
Ruim vijf eeuwen was de Blokhuispoort afgekeerd van de stad; 

de gevangenis was vanuit zijn functie gebaat bij isolement. Na het 

vertrek van Justitie is er veel veranderd. De Blokhuispoort is nu een 

bruisende plek waar 130 bedrijven tal van activiteiten organiseren. 

Wat nog ontbreekt is een goede functionele en ruim telijke relatie 

met de binnen stad van Leeuwarden. Hoe kunnen we een uitnodi-

gende verbinding maken?

In het ontwerp worden twee stappen voorgesteld. In de huidige 

situatie is de Blokhuispoort moeilijk bereikbaar voor voetgangers en 

fietsers. De huidige weg tussen Zuiderplein en Keizersgracht is een 

enorme barrière tussen poort en stad. In de eerste stap stellen we 

voor om met behulp van wegenverf het zwarte asfalt in de bocht 

van de weg een grasgroene accentkleur te geven. 

Er ontstaat een XL-zebrapad dat voor naderend verkeer het be-

wustzijn verhoogt. Om tegelijkertijd de relatie met de openbare 

binnenplaatsen in de Blokhuispoort zelf te maken worden ook 

daar grasgroene accenten aan de huidige verharding toegevoegd. 

In de tweede stap wordt de openbare ruim te van het Blokhuisplein 

aangepakt. Er is gekozen voor een hardstenen accent in het hart 

van het plein dat de looprichting tussen stad en poort begeleid. De 

weg wordt versmald en op twee plaatsen voorzien van ruime zebra-

paden. De directe omge ving wordt ‘opgeschoond’; de bushalte, de 

fietsenstalling en de parkeerplek voor auto’s worden opnieuw vorm-

gegeven, passend bij de inrichting van het plein. Het zicht op de 

poort vanuit de binnen stad wordt daardoor beter. De openbare 

ruim ten in de Blokhuispoort zelf krijgen een lommerrijker en meer 

uitnodigend, groen karakter; de Blokhuispoort is een onderdeel van 

de stad geworden.
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