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1 Zaaknummer: 55538 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: - 5 MRT 2020 

1 Onderwerp: 1 Verantwoording Opwaardering Harlinger Bos 

Kennisnemen van: 
• Document 56467: Opwaardering Harlinger bos. 
• Document 56466: Harlinger bos, Visie beheer & Onderhoud. 

Beste raadsleden, 

In 2016 zijn twee initiatiefplannen ingediend voor de opwaardering van het Harlinger bos. 
De Christen Unie heeft het plan ingediend om een beleeftuin te realiseren en daarbij het 
bestaande Harlinger bos een opknapbeurt te geven. Harlinger Belang heeft, samen met het 
CDA en de PvdA, een plan ingediend voor de opwaardering van het Harlinger bos als robuust 
groen voor de omliggende wijken en het versterken van de recreatieve functie. De 
gemeenteraad heeft samen verschillende uitgangspunten besproken. De intentie van alle 
partijen was om het Harlinger bos op te knappen en een hogere recreatievere functie te 
geven. De oorspronkelijke plannen zijn op een aantal punten aangepast en de voltallige raad 
heeft de kaders vastgesteld. 

Het traject van opwaardering is over een lange periode uitgevoerd en is op veel punten 
voltooid. Het college vindt dat dit een goed moment is om u als gemeenteraad te 
informeren over de uitgevoerde werkzaamheden. Daarbij geven wij u inzicht in de 
werkzaamheden voor de komende jaren in het openbaar groen, die fasegewijs zal worden 
uitgevoerd naar de visie die we opstelden. Ook geven we u een doorkijkje naar de 
naastgelegen uitbreiding van het Harlinger bos. 
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In het bijgevoegde document 56467; "Opwaardering Harlinger bos", kunt u lezen welke 
werkzaamheden in de afgelopen tijd zijn uitgevoerd. In document 56466 is de opgestelde 
visie te lezen over het beheer en onderhoud van het Harlinger bos. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlagen: 
1. Opwaardering Harlinger bos (documentnr. 56467} 
2. Harlinger bos Visie beheer en Onderhoud (documentnr. 56466} 


