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Evaluatie toeristische visie Harlingen 2018-2022  

Actiehouder: gemeente Harlingen 
 
Wat hebben we bereikt 

 
• Centrum:  vanuit Ondernemend Harlingen is een enquête gehouden naar o.a. bereikbaarheid, 

parkeren en handhaving op de Voorstraat en Grote Bredeplaats. Aan de hand hiervan zijn een 
aantal korte termijnacties uitgevoerd, zoals plaatsen van aanvullende fietsvoorzieningen, laad/los 
voorzieningen, plaatsen van Niet Parkeren en Parkeren tegels. 

• Haven:  op de Nieuwe Willemshaven (NWH) zijn in 2019 een aantal projecten afgerond zoals: het 
Badhús, inrichting NWH met ‘eilanden’ en de treinwagon is geplaatst.   

• De kwaliteit van de toiletten in het  Entrepotgebouw zijn aangepast  aan wensen en eisen voor  
toeristen. 

• Binnenhaven: er is gestart met een voorverkenning van een toekomstbestendige invulling van 
ligplaatsen in de Noorderhaven, Zuiderhaven en de Singels. 
 
 

• Een aantal acties t.b.v. de verbinding tussen verschillende delen van de stad en de gemeente zijn 
opgepakt: 

o Lichtplan: er is een lichtplan opgesteld. Dit is een kansenkaart waarin wordt aangegeven 
hoe bepaalde highlights, zoals karakteristieke panden en stegen beter kunnen worden 
aangelicht. Er is structureel budget van € 10.000 per jaar beschikbaar (t/m 2024) om 
hieraan uitvoering te geven.  

o Dit jaar hebben we 13 schepen verlicht tijdens de wintermaanden, liggend in 
verschillende binnenhavens en Singels. 

o Beweegvriendelijke omgeving (bvo):  aantrekkelijke ommetjes voor inwoners en 
bezoekers, biedt kans om stadsdelen en dorpen met elkaar te verbinden. Dit project is 
gekoppeld aan de uitvoering van het speerpunt bvo van de kadernota sport. De eerste 
voorbereidingen zijn getroffen en er is een opdracht verleend aan een adviesbureau om 
te komen tot een beweegroutekaart. 

o Bebording:  er is bebording aangebracht voor toeristische bewegwijzering van ‘t Badhûs, 
de 11-stedenfontein en het Zonnepontje. Er zijn schetsontwerpen gemaakt voor de 
vervanging van informatiepanelen in de stad.  

 

 

Actielijn 1 
Uitnodigende en aantrekkelijke omgeving 
 
De actie 
 
 
Het toeristisch kerngebied (centrum én haven) op orde brengen: 
aantrekkelijk, schoon en veilig.  Met voorzieningen die bij de tijd 
zijn, van kwaliteit en aansluiten bij behoeften van de 
doelgroep/gebruikers. 
Denk ook aan citydressing (verlichting, vlaggen, straatmeubilair, 
toegankelijke trappen en hellingbanen etcetera). 
 
 
 
 
 
 
De haven en binnenstad goed met elkaar verbinden: fysiek, 
m.b.v. citydressing en met verleidelijke bebording (5 min.  lopen 
i.p.v. 400 m.). 
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Actiehouder: gemeente Harlingen 
 
Wat hebben we bereikt 
 
• Auto’s:  (lang)parkeren op Westerzeedijk,  Nieuwe Willemshaven en Waddenpromenade zijn 

onderdeel  van de ontwikkelingen en worden opgenomen in de mobiliteitsvisie die in 2020 ter 
vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

• Voor touringcars is een parkeermogelijkheid geregeld voor dag- en nacht parkeren bij 
Westerzeedijk. 

• Campers:  er is voor gekozen om nog geen extra camperplaatsen in Harlingen te realiseren. We 
laten het aan de sector over om in te spelen op deze groeimarkt. Bijv. camping de Zeehoeve die 
graag wil uitbreiden met 50 camperplekken. 

• Elektrische fietsen:  geen concrete acties ondernomen. Heeft op dit moment geen prioriteit bij 
gemeente,  ondernemers kunnen  vanzelfsprekend  zelf  inspelen op marktbehoefte. 
 

