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1. INLEIDING 

Met de ontwikkeling en uitvoering van de woongebieden Groot Ropens I en 
II, is de uitbreiding van de stad Harlingen in zuidoostelijke richting ingezet. 
Op dit moment zijn in het woongebied Groot Ropens II al geen kavels meer 
beschikbaar. Er bestaat echter op korte termijn nog steeds behoefte tot een 
verdere uitbreiding van Harlingen.  

Figuur 1. Het plangebied  

 
De gemeente Harlingen heeft daarom besloten, aansluitend op de wijk Oos-
terpark en oostelijk van Groot Ropens, een nieuwe stadsuitbreiding te reali-
seren. Bij de Plaatskeuze-analyse (vastgesteld in 1998) kwam dit gebied als 
meest geschikte uitbreidingslocatie naar voren.  
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Het voorliggende bestemmingsplan Ludinga voorziet in de planologische re-
geling voor het plangebied.  
Het plangebied sluit aan de noordzijde aan op de wijk Oosterpark en aan de 
westzijde op de meest recente woonwijk Groot Ropens II. Het plangebied 
wordt ontsloten via één centrale hoofdontsluiting, die vanaf de Achlumerdijk 
het gebied centraal doorsnijdt en waar vandaan verschillende aftakkingen de 
deelgebieden ingaan.  
 
Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de Bolswardervaart, die de 
noordelijke grens van een natuurgebied en de gemeentegrens tussen Har-

lingen en Wûnseradiel vormt.  
Figuur 2. Het plangebied met daarin de deelgebieden 

 
Aan de oostzijde bevindt zich open (agrarisch) landschap. Deze gronden 
hebben in het Bestemmingsplan Buitengebied (1986) een agrarische be-
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stemming met een deels landschappelijke en/of archeologische waarde. In 
dit bestemmingsplan wordt reeds uitgegaan van mogelijke toekomstige 
woningbouw in deze hoek van harlingen. 
 
Uitgangspunt in het Woonplan is, dat er in de periode 2000-2010 op de uit-
breidingslocaties van Harlingen in totaal 455 woningen gerealiseerd zullen 
worden. Van dit aantal kunnen in de periode 2001-2010 400 woningen in de 
uitbreidingslocatie Ludinga gerealiseerd worden. De overige 55 zijn volgens 
het woonplan bestemd voor de (afronding van de) uitbreidingslocaties Groot 
Ropens en Bynia State. Op dit moment zijn er op beide laatstgenoemde lo-
caties geen bouwmogelijkheden meer. 
De eerste fase van Ludinga zal in het onderhavige bestemmingsplan worden 
inbestemd. Deze fase bestaat uit twee deelgebieden, het sportveldenge-
bied/woongebied in het noordwesten en een woongebied in het midden van 
het plangebied (zie figuur 2). In deze fase zullen circa 330 woningen gereali-
seerd worden in vijf jaar vanaf 2004.  
Het woongebied in de tweede fase is onder een nader uit te werken be-
stemming gebracht (artikel 11 WRO) en wordt na de aanleg van fase 1, als 
zodanig ontwikkeld. Dit wordt in de volgende hoofdstukken nader toegelicht. 
 
Het volgende hoofdstuk gaat verder in op het beleidskader voor dit be-
stemmingsplan. Hier komt het ruimtelijk provinciaal en gemeentelijk beleid 
ten aanzien van het plangebied aan de orde. Hoofdstuk 3 bevat, naast een 
beschrijving van de huidige situatie, de diverse (stedebouwkundige) plan-
uitgangspunten voor het ontwerp. Tevens wordt in dit hoofdstuk beschre-
ven hoe omgegaan wordt met milieuhygiënische aspecten, ecologische en 
archeologische waarden en water in het plangebied. Hoofdstuk 4 gaat ver-
volgens nader in op de inrichting van het plangebied. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 5 beschreven hoe de uitgangspunten en het ontwerp in het be-
stemmingsplan zijn verwerkt. Hoofdstuk 6 gaat in op de maatschappelijke 
en economische uitvoerbaarheid van het plan en in hoofdstuk 7 zijn tenslot-
te de resultaten uit het Overleg en de Inspraak verwerkt.  
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2. BELEIDSKADER 

2.   1. Het provinciaal beleid 

Het beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Dit beleid is vastgelegd in het Streekplan Friesland, 
vastgesteld op 29 maart 1994. Ten aanzien van de ontwikkeling van kernen, 
worden in het streekplan accenten gelegd bij het stedelijk knooppunt Leeu-
warden, de stedelijke ontwikkelingsgebieden Drachten, Heerenveen, Sneek 
en Harlingen/Franeker, en enkele regionale centra. De provincie kent aan de 
ontwikkeling van de stedelijke ontwikkelingsgebieden een hoge prioriteit toe.  
 
