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Leeuwarden, 12 mei 2013, 

Betreft: Voorgenomen sloop Hellingbaanflats te Leeuwarden 

 

Geachte heer Bonnema,(beste Alex),  

Kortgeleden hebben wij uit de media begrepen dat het in het voornemen ligt om 229 

etagewoningen (galerijflats) in de wijk Schieringen-Zuid, ook wel de Hellinghuizenbuurt 

genoemd, te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen.  

Erfgoedvereniging Heemschut, ook wel Bond Heemschut, maakt zich sterk voor het behoud 

en zo mogelijk versterken van het cultuurhistorisch erfgoed. De Hellingbaanflats behoren 

naar onze mening tot het erfgoed uit de zgn. Wederopbouwperiode. 

Ter adstructie van deze waardestelling willen wij verwijzen naar de bijlagen waarin zeer 

uitvoerig en ter zake kundig de ontstaans-en ontwikkelingsgeschiedenis van deze 

woningbuurt wordt beschreven.  

Bijlage 1 is een uittreksel uit het Jubileumboek ‘Volkshuisvesting in Leeuwarden’, dat in het 

kader van ’75 jaar Vereniging van Volkshuisvesting’, een woningbouwvereniging die is 

opgegaan in Elkien, is uitgebracht.   

Bijlage 2 is de redengevende omschrijving, zoals die door de gemeente Leeuwarden in 

concept is opgesteld ten behoeve van de aanwijzing als gemeentelijk monument in de 

tranche Jongen Monumenten, Wederopbouwperiode.   

Daaruit blijkt op overtuigende wijze dat aan de Hellingbaanflats een grote cultuurhistorische 

betekenis moet worden toegekend. Op deze plaats wil dan ook worden volstaan met de 

conclusies uit de redengevende omschrijving, een waardering die wij geheel onderschrijven.   
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“ - Het complex flatgebouwen is van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige 

waarde, de architectuurhistorische en de cultuurhistorische waarde, en de 

zeldzaamheidswaarde. 

- De flatgebouwen zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukkingen van een 

ontwikkeling in de woningbouw en als representatieve voorbeelden van middelhoogbouw 

voor woondoeleinden tijdens de Wederopbouwperiode. 

- De flatgebouwen zijn van architectuurhistorisch belang als goede voorbeelden van een 

ontwikkeling in de naoorlogse bouwkunst en vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke 

vormgeving, materiaalgebruik en detaillering. Vanwege de aanwezigheid van de zogenaamde 

hellingbanen is er tevens sprake van typologische bijzonderheid. 

- De flatgebouwen zijn van stedenbouwkundig belang vanwege de sterke visuele en 

functionele samenhang en vanwege de kwaliteit van het stedenbouwkundige ontwerp, 

waarin de samenstellende onderdelen een bijzondere ruimtelijke afsluiting vormen van de 

zuidoostelijke hoek van de wijk. 

- De drie flatgebouwen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime 

mate van gaafheid van het exterieur en van karakteristieke delen van het inwendige 

(gemeenschappelijke voorzieningen: trappenhuizen en hellingbanen). 

- Daar dit voor zover bekend de enige woongebouwen met hellingbanen in Noord-Nederland 

zijn, is er tevens sprake van zeldzaamheidswaarde”. 

 

Het laat zich dan raden dat met de sloop van het gehele complex van de Hellingbaanhuizen 

een onverantwoord groot verlies aan sociaal-culturele waarden en kwaliteiten wordt 

toegebracht, te meer ook omdat het hier een landelijk absoluut uniek sociaal bouwconcept 

betreft.   

 

Uw eenduidige stellingname dat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van de tijd en 

dus moet worden gesloopt is naar onze mening zeker niet afdoende bepalend. Immers de 

woningen moeten primair voldoen aan het nieuwe bouwbesluit. 

Maar als aan het bouwbesluit 2012 getoetst wordt, dan geldt het “rechtens verkregen 

niveau”. Met andere woorden: het Bouwbesluit 2012 borgt alleen het minimumniveau, zodat 

de kwaliteit niet door een ondergrens zakt. Laat dat minimumniveau in dit geval nu exact de 

uitgangspositie van de oorspronkelijke bouwtijd blijken te vormen. Hierbij geldt dat het 

kwaliteitsniveau rechtmatig is voor zover de kwaliteit van het bouwwerk of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan het resultaat is van toepassing van de technische 

voorschriften of de bouwvergunning of de omgevingsvergunning voor het bouwen die op de 

oorspronkelijke oprichting van het bouwwerk en op een eventuele latere verbouwing 

daarvan van toepassing waren.  

 

Niettemin realiseren wij ons dat aan deze woningen een aantal aanzienlijke tekortkomingen 

kleeft, niet alleen woontechnisch, maar zeker ook bouwtechnisch, waar u het noodzakelijk 
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heeft geacht om de galerijen van alle flats te moeten onderstempelen, alsook dat aan het 

herstel van deze woningen mogelijk markttechnische en financiële bezwaren verbonden zijn.  

 

Toch achten wij het van overwegend belang dat tenminste één van deze etageflats niet zal 

worden gesloopt en met behoud van de cultuurhistorische waarden wordt gerestaureerd. 

Het moet gelet op het alsdan geringe aantal te behouden flats mogelijk zijn om daartoe voor 

een uitgelezen doelgroep passende huisvesting te realiseren. Voor wat betreft de technische 

mankementen aan de galerijen, geldt dat recent is gebleken (zie de casus Antillenflat, 

gemeentelijke monument in de wijk Nijland te Leeuwarden) dat er goede oplossingen voor 

technisch onbetrouwbare galerijen zijn te bereiken, oplossingen die aan het monumentale 

karakter van de Hellingbaanflats op verantwoorde wijze tegemoet konden komen. 

 

Wij roepen u dan ook op om uw voorgenomen besluit te heroverwegen en op passende 

wijze tegemoet te komen aan het unieke maatschappelijk, culturele belang van de 

Hellingbaanflats.  

 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan het gemeentebestuur van Leeuwarden. 

  

Met vriendelijke groet, 

De Provinciale Commissie Erfgoedvereniging Heemschut, 

J.A.F.A.(Ap) Timmermans, voorzitter. 

 

 

 