 
• Viskiosk, Brouwdok en de aanstaande vestiging van Stichting  Zeesleepboot Holland zijn de eerste 

invullingen in de richting van een aantrekkelijk en levendige haven (in en rondom loods 7-8). 
Invulling loods 5 begint vorm te krijgen. In 2019 is vooral gewerkt aan planvorming en uitvoering 
volgt in 2020. 

• Met betrekking tot evenementen in dit gebied zijn met de bruine vloot goede afspraken gemaakt. 
 
 
Niets concreets opgepakt. Heeft op dit moment geen prioriteit. Wel zien we dat er het laatste jaar in 
de binnenstad veel panden door pandeigenaren wordt opgeknapt. 

 

Actielijn 1  
Uitnodigende en aantrekkelijke omgeving 
 
De actie 
 
 
Parkeerbeleid: behoefte in beeld brengen i.s.m. ondernemers, 
ook in relatie tot (mogelijke) nieuwe ontwikkelingen van 
gebieden/attracties.  
Breed ingestoken: auto’s, touringcars, campers, (elektrische) 
fietsen. 
 
 
 
 
 
 
De buitenhaven doorontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied 
om (recreatief) te verblijven, door vergroting van de 
levendigheid. 
 
 
 
 
Verkennen van mogelijkheden voor gezamenlijke financiering en 
verantwoording van behoud, kwaliteit en uitstraling van 
(historische) panden en straatbeeld. 
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Actiehouder: Toeristische aanbieders en VVV-Harlingen.  

 
Wat hebben we bereikt 

 
• Er is een werkgroep arrangementen ingericht bestaande uit VVV-Harlingen, BNW, 

Hannemahuis, ondernemers en gemeente. De werkgroep werkt aan het lokaal en regionaal 
aanjagen/oppakken van arrangementontwikkeling en geeft een extra impuls aan 
productontwikkeling. Toeristische aanbieders zijn hierbij in de eerste plaats aan zet. Bij een 
plan/initiatief is VVV Harlingen en/of regioaanjager Bestemming NW Fryslân het eerste 
aanspreekpunt.  

• Aan gasten van zee- en riviercruises worden geen standaard arrangementen aangeboden. Dit is 
altijd maatwerk. Binnen het aanbod van arrangementen die touroperators aanbieden aan de 
rederijen is het aantal componenten, om arrangementen op maat te kunnen aanbieden, 
uitgebreid.  

• Om een breder publiek , waaronder cruisegasten, te kunnen laten genieten van een 
stadswandeling is, i.s.m. met de Stichting Stadsgidsen Harlingen, het aantal meertalige 
stadsgidsen (zoals bijv. Frans sprekende) uitgebreid.  
 

 
• Deze actie hangt samen met de ontwikkeling van het toeristisch portaal (zie actielijn 4, actie 1). 

De thema’s/storylines die hierbij als invulling worden gebruikt, zijn de kapstok om de stad op 
een samenhangende manier in de markt te zetten.  
 

 
• Bij de visserij leeft de ambitie om de sector in een positiever daglicht te zetten, met behulp van 

beleving en educatie. Er is een verkenning gedaan hoe de entree naar de visserijhaven 
aantrekkelijker ingericht kan worden. Ook zijn de mogelijkheden verkend hoe bestaande 
(recreatieve) activiteiten groter en structureler ingevuld kunnen worden. Een eerste initiatief 
om tijdens de Dag van het Wad (26-27 juni 2020) een arrangement aan te bieden is in 
voorbereiding (samenwerking met Waddenvereniging, Bestemming NW, medewerkers 
Waddenzee Werelderfgoed, Waddenagenda en ProwadLink, gemeente). 

 
 
 
 

 

Actielijn 2 
Recreatief beleefbare omgeving 

 
De actie 

 
 
 
Gezamenlijke arrangementen maken waarbij alle branches 
betrokken zijn en juiste platforms zoeken om deze te 
verspreiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stad zelf meer als samenhangende attractie/toeristisch 
product in de markt zetten met (bestaande) 
gidsen/ambassadeurs, rondvaarten, stadswandelingen (denk ook 
aan ‘verhaallijnen’) en interactieve app.  
 
