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Legenda

Knelpunten
punten die beweging of gebruik 
van de openbare ruimte beperken 

Kansen
verbetermogelijkheden die gebruik
en beweging kunnen s�muleren

Routes en gebruik
fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

sportcontainer

Favoriete plekken 
plekken waar bewoners graag
gebruik van maken

bestaande speel- of sportpleknr.

•  outdoor �tness voor ouderen
•  beweegtoestellen langs groene routes
•  nieuwe sporten introduceren: honkbal, 

volleyball, parcours, mountainbikebaan, 
jeu de boules

•  verlichting langs looproutes
•  extra watertappunten
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•  meer speelgroen (bos, klimbomen) 
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langs �etspaden

•  veilige zwemmogelijkheden creëeren 
•  buitenzwembad

•  gescheiden �ets- en wandelpaden 
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•  autoverkeer verminderen, langzaam verkeer 
voorrang verlenen
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•  buitenzwembad

•  gescheiden �ets- en wandelpaden 
aanleggen

•  autoverkeer verminderen, langzaam verkeer 
voorrang verlenen

Kansen voor heel Harlingen

Verbeterrich�ngen

nr.

Sportcontrainer

bekend

onbekend

Balklandpark

bekend

onbekend

Goed sport, spel en beweging

JA!

best welneutraal

niet 
echt NEE!

Ac�viteiten

hardlopen 
wandelen

fietsen
hond uitlaten

picknick
ontspannen

anders

elke dag

paar keer 
per week 

paar keer 
per maand 

nooit

anders

Gebruik

50+

Respondenten

meer 
beweegroutes

meer 
ac�viteiten

meer aanbod bij 
speel- en sportplekken

vindbaarheid 
plekken

anders

30-39

40-49

20-29

0-19

Kansen voor heel Harlingen
BEWEGING
• outdoor fitness voor ouderen
• beweegtoestellen langs groene 
routes
• nieuwe sporten introduceren: 
honkbal, volleyball, parcours, 
mountainbikebaan, jeu de boules

GROEN
• meer speelgroen (bos, klimbomen)
• natuureducatie
• grote natuurspeelplek
• hondenlosloopgebied en speelveld
• meer en diverser groen èn 
beschutting langs fietspaden

LANGZAAM VERKEER
• gescheiden fiets- en wandelpaden 
aanleggen
• autoverkeer verminderen, langzaam 
verkeer voorrang verlenen

WATER
• veilige zwemmogelijkheden creëren
• buitenzwembad

STRAATMEUBILAIR
• verlichting langs routes
• extra watertappunten
• bankjes langs (wandel)routes17

02

04

12

03a

03b

10

09

00

11

06

18

01

16

15a

15b

05d

05a

14

08a

08b

08c

wandelen in en 
rond Harlingen

mooie natuur 
op Pollendam

met de 
kinderen

hardlopen (rust 
en ruimte)

leuk met de 
kinderen

leuk voor 
jong en oud

voetbalmogelijkheid 
ontbreekt

sportplekken 
FC Harlingen

mooi speelveld 
voor de jeugd

honden worden 
hier uitgelaten

leuk spelen, 
mooi en veilig

leuk 
spelen

beweegtoestellen en jeu de 
boules voor ouderen

gedateerd maar
leuk spelen

iets nieuws om 
mee te spelen

wandelen met 
kinderen (�etsen 
zonder verkeer)

onderhoud achterstallig

ondiep waterspel 
toevoegen

iets voor ouderen (bv. 
bankje voor wandelaars)

heerlijke 
open plek

veel kattenpoep 
in het zand

strand wordt nog �jner 
als het schoner is

mag niet meer

hangjeugd blokkeert 
doorgang

auto’s rijden 
gevaarlijk hard

een 30 km weg 
van maken

harloop en skeelerroute
onderbroken door vele 
zijstraten met auto’s en 
stoepjes

hondenpoep
asociale mensen

afval van jeugd

gesloten, geeft 
beklemmend gevoel

doorzetten 
Windelpad

stoepen liggen 
scheef

beweegtoestellen voor ouderen
(roeien of �etsen)

