
Toeristisch Jaarplan 2020  

Actielijn 1 Uitnodigende en aantrekkelijke omgeving 

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.  

Actiehouder: gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking actiehouder 

Citydressing 
Korte termijn: voor opening seizoen worden 
banieren en vlaggen weer opgehangen. 
Lange termijn: uitvoering lichtplan 
 
Binnenhaven 
Samen met Port of Harlingen toeristische 
mogelijkheden verkennen van herinrichting 
vissershaven (visserijbeleving), inclusief de 
camperplaatsen. 
 
Ligplaatsenbeleid  
We willen bereiken dat Harlingen een 
aantrekkelijke havenstad blijft voor recreatieve 
vaart en dat het havengebied een visitekaartje is 
voor Harlingen. Hiervoor gaan we een 
ligplaatsenvisie opstellen en een bijbehorend 
ligplaatsenbeheerplan.  
 
Grote Bredeplaats 
Samen met ondernemers  en bewoners een plan 
maken voor het autovrij maken Grote Bredeplaats 
in de zomerperiode (starten als pilot). 
 
Kiosk: onderzoeken mogelijkheden functie Kiosk  
Grote Bredeplaats. 
 
Drijvende steiger 
Optimaliseren door aanbrengen van hekwerk en 
bolders. 
 
 
Toeristisch-recreatieve verbinding 
Westerzeedijk, Nieuwe Willemshaven, 
Waddenpromenade en centrum 
Doorlopend: geldt als rode draad in lopende en 
toekomstige projecten en acties. 
 
Ondernemers worden betrokken bij de 
vormgeving van de beweegvriendelijke omgeving, 
met name v.w.b. het deel van de binnenstad. 
 
Informatiepanelen in de stad worden vervangen 
en voor het vaarseizoen geplaatst. 
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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).  

Actiehouder: gemeente 
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De actie uit het programma 



Uitwerking actiehouder  

Geen concrete acties in 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De werkgroep arrangementen werkt minimaal 
drie nieuwe arrangementen uit die gerelateerd 
zijn aan het thema Schatkamers en Zeehelden, 
zoals bijv. het schutten van de historische sluizen 
in de binnenstad. 

 

Ontwikkelen nieuwe componenten om aanbod 
cruisearrangementen te vergroten. 

 

Samen met Port of Harlingen een waterkaart 
ontwikkelen t.b.v. Cruise Port Harlingen 

 

 

Ontwikkelen van minimaal één nieuwe 
stadswandeling met Maritiem karakter. 

 

 

 

 

 

Weekend Dag van het Wad (27/28 juni): 
activiteiten, workshops bij de verse vismarkt.  

 

 

 

Parkeerbeleid: behoefte in beeld brengen i.s.m. 
ondernemers, ook in relatie tot nieuwe 
ontwikkelingen van gebieden/attracties. 
Breed ingestoken: auto’s, touringcars, campers 
(elektrische) fietsen. 
Actiehouder: gemeente  

 

De actie uit het programma 
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Gezamenlijke arrangementen maken waarbij alle 
branches betrokken zijn en juiste platforms zoeken 
om deze te verspreiden. 
Actiehouder: toeristische aanbieders en TIP 
Harlingen 

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.  
Actiehouder: TIP en toeristische aanbieders 

De visserij als schouwspel en als interactieve 
belevenis/attractie ontwikkelen 
Actiehouder: toeristische aanbieders en TIP 
Harlingen 
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Actielijn 2 Recreatief beleefbare omgeving 

 
De actie uit het programma 



Uitwerking actiehouder 

 

Zie actielijn 3 hierboven. Ook zetten we in op 
arrangement- en productontwikkeling gelinkt 
aan het buitendijks fietspad dat in 2021 
wordt gerealiseerd.  

De vrijwilligers van het Zonnepontje worden 
gebriefd over Waddenzee Werelderfgoed. 

 

Samen met Port of Harlingen onderzoeken of 
Harlingen zich kan profileren als haven voor 
Super Yachts. 

 

Maken goody bags voor watersporttoeristen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwachten ontwikkelingen rondom het 
bungalowpark en hotel in 
Westerzeedijkgebied af. Geen concrete acties, 
tenzij er een initiatiefnemer zich meldt 

 

De actie uit het programma 

Waddenzee (Werelderfgoed) meer benutten met 
beleving/attracties langs en op het water. Denk 
hierbij ook aan kuststrook met bv. strandje en 
havenzwembad 
Actiehouder: toeristische aanbieders en TIP 
Harlingen 
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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. 
Actiehouder: citymarketeer, BENG, TIP en 
ondernemers 
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Actielijn 3 Breder en interactiever aanbod aan verblijfsaccommodaties en 
dagattracties 

   
Actie uit het programma 

 
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. 
Actiehouder: gemeente en ondernemers 
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Actie uit het programma 

 
Uitwerking actiehouder 

Zie actiepunt 3.1 Geen concrete acties, tenzij 
er een initiatiefnemer zich meldt. 
 