De visserij als schouwspel en als interactieve belevenis/attractie 
ontwikkelen. 
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Actiehouder: Toeristische aanbieders en VVV-Harlingen en gemeente 
 

 
Wat hebben we bereikt 
 
• Het strand is weer opgespoten en er is een sportcontrainer geplaatst. 
• De Westerzeedijk is in ontwikkeling, een open plan proces is geweest. Het doel is: een 

aantrekkelijk recreatief gebied tussen Wad en stad. Er ligt een schetsontwerp en een 
ontwikkelstrategie waarbinnen marktpartijen op ontwikkellocaties initiatieven kunnen 
realiseren voor dag- en verblijfsrecreatie.  

• Ook onderdeel van het project Westerzeedijk is een mogelijk havenzwembad. Hiervoor is een 
haalbaarheidsonderzoek gestart. 

• Ook de Nieuwe Willemshaven (actielijn 1.4), visserijbeleving (actielijn 3.3 en het project op 
Paad lâns it Waad (actielijn 4.3) dragen bij aan de beleving van de Waddenzee. 

 
  
• Op 1 oktober heeft de gemeente een evenementen coördinator aangesteld voor 4 uur per 

week. De coördinator functioneert als brug tussen de initiatiefnemer/organisator en de 
betrokken gemeentelijke afdelingen.  

• Ook heeft de gemeente per 1 oktober een projectleider Tall Ship Races 2022 aangesteld voor    
      4 uur per week. 

 

Actielijn 2 
Recreatief beleefbare omgeving 

 
De actie 

 
 
Waddenzee (Werelderfgoed) meer benutten met 
beleving/attracties langs en op het water. Denk hierbij ook aan 
kuststrook met bv. strandje en havenzwembad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenementenaanbod breed inventariseren (en verzamelen op 
één plek, zie actielijn 4), evalueren op (potentieel) bereik en 
daarmee promotionele inzet en waar verdieping en/of aanvulling 
kansrijk is. 
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Actiehouder:  gemeente i.s.m. ondernemers. 
 
Wat hebben we bereikt 
 
• Het open plan proces van het Westerzeedijkproject heeft geleid tot een aantal ontwikkelvlekken. 

Zo biedt het gebied ruimte voor een hotel en een bungalowpark. Het uitgangspunt is dat deze 
ontwikkelingen nieuwe doelgroepen aanspreken: doelgroepen die passen bij het toeristisch 
profiel van Harlingen, maar nog niet in Harlingen (als uitvalsbasis) terecht kunnen. Meerwaarde 
voor omgeving, inwoners, ondernemers en bezoekers staat voorop. Omdat in het 
Westerzeedijkgebied op het gebied van verblijfsaccommodaties al veel ontwikkelingen gaande 
zijn, is het verkennen van de mogelijkheid tot medegebruik slaapzalen (voorlopig) niet opgepakt. 
 
 

• Zie actie hierboven (3.1). Een hotel en bungalowpark kunnen hierop inspelen. 
• De gemeente is gestart met het opstellen van een notitie kleinschalig logiesverblijf. Deze notitie 

zal het huidige B&B beleid vervangen. Er is een inventarisatie gedaan naar alle kleinschalige 
logiesaanbieders. Gekeken is of benodigde vergunningen zijn afgegeven en of de 
logiesaanbieders aan de voorschriften voldoen. Nieuwe verzoeken voor logiesaanbod worden, tot 
de nieuwe notitie is vastgesteld, aangehouden. 
 

 
Actiehouder: toeristische aanbieder 
 
Wat hebben we bereikt 
 
Willem Barentszwerf:  is op zoek naar passend en haalbaar vervolg van activiteiten. 
Fries Blauw: planvorming voor vestiging op Willemshaven. 

 

Actielijn 3 
Breder en interactiever aanbod aan 
verblijfsaccommodaties en dagattracties 

 
De actie 
 
 
Realisering van logies voor jongeren/jong volwassenen (denk 
aan Stay Okay of een backpacker hotel dat aansluit bij de 
avontuurlijkere doelgroepen).  Denk ook aan verkenning 
mogelijkheid medegebruik slaapzalen in leegstaande panden 
tijdens de zomer. 
 
