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Beleid en voorgaande fasen als vertrekpunt

Harlingen creëert met het nieuwe
Westerzeedijkgebied een aantrekkelijk recreatiegebied
voor inwoners en een groen welkom tot de stad. Het
Westerzeedijkgebied heeft prachtige mogelijkheden
om niet alleen het toerisme van Harlingen te
versterken, maar ook om een fijne plek te bieden
aan inwoners om te recreëren. De gemeente zet zich
in om de potentie van deze plek te verzilveren. Het
Westerzeedijkgebied wordt een parkgebied, dat dé
schakel vormt tussen stad, dijk en buitengebied.
Een fijne plek voor toeristen en Harlingers, om te
bewegen, rust te vinden of lekker te spelen.
Een belangrijk onderdeel van het gebied is de
ontwikkeling van het Balklandpark. Hiervoor is nu
een voorlopig ontwerp opgesteld.
In 2018 werd de Toeristische Visie Harlingen
vastgesteld. Een belangrijke pijler hierin is de
functie van Harlingen als dé zeehavenstad van
Friesland. Het Westerzeedijkgebied, gelegen
tussen de Willemshaven, Waddenzee, binnenstad
en buitengebied (met de Nieuwe Afsluitdijk)
heeft in dit perspectief een strategische ligging.
In 2018 is dan ook besloten om de toeristische
en recreatieve mogelijkheden van het gebied te
benutten en te versterken. Op regionale schaal zal het
Westerzeegebied een groene schakel gaan vormen
tussen de Waddenzee en het achterland; op lokale
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schaal verbindt het binnenstad en buitengebied.
Park voor de Harlingers
Dit document, het voorlopig ontwerp (VO) voor
het Balklandpark, is een verdere deeluitwerking van
het Voorkeursmodel (vastgesteld november 2018)
en Schetsontwerp (vastgesteld september 2019). Bij
de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied wordt
er ‘logischerwijs’ voortgebouwd op de voorgaande
fases. Het schetsontwerp is een preciezere uitwerking
van het vlekkenplan, het VO weer een preciezere
uitwerking van het Schetsontwerp.
Dit document richt zich op het noordoostelijk deel
van het Westerzeedijkgebied: het Balklandpark. Een
zone die in het Voorkeursmodel is bestempeld als
‘Park voor Harlingers’ waar sport en spel een plek
krijgen.
Balans in sport, spel, rust en natuur
Het bewegen en sporten stimuleren, is een van de
doelstellingen van de gemeente Harlingen. Een
sport- en speelpark als het Balklandpark draagt niet
alleen hieraan bij, maar biedt ook op maatschappelijk
niveau mogelijkheden. Het verbindt bewoners
(kwetsbare groepen participeren in de samenleving),
van de stad , draagt bij aan de integratie van inwoners
en het behoud van het voorzieningenniveau. Kortom
het park vergroot de leefbaarheid van de stad.

Daar waar het gaat om leefbaarheid zijn ook rust en
natuur belangrijke kwaliteiten. De uitdaging voor
dit deel van het Westerzeedijkgebied is dan ook een
juiste balans vinden tussen sport, spel, recreatie en
natuur. Tussen activiteit en rust. Activiteit en functies
zijn nodig om mensen naar dit gebied te trekken rust om bij te dragen aan biodiversiteit en om een
zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. In de
juiste balans is het Balklandterrein hiervoor een
uitermate geschikte plek. Het ligt tegen de binnenstad
aan waar (bijna) geen sport-, spel- en grotere
groenvoorzieningen zijn en is daarmee dus een
mooie toevoeging voor dit deel van Harlingen.

