichting wordt deze kernkarakteristiek van het plein bewerkstelligd door het 
min of meer samenvallen van de verkeersbeweging en de ruimtebegrenzing van de ovale 
hoofdruimte tussen de bouwblokken. Juist hierdoor ontstaat als vanzelf een kenmerkend evenwicht 
tussen en verwevenheid van deze beide aspecten. Het is van groot belang dit evenwicht ook bij 
verdere ontwikkelingen zoveel mogelijk te bewaren. 
 
De nadrukkelijke open, groene karakteristiek van de ovaalvormige ruimte als geheel vormt een 
wezenlijk kenmerk van het plein; de betekenis van een aankondiging van de ruimte buiten de stad 
c.q. het naar binnen brengen van het vlakke, groene karakter van het buitengebied op deze 
belangrijke overgang stad-land ligt daaraan waarschijnlijk mede ten grondslag. De thans aanwezige 
boomgroepen doen daaraan geen afbreuk, hoewel enkele op de oost-west as geplaatste bomen de 
werking van de zichtassen vanuit de Harlingerstraatweg verstoren. 
 
De fontein met zuil en sculptuur neemt letterlijk een centrale plaats in, maar beheerst de pleinruimte 
geenszins. Met name de zuil speelt een rol in de ruimtebeleving en geleidt de blik naar de ruimte-
begrenzende flats aan de overkant; bij de beweging door de ruimte geeft dit een dynamisch 
perspectief, het versterkt de ruimtelijke beleving van de omvang van de pleinruimte. Dit maakt de 
onbelemmerde zichtlijnen, langs weerszijden van de fontein in het centrum, op ooghoogte vanaf de 
pleinrand, van belang. 
 
Samengevat:  
De vorm van het gehele plein is pas laat in het ontwerpproces van het Uitbreidingsplan tot stand 
gekomen, maar leidde tot een uiteindelijke ruimtelijke opbouw waarin op evenwichtige wijze 
stedelijke ruimte en verkeersfunctie zijn samengebracht, historische kenmerken subtiel zijn vertaald, 
moderne stedelijke woongebouwen zijn gerealiseerd en een nieuwe fontein is ingebed. 
Dit evenwicht binnen het totaal, deze samenhang, vormt een van de belangrijkste ruimtelijke 
kwaliteiten van het Europaplein. 
Cultuurhistorisch is het plein van belang als monumentaal element in de uitbreidingen aan de 
westzijde van Leeuwarden en als herkenbare uiting van de periode van Wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Kernkwaliteiten:  

 ellipsvormige en ruim bemeten hoofdruimte, 

 op ooghoogte vrijwel geheel te overzien, als eenheid te beleven 

 heldere buitenbegrenzing door middel van in maat en vorm vergelijkbare flatgebouwen,  

 open, regelmatige ruimteopbouw met concentrische indeling ,  

 rondgaande (verkeers-)beweging, gekoppeld aan hoofdassen uitvalsweg en ringweg, 

 samenhang, evenwichtige verdeling van verkeersfunctie en groene ruimte, 

 fontein/zuil centraal geplaatst zonder te domineren, 

 sobere uitstraling gerelateerd aan oorsprong uit de Wederopbouwperiode. 
 
De meest bepalende onderdelen van de ruimtelijke karakteristiek van het plein, zoals in het 
voorgaande beschreven, zijn op bijgaande waarderingskaart (afb. 13) globaal in beeld gebracht. 
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Afb. 13 : Waarderingskaart Europaplein, 2013 
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afb. 14 : Europaplein, 2012  (bron: Googlemaps)
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