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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 

De gemeente zet zich in om de potentie van deze 
plek te verzilveren. Het Westerzeedijkgebied wordt 
een parkgebied, dat dé schakel vormt tussen stad, 

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 
voorontwerp opgesteld.

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). 
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. Het 
verbindt bewoners (kwetsbare groepen participeren 
in de samenleving), van de stad en draagt bij aan de 
integratie van inwoners. 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. 

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.

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.

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.1. Hele zone als groenparkgebied met 

veel beplanting

3. Nieuwe routes: vloeiende lijnen2. Locatie voor (mogelijk) programma 4. Programma ligt aan de routes

Toegankelijk maken van het gebied en de functies

In opdracht van:

Gemaakt door:
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Parken uit de buurt als inspiratie voor het Balklandpark:  Rengerspark Leeuwarden, Brasserie Burgum, 
Noorderplantsoen Groningen, Abbingapark Leeuwarden
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Routing

Reliëf

Plekken om te liggen of picknicken

Met stevige objecten het reliëf bruikbaar maken

Aanleiding voor zitten

Reliëf als aanleiding tot spelen

+

Doorgaande hoofdroute. Een 3,5m 
breed verhard pad van beton of asfalt, 
breed genoeg voor gecombineerd 

wandelaars

Van de hoofdroute af naar onverharde 
paden

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.

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

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

Een hierachie tussen een brede hoofdroute en smallere subroutes

3,5m 1,5m

Afwisseling tussen ruiger grasland en gazon

Bomenweides Routes door dichtere beplanting Routes langs dichtere beplanting

Ruimte voor gazon om te liggen of een balletje te trappen

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 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. 

Door het Balklandpark loopt 
een doorgaande brede route die 
perfect geschikt is voor een rondje 
hardlopen of skaten. 
Naast de hoofdroute komen er 
kleinere sub-routes die kronkelend 
door het gebied liggen en alleen 
geschikt zijn voor wandelaars. Deze 
worden uitgevoerd in halfverharding 
of zijn enkel gemaaide graspaden. 

Het park moet een plek zijn voor 
iedereen en vooral goed aansluiten 
op het aanwezige programma 
rondom het Westerzeedijkgebied. 

Spelen en gebruik Kinderen 0-6
Aaneengesloten gebied 
met speelobjecten en 
speelaanleidingen

Jongeren
Doorgaande route voor 

aanleidingen om te sporten

Kinderen 6-12
Avontuurlijk spelen: in 
een cluster, maar ook 
aanleidingen gestrooid door 
het park

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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Legenda
Sportcontrainer/bootcamp

Speeltoren

Speeltuin

Jeu-de-boulesbaan

Houten speelaanleiding

Supsteiger

Speelveldje

Waterspeeltuin

Watertappunt

Zitmeubilair

Prullenbak

Verlichting
 

Legenda

Routing

Materiaal

 

Hoofdpad

Subpad
(wandelen, struinen, spelen)

Ontsluitingspaden

Brug

Beton of asfalt

Split, achterhoeks padvast of 
houtsnippers

Gemaaid graspad 

Legenda

Reliëf

Kade

Houten beschoeiing

Beplanting

Legenda

Boom nieuw

Boom bestaand

Heesters nieuw

Heesters bestaand

Heg om speelveld

Intensief beheerd gras

Extensief beheerd gras



Fraaie windsingel tussen pad en hockeyvelden

Fitnesstoestelen - SportcontrainerSprintbaan tussen Waddenhal en hockeyvelden
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WaterspeeltuinBijzonder spelen voor de allerkleinsten Sup-steigerPlek voor alle leeftijden

Werken aan biodiversiteitHoofdpad icm cluster bomen en hoogte Geaccidenteerd landschap Afwisseling tussen ruig grasland en gazon Robuuste objecten

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


