
Bijlage 1 
 
Deelname aan Marrekrite 
Sinds maart 2011 neemt de gemeente Harlingen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Marrekrite. De Marrekrite is een samenwerkingsverband tussen provincie Fryslân en de gemeenten 
in Friesland. De Marrekrite verzorgt de toeristische basis infrastructuur in Friesland op het gebied van 
water- en landrecreatie.   
 
Lid zijn van de Marrekrite betekent in de praktijk compromissen sluiten en soms meebetalen en 
meewerken aan dingen waarvan je niet direct de winst ziet voor je eigen gemeente. Maar op die 
manier kunnen we wel meehelpen Friesland op de kaart te zetten wat indirect voordeel oplevert 
voor Harlingen.  
En Marrekrite doet het goed. Zo kregen ze het afgelopen jaar twee keer alle lof voor hun 
werkzaamheden, waar we in Harlingen dus ook van profiteren. 
 

• Prijs voor nationaal motorbootvaren 2019: Marrekrite verzorgt op unieke wijze toeristische 
basisinfrastructuur voor waterrecreatie in Friesland. Wat dit uniek maakt is dat ze het wandel- en 
fietsnetwerk koppelt aan de aanlegplaatsen voor boten. 

 

• Friesland beste fietsprovincie (5 sterren). Dit is een initiatief van het Fietsplatform, het 
onafhankelijk landelijk kennis- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen. Zij toetsen 
volgens een 5-sterren systeem op twee hoofdaspecten: 

o Kwaliteit van het routenetwerk (knooppunt- en LF routes) waarbij wordt beoordeeld op 
uitvoering en beheer en onderhoud. 

o Kwaliteit van randvoorwaarden, waarbij is beoordeeld op de aantrekkelijkheid van de 
omgeving, voorzieningen langs de routes, provinciale betrokkenheid, toegankelijkheid 
van de route-informatie en het algemene oordeel van de consument. 

 
Fiets- en wandelroutes 
Routes waar Harlingen onderdeel van uitmaakt en die goed aansluiten op het bestaande 
waternetwerk wat duurzaam recreëren in Harlingen aantrekkelijk maakt en bevordert, zijn:  

- het Fietsnetwerk Fryslân 
- de Elfsteden fiets- en wandelroute 
- Wandelnetwerk Fryslân 

Deze routes staan sinds begin dit jaar ook online (https://www.marrekrite.frl/) 
 
Campernetwerk 
Daarnaast streeft de Marrekrite naar een samenhangend en gevarieerd Fries campernetwerk. 
Campers is een sterk groeiend segment binnen de recreatiesector. Ook voor Harlingen is dit een hele 
interessante sector om op in te haken, omdat in de praktijk blijkt dat Harlingen een geliefde 
(doel)bestemming is. De camperplaats bij de Nieuwe Vissershaven is populair en camping de 
Zeehoeve is voornemens om 50 camperplekken aan te leggen. 
Door in Fries verband hierin samen op te trekken werken we aan een aantrekkelijk beeld van 
samenhangede camperlocaties.  
 
Bijdrage aan GR Marrekrite 
De GR bijdrage wordt bepaald aan de hand van een verdeelsleutel over de verschillende gemeenten.  
Dekking GR Marrekrite.  

- Bijdrage uit colleges: 45% provincie - 55% gemeenten 
- Subsidies, schenkingen en overige bijdragen 
- Overige inkomsten 

https://www.marrekrite.frl/


 
 
 
Bijdrage Harlingen  waterrecreatie                                 €  10.991,-  

landrecreatie                                    €   1.477,- 
onderhoud fietsen                          €         74,- 
onderhoud wandelen                     €       341,-    
Bijdrage 2020                                  €  12.883,- 

 
 
Werkzaamheden Marrekrite in regionaal verband 
 

• Waterrecreatie 
o Aanlegplekken in heel Friesland.  
o Leveren van advies over recreatieve basisinfrastructuur. 

 

• Fietsen 
o Ontwikkeling, beheer en onderhoud van het fietsknooppunt. 
o In 2019 is het fietsnetwerk compleet vernieuwd in Friesland. Alle routeborden en 

infopanelen zijn vernieuwd en er zijn zo’n 100 nieuwe trajecten aan het netwerk toegevoegd.  
o 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 Bewegwijzering van de knooppuntennetwerk. 
 

• Wandelen 
o Ontwikkeling, beheer en onderhoud wandelknooppunt. 
o Bewegwijzering van de knooppuntennetwerk. 
o Ook is het wandelknooppuntroute vergroot. Met name in de driehoek Harlingen-Franeker-

Bolsward zijn trajecten gerealiseerd. 
 

• En nog andere werkzaamheden 
o Vrijwilligers verkopen de Marrekrite wimpel. Dit levert extra inkomsten. 
o Leveren specialisme en expertise. 
o Sturen op eenduidigheid en dus kwaliteit in het hele provinciaal gebied. 
o Onderzoek naar haalbaarheid MTB routes en ruiternetwerken waaruit één type netwerk kan 

ontstaan. 
o Digitaliseren van wandel- en fietsnetwerk.  
o Verzorgen van Toeristische Overstappunten (TOP). 
o Regionaal camperbeleid. 
o 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 en kennis kunnen 
uitwisselen. Er wordt nu verkent of en hoe we kunnen komen tot een handhavingsplan van 
camperaars in Friesland. 

 
Werkzaamheden voor Harlingen (2019) 

o Onderhoud wandel- en fietsnetwerk door Harlingen. Marrekrite levert hierbij 
vervangingsmaterialen en zorgt daarmee voor eenduidige kwaliteit.  

o Aanpassing van de wandel- en fietsroute door Harlingen i.v.m. aanleg N31. 



o Overleggen met landeigenaren (boeren) voor toestemming gebruik en plaatsen van borden 
op hun grond. 

o Uitbreiding bebording route via Zuiderpier, oversteek zonnepontje, NWH, binnenstad en 
verder. 

 
 


