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Geacht college van B&W van Harlingen
en projectgroep Westerzeedijk 

De klankbordgroep Westerzeedijk heeft tweemaal uitgebreid met de initiatiefnemers (R2C) voor het 
noordelijk deel van het Balklandpark van gedachten gewisseld. Onze conclusie is dat dit een mooie, 
veelbelovende uitwerking voor het noordelijk deel van het Balklandpark is. Onze waardering 
hiervoor. Deze uitwerking biedt ruimte voor natuurlijk spelen, educatie, samenwerking met burgers 
(vrijwiligers) en tegelijk ook ruimte voor volwassenen en ouderen om van de zon en natuur te 
genieten. En het draagt ook nog eens bij aan natuur en biodiversiteit  in onze stad. Wij bevelen  uw 
college van harte aan om dit plan in het definitief ontwerp als uitwerking voor het noordelijk deel 
op te nemen.

De klankbordgroep vraagt bij de uitwerking van het gehele park wel aandacht voor een evenredige 
verdeling van de financiële middelen over alle onderdelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat 
het park eenheid blijft uitstralen. Dit kan door hoofdpaden, verlichting in soortgelijke materialen uit 
te voeren en bijvoorbeeld kruidenrijk grasland in diverse delen terug te laten komen.
Wij bevelen aan dat gemeente en imker samen optrekken om externe financiering te vinden voor de 
bouw van de bijenstal en de educatieve faciliteiten. Wellicht dat in deze fase betrokkenheid van 
Harlinger onderwijsinstellingen bij de inrichting gecreëerd kan worden (zoals bij de vogelkijkhut in 
het Hegewiersterfjild).  
Eenmaal aangelegd, zal het zaak zijn om het onderhoud en beheer van het hele gebied en 
onderdelen goed te regelen. Het noordelijk deel vergt een ander, deels intensiever beheer dan andere 
onderdelen. Dat kan meer kosten met zich meebrengen. Wij hebben begrepen dat de 
initiatiefnemers hier ook al met de gemeentelijke buitendienst contact over hebben gehad. Dat is 
mooi. Een zorgvuldige samenwerking tussen gemeentelijke dienst en vrijwilligers is een uitdaging 
en kan kwetsbaar zijn. Maar het biedt ook een kans om blijvende betrokkenheid van inwoners van 
Harlingen bij het park en de natuur te realiseren.  
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