 
 
 
Realisering aangepaste/toegankelijke logies voor doelgroep 
ouderen/ mensen met handicap.  
Kan vragen om nieuwbouw i.v.m. bouwbeperkingen in 
monumentale panden. Vanuit gedachte van 
integratie/inclusiviteit,  bij voorkeur te koppelen aan acquisitie 
van een nieuw hotel. 
 
 
 
 
 
Bestaande cultuurhistorische attracties meer interactief maken 
(let ook op aantrekkelijkheid voor buitenlandse gasten en 
kinderen). 
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Actiehouder: gemeente i.s.m. ondernemers 
 
Wat hebben we bereikt 
 
De mogelijkheid koppeling van elk-weervoorziening aan logiesontwikkeling (actielijn 3.1) wordt 
continue verkend/in de gaten gehouden. Er zijn verschillende verkennende gesprekken geweest met 
initiatiefnemers.  
 
 

Actiehouder: gemeente 
 
Wat hebben we bereikt 
 
Helaas heeft initiatiefnemer De Wave Bandits eind 2019 te kennen gegeven dat zij afstand nemen 
van het initiatief om in Harlingen een Kiteschool te beginnen. Reden: de exploitatie kwam niet rond.  
 
Onderzoek naar verdere mogelijkheden/initiatiefnemers wordt nader verkend met de Harlinger 
Watersportvereniging en kitesurfaanbieders. 

 
 

 
 
 
 

Actielijn 3 
Breder en interactiever aanbod aan 
verblijfsaccommodaties en dagattracties 

 
De actie 
 
Realisering van een elk-weer voorziening, bv. een 
educatief/interactief centrum met Waddenzee/nautisch thema.  
Mogelijk te koppelen aan (kleine) filmzaal/speelhuis en 
(thematische) sport-/spelvoorziening. 
 
 
 
 
 
Verkennend haalbaarheidsonderzoek van een zeezeilcentrum. 
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Actiehouder:  Gemeente (vaststellen en evalueren beleid (ook marketingplan en uitrollen 
citymarketing)), Ondernemend Harlingen (voor bekendheid/ gebruik onder ondernemers) en VVV 
(i.r.t. gastheerschap).  
 
Wat hebben we bereikt 
 
Er is een notitie citymarketingbeleid en citydressing opgesteld. In samenhang hiermee zijn een aantal  zaken 
opgepakt:  
• Citydressing: er zijn vlaggen en banieren geplaatst voor opening seizoen 2019. Banieren voldeden niet, ze 

zaten te strak aan de lantaarnpalen bevestigd en konden niet meedraaien op de wind en gingen kapot. 
• Er zijn attributen aangeschaft zoals zitzakken om te kunnen gebruiken bij evenementen. Ook zijn er 

banners en een groot doek in frame aangeschaft met daarop het logo van Cruise Port Harlingen en welkom 
in diverse talen. 

• Informatiepanelen: zie bebording actielijn 1.1 . 
• Stadsplattegrond: een tweede versie is reeds in gebruik en is onderdeel van bredere toolkit aan 

toeristische informatie, te gebruiken door VVV,  Cruise Port Harlingen, toeristische aanbieders. 
• De brochure Cruise Port Harlingen is aangepast en is meegegeven aan geïnteresseerde rederijen tijdens 

beurzen, congressen en conferenties.  
• Er is een promotiefilm Cruise Port Harlingen ontwikkeld. Deze staat op de website en youtube kanaal van 

Cruise Port Harlingen, is gedeeld via social media en wordt gebruikt tijdens presentaties op conferenties, 
beurzen, congressen en bezoek aan reders.  

• Het merk Harlingen Welkom aan Zee:  
o Is beter gepositioneerd. De verhaallijnen Schatkamers en Zeehelden vormen de basis voor de 

verdere doorontwikkeling  van de citymarketing. De thema’s kunnen onder andere gebruikt 
worden bij de ontwikkeling van arrangementen en activiteiten. 

o Is visueel uitgebreid. Er zijn extra stijlelementen toegevoegd aan het design. Dit biedt 
mogelijkheden voor uitbreiding van een digitale toolkit waar ondernemers gebruik van kunnen 
maken.  
 