zebrapad 
ontbreekt

leuk tussen de 
bloemenvelden

kruising voetganger 
onvriendelijk

gebruik sportcontainer
is er nu niet meer

lekker hardlopen op 
de pier

genieten van strand en zee

speelplek voor kinderen toevoegen
(zie bv. Makkumerstrand) 

iets voor jongere 
kinderen (0-8)

lekker wandelen en 
�etsen richting 
Zürich (rustig)

meer bankjes en 
prullenbakken

leuk met de 
kinderen

water gevaarlijk voor 
kleine kinderen

BALKLANDPARK

huidige locatie 
sportcontainer

kans ontwikkeling
(zoveel ruimte en 
groen - bv. 
natuureducatie of 
openluchtzwem-
bad)

te druk met auto’s 
in binnenstad

een van het 
weinige 

speelgroen

wandelen met 
hond

hangjeugd en 
drugsdealers

gevaarlijke 
verkeerssituaties

verlichting

auto’s rijden 
te hard

+ trapjes om 
uit water te 
komen

kaatsbaan 
omheinen met 
balken

auto’s rijden te hard

bomen (beschut-
ting) langs �etspad 
tunnelbak

�etsroute langs 
Bolswardervaart

auto’s rijden gevaarlijk hard

auto’s rijden gevaarlijk hard
buitendijks �etsen

wordt hard 
gereden

speel en sportroute 
noord-zuid

centraal voet- en 
basketbalveld

HARLINGER BOS

volleybal

outdoor �tness 
voor ouderen

FC

16

08c
08b

02

10

01

auto’s rijden te hard

parkeren 
onoverzichtelijk

verkeer te hard

betere locatie voor 
speelplek

watersporten aanbieden 
(surfen, subben, kano)

bespeelbaar 
groen aanleggen

zwemmogelijkheid 
aanbieden

sportparcours 
langs zee

kwiek-route

beweegtuin

oversteek
brug of pont

�etsroute

skeeleren in de 
zomer; schaatsen 
in winter

�tnesstoestellen

�etsroute
naar 
Wijnaldum

hele jaar 
openstellen

speelbosjes en 
heuvel uitbreiden

pad met 
scheuren

veel 
autoverkeer

ravotten in 
het groen

ballenvanger

natuurijsbaan

smalle 
�etsoversteek water toegan-

kelijk maken

nieuwe skatetoestellen; 
beter basketbalveld

wandelroutes en 
infobord in bos 

meer gebruiks-
groen toevoegen

natuurlijk spelen 
toevoegen

meer natuurlijk 
spelen

Legenda

Knelpunten
punten die beweging of gebruik 
van de openbare ruimte beperken 

Kansen
verbetermogelijkheden die gebruik
en beweging kunnen s�muleren

Routes en gebruik
fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

sportcontainer

Favoriete plekken 
plekken waar bewoners graag
gebruik van maken

bestaande speel- of sportpleknr.

•  outdoor �tness voor ouderen
•  beweegtoestellen langs groene routes
•  nieuwe sporten introduceren: honkbal, 

volleyball, parcours, mountainbikebaan, 
jeu de boules

•  verlichting langs looproutes
•  extra watertappunten
•  bankjes langs (wandel)routes

STRAATMEUBILAIR

BEWEGING

GROEN

WATER

LANGZAAM VERKEER

•  meer speelgroen (bos, klimbomen) 
•  natuureducatie
•  grote natuurspeelplek
•  hondenlosloopgebied en speelveld
•  meer en diverser groen én beschutting 

langs �etspaden

•  veilige zwemmogelijkheden creëeren 
•  buitenzwembad

•  gescheiden �ets- en wandelpaden 
aanleggen

•  autoverkeer verminderen, langzaam verkeer 
voorrang verlenen

Kansen voor heel Harlingen

Verbeterrich�ngen

nr.

Sportcontrainer

bekend

onbekend

Balklandpark

bekend

onbekend

Goed sport, spel en beweging

JA!

best welneutraal

niet 
echt NEE!