 
 
 
 
 
Hannemahuis: meertalig maken van teksten 
hoofdtentoonstelling en de website. Er wordt 
een tentoonstelling ‘Koele Wateren, schatten 
uit het Rijks, gehouden (4 juli-25 oktober). 
 
 
Hangt samen met ontwikkeling Nieuwe 
Willemshaven en Westerzeedijkgebied. 
Ontwikkelen van een ‘slecht-weer’ 
voorziening voor de gasten van de bruine 
vloot. 
 
 
 
 
Onderzoek naar mogelijkheden/ 
initiatiefnemers wordt nader verkend. 
 
 
 
 
 

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. 
Actiehouder: gemeente en ondernemers 

Bestaande cultuurhistorische attracties meer 
interactief maken (let ook op aantrekkelijkheid 
voor buitenlandse gasten en kinderen). 
Actiehouder: toeristische aanbieders 
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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. 
Actiehouder: gemeente en ondernemers 
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Verkennend haalbaarheidsonderzoek van een 
zeezeilcentrum. 
Actiehouder: Harlinger Watersportvereniging, 
kitesurfaanbieders en gemeente 
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Actie uit het programma 

 
Uitwerking actiehouder 

 
 
 
Uitwerking actiehouder 
 
 
Harlingen, welkom aan zee actiever uitdragen 
Ondernemers worden ambassadeur en gaan het 
merk actiever uitdragen. Samen eigen aanbod 
creëren, passend bij bijvoorbeeld de verhaallijnen 
schatkamers & zeehelden. Unieke 
activiteiten/evenementen, die niet elders te 
‘consumeren’ zijn, trekken toeristen aan.  
Ook het Hannemahuis speelt daarin een rol en 
sluit daarin goed aan met hun huidige presentatie 
en de tentoonstelling “Koele wateren’.  
 
De toeristische website wordt, als centraal 
communicatiemiddel, prominent op alle offline 
middelen weergegeven. 

 
Website 
Onlangs is onze toeristische website 
harlingenwelkomaanzee.nl gelanceerd. Op dit 
moment wordt gewerkt aan de anderstalige 
(ENG+DUI) versies van de website.  
De website moet verder gevuld worden met 
redactionele content en activiteiten/ 
evenementen. Daarnaast moeten en worden 
verschillende optimalisaties voor Google 
doorgevoerd. Op termijn is het belangrijk dat 
de website vindbaar is op de juiste 
zoekwoorden. Daarnaast is het van belang 
dat er verkeer naar onze website ontstaat 
vanuit andere online kanalen: onze sociale 
kanalen kunnen bijvoorbeeld een mooi en 
effectief doorgeefluik zijn.  
Bovenstaande geldt ook voor de website van 
Cruise Port Harlingen. 
 
 
 

 
 

 

 

Actielijn 4 Harlingen samen sterker op de kaart 

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. 
Actiehouder: TIP en Ondernemend Harlingen, 
ondersteund door citymarketeer 
 
 
 

 
Actie uit het programma 
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Eén website ontwikkelen waar alle informatie, 
bezienswaardigheden, activiteiten en 
evenementen gebundeld zijn zodat een 
(potentiële) bezoeker zich makkelijk kan 
oriënteren, laten inspireren, voorbereiden.  
Actiehouder: TIP en citymarketeer 
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Actie uit het programma 

 
Uitwerking actiehouder 

 

Wadden center 

Op dit moment is het Afsluitdijk Wadden Center 
bezig met een expositie over de regio’s. Harlingen 
krijgt hierin een prominente plek. In juni wordt 
onderzoek afgerond (TFC) ‘hoe gebruik te maken 
en te promoten van vaste busverbinding tussen 
Waddencentrum, vismigratirivier, Kazematten en 
Harlingen (en omgekeerd). Hier wordt door de 
werkgroep arrangementen verder invulling 
aangegeven. 

 

Regio Noardwest 

Harlingen en regio Noardwest kunnen elkaar 
versterken. Er wordt geïnventariseerd waar de 
kansen liggen welke vertaald kunnen worden in 
concrete acties. Een voorbeeld hiervan zijn sociale 
media workshops voor ondernemers die de 
gemeente Harlingen en bestemming Noardwest 
samen op gaan pakken. Te denken valt ook aan 
gezamenlijke arrangementen of 
activiteiten/evenementen.  

