
  BOUWBEDRIJF POSTMA 

      OP 

   BLITSAERD OOST 

BOUWEN VOOR ÉN MET JOU 

• De sleutel tijdens de bouw 

• Vrijheid in keuzes 

• Gratis schetsontwerp en offerte! 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met één van onze adviseurs Jan Homan of Rene Leerstra via 0512 - 33 21 73 





Bouwbedrijf  Postma 

                   & 

            Blitsaerd 

Even in het kort... 

Blitsaerd is een groene, zeer ruime en waterrijke woon-

wijk, gelegen in het open landschap aan de bekende 

Bonkevaart op nog geen 10 minuten fietsen van het 

centrum van Leeuwarden, de hoofdstad van Fryslân. Postma in Blitsaerd 

In deze brochure vindt u informatie over het beeldkwaliteits-

plan ‘’Blitsaerd Oost’’.  

De afgelopen jaren heeft Bouwbedrijf Postma hier al voor diver-

se opdrachtgevers woningen gebouwd (zie de onderstaande 

kaart). Door onze ervaring met bouwen op Blitsaerd zijn wij 

goed thuis in de eisen en kent het beeldkwaliteitsplan en       

bestemmingplan geen geheimen voor ons.  

Kwaliteit staat voorop 

De woningen van Bouwbedrijf Postma staan bekend om een 

degelijke bouwkwaliteit en hoogwaardig materiaalgebruik. 

Daarnaast zijn de woningen van Bouwbedrijf Postma door de 

hoge isolatiewaarde zeer energiezuinig! Op deze manier kun je 

aanzienlijk op je stookkosten besparen. 

Ons ‘’Droomhuis’’ 

Bij de ontwerpen van Bouwbedrijf Postma zijn er vele mogelijk-

heden om je ideale droomhuis te creëren. Er zijn geen beper-

kingen in de maatvoering en u kunt de woning naar eigen wens 

indelen. 



Welstandsrichtlijnen 

Hoofdvorm  één of twee bouwlagen met kap 

Compositie  enkelvoudig of samengesteld, traditioneel 

                            platte daken ongeschikt 

Kapvorm  dwars en langskappen 

Oriëntatie straatgericht 



Welstandsrichtlijnen 

Hoofdvorm  één bouwlaag dan wel één bouwlaag met                

  ondergeschikte opbouw / verdieping 

Compositie oppervlak verdieping = maximaal 75% van                  

  oppervlak begane grond 

Kapvorm vrij maar ondergeschikt 

Dakhelling maximaal 50 graden of plat 

Oriëntatie straat of tuingericht 



Welstandsrichtlijnen 

Hoofdvorm  één of twee bouwlagen met kap 

Hoekkavels twee of drie bouwlagen met plat dak 

Compositie geschakeerd, platte daken ondergeschikt 

Hoekkavels kubistisch, derde bouwlaag maximaal 50% van      

  onderliggende verdiepingen 

Kapvorm dwars en langskappen 

Oriëntatie straatgericht 



Welstandsrichtlijnen 

Hoofdvorm  één of twee bouwlagen met kap 

Compositie enkelvoudig en gestileerd. Uitbouwen                              

  ondergeschikt 

Kapvorm dwarskappen 

Oriëntatie straatgericht 

 



Welstandsrichtlijnen 

 

Deze wijk is welstandsvrij! 

 

 



Technische informatie 



Bezoekadres: 

Oastkern 2 

9288 XJ Kootstertille 

T: 0512 -  33 21 73 

Info@bouwbedrijfpostma.nl 

www.bouwbedrijfpostma.nl 

WWW.BOUWBEDRIJFPOSTMA.NL 