Ac�viteiten

hardlopen 
wandelen

fietsen
hond uitlaten

picknick
ontspannen

anders

elke dag

paar keer 
per week 

paar keer 
per maand 

nooit

anders

Gebruik

50+

Respondenten

meer 
beweegroutes

meer 
ac�viteiten

meer aanbod bij 
speel- en sportplekken

vindbaarheid 
plekken

anders

30-39

40-49

20-29

0-19

17

02

04

12

03a

03b

10

09

00

11

06

18

01

16

15a

15b

05d

05a

14

08a

08b

08c

wandelen in en 
rond Harlingen

mooie natuur 
op Pollendam

met de 
kinderen

hardlopen (rust 
en ruimte)

leuk met de 
kinderen

leuk voor 
jong en oud

voetbalmogelijkheid 
ontbreekt

sportplekken 
FC Harlingen

mooi speelveld 
voor de jeugd

honden worden 
hier uitgelaten

leuk spelen, 
mooi en veilig

leuk 
spelen

beweegtoestellen en jeu de 
boules voor ouderen

gedateerd maar
leuk spelen

iets nieuws om 
mee te spelen

wandelen met 
kinderen (�etsen 
zonder verkeer)

onderhoud achterstallig

ondiep waterspel 
toevoegen

iets voor ouderen (bv. 
bankje voor wandelaars)

heerlijke 
open plek

veel kattenpoep 
in het zand

strand wordt nog �jner 
als het schoner is

mag niet meer

hangjeugd blokkeert 
doorgang

auto’s rijden 
gevaarlijk hard

een 30 km weg 
van maken

harloop en skeelerroute
onderbroken door vele 
zijstraten met auto’s en 
stoepjes

hondenpoep
asociale mensen

afval van jeugd

gesloten, geeft 
beklemmend gevoel

doorzetten 
Windelpad

stoepen liggen 
scheef

beweegtoestellen voor ouderen
(roeien of �etsen)

zebrapad 
ontbreekt

leuk tussen de 
bloemenvelden

kruising voetganger 
onvriendelijk

gebruik sportcontainer
is er nu niet meer

lekker hardlopen op 
de pier

genieten van strand en zee

speelplek voor kinderen toevoegen
(zie bv. Makkumerstrand) 

iets voor jongere 
kinderen (0-8)

lekker wandelen en 
�etsen richting 
Zürich (rustig)

meer bankjes en 
prullenbakken

leuk met de 
kinderen

water gevaarlijk voor 
kleine kinderen

BALKLANDPARK

huidige locatie 
sportcontainer

kans ontwikkeling
(zoveel ruimte en 
groen - bv. 
natuureducatie of 
openluchtzwem-
bad)

te druk met auto’s 
in binnenstad

een van het 
weinige 

speelgroen

wandelen met 
hond

hangjeugd en 
drugsdealers

gevaarlijke 
verkeerssituaties

verlichting

auto’s rijden 
te hard

+ trapjes om 
uit water te 
komen

kaatsbaan 
omheinen met 
balken

auto’s rijden te hard

bomen (beschut-
ting) langs �etspad 
tunnelbak

�etsroute langs 
Bolswardervaart

auto’s rijden gevaarlijk hard

auto’s rijden gevaarlijk hard
buitendijks �etsen

wordt hard 
gereden

speel en sportroute 
noord-zuid

centraal voet- en 
basketbalveld

HARLINGER BOS

volleybal

outdoor �tness 
voor ouderen

FC

16

08c
08b

02

10

01

auto’s rijden te hard

parkeren 
onoverzichtelijk

verkeer te hard

betere locatie voor 
speelplek

watersporten aanbieden 
(surfen, subben, kano)

bespeelbaar 
groen aanleggen

zwemmogelijkheid 
aanbieden

sportparcours 
langs zee

kwiek-route

beweegtuin

oversteek
brug of pont

�etsroute

skeeleren in de 
zomer; schaatsen 
in winter

�tnesstoestellen

�etsroute
naar 
Wijnaldum

hele jaar 
openstellen

speelbosjes en 
heuvel uitbreiden

pad met 
scheuren

veel 
autoverkeer

ravotten in 
het groen

ballenvanger

natuurijsbaan

smalle 
�etsoversteek water toegan-

kelijk maken

nieuwe skatetoestellen; 
beter basketbalveld

wandelroutes en 
infobord in bos 

meer gebruiks-
groen toevoegen

natuurlijk spelen 
toevoegen

meer natuurlijk 
spelen

Legenda

Knelpunten
punten die beweging of gebruik 
van de openbare ruimte beperken 

Kansen
verbetermogelijkheden die gebruik
en beweging kunnen s�muleren

Routes en gebruik
fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

sportcontainer

Favoriete plekken 
plekken waar bewoners graag
gebruik van maken

bestaande speel- of sportpleknr.