Beeld uit Vlekkenplan (nov 2018)

ontwikkelvlek 1
Zuidergracht

balkland

ontwikkelvlek 2

zeezwembad

ontwikkelvlek 3

parkeerveld
sportfort

strand

Waddenhal

Balklandpark om te rennen, spelen en sporten
ontwikkelvlek 4A
Bolswardervaart

Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp
Bij de transformatie van het Westerzeegebied
naar een aantrekkelijke groene entree en een fijn
verblijfsgebied heeft de ontwikkeling van het
noordoostelijk deel prioriteit. In dit plangebied
rond de hockeyvelden is nu nog weinig te doen;
het is grotendeels ontoegankelijk vanwege de vele
hekken.
Het gebied is in de hoeken goed verbonden
met zijn omgeving door de twee bruggen aan
de oostkant. De toegangen en de paden aan de
westkant zijn echter onduidelijk en verstopt en
dus ook weinig uitnodigend. Maar er staan in
het gebied ook grote gezonde bomen, er zijn
hoogteverschillen, en nog vele andere bestaande
kwaliteiten die gebruikt zijn voor het ontwerp en
de nieuwe inrichting.
In het schetsontwerp is voorgesteld om het gebied
toegankelijk te maken, zijn er paden bedacht en
hekken weggedacht. Hierdoor is er potentieel veel
meer ruimte voor wandelen, sporten, en spelen.
Het schetsontwerp hield echter nog te weinig
rekening met de bestaande bomen en gaf nog
te weinig inzicht in de gewenste activiteiten. In
het voorlopig ontwerp bouwen we voort op het
schetsontwerp en bieden we de basis voor een
latere concrete uitwerking.

ontwikkelvlek 5

singel Zeehoeve

Paden door het gebied
uitbreiding
camping Zeehoeve

wandelroute
WesterzeedijkByniastate

camping
Zeehoeve

Schetsontwerp(september 2019)
Zachte wereld van gras en riet
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Uitgangspunten en principes

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten voor het
Balklandpark zijn;
•
Een juiste balans tussen activiteit en rust;
•
De toegankelijkheid en zichtbaarheid van het
gebied vergroten;
•
Bestaande context als vertrekpunt en deze
versterken.
Balans activiteit en rust
Om de levendigheid en de sociale veiligheid te
vergroten, is het belangrijk dat de kwaliteit en
mogelijkheden van het park een brede doelgroep
(van jonge kinderen tot ouderen) aanspreken en

verleiden hier gebruik van te maken. Uit gesprekken
met direct omwonenden en potentiële gebruikers (de
Focusgroep) is gebleken dat er vooral behoefte is aan
aanvullend programma waar veel mensen gebruik
van kunnen maken.
Het park moet programma bieden voor:
•
Jonge kinderen
Avontuurlijke en natuurlijke speelaanleidingen.
Klim- en klautertoestellen en spelen met water.
•
Jongeren
Ruimte om te sporten met bijvoorbeeld een
SUP-steiger, fitnesstoestellen, voetbalplek en
plekken om in het gras te liggen.
•
Volwassenen
Fitness, substeiger, route voor joggen.
•
Ouderen
Fijne wandelroutes en rustige plekken met zitjes
Ook door middel van beplanting zal er in balans
een gevarieerde invulling worden gerealiseerd.
Dichtere beplanting, afgewisseld met open gebieden.
Hiermee worden meerdere ervaringen gecreëerd die,
in dit toch niet al te grote gebied, meerdere mensen
zal aanspreken en het gebied groter doet lijken.
Een gevarieerde invulling draagt tevens bij aan de
biodiversiteit.

Een park voor jong en oud
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Een park voor mens en dier

Toegankelijkheid en zichtbaarheid vergroten
Wie nu door het gebied loopt, ontkomt niet aan
de visuele impact van de hekken. Een belangrijke
voorwaarde voor succes is het vriendelijker maken en
toegankelijker laten ogen van het gebied door het te
‘onthekken’. Uitgangspunt is dat alle hekken, behalve
rond de hockeyvelden, verdwijnen. Beplanting wordt
ingezet om zo natuurlijk mogelijke afscheidingen te
maken. Verder zijn de toegangen aan de westzijde
belangrijk. Zeker de doorsteek tussen de waddenhal
en hockeyvelden is belangrijk voor het plan en krijgt
daarom bijzondere aandacht.

