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5 juni (2e avond) - reacties
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• Positieve avond

• Meer initiatieven dan ruimte

• Initiatieven in de publiciteit

• Reacties en initiatieven
– Relatie leggen met oude schepen
– Voorzieningen voor gezinnen met kinderen
– (dag) recreatie voor Harlingers zelf
– vaarcirculatieplan
– Wielerbaan
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Economische en maatschappelijke aspecten:
bijdrage aan ontwikkeling van het gebied

Zwemmen in 

zeewater

Goed bereikbaar

Nabij recreatie

Zwemmen in 

zoetwater
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17 juli 2018
Westerzeedijk Harlingen rene kuiken urbanism

s t u d i o  v o o r  s t e d e n b o u w
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Huidige situatie
supermarkt

hockeyvelden
parkeren

parkeren

reserverings-
zone

waddenhal
woonboten

camping

natuurgebied

woonhuis

woonhuis

gemeente werf
brandweer



Open Plan Proces; ideeën en initiatieven

Uitkijkpunt natuurgebied

Tinyhouses

Kinderboerderij

Multifunctioneel (zalen)centrumZwemgelegenheid

Dagrecreatie + buitensportBungalowpark

Molen + theehuis

Camperplaatsen

Hotel + restaurant Pleziervaart

Beachhutten



Voorbeeld van een  ruimtelijk raamwerk met principes Eerste ideeen Open Planproces

Robuust ruimtelijk raamwerk Aansprekend programma, flexibele invullingen

Visie op de opgave: samenhang en speelruimte



van 

Analyse 
naar 

Visie



Plangebied bevat twee duidelijke ruimtelijke elementen:
 - Dijk + Strand
 - Bolswardervaart

Verweven 

bestaand visie



Bestaande langzaam verkeer routes Ontbrekende langzaam verkeer routes

Ontsluiten; voetganger en fiets

bestaand visie



Bestaande regionale (autoafhankelijke) functies Mogelijke nieuwe regionale (autoafhankelijke) 
functies ontsluiten vanuit het westen

Ontsluiten; auto

bestaand visie



Resultaten 5 juni
Ruimtelijk raamwerk

Waterrijk

Aan meer zijden

Kriskras / 

Het hele 

gebied incl. de 

functies

50-50

Hoe ziet u het gebied in de toekomst het liefst?

Waar moet het gebied beter aansluiten op de omgeving? 

Wat moet openbaar toegankelijk zijn?

Wat is de ideale verhouding tussen openbaar en 
niet-openbaar in het gebied?



Waterrijk
Oude waterstructuur terugbrengen

Oude waterstructuur (uit 
1825) op huidige luchtfoto

WATERSTRUCTUUR

 



  

luchtfoto 1945

Zuidergracht



Mogelijke posities publieke openbare ruimte

Bolswardervaart DijkDwarsverbindingen



Model 1: Bolswardervaart Model 3: DijkModel 2: Dwarsverbindingen

Modellen



In alle modellen
ingreep #1: Mogelijk eindbeeld middenberm in Westerzeedijkweg

Quick win: middengeleider camping gaat zeker uitgevoerd worden

profiel bestaand

profiel voorstel



In alle modellen
ingreep #2: vergroenen parkeerterrein



In alle modellen worden de 
huidige functies gehandhaafd:

Qua invulling programma;  niks is besloten en staat vast.

•	bestaande woonboten
•	bestaande woningen
•	hockeyclub
•	waddenhal
•	camping



Resultaten 5 juni
Programma

Waaraan heeft u als Harlinger het meest? 
Wat maakt dat u vaker komt?

Wat draagt het meest bij aan de aantrekkingskracht van Harlingen 
in de regio?



Model 1: Bolswardervaart



Model 1: Bolswardervaart



Model 2: Dwarsverbindingen



Model 2: Dwarsverbindingen



Model 3: Dijk



Model 3: Dijk



www.menti.com

code: 48 32 16 48 32 16



Waar ziet u de publieke ruimte het liefst?
Vraag 1

Aan de Bolswardervaart Onder de DijkDwars door het gebied



Hoe waterrijk ziet u het gebied? Hoeveel extra water 
wilt u?

Vraag 2

geen Doortrekken en onderling verbindenAlleen doortrekken



Hoe hoog kan er volgens u in de kop gebouwd worden?
Vraag 3

1 laag / bestaande bebouwing Incidenteel meerlaags (7/8 lagen)ca 4 laags/omliggende bebouwing



Hoe hoog kan er volgens u in het middengebied 
gebouwd worden?

Vraag 4

1/2 laags Incidenteel meerlaags (7/8 lagen)ca. 4 laags
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