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Analyse Online Vragenlijsten – Heel Harlingen Beweegt!
Gemeente Gemeente Harlingen
Datum 29-07-2020

RESULTATEN ONLINE VRAGENLIJSTEN

Met de vragenlijst Heel Harlingen Beweegt! en de aanvullende vragen op de kaart in Maptionnaire is 
de ervaring van bewoners over de sport-, speel- en beweegmogelijkheden in de gemeente Harlingen in 
beeld gebracht. Daarnaast zijn ideeën vanuit de gemeente getest (contrainer, Balklandpark, 
kaatsmuur) en zijn prioriteiten, verbeter voorstellen en initiatieven opgehaald bij de bewoners. 

Onderzoek: Heel Harlingen Beweegt!

Respons:
 De vragenlijst is 174x ingevuld, waarvan 10x door kinderen (tot 18 jaar, dit waren allemaal tieners). 
 Voornamelijk oudere inwoners hebben de vragenlijst ingevuld: 20-29 jaar (23x), 30-39 jaar (25x), 

40-49 jaar (41x) en 50+ (80x). 
 De meeste respondenten kwamen uit de volgende buurten in Harlingen: Groot Ropens en Ludinga 

(39), Binnenstad (35) of Oosterpark (30).

Gebruik buitenruimte:
 46% is elke dag buiten, 26% een paar keer per week. 
 Hardlopen en wandelen zijn de meest populaire activiteiten, gevolgd door (race)fietsen en de hond 

uitlaten. Activiteiten die niet in de lijst stonden maar wel door meerdere mensen buiten werden 
uitgevoerd: tuinieren, honkbal en softbal, krachttraining (calistenics, fitness, workout).

 De meeste mensen voeren deze activiteiten uit in de openbare ruimte (77%), bij een 
sportclub/vereniging of in parken en bossen.

 Vooral het aanbieden van meer beweegroutes is een belangrijke verbetering om meer mensen 
buiten te laten bewegen, gevolgd door een beter aanbod bij bestaande voorzieningen (meer speel- 
en sportoestellen). Specifieke wensen: buitensportvoorzieningen (voor minder extreme sport dan 
de contrainer), honden uitlaatplaats (losloopgebieden), (goed onderhouden) wandel en fietspaden, 
aanpak gevaarlijke verkeerspunten, meer natuurgebieden en diversere beplanting, rondje Midlum 
goed wandelvriendelijk maken, verlichting.

 De volgende faciliteiten zijn belangrijk voor inwoners: prullenbakken en bankjes. Watertappunten, 
toiletten, schaduw en routebordjes waren van minder belang. Wifi, horeca en verkeerslichten 
werden het meest onbelangrijk gevonden.
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Tevredenheid over de mogelijkheden:
Over diverse onderwerpen is de tevredenheid gevraagd voor heel Harlingen en voor bewoners in de 
diverse buurten:

Bij de antwoorden van de buurten zijn naast gemiddelde cijfers de buurten met de meeste 
tevredenheid (cijfers boven 6) en de meeste ontevredenheid (cijfers onder 6) aangegeven met 
kleuren. Buurten met enkele respondenten zijn niet meegewogen (Wijnaldum, Koningsbuurt, 
Trebolbuurt).

Verbeterpunten buurten:
 Midlum: nog een kleine speeltuin (spelen, sporten en bewegen - langs de N31), beter 

basketbalveld/kooi, nieuwe skatetoestellen, beter onderhoud en minder poep, verkeer rijdt te hard 
(ondanks dukdalfen), pad door Midlumerbos, meer fietsroutes gescheiden van de weg, fietsroute 
naar Wijnaldum, meer wandelroutes en infobord in het bos.

 Wijnaldum: geen opgenoemd.
 Binnenstad: iets in het centrum (noorderhaven/zuiderhaven), iets voor 15+ en volwassenen, minder 

auto’s en remmen snelheid (handhaving, woonerven, drempels, slalom, borden/palen spelende 
kinderen), Veerbootterminal veel hardrijdend verkeer, speelroute/verbinding aangeven tussen 
speelplekken, baseball5 (straatveldje) toevoegen, honkbal en softbal toevoegen, meer groen (bos, 
park en bomen, met wandel/hardlooproutes incl. kleine sporttoestellen voor volwassen en voor 
kinderen ook natuurlijk spelen), strand kan schoner, buitenzwembad toevoegen, uitbreiding 

Heel 
Harlingen

Buurten

gemiddeld Midlum Wijnal-
dum

Binnen-
stad

De 
Spiker

Plan
Zuid

Ooster-
park

Konings-
buurt

Trebol-
buurt

Groot 
Ropens/ 
Ludinga

West-
zeedijk

Speelplekken met 
speeltoestellen

6,7 6 5 6 6 2 6 6 2 6 5

Sportplekken 
(trapveldjes, 

basketbalpleintjes 
etc.) 