•  outdoor �tness voor ouderen
•  beweegtoestellen langs groene routes
•  nieuwe sporten introduceren: honkbal, 

volleyball, parcours, mountainbikebaan, 
jeu de boules

•  verlichting langs looproutes
•  extra watertappunten
•  bankjes langs (wandel)routes

STRAATMEUBILAIR

BEWEGING

GROEN

WATER

LANGZAAM VERKEER

•  meer speelgroen (bos, klimbomen) 
•  natuureducatie
•  grote natuurspeelplek
•  hondenlosloopgebied en speelveld
•  meer en diverser groen én beschutting 

langs �etspaden

•  veilige zwemmogelijkheden creëeren 
•  buitenzwembad

•  gescheiden �ets- en wandelpaden 
aanleggen

•  autoverkeer verminderen, langzaam verkeer 
voorrang verlenen

Kansen voor heel Harlingen

Verbeterrich�ngen

nr.

Sportcontrainer

bekend

onbekend

Balklandpark

bekend

onbekend

Goed sport, spel en beweging

JA!

best welneutraal

niet 
echt NEE!

Ac�viteiten

hardlopen 
wandelen

fietsen
hond uitlaten

picknick
ontspannen

anders

elke dag

paar keer 
per week 

paar keer 
per maand 

nooit

anders

Gebruik

50+

Respondenten

meer 
beweegroutes

meer 
ac�viteiten

meer aanbod bij 
speel- en sportplekken

vindbaarheid 
plekken

anders

30-39

40-49

20-29

0-19

Ba
lk

la
nd

pa
rk

Sp
or

tc
on

tr
ai

ne
r

17

02

04

12

03a

03b

10

09

00

11

06

18

01

16

15a

15b

05d

05a

14

08a

08b

08c

wandelen in en 
rond Harlingen

mooie natuur 
op Pollendam

met de 
kinderen

hardlopen (rust 
en ruimte)

leuk met de 
kinderen

leuk voor 
jong en oud

voetbalmogelijkheid 
ontbreekt

sportplekken 
FC Harlingen

mooi speelveld 
voor de jeugd

honden worden 
hier uitgelaten

leuk spelen, 
mooi en veilig

leuk 
spelen

beweegtoestellen en jeu de 
boules voor ouderen

gedateerd maar
leuk spelen

iets nieuws om 
mee te spelen

wandelen met 
kinderen (�etsen 
zonder verkeer)

onderhoud achterstallig

ondiep waterspel 
toevoegen

iets voor ouderen (bv. 
bankje voor wandelaars)

heerlijke 
open plek

veel kattenpoep 
in het zand

strand wordt nog �jner 
als het schoner is

mag niet meer

hangjeugd blokkeert 
doorgang

auto’s rijden 
gevaarlijk hard

een 30 km weg 
van maken

harloop en skeelerroute
onderbroken door vele 
zijstraten met auto’s en 
stoepjes

hondenpoep
asociale mensen

afval van jeugd

gesloten, geeft 
beklemmend gevoel

doorzetten 
Windelpad

stoepen liggen 
scheef

beweegtoestellen voor ouderen
(roeien of �etsen)

zebrapad 
ontbreekt

leuk tussen de 
bloemenvelden

kruising voetganger 
onvriendelijk

gebruik sportcontainer
is er nu niet meer

lekker hardlopen op 
de pier

genieten van strand en zee

speelplek voor kinderen toevoegen
(zie bv. Makkumerstrand) 

iets voor jongere 
kinderen (0-8)

lekker wandelen en 
�etsen richting 
Zürich (rustig)