Centraal bij de inrichting van dergelijke gebieden staat: 
 het ontwikkelen van wervende en goed gekwalificeerde woningbouw-

locaties en gespecialiseerde bedrijventerreinen; 
 een zorgvuldige ruimtelijke rangschikking en afstemming van woon-, 

werk- en recreatiefuncties; 
 de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en voorzieningen, ook van 

buiten de stedelijke ontwikkelingsgebieden. 
 
Met betrekking tot het wonen in het stedelijke ontwikkelingsgebied Harlin-
gen/Franeker, wordt opgemerkt dat de woonlocaties hoofdzakelijk moeten 
worden gevonden in of aansluitend op Harlingen en Franeker. Geschat wordt 
dat in de periode 1993-2010 in de gemeenten Harlingen en Franekeradeel 
1300 woningen benodigd zijn, waarvan minimaal 75% in de centra Harlingen 
en Franeker. Voorts acht de provincie het wenselijk dat de woongebieden, 
voorzieningencentra en de werkgebieden, ook per openbaar vervoer en/of 
met de fiets goed bereikbaar zijn. 
 
In de notitie Wenjen yn Fryslân, beleid 1998 - 2010, die in februari 1999 door 
Provinciale Staten van Fryslân is vastgesteld, is het woningbouwbeleid voor 
de jaren 1999 tot en met 2010 vastgesteld. De provincie is voornemens een 
sterkere regie te gaan voeren. Aandacht en maatregelen voor kwaliteit van 
de bestaande voorraad staan voorop. Nieuwbouw in de ene gemeente mag 
niet leiden tot vergroting van de leegstand en herstructureringsproblemen in 
een andere gemeente. 
 
Wat betreft het ruimtegebruik wordt in de notitie gekoerst op een gemiddelde 
dichtheid van 12-15 woningen in plattelandskernen, 15 woningen per ha in 
regionale kernen en 15-20 woningen in stedelijke kernen. Daarnaast moet er 
ruimte zijn voor kwaliteitslocaties met (deels) lage dichtheden, inspringend 
op de markt. Ludinga is een kwaliteitslocatie waar voor het merendeel 
(half)vrijstaande woningen worden gebouwd, waarmee enerzijds ingespeeld 
wordt op de markt. Anderzijds zal hier een gedegen overgang van stad naar 
landschap gecreëerd worden.  
In het bestemmingsplan zal derhalve gestreefd worden naar een gemiddelde 
woningdichtheid van 16-20 woningen per hectare.  
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In het planologisch toezicht zal meer aandacht geschonken worden aan de 
stedebouwkundige kwaliteit, de herkenbaarheid van het Friese landschap en 
de bescherming van waardevolle elementen van cultuurhistorie. Het werken 
met beeldkwaliteitsplannen wordt gestimuleerd.  
Veel aandacht dient te worden besteed aan de waterhuishoudkundige in-
richting van nieuwbouwlocaties; een vroegtijdig overleg met de betreffende 
waterschappen is een voorwaarde. 
 
Aan de gemeenten zijn voor de jaren 1998 tot 2010 opnieuw richtgetallen 
toegekend door de provincie. De basis hiervoor is gelijk aan de prognose van 
1996 en gaat uit van een lage bevolkingsprognose. Ten opzichte van 1996 
zijn de richtgetallen dan ook, afgezien van bestuurlijke correcties, nauwelijks 
veranderd.  
 
Voor de gemeente Harlingen is het richtgetal in principe niet gewijzigd. Ge-
zien het aantal in de periode 1993-1998 gerealiseerde woningen, is het 
nieuwe richtgetal in Wenjen yn Fryslân voor de periode 1998-2010 gesteld 
op 905. Dit is volgens de provincie de maximum uitbreiding van de woning-
voorraad. Dit betekent dat, na aftrek van de 50 woningen die in 1998 en 
1999 gerealiseerd zijn, nog 855 woningen toe te voegen zijn aan de voor-
raad voor de periode 2000 tot 2010. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een herijking van de richtgetallen in 
Wenjen yn Fryslân. Zoals het er nu naar uitziet blijft het richtgetal voor Har-
lingen ongewijzigd. 
 
Een voortvloeisel van de notitie Wenjen yn Fryslân is dat de provincie, ten 
tijde van het uitkomen van de notitie, van alle gemeenten op korte termijn 
een Woonplan verwacht. Voorwaarde voor het vertalen van de richtlijnen in 
bestemmingsplancapaciteit, is namelijk een visie van het gemeentebestuur 
op de ontwikkeling van de totale woningvoorraad en daarmee de woonkwali-
teit tot 2010. Voor Harlingen is een dergelijk Woonplan in 2001 vastgesteld. 

