
Remisegebouwen Stiens 

Voormalige remisegebouwen Noord-Friese Locaalspoorwegmaatschappij 

Bouwjaar rond 1900 

Lutskedyk 7, Stiens 
 
Omschrijving 
 
Een rond 1900 in vakwerkbouw uitgevoerde dubbele remise met oorspronkelijk vijf deuren. De 
gebouwen liggen aan de voormalige spoorlijn Leeuwarden, Dokkum, Metslawier, die in 1936 
opgeheven is. Exploitant van deze lijn was de Noord-Friese Locaalspoorwegmaatschappij.  
 
(Bron: Monumenten in Nederland, Fryslân) 
 
Een gedeelte van de lokaalspooorweglijn is nog lange tijd in gebruik geweest voor het 
goederentransport van Zaaigoed en Pootaardappelen Centrale (ZPC) in Stiens. De voormalige 
dubbele remisegebouwen zijn gebruikt als opslagloodsen. De korte gevels worden verlevendigd door 
siermetselwerk met onder andere een klimmend fries; de langsgevels zijn geleed door ijzeren 
vakwerk. 
 
(Bron: Architectuur en stedebouw in Friesland 1850-1940) 
 
Ligging 
 

Huidige situatie  ‘streetview’ 
 



Bedreiging 

Bestemmingsplanwijziging. 

Binnen het rood omlijnde gebied heeft de gemeente het voornemen om de bestemming te wijzigen 

van bedrijventerrein in ‘woongebied’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eigenaar: Leeuwarderadeel  

datum: 2011-12-15  

status: ontwerp  

soort plan: bestemmingsplan 

 

26.5.3 wro-zone - wijzigingsgebied 3 

de ter plaatse voorkomende bestemming ' Bedrijventerrein ' wijzigen in de bestemming ' 

Woongebied ', met dien verstande dat: 

 het woningcontingent toereikend moet zijn; 

 de woningbouw passend dient te zijn binnen de Structuurvisie-wonen "Woonvisie 2010-

2015";  

 is aangetoond dat de in de nabijheid aanwezige bedrijven niet in hun bedrijfsvoering 

worden belemmerd; 

 er een hoogwaardig stedenbouwkundig plan wordt overgelegd dat de instemming heeft van 

zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad. 

Status van het gebouw 

Het gebouw is geen rijks- en/of gemeentelijk monument. Het staat niet vermeld op de 

cultuurhistorische kaart Fryslân en het vermoeden bestaat daarom dat het ook niet in het 

Monumenten-Inventarisatie-Project is meegenomen (MIP).  

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0081.02BP0001-OW01/r_NL.IMRO.0081.02BP0001-OW01_2.6.html
http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0081.02BP0001-OW01/r_NL.IMRO.0081.02BP0001-OW01_2.18.html


Waarden en advies 

Het betreft een waardevol stuk industrieel erfgoed dat samen met het nabijgelegen station 

(Lutskedyk 1-3) een uniek ensemble vormt. Dit ensemble geeft nog een goed beeld van de 

spoorweggeschiedenis van Noord-Friesland. Daarna heeft het gebouw nog lang een belangrijke rol 

gespeeld voor de aardappelhandel. 

Als opslagloodsen kunnen de gebouwen nog vele jaren dienst doen, maar de bestemmingswijziging 

van het gebied in ‘woonbestemming’ belooft weinig goeds.  

Omdat het lastig zal zijn om middels herbestemming een hoogwaardiger functie te geven aan de 

remisegebouwen biedt het behoud van de bestemming ‘bedrijventerrein’ in die zin veel meer 

kansen voor het behoud van dit unieke ensemble op deze plek  

 