meer bankjes en 
prullenbakken

leuk met de 
kinderen

water gevaarlijk voor 
kleine kinderen

BALKLANDPARK

huidige locatie 
sportcontainer

kans ontwikkeling
(zoveel ruimte en 
groen - bv. 
natuureducatie of 
openluchtzwem-
bad)

te druk met auto’s 
in binnenstad

een van het 
weinige 

speelgroen

wandelen met 
hond

hangjeugd en 
drugsdealers

gevaarlijke 
verkeerssituaties

verlichting

auto’s rijden 
te hard

+ trapjes om 
uit water te 
komen

kaatsbaan 
omheinen met 
balken

auto’s rijden te hard

bomen (beschut-
ting) langs �etspad 
tunnelbak

�etsroute langs 
Bolswardervaart

auto’s rijden gevaarlijk hard

auto’s rijden gevaarlijk hard
buitendijks �etsen

wordt hard 
gereden

speel en sportroute 
noord-zuid

centraal voet- en 
basketbalveld

HARLINGER BOS

volleybal

outdoor �tness 
voor ouderen

FC

16

08c
08b

02

10

01

auto’s rijden te hard

parkeren 
onoverzichtelijk

verkeer te hard

betere locatie voor 
speelplek

watersporten aanbieden 
(surfen, subben, kano)

bespeelbaar 
groen aanleggen

zwemmogelijkheid 
aanbieden

sportparcours 
langs zee

kwiek-route

beweegtuin

oversteek
brug of pont

�etsroute

skeeleren in de 
zomer; schaatsen 
in winter

�tnesstoestellen

�etsroute
naar 
Wijnaldum

hele jaar 
openstellen

speelbosjes en 
heuvel uitbreiden

pad met 
scheuren

veel 
autoverkeer

ravotten in 
het groen

ballenvanger

natuurijsbaan

smalle 
�etsoversteek water toegan-

kelijk maken

nieuwe skatetoestellen; 
beter basketbalveld

wandelroutes en 
infobord in bos 

meer gebruiks-
groen toevoegen

natuurlijk spelen 
toevoegen

meer natuurlijk 
spelen

Legenda

Knelpunten
punten die beweging of gebruik 
van de openbare ruimte beperken 

Kansen
verbetermogelijkheden die gebruik
en beweging kunnen s�muleren

Routes en gebruik
fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

sportcontainer

Favoriete plekken 
plekken waar bewoners graag
gebruik van maken

bestaande speel- of sportpleknr.

•  outdoor �tness voor ouderen
•  beweegtoestellen langs groene routes
•  nieuwe sporten introduceren: honkbal, 

volleyball, parcours, mountainbikebaan, 
jeu de boules

•  verlichting langs looproutes
•  extra watertappunten
•  bankjes langs (wandel)routes

STRAATMEUBILAIR

BEWEGING

GROEN

WATER

LANGZAAM VERKEER

•  meer speelgroen (bos, klimbomen) 
•  natuureducatie
•  grote natuurspeelplek
•  hondenlosloopgebied en speelveld
•  meer en diverser groen én beschutting 

langs �etspaden

•  veilige zwemmogelijkheden creëeren 
•  buitenzwembad

•  gescheiden �ets- en wandelpaden 
aanleggen

•  autoverkeer verminderen, langzaam verkeer 
voorrang verlenen

Kansen voor heel Harlingen

Verbeterrich�ngen

nr.

Sportcontrainer

bekend

onbekend

Balklandpark

bekend

onbekend

Goed sport, spel en beweging

JA!

best welneutraal

niet 
echt NEE!

Ac�viteiten

hardlopen 
wandelen

fietsen
hond uitlaten

picknick
ontspannen

anders

elke dag

paar keer 
per week 

paar keer 
per maand 

nooit

anders

Gebruik

50+

Respondenten

meer 
beweegroutes

meer 
ac�viteiten

meer aanbod bij 
speel- en sportplekken

vindbaarheid 
plekken

anders

30-39

40-49

20-29

0-19

17

02

04

12

03a

03b

10

09

00

11

06

18

01

16

15a

15b

05d

05a

14

08a

08b

08c

wandelen in en 
rond Harlingen

mooie natuur 
op Pollendam

met de 
kinderen

hardlopen (rust 
en ruimte)