Bestaande context vertrekpunt en

versterken
Het Balklandpark heeft de nodige context waar
rekening mee gehouden gaat worden. In de eerste
plaats zijn er de bewoners rondom het park, in
de woonarken en van woningen in Plan Zuid. De
functies en beplanting zijn zo gepositioneerd dat
mogelijke overlast vanuit het park zoveel mogelijk
beperkt blijft.
Tevens is er sprake van bestaande begroeiing. Een
belangrijk onderdeel van het plan is dat we de
bestaande beplanting als vertrekpunt nemen voor
het plan. Deze bestaande beplanting wordt verder
gevarieerd aangevuld, zodat we met de invulling van
dit gebied bijdragen aan de biodiversiteit.
Een ander belangrijk, niet direct zichtbaar, onderdeel
van de context is de bodemverontreiniging. Het
Balklandpark is een voormalige stortplaats. De
situatie van de bodem gebruiken we om een
‘geaccidenteerd’ landschap te maken. We draaien
het nadeel om naar een voordeel en creëren een
landschap met grasheuvels. Enkele zijn al aanwezig
in het gebied, dat, naast groeimogelijkheden voor
nieuwe beplanting, ook zorgt voor visuele variatie in
het gebied.
Verder hebben we in het plan rekening gehouden
met het feit dat het stevig kan waaien in het gebied.

Solitaire bomen zullen het moeilijk krijgen en
worden vermeden. Beschutting wordt doormiddel
van beplanting gerealiseerd. Het toepassen van vogelen insectvriendelijke soorten als kers, meidoorn en
esdoorn werken uitstekend in struweel en houtwallen
waardoor ook rust ontstaat en er wordt bijgedragen
aan biodiversiteit.

De basis voor het Balklandpark

Basislandschap
•
Bestaande bomen zoveel mogelijk behouden
•
Bomen, bosschages en ondergroei toevoegen
voor meer beschutting
•
Toevoegen van reliëf voor diversiteit park,
aanleiding tot spelen, en omgang met vervuilde
grond
•
Goede aansluiting op de omgeving
•
Paden door het gebied heen voor wandelen,
skaten, joggen
•
Toevoegen van bloemrijke weides

Proces

Bij de totstandkoming van het VO is er over
de invulling van het park, de paden, het groen
en de (plek voor) sport- en spelelementen
gesproken met de klankbordgroep Westerzeedijk,
de Focusgroep (groep van direct betrokken
gebruikers/beleidsmedewerkers), gymleraren van
de RSG Simon Vestdijk, HMHC (hockeyclub),
Zuidergrachtswalbewoners en Wijkplatform Plan
Zuid.
Daarnaast hebben we de uitkomsten van de enquête
Heel Harlingen Beweegt! gebruikt.
Op 1 september is er een gebiedsbrede inloop
georganiseerd.

Basisprogramma
•
Van spel voor de allerkleinste tot rustig zitten
voor de ouderen.
•
Naast duidelijk gedefinieerde functies ook
objecten (denk aan stapel boomstammen) die
voor eigen gebruiksinterpretatie zijn.
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Ingrediënten voor het park:
Open veld
We combineren beplanting met goede routes voor een
aantrekkelijk park

Dichte beplanting

Aantrekkelijk programma voor jong en oud. Er wordt
ruimte gemaakt voor sport en spel, maar ook voor rust.

Vervuilde grond houden we binnen het gebied
en vullen we aan met goede grond voor bomen
en planten

Bomenweide

Bestaande bomen laten we
zoveel mogelijk staan en vullen
we aan met nieuwe bomen en
planten
Planprincipes; vertaling uitgangspunten naar ingrepen tav beplanting
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We gebruiken gelaagdheid in
beplanting tegen wind
We breken de wind door slim om te gaan met beplanting

1. Hele zone als groenparkgebied met veel
beplanting

Toegankelijk maken van het gebied en de functies

2. Locatie voor (mogelijk) programma

3. Nieuwe routes: vloeiende lijnen

4. Programma ligt aan de routes
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We houden rekening met bestaande beplanting:
Goede bomen laten we zoveel mogelijk staan. Bij matige bomen proberen we de omstandigheden
te verbeteren en anders worden de bomen vervangen. Slechte bomen worden gekapt en
vervangen; dit kan ook elders in het gebied zijn indien de groeiomstandigheden op die plek niet
optimaal zijn.

