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Hoogenboom 

Beste meneer Wildeboer, 

Op 6 april 2020 stuurde u een vraag over 2 ingezonden stukken in de Harlinger Courant (HC). 
U vraagt naar de inhoudelijke onderbouwing van het gevoerde beleid. In deze brief geef ik u 
antwoord. 

Bosplantsoen 
Allereerst wil ik u melden dat het bosplantsoen bij de Spoorstraat zijn verwijderd voor de 
aanleg van een vrijliggend fietspad in opdracht van de Raad. Hieronder treft u het artikel aan 
dat in de HC is geplaatst: "Ruimte voor fietspaden langs de Spoorstraat". 
* 12-3-2020 om 11:28 
In opdracht van de gemeente Harlingen zijn vorige week bomen gekapt aan de Spoorstraat. 
Daardoor is er ruimte voor de aanleg van vrijliggende fietspaden. De Spoorstraat is de enige 
belangrijke doorgangsweg waar nog geen vrijliggende fietspaden zijn. Bij de herinrichting 
van de Spoorstraat komt daar verandering in. Hierdoor worden ook de fietspaden tussen de 
Stationsweg en de Westerzeedijk aan elkaar verbonden. Ingenieursbureau Adonin uit 
Harlingen is in samenwerking met het team Openbare Werken en architect Nynke-Rixt 
Jukema bezig om een ontwerptekening te maken van de Spoorstraat. Deze ontwerptekening 
is nu bijna klaar. Het is best een lastige klus om een goed en mooi ontwerp te maken. De 
huidige weg is niet heel erg breed en vooral bij de Trambrug is het passen en meten om hier 
vrij liggende fietspaden te realiseren. De gekapte bomen worden in het nieuwe plan 
vervangen door nieuwe bomen. Ook komt er een mooie haag tussen het parkeerterrein en de 
Spoorstraat, zodat ook de Spoorstraat een prettige openbare omgeving wordt.* 

Groenstrook Spoorstraat 
De bewuste groenstrook aan de Spoorstraat is vroegtijdig verwijderd i.v.m. aanvang van het 
broedseizoen, waardoor op de plaats van de groenstrook voorafgaand aan de reconstructie 
nieuwe kabels kunnen worden gelegd. 
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Harmenspark 
In één van de stukken staat ook dat er bomen in het Harmenspark zijn gekapt. Dit klopt en 
daarover heeft de gemeente niet gecommuniceerd. Onze excuses hiervoor. De reden dat 
hier een tweetal bomen zijn gekapt kwam, doordat de stormen de bomen dusdanig hadden 
"geraakt" dat wij niet meer konden instaan voor de veiligheid. Wij hebben de bomen 
verwijderd en er zullen nieuwe voor in de plaats komen. 

Bomen Zuiderhaven 
De bomen aan de Zuiderhaven waren ziek en zijn om deze reden gekapt. Ook deze bomen 
worden vervangen. 

Populieren lndustrieweg 
De populieren aan de lndustrieweg zijn in overleg met de buurtbewoners gekapt, ze waren 
over hun houdbaarheidsdatum heen met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Hiervoor in de 
plaats hebben we, in overleg met de aanwonenden, gekozen voor bomen met ook 
fruitbomen erbij. De bodem wordt niet alleen als gazon ingericht, maar er komt ook een 
kruidenrijk gedeelte. 

Biodiversiteit 
De gemeente Harlingen is de biodiversiteit juist aan het vergroten. Alle nieuw ingezaaide 
bermen zullen met een speciaal, op de grondsoort aangepast, kruidenachtige/grassen 
worden ingezaaid. Hieronder kunt u lezen wat we de afgelopen tijd gedaan hebben en nog 
gaan doen om de biodiversiteit te vergroten: 
Onze groenvoorziening is al een aantal jaren bezig om in kleine en grotere projecten de 
biodiversiteit te vergroten. Dit doen wij door middel van kruiden rijk gras en natuurlijke 
oevers en borders met vaste planten aan te leggen, om zo de insecten de kans te geven om 
aan voedsel te komen en de mogelijkheid bieden zich voort te planten. Zo zijn er rond de 
N31 de meeste stukken grond ingezaaid met kruiden rijk gras, dit zal zich nog verder moeten 
ontwikkelen, omdat er door grondwerk vaak ook zaden ontkiemen die de overhand nemen 
zoals melganzenvoet, koolzaad en grassen. Om de ingezaaide planten de ruimte en licht te 
geven is het nu de juiste tijd en manier van maaien van levensbelang. 
Ook een taak van de groenvoorziening is om met een maaischema te werken. 
Elk type berm of kruidenrijk gras heeft een eigen onderhoudsplan, dat is vastgelegd, zodat 
de maaier weet welk onderhoud waar en wanneer moet plaatsvinden. De rest is voor de 
natuur ..... 

Engelse tuin 
Om te beginnen, mooi dat er mensen zijn die steeds meer oog hebben voor de wilde planten 
en bloemen in bermen en ook op het talud van de Engelse tuin. Het talud van de Engelse 
tuin is in twee verschillende delen opgedeeld. 
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Een deel is aangemerkt als gazon en het andere deel als kruiden rijk gras waar ook de wilde 
tulpen en vogelmelk staan. Het deel gazon wordt vaker gemaaid om zo ook een dichte 
grasmat in stand te houden en dit is ook het deel wat nu is gemaaid. Door te maaien blijft er 
een sterke grasmat over die de grond bijeen houdt. Het andere deel komt niet eerder aan de 
beurt, als de wilde tulpen zijn uitgebloeid en dit zal niet eerder zijn dan juni/juli. Verder is 
het zo dat door deze manier van onderhoud deze soorten in stand worden gehouden, 
waardoor wij een hogere biodiversiteit verkrijgen en behouden. 

Tot slot 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen? Stelt 
u ze gerust aan Frank Hoogenboom, teamleider groenvoorziening. Hij is bereikbaar via 
f.hoogenboom@harlingen.nl of via het KCC (klantcontactcentrum) 14 0517. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
van de gemeente Harlingen 
ta , 
·.,,,,.,--<.·~.:~:~---- ' ~-·-·'D 
~~u-is_. __ ~ _ 

afdelingsmanager Beleid en Regie 
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