leuk met de 
kinderen

leuk voor 
jong en oud

voetbalmogelijkheid 
ontbreekt

sportplekken 
FC Harlingen

mooi speelveld 
voor de jeugd

honden worden 
hier uitgelaten

leuk spelen, 
mooi en veilig

leuk 
spelen

beweegtoestellen en jeu de 
boules voor ouderen

gedateerd maar
leuk spelen

iets nieuws om 
mee te spelen

wandelen met 
kinderen (�etsen 
zonder verkeer)

onderhoud achterstallig

ondiep waterspel 
toevoegen

iets voor ouderen (bv. 
bankje voor wandelaars)

heerlijke 
open plek

veel kattenpoep 
in het zand

strand wordt nog �jner 
als het schoner is

mag niet meer

hangjeugd blokkeert 
doorgang

auto’s rijden 
gevaarlijk hard

een 30 km weg 
van maken

harloop en skeelerroute
onderbroken door vele 
zijstraten met auto’s en 
stoepjes

hondenpoep
asociale mensen

afval van jeugd

gesloten, geeft 
beklemmend gevoel

doorzetten 
Windelpad

stoepen liggen 
scheef

beweegtoestellen voor ouderen
(roeien of �etsen)

zebrapad 
ontbreekt

leuk tussen de 
bloemenvelden

kruising voetganger 
onvriendelijk

gebruik sportcontainer
is er nu niet meer

lekker hardlopen op 
de pier

genieten van strand en zee

speelplek voor kinderen toevoegen
(zie bv. Makkumerstrand) 

iets voor jongere 
kinderen (0-8)

lekker wandelen en 
�etsen richting 
Zürich (rustig)

meer bankjes en 
prullenbakken

leuk met de 
kinderen

water gevaarlijk voor 
kleine kinderen

BALKLANDPARK

huidige locatie 
sportcontainer

kans ontwikkeling
(zoveel ruimte en 
groen - bv. 
natuureducatie of 
openluchtzwem-
bad)

te druk met auto’s 
in binnenstad

een van het 
weinige 

speelgroen

wandelen met 
hond

hangjeugd en 
drugsdealers

gevaarlijke 
verkeerssituaties

verlichting

auto’s rijden 
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Knelpunten
punten die beweging of gebruik 
van de openbare ruimte beperken 

Kansen
verbetermogelijkheden die gebruik
en beweging kunnen s�muleren

Routes en gebruik
fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

sportcontainer

Favoriete plekken 
plekken waar bewoners graag
gebruik van maken

bestaande speel- of sportpleknr.

•  outdoor �tness voor ouderen
•  beweegtoestellen langs groene routes
•  nieuwe sporten introduceren: honkbal, 

volleyball, parcours, mountainbikebaan, 
jeu de boules

•  verlichting langs looproutes
•  extra watertappunten
•  bankjes langs (wandel)routes

STRAATMEUBILAIR

BEWEGING

GROEN

WATER

LANGZAAM VERKEER

•  meer speelgroen (bos, klimbomen) 
•  natuureducatie
•  grote natuurspeelplek
•  hondenlosloopgebied en speelveld
•  meer en diverser groen én beschutting 

langs �etspaden
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•  buitenzwembad

•  gescheiden �ets- en wandelpaden 
aanleggen
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voorrang verlenen

Kansen voor heel Harlingen
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ontspannen

anders

elke dag

paar keer 
per week 

paar keer 
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nooit
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Gebruik
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Respondenten

meer 
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meer 
ac�viteiten

meer aanbod bij 
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vindbaarheid 
plekken

anders

30-39

40-49

20-29
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Op deze kaart zie je waar de 
speel- en sportplekken in de 
gemeente Harlingen liggen, zoals de 
speeltuinverenigingen, sportveldjes 
en sportclubs. Op de website 
www.buitenspeelkaart.nl/harlingen 
zijn alle openbare speel- en 
sportplekken te vinden met foto’s. 
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Kansen
verbetermogelijkheden die gebruik
en beweging kunnen s�muleren
code gekoppeld aan verbeterplan

bestaand watertappunt

(andere) beweegloca�es en 
-voorzieningen

bestaande speel- of sportpleknr.