Slim omgaan vervuilde grond door waar nodig af te graven, en dit binnen het gebied te
gebruiken om reliëf te maken.

Rengerspark, Leeuwarden
Referentiebeeld voor het Balklandpark
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Voorlopig ontwerp
Het Balklandpark wordt een echt stadspark dat voor
iedere bewoner en bezoeker iets te bieden heeft:
je kunt er heerlijk een rondje wandelen, je kunt er
rennen, springen, klimmen, sporten en vies worden,
maar ook gewoon genieten op een bankje.
Het meubilair en de speelaanleidingen passen bij de
sfeer van de Westerzeedijk en de Waddenzee: stoer en
robuust en zijn geplaatst in een golvende wereld van
heuvels, lang wuivend gras en groepen bomen die het
gebied een intieme sfeer geven.

Op de volgende pagina ziet u de plantekening voor
het VO. Op de volgende pagina’s wordt dit verder
toegelicht aan de hand van een aantal thema’s. In
hoofdstuk 4 wordt er nader ingezoomd op plekken en
het ontwerp toegelicht aan de hand van profielen en
referentiebeelden.
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Parken uit de buurt als inspiratie voor het Balklandpark, van linksboven naar rechtsonder:
De Wezenlanden Zwolle, Rengerspark Leeuwarden, Brasserie Burgum, Noorderplantsoen Groningen,
Abbingapark Leeuwarden

Plankaart Balklandpark

De Zuidgrachtswal wordt in het VO
buiten beschouwing gelaten. In overleg
tussen gemeente en bewoners wordt dit
nader uitgewerkt
13
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Routing

Door het Balklandpark loopt een doorgaande
hoofdroute die perfect geschikt is voor een
rondje hardlopen of skaten. Deze route heeft een
basisbreedte van 3.5m. Op een aantal plekken
verbreedt het pad zich zodat er een plek ontstaat
die bijvoorbeeld door trimklassen of bootcamp
gebruikt kunnen worden.
Het pad zal in de toekomst worden gekoppeld
aan de nog aan te leggen routes door het
Westerzeedijkgebied, waardoor er een aangetakt
netwerk ontstaat. De aansluiting wordt
vormgegeven bij de uitwerking van andere
onderdelen/deelprojecten van het ruimtelijk
raamwerk.
Naast de hoofdroute komen er kleinere subroutes die kronkelend door het gebied liggen
en alleen geschikt zijn voor wandelaars. Deze
worden uitgevoerd in halfverharding of zijn enkel
gemaaide graspaden die ook spontaan kunnen
ontstaan.
Legenda
Routing

Hoofdpad
(fietsen, wandelen, hulpdiensten)
Subpad
(wandelen, struinen, spelen)
Ontsluitingspaden
Brug

Materiaal

Beton of asfalt
Split, achterhoeks padvast of
houtsnippers
Gemaaid graspad
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+

Van de hoofdroute af naar onverharde paden

Een hierachie tussen een brede hoofdroute en
smallere subroutes

1,5m

Of onverharde of gemaaide wandelpaden
door dichtere beplanting of over
geaccidenteerd terrein.

Halfverhading toepassen bij de wandelpaden;
split, Achterhoeks padvast of houtsnippers.

-0.30

3,5m

Dit kunnen speelroutes zijn waar onverharde
paden samengaan met klim- of trimobjecten.

Binnen het project wordt onderzocht
of cellulose, verzameld uit de
rioolwaterzuivering van Wetterskip Fryslân,
verwerkt kan worden in de paden.

1.00

Doorgaande hoofdroute. Een 3,5m breed verhard pad
van beton of asfalt, breed genoeg voor gecombineerd
gebruik voor skaters, fietsers en wandelaars
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Reliëf

In het gebied zit veel vervuilde grond en puin in
de ondergrond. Dit is een slechte ondergrond voor
planten en bomen en maakt grond afgraven en
afvoeren niet altijd mogelijk.
Om toch beplanting aan te kunnen planten stellen
wij voor lokaal grond af te graven en dit binnen
het gebied te gebruiken om een geaccidenteerd
landschap te maken. Het bestaande reliëf rondom
de sportvelden, zoals de geluidswallen en de
voormalige tribunes van de voetbalvereniging zijn
hiervoor goede aanleidingen.
Afgegraven grond wordt aangevuld met goede
grond voor bomen en planten.

