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1 1 . 6   

H a r k e m a / D e  H a r k e m a  

Het huidige Harkema is ontstaan als heidedorp met een sterk verspreide bebou-

wing. In de laatste vijftig jaar is de bebouwing verdicht en ontstonden nieuwe 

uitbreidingswijken aan de noord-, noordoost- en zuidkant van het dorp. Het be-

drijventerrein ten oosten van de Betonwei maakte een voorspoedige ontwikkeling 

door: er vestigden zich in de afgelopen periode diverse nieuwe bedrijven. 

 

 

 

Voor Harkema voorziet de structuurvisie in eerste instantie in de afronding van de 

1
e
 fase van het plangebied De Singel. Op de middellange termijn is de inzet om 

ook de 2
e
 fase van dit plangebied in ontwikkeling te nemen. 

 

Indien op de langere termijn behoefte aan woningen blijft bestaan kan het gebied 

ten zuidwesten van De Wide Pet worden ontwikkeld. Vanwege de aanwezigheid 

van de Baukewyk als belangrijk weidevogelgebied en gelet op de prognose van de 

woningbehoefte wordt een verdere zuidoostelijke uitbreiding van het plangebied 

De Wide Pet niet voorgestaan. 

 

Het centrumgebied vraagt om een herstructurering. Enkele locaties lenen zich 

voor inbreiding. Opvallend in dit gebied is de aanwezigheid van de tennisbanen. Er 

zijn ideeën voor verplaatsing/clustering met andere voorzieningen. Harkema be-

schikt over een forse sportaccommodatie aan de Fûgelkamp. Wellicht kan hier 

ruimte worden gevonden. Bij woningbouw in het centrumgebied wordt in de eer-

ste plaats gedacht aan de bouw van woningen voor ouderen. 

 

Met de afronding van het plan Quakkenburg wordt voorzien in ruimte voor lokale 

bedrijven. Dit bedrijventerrein biedt ruimte voor ambachtelijke en dienstverle-

nende bedrijven. Dit betreft ook bedrijven die qua aard en schaal in de dorpskern 

niet goed inpasbaar zijn. Deze bedrijven zullen een binding moeten hebben met 

het dorp. De geprojecteerde locatie kan op basis van concrete behoefte worden 

ontwikkeld. 
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Door de gemeente zal in overleg met bedrijven en onderwijsinstellingen gekeken 

worden naar de mogelijkheid om het vakonderwijs te versterken en leerwerkplek-

ken te stimuleren. Het gaat om vakonderwijs dat aansluit bij de lokale en regiona-

le werkgelegenheid. Met name vanuit het dorp Harkema is hiervoor belangstelling 

getoond. Als zich reële kansen voordoen, zal ook gekeken worden of een locatie in 

Harkema tot de mogelijkheden behoort. 

 

Wanneer sprake is van uitbreiding van het bedrijventerrein zal dit ook landschap-

pelijk worden ingepast. Dit is aangegeven als ‘studiegebied groen/recreatieve 

voorzieningen. Deze aanduiding is ook opgenomen voor themapark/openlucht-

museum De Spitkeet. De Spitkeet vormt samen met De Kruidhof één van de be-

langrijkste voorzieningen op toeristisch- recreatief gebied in onze gemeente. De 

gemeente is met het bestuur in gesprek over de toekomstplannen. In het nieuwe 

bestemmingsplan voor het buitengebied zal een passende en toekomstgerichte 

bestemming aan De Spitkeet worden gegeven. 

 

Het is de verwachting dat in de komende 15 jaar met een uitbreiding van de be-

graafplaats aan de Reitsmastrjitte rekening moet worden gehouden. De uitbrei-

dingsrichting van de huidige begraafplaats is weergegeven. 

 

Er zal onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden voor permanente huisvesting 

van het kindercentrum in of in de omgeving van de sporthal. Ook worden de moge-

lijkheden onderzocht van realisatie van de tennisbanen op de gronden ten noorden 

van de sporthal.  
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