 

Wadden 

Het is belangrijk dat Harlingen de rol van de stad 
van de Wadden meer claimt. We gaan 
activiteiten/evenementen ontwikkelen rondom 
het thema ‘de Wadden’. En zichtbaarheid op 
bijvoorbeeld een visitwadden.nl vergroten. 

 

Op paad lâns it Paad 

Samen met initiatiefnemers gemeente 
Waadhoeke, NO Fryslân en Wetterskip een 
Waddenfondsaanvraag voorbereiden en indienen 
voor de tender van juni 2020. 

Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd, dan 
starten we eind van 20202 met de voorbereiding 
van de werkzaamheden. 

 

Waddenagenda 

Deelname aan werkgroep lichtvervuiling langs 
Waddenzee waarin  uitwisseling en leren van 
elkaars ervaringen plaatsvindt en gewerkt wordt 
aan een soort handleiding hoe te komen tot 
minder lichtvervuiling (Dark Sky). 

 

 

 

Aanhaken op activiteiten, ontwikkelingen en 
promotie rondom Harlingen (bijv. Bestemming 
Noardwest Fryslân, provincie Fryslân, Wadden, 
Afsluitdijk) 
Actiehouder: TIP, ondernemers en citymarketeer 
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Actie uit het programma 

 
Uitwerking actiehouder 

Green Destination  
Samen met Waddenkustgemeenten onderzoeken 
of we als Waddenkust een duurzame bestemming 
willen worden en hoe we dat willen aanpakken. 
 
Samenwerking met Waadhoek  
Streekwurk is gestopt en 2020 is een 
overgangsjaar om te kijken in welke vorm we de 
samenwerking in de regio kunnen blijven 
continueren. Samen met Waadhoeke wordt 
verkend op welke onderwerpen we kunnen 
samenwerken en onder welk programma we dit 
kunnen oppakken (bijv. Fries Programma 
Waddenkust). 
 
Fries Programma Waddenkust 
Verbinden ontwikkeling toerisme in gemeente 
Harlingen aan toeristische projecten in 
Waddengebied (NW en NO Friesland). 

 
Zee- en riviercruises 
In samenwerking met andere Friese 
riviercruisesteden een Friese riviercruise route 
ontwikkelen en promoten. 
Kansen onderzoeken voor samenwerking met 
Noord Duitsland 
Samenwerking met Cruise Europe uitbreiden 
Mogelijkheden onderzoeken om  Harlingen als 
turnaround haven in te zetten voor zeecruises. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg actielijn  3 
Actiehouder: gemeente 
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Actie uit het programma 

 
Uitwerking actiehouder 

Dit idee moet geconcretiseerd worden in een 
hapklaar aanbod, bijv. door een specifiek 
‘Schatkamer voor Zeehelden-  
weekendarrangement’ waarbij een bezoeker het 
beste en meest unieke aan Harlingen kan ervaren.  
We gaan dit uitzetten als pilot bij kwalitatieve 
bloggers/vloggers in ruil voor kwalitatieve 
content. Bijvoorbeeld een korte video + blog voor 
op onze website. Deze content kunnen we tevens 
doorplaatsen op onze sociale kanalen. 
 
Organiseren van site visits voor cruise reders 
 
 
Workshop Waddenzee Werelderfgoed 
We willen meer aanhaken bij de Wadden. Het 
idee is om een workshop Waddenzee 
Werelderfgoed (Waddenvereniging) te 
organiseren in Harlingen. Dit sluit ook weer mooi 
aan op actiepunt 4.3 in dit programma.  
 
Ondernemers kunnen hun locatie en evenement 
koppelen aan de database van Merk Fryslân. TIP 
brengt de ondernemers hiervan op de hoogte en 
biedt aan om ondernemers daarbij te helpen. 
 
Ondernemend Harlingen 
Er liggen nog veel grote kansen bij Ondernemend 
Harlingen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk tot 
nieuw aanbod komen passend bij onze Harlingen, 
Welkom aan Zee identiteit. In dat kader 
organiseren we een informatie avond waarbij 
gemeente en TIP ingaan op het belang van 
succesvolle citymarketing, gastheerschap, en wat 
wij verwachten van de ondernemers.  
 
Cruise Port Harlingen 
Nieuwsbrieven verzenden 
Digitale brochure up to date houden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodigen van influencers (bloggers/vloggers) 
voor gratis verblijf in Harlingen in ruil voor dat ze 
over hun ervaring vertellen. 
Actiehouder: TIP, ondernemers en city marketeer 

Gastheerschap ontwikkelen via 
ambassadeursprogramma, cursussen en het delen 
van onderlinge kennis en ervaringen. 
Actiehouder: TIP Harlingen  en ondernemers 
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