Legenda
Reliëf
Kade
Houten beschoeiing
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Plekken om te liggen of picknicken

Aanleiding voor zitten

Met stevige objecten het reliëf bruikbaar maken

Reliëf als aanleiding tot spelen
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Beplanting

Om een echt park te maken komt er een diverse
vegetatie in het gebied. De onderlaag bestaat uit
gazon en kruidenrijk grasland dat door het reliëf
een golvend landschap vormt.
Nieuwe bomen worden vooral als groepen
geplaatst om beter bestand te zijn tegen de
zeewind. Als soorten moet vooral gekozen worden
voor ‘zee bomen’, die goed passen in dit gebied
en bestand zijn tegen de zilte zeewind. Dit zijn
bijvoorbeeld iepen, esdoorns, berken en wilgen
die bovendien erg aantrekkelijk zijn voor insecten.
In de tussenlaag voegen we heesters toe die
kleurrijk zijn en aantrekkelijk zijn voor vogels;
meidoorn, kornoelje, of krentenboompjes zijn
goede voorbeelden.

Legenda
Boom nieuw
Boom bestaand
Heesters nieuw
Heesters bestaand
Heg om speelveld
Intensief beheerd gras
Extensief beheerd gras
18

Afwisseling tussen ruiger grasland en gazon

Bomenweides

Ruimte voor gazon om te liggen of een balletje te trappen

Routes door dichtere beplanting

Routes langs dichtere beplanting
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Spelen en
gebruik

Het park moet een plek zijn voor iedereen
en vooral goed aansluiten op het aanwezige
programma rondom het Westerzeedijkgebied.
De referentiebeelden geven voorbeelden voor de
verschillende groepen gebruikers. In hoofdstuk 4
wordt er dieper ingegaan op specifieke sport- en
spelaanleidingen per plek.

Legenda
Sportcontrainer/bootcamp
Speeltoren
Speeltuin
Jeu-de-boulesbaan
Houten speelaanleiding
Supsteiger
Speelveldje (25x40m)
Waterspeeltuin
Watertappunt
Zitmeubilair
Prullenbak
Verlichting
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Kinderen 0-6

Aaneengesloten gebied met
speelobjecten en speelaanleidingen

Kinderen 6-12

Avontuurlijk spelen: in een cluster,
maar ook aanleidingen gestrooid door
het park

Jongeren

Doorgaande route voor fietsen en
skaten, en allerlei aanleidingen om te
sporten

Volwassenen

Goede routes om te sporten en te
wandelen, maar ook rustige plekken
om te picknicken of te zitten.

Ouderen

wandelen, zitten, rondkijken
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De Zuidergrachtswal met
woonarken vormt de noordgrens
van het Balklandpark. Om park- en
woonfunctie goed naast elkaar te laten
functioneren, zijn dit uitgangspunten
voor het ontwerp:
•
De Zuidergrachtswal maakt niet
functioneel, maar wel ruimtelijk/
visueel onderdeel uit van het
park.
•
Bufferzone tussen arken en park
bestaat uit beplanting maar
noordzijde van het park wordt
niet geheel dicht gezet.
•
De rijbaan wordt rechtdoor
getrokken.
•
Parkeren vindt plaats aan de
waterzijde van de rijbaan.
22

Deelgebieden | Zuidergracht

•
•
•

Er wordt een keerlus aangelegd.
De doorzichten tussen de
woonboten blijven behouden.
Voor opstallen (zoals hokjes) is
ruimte in de daarvoor bedoelde
strook bij de woonboten
(waterzijde rijbaan).