C14

Heel Harlingen Beweegt    Kansen- en Verbeterkaart
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Midlum

Beweegroute A
Beweegzone 2

Beweegroute E

Beweegzone 1

Beweegroute B

Beweegroute C

Beweegroute D

Fietsroute Midlum- Wijnaldum

Buitendijkse fiets- en wandelroute

Op deze kansen- en verbeterkaart is te 
zien met welke kansen en knelpunten de 
gemeente actief aan de slag gaat komende 
tijd. Wanneer welke kans of knelpunt wordt 
opgepakt is nog niet precies te zeggen. Dit 
wordt door de gemeente nog afgestemd. 
Natuurlijk zullen bewoners, verenigingen en 
andere belanghebbenden t.z.t. geïnformeerd 
en betrokken worden bij de aanpak van 
kansen of knelpunten.

Legenda

bestaande speel- of sportplek

bestaand watertappunt

sportcontainer

Kansen
verbetermogelijkheden die 
gebruik en beweging kunnen 
stimuleren
code gekoppeld aan verbeterpunt

Legenda

Kansen
verbetermogelijkheden die gebruik
en beweging kunnen s�muleren
code gekoppeld aan verbeterplan

bestaand watertappunt

sportcontainer

bestaande speel- of sportpleknr.

C14

Kansen - en verbetervoorstellen

Bestaande speel-/sportplek
A01 - voetbalveld Schoenenstraat
A02 - verbetering speelplek Liemendijk
A03b - verbetering speelplek De Goudplevier
A04 - verbetering speelplek Paul Krügerstraat
A05b - verbetering speelplek De Finne
A10 - verbetering Speeltuin Bynia State
A16 - verbetering Speeltuin Luddinga
A18 - sportelementen Ligthartpark

Routes en verbindingen
B01 - doorzetten route pontje voor verbin-
ding pieren
B02 - fietspad/hardlooproute zuiderpier
B03 - apart fietspad Spoorstraat
B04 - apart fietspad Oude Ringmuur
B05 - kwiekroute Binnenstad
B06 - herstraten Engelse Tuin
B07 - fietsroute Bolswardervaart
B08 - speelroute Willem Alexanderstraat
B09 - fietsroute Westzeedijk
B10 - verkeersveiligheid Kimswerderweg
B11 - fietsoversteek Kimswerderweg
B12 - paden doortrekken P. J. Troelstrastraat
B13 - kwaliteit fietspad Achlumerdijk
B14 - oversteek Harlingerbos
B15 - oversteek Achlumerdijk
B16 - fietsroute Wijnaldum
B17 - doorzetten fietsroute Windelpad
B18 - Zonnepontje  
B19 - SUP route

Toevoegen/nieuw
C01 - watertappunt Waddenpromenade
C02 - spelen in het groen Noorderkade
C03 - spelen in het groen Oosterstraat
C04 - watertappunt Zuidergrachtswal
C05 - watertappunt Westerzeedijk
C06 - beweegtuin Midlumerlaan
C07 - watersport strand
C08 - sportparcours strand
C09 - bankjes en afvalbak Westzeedijk
C11 - spelen in het groen Jetting
C12 - kaatsbaan omheinen met balken
C13 - bomen tunneldak
C15 - sportvoorzieningen Harlinger Bos
C16 - natuurspeelterrein Harlinger Bos
C17 - watertappunt Harlinger Bos
C18 - natuurijsbaan Harlinger Bos
C20 - bankje(s) Achlumerdijk
C21 - bewegen en spelen in groen De Finne
C22 - watertappunt Harlingerstraatweg
C23 - beweegtuin Midlumerlaan
C24 - verlichting Harlingerstraatweg
C25 - sportvoorzieningen Saltryperlaan
C26 - fierljepbaan

Programma/sociaal
D01 - beperking overlast Engelse tuin
D02 - schaats-/skeelerbaan
D03 - buurtafspraken Oosterpark

Ontwikkeling/zoekgebied
E01 - sportvoorzieningen Balklandpark
E02 - spelen Balklandpark
E03 - beweegmogelijkheden Westzeedijk
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