
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Gemeente Harlingen 

T.a.v. de voorzitter van de gemeenteraad 

Postbus 10000 

8860 HA  HARLINGEN 

 

 

Datum en plaats Harlingen, 30 september 2016 Referentie n.v.t. 
  
Betreft Initiatiefvoorstel “Opwaardering Harlinger Bos” 

 

 

Geachte voorzitter, geachte raadsleden, 
 
 
Met gepaste trots bieden wij u bijgaand een initiatiefvoorstel aan waarmee een opwaardering van het 
Harlinger Bos wordt voorgesteld. Gelet op diverse recente gebeurtenissen menen wij dat de tijd rijp is 
om een dergelijke opwaardering nu te realiseren. 
 
Samengevat stellen de raadsfracties voor om te investeren in diverse (hoofdzakelijk bestaande) 
voorzieningen in het Harlinger Bos om hiermee de recreatieve functie te vergroten en tegemoet te 
komen aan een breed gedragen wens onder de bevolking.  
 
Vanzelfsprekend wordt tevens beoogd om de verbeterde kwaliteit van het Harlinger Bos voor een 
langere termijn te waarborgen. 
 
Graag zien wij de behandeling van dit voorstel in de volgende raadsvergadering tegemoet en rekenen 
wij op uw medewerking om samen Harlingen nog mooier te maken voor onze inwoners en bezoekers. 
 
Hoogachtend, 
 

Namens de fracties PvdA  Harlinger Belang   CDA 

 

 

 

w.g. E. Helvrich    w.g. J. Saakstra   w.g. H. Sijtsma 

 
 



  

 

   

 
 
 

 
De raad van de gemeente Harlingen 
 
 
Initiatiefvoorstel 
Conform artikel 36 van het Reglement van Orde van de gemeente Harlingen ingediend door de 
fracties PvdA, Harlinger Belang en CDA op .. - .. - 2016. 

  
 
Betreft : Raadsvoorstel nummer ….  van de raadsvergadering van   .. - .. 2016 

 

Onderwerp : Opwaardering Harlinger Bos 

 
 
De gemeenteraad van Harlingen, in haar vergadering bijeen op woensdag .. - .. - 2016: 
 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de opwaardering van het Harlinger Bos conform de bijgevoegde notitie 
“Opwaardering Harlinger Bos”; 

2. Het college te belasten met de uitwerking van de in deze notitie genoemde uitgangspunten; 
3. Voor de uitvoering een krediet ad € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen Ludinga; 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekend namens de fracties van: 
 
 
 
 
 
E. Helvrich - PvdA  J. Saakstra - Harlinger Belang   H. Sijtsma - CDA 
 

 
Stemverhouding: 
 

 PvdA HB CDA VVD D66 WPH OPA GL CU totaal 

Voor           

Tegen           

 
 
Dit initiatiefvoorstel is: 
 

Aangenomen  

Verworpen  

       …….. 
       Griffier - J.T. Jansen
 



  

 

 

NOTITIE “OPWAARDERING HARLINGER BOS” 
Behoud van openbaar groen en vergroten van recreatieve voorzieningen 
 
 

1.  Inleiding en aanleiding 
 
Met deze notitie wordt een opwaardering van het Harlinger Bos beoogd. Diverse recente 
gebeurtenissen geven aanleiding om over te gaan tot deze opwaardering.  
 
Uitbreiding sportaccommodatie 
In de periode 2011 tot en met 2014 zijn de mogelijkheden tot een fusie tussen de drie Harlinger 
voetbalverenigingen onderzocht. Bij een positieve uitkomst zou de nieuwe, gefuseerde 
voetbalvereniging worden gehuisvest aan de Achlumerdijk, wat een uitbreiding ten koste van het 
naastgelegen Harlinger Bos zou betekenen.  
 
Nu besluitvorming heeft plaatsgevonden, de fusie en investering in een nieuwe sportaccommodatie 
niet aan de orde is, is het verantwoord om te investeren in het Harlinger Bos en daarmee een 
volwaardige recreatieve functie te geven. 
 
Afname robuust openbaar groen 
De hoeveelheid robuust openbaar groen binnen de gemeentegrenzen is de afgelopen jaren fors 
afgenomen. Niet alleen heeft een groot deel van het oorspronkelijke Harlinger Bos plaats gemaakt 
voor eerdere uitbreidingen van de sportaccommodatie aan de Achlumerdijk, ook elders in Harlingen 
zijn veel bomen geruimd. 
 
Zo is voor de realisatie van de verdiepte N31 het 
openbaar groep op het talud in 2015 verwijderd. 
Daarnaast zijn door diverse zomerstormen de 
afgelopen jaren vele bomen beschadigd en geruimd. 
 
Wens uit de bevolking 

Het Harlinger Bos wordt thans door veel inwoners 
gebruikt voor een wandeling. In toenemende mate 
bereiken ons opmerkingen over de 
onderhoudstoestand van het bos en de wens om dit 
aan te pakken. 
 
 

2. Historische context 
 
De oorsprong van Harlinger Bos kan gevonden worden in maart 1984. In het kader van de 28

e
  

Nationale Boomfeestdag werden door basisschoolleerlingen en het gemeentebestuur maar liefst 
3.000 bomen en struiken geplant die samen tot een fraai wandelbos zouden moeten uitgroeien. De 
eerste boom, een koningslinde, werd door toenmalig locoburgemeester Jan de Kroon, centraal op de 
toen nog kale vlakte, gepland. 
 