Parkinrichting

Geluidswal hockeyvelden wordt
gebruikswal

woonboot

pad en P

houtsingel

pad

2.50

0.70

1.10

De inrichting van de
Zuidergrachtwal wordt in nader
overleg met de inwoners van de
woonarken verder uitgewerkt

hoofdpad

houtwal+hek

gebruiksheuvel

hockeyveld

3 50
5,00

Doorsnede 5 - plan

+1.6?

doorsnede 5 - VO nieuwe situatie

woonboot

Doorsnede 5 - bestaande situatie

pad en P

voormalig sportveld

houtwal

geluidsheuvel

hockeyveld
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Dit is de entree van het park aan de
noordzijde van het gebied vanuit Vlek
2 en de wijk Plan-Zuid. Het wordt een
reliëfrijk gebied dat ruimer is opgezet
en dat plekken voor rust biedt. Hier
komt een aaneengesloten speelplek
voor kinderen van 0-6 jaar. Het pad
langs de Bolswardervaart wordt
behouden.

24

Deelgebieden | Noordzijde Balklandpark

Voor dit noordelijke deel van het park heeft de
werkgroep Balklandpark-Noord (bewoners van de
Zuidergrachtswal) een Right to Challenge aanvraag
gedaan bij de gemeente. De werkgroep gaan een
ontwerp uitwerken voor dit deel van het park. Het
voorliggende voorlopig ontwerp biedt de kaders
en de basis voor deze uitwerking, met de volgende
ruimtelijke voorwaarden:
•
Gebiedsafbakening. Balklandbruggetje valt
buiten de scope.
•
De basis van het ontwerp van de werkgroep
is de hoofdstructuur (het ‘casco’) van het
voorliggende voorlopig ontwerp.
•
De inrichting van de Zuidergrachtswal valt
buiten de scope van de ontwerpopgave. Over de
eigendomssituatie, inrichting, tuintjes en hokjes
aan de Zuidergrachtswal gaat de gemeente
separaat in overleg met bewoners van de
Zuidergrachtswal.
•
De werkgroep gaat uit van de kaders die
zijn opgenomen in het voorkeursmodel en
schetsontwerp Westerzeedijk.
•
Inrichting van het noordelijke terreindeel draagt
bij aan het groene en stedelijk/sportieve karakter
van het deelgebied en sluit dus naadloos aan op
de rest van het park.
•
Tussen het Balklandbruggetje en de westkant
van het park wordt een (breed, doorgaand)
betonpad (hoofdpad) aangelegd, dat aansluit op
het pad dat van noord naar zuid door het park
loopt.
•
In dit voorlopig ontwerp is een speelplek voor
jonge kinderen ingetekend in het gebied dat

•

•
•

•
•

aan de werkgroep beschikbaar wordt gegeven.
De gemeente verwacht van de werkgroep extra
aandacht voor speelmogelijkheden voor jonge
kinderen in dit deel van het park.
De werkgroep moet een goede invulling geven
aan een bufferzone tussen hockeyvelden en
sport- en spelactiviteiten.
Bestaande bomen en ander groen in dit gebied
blijft staan, tenzij dit van slechte kwaliteit is.
Er wordt rekening gehouden met de
bodemverontreiniging in het gebied. Dit houdt
in ieder geval in dat er een voldoende dikke
deklaag wordt aangebracht. Er vinden geen
graafwerkzaamheden (aanleg waterpartijen) en/
of bodemsanering plaats.
Bestaande functies (Waddenhal, hockeyvelden)
blijven behouden.
De robuuste inrichting van het park verwijst
naar de historie van deze plek.
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Deelgebieden | Noordzijde Balklandpark

Wandelpad langs de
Bolswardervaart

Speelplek voor kinderen 0-6 jaar

0.6

2.1

3.00

Heuvels in het groen

gebruiksheuvel

pad

pad

hoofdpad

speelheuvel 0-6 jaar

houtsingel

pad

Bolswardervaart

pad

priveterrein

Bolswardervaart

pad

priveterrein

5,00
3 50

Doorsnede 6 - visie

1.2

doorsnede 6a kijkrichting noord - VO nieuwe situatie

houtsingel

Doorsnede 6 - huidige situatie

voormalig sportveld

tribune

houtsingel
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Vanuit bewoners is duidelijk een
wens naar voren gekomen voor een
plek waar met water gespeeld kan
worden. Op de plek waar vroeger ook
water heeft gelegen wordt een nieuwe
‘vaart’ uitgegraven. Hier kan over het
water worden geklauterd en is aan de
oostzijde plek voor een substeiger.
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Deelgebieden | Nieuw water