 
 

 
 

 

Actielijn 4 
Harlingen samen sterker op de kaart  zetten 
 
 
 
De actie 

 
 
 
Onder één herkenbare noemer het aanbod van Harlingen 
promoten. In het verlengde hiervan gecoördineerde uitgifte van 
stadsinformatie aan bezoekers (incl. cruisegasten) en 
arrangementen. Ook bekendheid en gebruik ‘Welkom aan zee’ 
verder uitbreiden. 
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Actiehouder: gemeente (vaststellen van opzet en (financieel) faciliteren van website) en VVV (continu 
actueel houden database). 

 
Wat hebben we bereikt 

 
• De website van VVV Harlingen droeg onvoldoende bij aan de uitstraling van Harlingen Welkom aan Zee. Na 

een zorgvuldige inventarisatie is besloten een nieuwe website te ontwikkelen. Daarbij is een samenwerking 
gesloten met Insiders, marktleider in de ontwikkeling van destinatiemarketingwebsites. Het voordeel van 
deze website is dat deze tevens met de database is aangesloten bij de provinciale database van Merk 
Fryslân. De website wordt in 2020 verder doorontwikkeld aan de hand van de verhaallijnen Schatkamers en 
Zeehelden.  

• De VVV-Harlingen heeft zich geheroriënteerd op de kosten en baten van haar aansluiting bij de VVV-
organisatie.  Hiertoe is besloten omdat de VVV-Harlingen gezamenlijk met de gemeente is overgestapt op de 
nieuwe website en er geen gebruik meer wordt gemaakt van de VVV database. Dit is bespaart enorm op de 
vaste lasten. Daarnaast stonden de verkoop van VVV artikelen niet meer in verhouding tot de opbrengsten 
(te lage provisie). Vanaf 1 januari 2020 is de VVV in Harlingen weer een Toeristische Informatie Punt (TIP).  

• Cruise Port Harlingen heeft een eigen website. Deze is uitgebreid en wordt continu up to date gehouden. 
• Uitbreiding en up to date houden website Cruise Europe. 
 

Actiehouder: gemeente 
 
Wat hebben we bereikt 
 
Regionaal is de gemeente bij de volgende ontwikkelingen/projecten aangehaakt: 
• Project op Paad lâns it Waad: samen met de gemeente Waadhoeke, Noardeast Fryslân en het Wetterskip 

zetten we ons in om de belevingswaarde en toegankelijkheid van het unieke natuurgebied Waddenzee 
Werelderfgoed  te verbeteren. De dijk speelt daarin een belangrijke schakel tussen Wad en het achterland. 
Door het onderhoudpad buitendijks voor fietsers en wandelaars toegankelijk te maken, willen we 
ontwikkelingen creëren waar zowel natuur, economie als landschap van profiteren. Te denken valt aan 
interessante start- en overstappunten, thematische beleefroutes, een extra aanmeervoorziening aan de 
Noorderpier voor het zonnepontje, verbinding met het achterland zoals Wijnaldum, het centrum, de Nieuwe 
Willemshaven en het Westerzeedijkgebied.  

 
 

 

 
De actie 
 
 
 
 
 
 
Eén website ontwikkelen waar alle informatie, 
bezienswaardigheden, activiteiten en evenementen gebundeld 
zijn, zodat een (potentiële) bezoeker zich makkelijk kan 
oriënteren, laten inspireren, voorbereiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanhaken op activiteiten, ontwikkelingen en promotie rondom 
Harlingen (bijv. Bestemming Noardwest Fryslân, provincie 
Fryslân, Wadden, Afsluitdijk, internationaal). 
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• Waddenzee Werelderfgoed, versterken en vermarkten (i.s.m. de provincies Groningen, Noord Holland en 
Fryslân, eilanden, zee- en terpengebied): 

o Versterken: we werken aan de thema’s kwaliteitsverbetering, bereikbaarheid, 
belevingskernwaarden en netwerken. Deelprojecten: Dark Sky, terpen en wierden, 
waddenvoedsel,  op Paad lâns ‘t Waad, beleef de Waddendijk, informatiecentra. 

o Vermarkten: we zetten in op marketing, verhaallijnen, routes, ondernemers activatie. 
 

• Gastvrijheidseconomie (Provincie Fryslân en Toerisme Alliantie Friesland): 
o Position Paper: de toeristische sector groeit, daar willen we in Friesland slim mee omgaan. 