6,2 6 6 5 6 3 6 7 2 7 7

Spelen op straat 5,8 6 8 5 7 4 6 3 2 5 7

Spelen in het 
groen (bosjes, 

natuur)

5,1 6 8 5 4 3 4 3 2 6 6

Spelen in het 
water

5,4 4 8 6 5 3 4 4 2 6 7

Fietsroutes 6,0 6 9 7 5 3 5 7 2 7 7

Wandelroutes 5,9 - - - - - - - - - -

Ruimte voor sport 
en beweging 

6,2 7 10 6 6 5 6 7 2 6 7

Watersport 6,5 5 5 5 5 4 4 6 2 7 8

Sporten of 
bewegen in het 

groen

5,3 6 8 4 4 4 5 1 2 6 6

Verkeersveiligheid 5,4 6 8 6 6 5 6 2 2 6 6

Totaal 
tevredenheid 

54% goed
38% neutraal
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fietspad langs Hegewiersterfjild, fietsroute langs de dijk, prioriteit geven aan fietser i.p.v. auto’s, 
verhuur kano/supboard/windsurf, fierljeppen, hondenlosloopgebied.

 De Spiker: voetbalveld meer centraal in de wijk leggen, meer kleine sportvelden toevoegen 
(voetbalkooi, basketbalplein), jeu de boulesbaan voor ouderen, minder auto’s en verkeer 
remmende maatregelen (met name op doorgaande wegen), fietsers en wandelaars scheiden, meer 
(bespeelbaar) groen, meer trappetjes en helling om water te bereiken, fietsroute langs de 
geschiedenis van Harlingen, sportaccomodaties (velden en groen voor andere recreatie) toevoegen.

 Plan-Zuid: speel- en sporyplek toevoegen (o.a. jongere kinderen, maar ook monkeybar en 
autobanden), lint beweegtoestellen voor jong en oud door de hele buurt (mooi in het vele openbare 
groen), tennismuurtje, trapjes om uit Bolswaardervaart te klimmen na zwemmen, auoto’s rijden te 
hard op Koningin Wilhelminastraat (handhaving 30km zone opstarten)

 Het Oosterpark: updaten speeltuin (o.a. door spel en sport te combineren voor jong en oud, bv. 
fitnesstoestellen, basketbal), skatebaan verbeteren, kaatsbaan bij Het Praathuis omheinen met 
balken, meer trapvelden, een CruijffCourt, auto’s rijden te hard (F. Domela Nieuwhuisstraat), park 
vergroenen met bomen, een kinderboerderij, buitenzwembad, bomen langs fietspad tunnelbak 
N31.

 Koningsbuurt: meer in de speeltuin, parkje met bankjes planten en bomen, zwemmogelijkheid in 
kanaal, snel rijdend verkeer aanpakken.

 Trebolbuurt: speeltuin vernieuwen en verplaatsen, harde voetbalondergrond, groen beter 
onderhouden en natuurlijk spelen aanbieden, parkeermogelijkheden in wijk overzichtelijker 
indelen.

 Groot Ropens en Ludinga: iets voor 8+ en volwassenen, natuurlijk spelen toevoegen, geen zand 
onder toestellen en beter onderhoud, fitnestoestellen en parcours voor jong en oud, 
calistenicstoestellen toevoegen of contrainer plaatsen, omheining trapveld (weg en sloot) en 
vlakheid verbeteren, vrije ruimte voor eigen spel en sport, handhaving jongeren (bij 
muziekoverlast), te veel hardrijdend verkeer door doorgaande wegen (verkeer remmende 
maatregelen, zicht hoge struiken verbeteren zeker rond speelplekken) De Goudplevier, De 
Leeuwerik, Kimswerderweg, klim-klauter-ravotgroen toevoegen (opletten op onveilig gebruik door 
pubers), zwemverbod opheffen en veilige toegang water maken (bv. eind Pollendam), fietspaden 
door mooie (groene) gebieden, sportvoorzieningen verbinden met wandelpaden, opletten staat 
tegels i.v.m. rolstoeltoegankelijkheid.