25 x 40m

Waterspeeltuin

Heldere overzichtelijke oversteek

Substeiger. Kans om te combineren
met de oversteek
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4

Reliëfrijk gebied met de meeste
uitdagingen voor de wat oudere
kinderen. Hier komt dé trekker voor
de jeugd, er kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een mega klimtoren. In
nader overleg met de omgeving wordt
een keuze gemaakt over het object.
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Deelgebieden | Oostzijde Balklandpark

2.50

Eén object als hoofdtrekker voor kinderen 6-12 jaar,

klimmuur

hoofdpad

uitbreiding sporthal/tijdelijke speelplek
32

0.40

1.00

Avontuurlijke speelaanleidingen voor kinderen
6-12 jaar Als de Waddenhal wordt uitgebreidt, dan
kunnen deze worden verplaatsen

klimtoren

speelheuvel

pad

Bolswardervaart

pad

appartementen

Bolswardervaart

pad

appartementen

3 50
5,00

doorsnede 7a kijkrichting noord - VO nieuwe situatie

sporthal

voormalig sportveld

doorsnede 7a kijkrichting noord- bestaand

Doorsnede 7

houtwal
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Doorgaande route die mogelijk in de
toekomst verbonden zal worden met
het centrum van Harlingen via een
voetgangersbrug over het spoor heen.
Bewoners van de Zuidergrachtswal
kunnen gebruik maken van de nieuwe
route. De oude route wordt een
wandelverbinding.

32

Deelgebieden | Westzijde Balklandpark

Wandelpad op voormalige
toegangsweg Zuidergrachtswasl

hoofdpad

wandelpad

sloot

pad

5,00
3 50

Doorsnede 1 - plan

hoofdpad

brandweerterrein

pad naar
woonboten

doorsnede 1 - bestaand

Doorsnede 1 - huidige situatie

sloot

sloot

pad hockeygebouw

3 50
5,00

doorsnede 3 - VO nieuwe situati

Doorsnede 3 - plan

-0.30

-0.30

doorsnede 1 - VO nieuwe situatie

parkeerplaats

-0.30

-0.30

1.00
ontwikkelvlek 2

0.75

Doorgaande route

2.20

Doorgaande route

pad

parkeerplaats

sloot

pad hockeygebouw

doorsnede 3 - bestaand

Doorsnede 3 - huidige situatie
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Het nu nog onbestemde gebied tussen
Waddenhal en parkeerplaats wordt
de sportplek van het park. Hier is
ruimte voor fitnesstoestellen en kan
bovendien verder worden aangevuld
met diverse trimobjecten. De
verspringbak die nu in het noorden
ligt wordt ook naar deze locatie
verplaatst zodat deze makkelijker te
bereiken is.
De weg die nu aan de noordkant van
de Waddenhal loopt wordt onderdeel
van het padennetwerk en wordt zo
ingericht dat aan weerszijden van het
pad ruimte komt voor beplanting.
Op dit pad komt een 100m lange
sprintbaan die met thermoplast wordt
aangegeven.
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Deelgebieden | Waddenhal