Reden voor deze forse groenuitbreiding was het feit dat Harlingen in dit jaar 750 jaar stadsrechten 
had. Het bos werd ‘cadeau’ gedaan aan de bevolking. 
 
Sindsdien is het Harlinger Bos, door uitbreidingen van de sportaccommodatie aan de Achlumerdijk en 
andere ontwikkelingen in dit gebied, fors in omvang geslonken.  
 
 

 



  

 

 

3. Onze visie 
 
Voldoende (robuust) openbaar groen en recreatieve voorzieningen zijn van wezenlijk belang in een 
stedelijke omgeving. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en wordt de 
aantrekkelijkheid voor bezoekers van de stad vergroot.  
 
Daarnaast wordt door steeds meer mensen het wandelen als vrijetijdsbesteding beoefend. De 
gemeente dient deze ontwikkeling, gelet op haar taak ten aanzien van de volksgezondheid, te 
stimuleren. Het realiseren van voldoende voorzieningen in de openbare ruimte past hierbij. 
 
Bij de huidige en toekomstige stedelijke vormgeving dient dan ook voldoende aandacht te zijn voor 
voldoende openbaar groen en recreatieve voorzieningen, passend bij de directe omgeving.  
 
Voor de woonwijk Ludinga ontbreken dergelijke voorzieningen. Ook wat betreft de woonwijk 
Oosterpark is in het verleden meerdere malen gepleit voor meer (robuust) openbaar groen. Met het 
opwaarderen van het Harlinger Bos wordt hieraan invulling gegeven.  
 
 

4. Doel 
 
Vanuit bovenstaande visie, wordt met de opwaardering van het Harlinger Bos beoogd: 
 

1. Het recht doen aan de historische context van het Harlinger Bos, waarbij het thans nog 
resterende deel hiervan voor de toekomst blijft bewaard; 
  

2. Op een behoedzame wijze omgaan met het nog aanwezige robuuste groen binnen de 
stadsgrenzen;  
 

3. Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige recreatiefunctie nabij de stedelijk 
vormgegeven woonwijk Ludinga, om daarmee de leefbaarheid te vergroten en om een 
positieve bijdrage te leveren aan de algehele volksgezondheid; 
 

4. Het bevorderen van het buitenshuis recreëren door inwoners van alle leeftijden, alsmede het 
creëren van een groene woonomgeving; 

 
 

5. Relatie tot bestaand beleid 
 
In het coalitieprogramma 2014-2016, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 mei 2014, wordt ten aanzien 
van openbaar groen opgemerkt:  
 
“Om de leefbaarheid te bevorderen gaat de gemeente woningbouw op ‘open plekken’ (inbreiding) 
stimuleren en slaat daarbij acht op voldoende groene ruimte.” 
 
In de Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 
oktober 2015, wordt ten aanzien van openbaar groen opgemerkt:  
 
“Een buitenruimte die mede door het groen leefbaar is en een goede belevingswaarde heeft” 
 
 

 



  

 

 

6. Uitvoering en communicatie 
 
Met de opwaardering van het Harlinger Bos worden in ieder geval de navolgende werkzaamheden 
voorzien, waarbij gestreefd wordt naar vakkundige en onderhoudsvriendelijke aanpassingen: 
 

- Het uitvoeren van passende 
snoeiwerkzaamheden aan de huidige bomen 
en bosschages; 

- Het zo nodig plaatsen van nieuwe bomen en 
aanplanten van bosschages; 

- Het aanpassen van de huidige oevers naar 
veilige, natuurlijke en kindvriendelijke oevers; 

- Het realiseren van een (vis- of voeder-) 
steiger; 

- De huidige voetpaden worden voorzien van 
een nieuwe laag schelpen; 

- Het restaureren en zo mogelijk uitbreiden van 
vandalismebestendig zitmeubilair; 

- Het plaatsen van voldoende afvalbakken; 
- Het aanbrengen van voorzieningen teneinde de waterhuishouding optimaal te houden en 

botulisme en blauwalg tegen te gaan; 
 
De communicatie omtrent bovenstaande werkzaamheden vindt  op een wijze plaats, zoals dit 
gebruikelijk is bij vergelijkbare aanpassingen in de openbare ruimte. 
 
 

7. Financiën 
 
Met deze notitie inzake de opwaardering van het Harlinger Bos zijn eenmalig en mogelijk ook 
structureel financiële middelen gemoeid.  
 
Eenmalig 
Ten behoeve van de hierboven vermelde werkzaamheden wordt eenmalig € 50.000 beschikbaar 
gesteld.  
 
Dekking voor dit krediet wordt gevonden in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen 
Ludinga. Doel van deze reserve is, om uitgaven met een ‘bovenwijks’ karakter in of in de nabijheid van 
de nieuwbouwwijk Ludinga te bekostigen

1
.  

De opwaardering van het Harlinger Bos past derhalve binnen het doel van deze reserve. 
 
Ultimo 2015 bedroeg de omvang van deze bestemmingsreserve € 613.000

2
. Hieruit is bij raadsbesluit 

GR16.00115 der dato 21 september 2016 € 130.458 aan krediet beschikbaar gesteld voor het 
verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de woonwijk Ludinga. 
 
Structureel 
Ten behoeve van het toekomstige, reguliere onderhoud worden in de begroting 2018 extra middelen 
beschikbaar gesteld.  

 

                                                           
1
 Nota Reserves en voorzieningen 2015, pagina 18  

2
 Jaarstukken Gemeente Harlingen 2015, pagina 133 