Toerisme moet bijdragen aan een prettige en gezonde leefomgeving, behoud van natuur- en 
cultuur erfgoed en toekomstbestendige banen voor de beroepsbevolking en een brede welvaart. 
Hier geven we gezamenlijk inhoud aan.  

o Vitaliteit logiesaccommodatie: onderzoek naar vitaliteit en ontwikkelkansen voor Friese logies 
accommodaties (marktruimte voor potentieel nieuw logies-aanbod in Friesland). 

 
• Waddencentrum De Nieuwe Afsluitdijk: in samenwerking met marketingorganisaties kijken we hoe we 

bezoekers vanuit het Waddencentrum Afsluitdijk meer de regio in kunnen krijgen en omgekeerd.  
 

• Visit Wadden: de website is gelanceerd. Deze moet nog meer geladen worden met Harlinger content. De 
VVV heeft hierin een belangrijke rol: bekendheid platform vergroten onder toeristische aanbieders en 
verbinding via database nieuw toeristisch portaal. VVV biedt hierin haar diensten aan om ondernemers te 
helpen met het plaatsen van de content op de website. 
 

• Stichting Bestemming Noordwest Fryslân: deze stichting, die wordt gesubsidieerd door de gemeenten 
Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke, is een samenwerking tussen verschillende toeristische organisaties 
waar veel ondernemers lid van zijn en waarin de krachten worden gebundeld om gezamenlijk te werken 
aan de promotie en marketing in Noardwest Fryslân. Ook worden er arrangementen ontwikkeld en wordt 
er aan productontwikkeling (o.a. kaartmateriaal) gewerkt. Er vindt een intensieve samenwerking plaats 
tussen VVV-Harlingen en de Bestemming NW Fryslân. 
 

 
vervolg actielijn 4.3  

 
Aanhaken op activiteiten, ontwikkelingen en promotie rondom 
Harlingen (bijv. Bestemming Noardwest Fryslân, provincie 
Fryslân, Wadden, Afsluitdijk). 
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• Werkbezoek Ost Friesland: de colleges van de gemeente Harlingen en Waadhoeke zijn gezamenlijk op 
werkbezoek geweest naar Ost Friesland. Het bezoek stond in het teken van recreatie en toerisme. Een 
onderwerp wat in beide gemeenten op dit moment in ontwikkeling is. Onderwerpen die aan de orde 
kwamen waren: uitbreiding camperplaatsen, hotelfunctie in toeristisch gebied, zeezwembad, city marketing, 
arrangementontwikkeling, veerdienst naar de eilanden en het benutten van Waddenzee Werelderfgoed als 
beleving/attractie langs het water. 

 
• Marrekrite: Recreatieschap Marrekrite voert, namens de Friese gemeenten, het beheer en onderhoud van 

het fiets- en wandelknooppuntnetwerk uit.  
o In 2019 is het fietsnetwerk compleet vernieuwd in Friesland. Alle routeborden en infopanelen zijn 

vernieuwd en er zijn zo’n honderd nieuwe trajecten aan het netwerk toegevoegd. De bewegwijzerde 
Elfstedenfietsroute loopt gelijk aan de trajecten van het fietsknooppuntnetwerk. Ook deze route is 
compleet vernieuwd en voorzien van een nieuw type bord. Zo heeft het netwerk in de hele provincie 
dezelfde uitstraling en is de kwaliteit de komende jaren gewaarborgd. Fietsroutekaarten zijn 
inmiddels verkrijgbaar bij de VVV’s, TIP’s en ondernemers. 

o Ook is het wandelknooppuntroute vergroot. Met name in de driehoek Harlingen-Franeker-Bolsward 
zijn trajecten gerealiseerd. 

• In de praktijk blijkt dat handhaven van camperaars een vrij lastige materie is. O.l.v. de Marrekrite wordt 
verkend hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen/kennis uitwisselen. Gedacht wordt om te komen tot 
een handhavingsplan van camperaars in Friesland. 
 

• Er wordt gewerkt aan een economische- en sociale SWOT analyse, waarbij rekening wordt gehouden met 
het actieplan Recreatie en Toerisme. Daaruit mogelijke acties worden in het actieplan 2020 meegenomen. 
 