 Westzeedijk: onduidelijkheid sleutels gebruik contrainer, buitendijks fietsen aanbieden, 
honkbalveld, bootcamplessen, kitesurfen en sup (lessen) faciliteren, meer wandelen en genieten 
van diverse natuur faciliteren.

Verbeterpunten heel Harlingen:
 Meer voor volwassenen, sportroutes, fitness of uitbreiding calistenics contrainer, outdoor gym, 

meer kleine voetbalveldjes, een voetbalkooi, basketbal, beachvolleybalvelden (bij de 
Waddenhallen), honkbal en softbal, een kaatsmuur ook voor tennis, mountainbikeparcours, 
klimparcours, ook iets voor ouderen, wandelwegen buiten de stad.

 Verkeersmaatregelen kindvriendelijke zones, vaste straatspeeldagen organiseren, beperken 
oponthoud voor sporters, fietsers voorrang (bv. rotondes).

 Natuurlijk spelen uitbreiden (in Harlinger Bos) en uitdagender maken, grotere ruige 
natuurgebieden, natuureducatie(park), pluktuin, algemeen meer bomen planten en gemeente 
groener maken, wandel- en beweegroutes door het groen (met workoutparcours), wandel- en 
fietsroutes door het groen en vergoenen, meer biodiversiteit.

 Zwemmen toestaan, veilige zwemkades/toegangen aanleggen met voorzieningen (toilet en 
kleedruimte), een openluchtzwembad, basketbal in het water (ringen aan kade), fonteinen, zee 
aantrekkelijkere zwemplek maken (vrij van slib), openbare watertoegangen maken voor bootjes 
(hellingen).
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 Fietsroute Wijnaldum-Midlum en naar andere omliggende dorpen de routes sneller maken 
(bruggetjes), aparte fietspaden aanleggen (los van auto en voetgangerverkeer).

 Anders: samen sporten promoten (beweegclub), wandelroutes promoten, hondenspeelplaats en -
losloopgebied, focus op bewustwording (niet aanbieden van meer beweegfaciliteiten), overdekte 
speel- mogelijkheid.

Initiatieven:
 Ruim 60% kent de sportcontrainer. Slechts 2 respondenten gebruiken deze.
 Mogelijke locaties contrainer: het strand, Harlingerbos, de Haven, Oosterpark, Balkland, bij Het 

Trefpunt, Willemskade, Midlum sportveld, parkeerplaats Westzeedijk, Hermespark, Kaatsveld, bij 
Waddenhal, op de IJsbaan, wisselend door alle buurten, op open terrein (i.v.m. vandalisme), op 
speelplekken of sportveldjes zodat kinderen erbij kunnen, bij scholen, ergens overdekt.

 Ruim 70% wist niet van de plannen van het Balklandterrein af.
 Extra gewenste voorzieningen Balklandpark: waterspeeltuin, polsstokspringen, meer groen 

(avontuurlijk aangelegd voor kinderen), goede verlichting tegen hangjeugd (helemaal met senioren 
die rondom wonen), sporttoestellen zonder lawaai, fitnessapparatuur, hondenparkje (bewegen met 
hond), waterpunt, sportcontainer, trim/stormbaan, substeiger, beweegtoestellen voor ouderen, 
zwemmogelijkheid, beachvolleyball (kan ook bij Waddenhallen), goede verharde (skate)paden, 
honkbalveld, CruijffCourt, trampolines, kaatsmuur (tennis), jeu de boules, bbq plekken en bankjes, 
blote voetenpad, schommels.

 Eigen initiatieven: Beweeglint Plan-Zuid (vanuit Wijkplatform Plan Zuid), Vitality club, beachvolleybal 
(Waddenhal/ Balkland), vast sportparcours langs de zee, meer aandacht aan groenbeheer (recreatie 
voor ouderen), honkbal-softbalveld (groei vanuit Vereniging), natuurspeelplaats voor kinderen, 
skeelerbaan (verschillende doeleinden en combineren met andere sportfaciliteiten zoals 
contrainer).

Kaartonderzoek: Heel Harlingen Beweegt! (Maptionnaire)

 Respondenten: 59 respondenten, 109 bezoekers, 154 antwoorden aangegeven op de kaart.
 Meeste respondenten komen uit Groot Ropens en Ludinga, Het Oosterpark en de Binnenstad (elk 

meer dan 10 respondenten).
 De sportcontainer is bij 90% wel bekend, maar wordt slechts gebruikt door ca. 20%.
 Voor een kaarsmuur is weinig interesse (6% is geïnteresseerd).
 30% van de respondenten is bekend met de ontwikkeling van het Balklandpark.