Concentratie trimobjecten

sloot

grasveld

bootcamp

pad

terras

sporthal

Doorsnede 7 - plan
doorsnede
4a - VO nieuwe situatie

parkeerplaats

Doorsnede 7 - huidige situatie

Ruimte voor groen tussen pad en
Waddenhal

0.5

-0.30
parkeerplaats

Fraaie windsingel tussen pad en
hockeyvelden

0.80

2.20

Locatie Sportcontrainer

Mooie grote bomen blijven staan,
en voorterrein Waddenhal wordt
meer onderdeel van park

sloot

doorsnede 4a - bestaand

grasveld

hockeyveld pad

houtsingel hoofdpad

Doorsnede 10 - plan

4,00

3 50
5,00

sporthal
4,00

doorsnede 10 - VO nieu

fietsparkeerplek

sporthal

hockeyveld pad

houtsingel

Doorsnede 10 - huidige situatie

weg

sporthal
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doorsnede 10 - bestaan
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De geluidswal tussen de Waddenhal
en woonarken aan de Westerzeedijk is
nu nog een onbestemd grondlichaam.
Bovenop de wal is het relatief droog
waardoor de bomen in slechte conditie
zijn, aan de voet van de wal is er juist
vaak wateroverlast.
Om dit te verbeteren komt het pad
noorderlijker te liggen waardoor het
reliëf flauwer kan worden gemaakt.
De bomen bovenop de heuvel maken
plaats voor kruidenrijk grasland wat
bovendien zeer aantrekkelijk is voor
vogels en insecten. Bovenop de wal kan
er ruimte ontstaan voor een gemaaid
pad die maar enkelen zullen ontdekken
en gebruiken.
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Deelgebieden | Zuidzijde Waddenhal

Kruidenrijk grasland voor meer
insecten, en bomen aan de
zuidhelling voor meer dekking aan
de woonarken

0.70

2.00

De wal meer onderdeel maken van
het park

sporthal

fietsparkeerplek

gebruiksheuvel

hoofdpad

weg

woonboten

3 50
5,00

doorsnede 9 - VO nieuwe situatie

Doorsnede 9 - plan

sporthal

fietsparkeerplek

pad

geluidsheuvel

doorsnede 9 - bestaand

Doorsnede 9 - huidige situatie

weg

woonboten
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B1

Plankaart met fasering
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B2

Onderdelen nader uit te werken in
Definitief Ontwerp

In het Definitief Ontwerp zal verder worden ingegaan
op de volgende onderdelen en zullen de volgende
onderdelen worden aangeleverd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantekening schaal 1:500 (hoog detailniveau)
(Principe)profielen 1:200/1:100
(Principe)details 1:50/1:20
Maten- en peilenplan (globaal)
Ontwerp bouwkundige elementen (eventueel
i.s.m. derden)
Materiaalkeuze (oa hekken rond hockeyveld)
Meubilairkeuze (oa verlichting)
Verhardingsontwerp (indicatief met principes
voor kapnaden, richtingen, patronen,
opsluitingen e.d.)
Beplantingsontwerp (positie, soorten,
plantverbanden, bloeitijd), hierbij houden we
rekening met opmerkingen uit de omgeving.
Beheeruitgangspunten.
Bondige toelichtende tekst
Mocht er bij HMHC een extra inspelveldje
worden gerealiseerd dan zal gekeken moeten
worden naar oa aansluiting en ontsluiting.

Vanuit de klankbordgroep zijn onderstaande
onderwerpen aangedragen die in de DO fase verdere
aandacht behoeven:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nabij het parkeerterrein.
Fruitbomen en/of kastanjebomen in het park
(onderdeel van het beplantingsplan).
Verlenging talud van de geluidswal bij de
woonboten Westerzeedijk.
Beplanting van de geluidswal met groenblijvende
en besdragende struiken (onderdeel van het
beplantingsplan).
Onderzoeken van het toegankelijk maken van de
Balklandbrug voor mindervaliden.
Voldoende open plekken om te zitten en te
zonnen.
Bankje(s) bij de jeu-de-boulesbaan.
Voor de veiligheid geen dichte beplanting dicht
langs de hoofdpaden.
Uitwerken van een verlichtingsplan (verlichting
langs de hoofdpaden) met oog voor veiligheid en
natuur.
Uitwerking locaties bankjes langs de hoofdpaden
(in ieder geval op rustige plekken).
Burgers betrekken bij aanleg en beheer van het
park als onderdeel van het beheerplan.

Routering fietsers en fietsparkeren bij de
Waddenhal en HMHC.
Onderzoeken van het plaatsen van een openbaar
toilet in het Westerzeedijkgebied, bij voorkeur
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