• Cruise Port Harlingen heeft diverse beurzen, congressen en reders bezocht  om nieuwe relaties te leggen en 
bestaande te onderhouden en te verdiepen. Ook zijn reders persoonlijk bezocht. Dit  heeft geresulteerd in 
10 nieuwe rederijen (rivier- en zee cruises) die Harlingen in 2020 komen bezoeken .  

• Er is samenwerking met andere Friese havens en cruise ports in Nederland zoals Amsterdam, Scheveningen 
en Vlissingen om te komen tot nieuwe routes en arrangementen.  

• Cruise Port Harlingen heeft zich aangesloten bij de riviercruisesectie Noord Duitsland. Samen wordt verkend 
of er mogelijkheden zijn om vaarroutes in het Noorden te ontwikkelen. 

• Sinds 2016 is Cruise Port Harlingen lid van Cruise Europe. Naast zee cruises richt Cruise Europe zich sinds 
2019 ook op de riviercruisevaart. Cruise Port Harlingen neemt deel aan het kernteam Cruise Europe River 
Cruise. Gezamenlijk wordt ingezet op de uitbreiding van riviercruisevaart in Nederland.  

• Ook neemt Cruise Port Harlingen deel aan de werkgroep ‘Telling the Rivercruise Story’ van Cruise Europe 
River Cruise.  
 

 
 

 

vervolg actielijn 4.3  
 
Aanhaken op activiteiten, ontwikkelingen en promotie rondom 
Harlingen (bijv. Bestemming Noardwest Fryslân, provincie 
Fryslân, Wadden, Afsluitdijk, internationaal).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Actiehouder: VVV Harlingen 
 
 
Wat hebben we bereikt 
• VVV Harlingen werkt op dit gebied continu samen met Bestemming Noardwest en Merk Fryslân.  Is daarbij 

kritisch op welke influencers wel of niet opgepakt worden (resultaat is niet altijd van kwaliteit/meerwaarde). 
VVV is verzamelpunt voor wensen/ideeën en werkt sector-breed (dus ook bruine vloot).  

• Vanuit Cruise Port Harlingen zijn site visits in Harlingen georganiseerd. Dit heeft er in geresulteerd dat 
Uniworld in 2020 12-16 calls plaatst. 

 
 
 

Actiehouder: Ondernemend Harlingen en VVV 
 
Wat hebben we bereikt 
• Ondernemend Harlingen bevordert het netwerken en delen van kennis en ervaring via De Businessclub 

bijeenkomsten. 

• VVV zorgt voor lokale bekendheid met de mogelijkheden/aanbod, maar inventariseert ook waar behoefte 
aan is (en stemt dit af met Bestemming Noardwest). 

 

 
De actie 
 
 
Uitnodigen van influencers (bloggers/vloggers) voor gratis 
verblijf in Harlingen in ruil voor dat ze over hun ervaring 
vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastheerschap ontwikkelen via ambassadeursprogramma, 
cursussen en het delen van onderlinge kennis en ervaringen. 
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Deze evaluatie is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep R&T: 

 
• wethouder P. Schoute en E. van der Kooij beleidsmedewerker R&T (gemeente Harlingen) 
• dhr. L. Kleefstra  (namens verblijfsector) 
• dhr. B. van der Ham en mevr. N. Harlaar  (VVV Harlingen en bestemming NW Fryslân) 
• mevr. M. Grijmans en dhr. J. Hiemstra (namens Ondernemend Harlingen)  
• dhr. J. van Keulen (namens de watersport) 
• dhr. H. ter Avest (namens Hannemahuis en participantenoverleg) 
• dhr. A. Post (namens visserij) 
• dhr. P. Scheffer (namens bruine vloot en stadsgidsen) 
• mevr. B. Janssen (namens zeesleepboot  Holland en Fries Blauw) 
• dhr. W. van Grootveld (namens evenementen) 
• mevr. A. Berkouwer (namens kunstcollectief) 
• dhr. J. Dantuma (namens kleinschalig verblijfsector) 
 
Ook in input geleverd door: 
• Afdeling Regie: team Omgeving gemeente Harlingen 
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