
 

Nieuwsbrief Westerzeedijk – maart 2022 
 
Beste lezer, u ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u staat ingeschreven in onze mailinglijst. 
Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom de gebiedsontwikkeling 
Westerzeedijk.  
 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden 
in het gebied:  

• Balklandpark 

• Wandelpad Westerzeedijk 

• Bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk onherroepelijk 

• Bestemmingsplan uitbreiding Camping de Zeehoeve 

• Strand, drijvende pier en algenschermen 
 
 

Balklandpark 
Na een periode van intensief plannen maken, in nauwe samenwerking met de werkgroep 
Balklandpark Noord, is de aanleg van het park in volle gang. De werkgroep is inmiddels 
omgevormd tot de Stichting Ecologisch Stadspark Harlingen en is volop betrokken bij de 
uitvoering. 
 

 
Het planten van bomen en struiken is in volle gang 

 
Afgelopen najaar is de basis gelegd door de gemeente met het nodige grondwerk. Zoals het 
aanleggen van het glooiende landschap en het realiseren van de waterpartij vanaf de 
Bolswardervaart. Door de Stichting Ecologisch Stadspark is een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het vervolg. Er is door vrijwilligers gewerkt aan het uitzetten van paden en het 
aanbrengen van beplanting. Ook zijn traptreden en takkenrillen aangelegd. Takkenrillen zijn 



 

een opstapeling van takken tussen stevige palen. Zo hebben onder andere egels, vogels, 
amfibieën, kleine zoogdieren en insecten een rust- en schuilplaats. Het eindbeeld is een 
Balklandpark met veel aandacht voor ecologie, biodiversiteit en met educatieve waarde. 
 
Sport- en beweegtoestellen 
Een ander deel van het park is meer gericht op actief bezig zijn. Op sporten, spelen en 
bewegen. Onderdeel van het ontwerp zijn verschillende speel- en beweegtoestellen. De 
plaatsing daarvan is gepland in april, zodat die komende zomer volop gebruikt kunnen 
worden. Hieronder voorbeelden van het type te plaatsen toestellen. 
 

 
 

Voorbeelden van type beweegtoestellen 

 
Stormbaan 
De grote blikvanger van dit deel van het park wordt de aan te leggen stormbaan ter hoogte 
van de al aangelegde waterpartij. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en 
toekomstige gebruikers zoals het RSG, is onder begeleiding van een professionele ontwerper 
hard gewerkt aan een definitief ontwerp voor de stormbaan. Een voor Harlingen unieke 
voorziening die deels over het water wordt aangelegd voor een extra uitdaging. Hierdoor is 
de stormbaan geschikt voor sporten, spelen en bewegen op verschillende niveaus. 
 

 
Voorlopige impressie van te realiseren stormbaan Balklandpark 



 

Rust in het park 
Op verschillende plekken in het park worden ook rustpunten gemaakt door het plaatsen van 
mooie, robuuste banken. Deze worden door lokale Harlinger ondernemers gemaakt en 
geplaatst. Bij de ingang van het park wordt een watertappunt geplaatst, zodat zowel de 
actieve sporter als mensen die in het park recreëren daar schoon drinkwater kunnen halen. 
 

   
Voorbeeld te plaatsen banken            Watertappunt voor schoon drinkwater 

 
Afsluiting Hulstbrug 
Medio april wordt (als het weer het toelaat) gestart met de aanleg van de verharde 
(betonnen) paden in het park. Tijdens die werkzaamheden zal de Hulstbrug tijdelijk worden 
afgesloten. Als het werk volgens plan verloopt, duurt die sluiting één tot twee weken. 
 
 

Wandelpad Westerzeedijk  
Ook onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk is het wandelpad vanaf de 
Westerzeedijk naar Plan-Zuid en mogelijk uiteindelijk onder de N31 door naar Byniastate. 
Daarmee wordt een wens van veel Harlingers ingevuld om meer wandelrondjes in en rond 
de stad te kunnen maken.  
 
Voor het deel vanaf de Westerzeedijk naar Plan-Zuid is inmiddels vergunning verleend. 
Onderdeel daarvan is een nieuwe brug over de Bolswardervaart. Deze brug verbindt het aan 
te leggen pad langs de Camping Zeehoeve met een pad door het bosperceel ten zuiden van 
de Arianehof dat aansluit op de Willem de Zwijgerstraat. Om dit pad aan te kunnen leggen is 
het nodig in het bosperceel een aantal bomen te kappen. Daarvoor is inmiddels een 
kapvergunning verleend. Ook is het gebied onderzocht op mogelijk aanwezige bijzondere 
planten en dieren. De kapwerkzaamheden vinden binnenkort plaats, voordat het 
vogelbroedseizoen begint. 
 
 

Bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk onherroepelijk 
Op 8 december heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk 
vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld, zodat gestart kan worden 
met de aanleg van het recreatiepark en de bouw van 50 recreatiewoningen. De ontwikkelaar 
is gestart met de voorbereidingen die daarvoor nodig zijn, zoals de aanvraag van de 



 

omgevingsvergunning. De verwachting is dat in tweede helft van dit jaar met de realisatie 
van het park wordt gestart.  
 
 

Bestemmingsplan uitbreiding Camping de Zeehoeve 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een bestemmingsplan dat uitbreiding van 
Camping de Zeehoeve in noordelijke richting mogelijk maakt. Deze uitbreiding maakt 
onderdeel uit van de totale gebiedsontwikkeling. Na het realiseren van deze uitbreiding 
sluiten de camping en het nieuw aan te leggen recreatiepark goed op elkaar aan. 
 
De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor deze uitbreiding wordt  in de 
loop van dit jaar verwacht.  
 
 

Strand, drijvende pier en algenschermen 
Vorig seizoen is geëxperimenteerd met algenschermen onder een drijvende pier vanaf het 
strand de zee in. De algenschermen waren bedoeld om vervuiling van het strand met algen 
te voorkomen. In het najaar zijn de resultaten geëvalueerd en is gebleken dat de proef nog 
niet het gewenste resultaat had. We passen daarom de proef op bepaalde punten aan en 
gaan komend seizoen verder met de proef.  
 
Vanuit recreatief oogpunt was de drijvende pier afgelopen seizoen een groot succes. Naast 
de grote 200 meter lage drijvende pier, plaatsen we komend seizoen ook een kortere 50 
meter lange drijvende pier. Alleen onder de lange pier komen algenschermen te hangen. De 
kortere pier maakt dat (kleine) kinderen het strand en het wad nog beter kunnen beleven.  
 
Dit jaar laten we het strand weer opspuiten. Naar verwachting wordt dit in april gedaan. 
Vervolgens worden de drijvende pieren eind mei/ begin juni 2022 geplaatst.   