2.   2. Het gemeentelijk beleid 

Het Structuurplan Harlingen (1997) schetst het kader waarbinnen de ruimte-
lijke ontwikkelingen aan het begin van de 21ste eeuw plaats kunnen vinden. 
De doelstelling voor het wonen in het structuurplan is tweeledig. Ten eerste 
wil de gemeente voorzien in de woonbehoeften van haar inwoners en ten 
tweede wil zij de woonfunctie van de gemeente versterken. De gemeente 
richt haar woningbouwbeleid op twee groepen: 
 de huidige inwoners en de economisch gebondenen; 
 mensen van elders, die zich vanwege het aantrekkelijke woonmilieu in 

Harlingen willen vestigen. 
 
Met betrekking tot nieuwbouw in Harlingen, blijkt uit het structuurplan dat in 
Harlingen sprake is van een toenemend tekort aan koopwoningen. Het aan-
bieden van aantrekkelijke woningbouw, in de vrij7e sector, en in aantrekkelij-
ke woonmilieus, wordt als kans gezien om het negatieve migratiesaldo om te 
buigen in bevolkingsgroei. Om dit te bewerkstelligen is een jaarlijkse groei 
van de woningvoorraad met gemiddeld 75 woningen noodzakelijk. 



blz 6  99-19-07 
 

Buro Vijn B.V. 

In het recent verschenen Woonplan Harlingen (2001) is de visie op de ont-
wikkeling van de woningvoorraad in de gemeente vastgelegd. 
Hierin zijn de actuele nieuwbouwmogelijkheden op basis van het provinciale 
richtgetal, gemiddeld 75 woningen per jaar in de periode 1998-2010, opge-
nomen als uitgangspunt voor de nieuwbouwmogelijkheden in de gemeente. 
Na aftrek van de uitbreiding van de woningvoorraad in 1998 en 1999, blijkt 
dat de gemeente in de periode 2000-2010 nog met 855 woningen kan uit-
breiden. 
 
Uit de uitkomsten van het Woningmarktonderzoek (1998) blijkt dat er op kor-
te termijn een gemiddelde behoefte van 82 woningen per jaar is. Gelet hierop 
en op de verwachte demografische en economische ontwikkelingen, wordt in 
het woonplan uitgegaan van een maximale toename van 85 woningen per 
jaar voor de periode 2000 tot 2010.    
 
Van het genoemde aantal van 855 woningen zullen 400 woningen op her-
structurerings- en invullocaties in de stad worden gerealiseerd. De overige 
455 woningen zijn volgens het woonplan bestemd voor de drie uitbreidings-
locaties, Bynia State, Groot Ropens en Ludinga.  
Van deze 455 woningen zullen volgens het Woonplan 400 woningen ge-
bouwd moeten worden op de uitbreidingslocatie Ludinga in de periode 2001-
2010. De resterende 55 woningen zijn nog bedoeld ter afronding van de uit-
breidingslocaties Bynia State en Groot Ropens, welke inmiddels afgerond 
zijn.   
In totaal kunnen in de fasen I en II tezamen circa 400 woningen gerealiseerd 
worden. Bij een gemiddelde productie van gemiddeld 65 woningen per jaar 
in het plan Ludinga, kan Harlingen met de ontwikkeling van Ludinga de ko-
mende 6 jaar (2004 tot 2010) in haar uitbreidingsbehoefte voorzien. De pro-
vincie gaat uit van het concreet bestemmen tot maximaal 5 jaar en de rest 
door middel van artikel 11. In het onderhavige plan heeft deze uitgangssitua-
tie geresulteerd in het concreet bestemmen van circa 330 woningen (5/6 
keer 400) in de eerste fase. Na realisatie van de eerste fase zullen de reste-
rende woningen in de tweede fase door middel van een nader uit te werken 
bestemming gebouwd worden.   
 
Verder geeft het woonplan aan dat de woningvraag zich de komende jaren 
naar verwachting met name zal gaan richten op 2-onder-1-kap- en vrijstaan-
de woningen in de koopsector.  
 
Voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente, meldt het Woonplan 
dat de gemeente de versterking hiervan als uitgangspunt in haar woning-
bouwbeleid voor de toekomst heeft opgenomen. Nieuwbouw dient verder 
dáár plaats te vinden, waar zij de beste bijdrage kan leveren aan de ruimtelij-
ke kwaliteit. 
 
De in 1998 uitgevoerde Plaatskeuze-analyse gaat nader in op de mogelijke 
locaties voor uitbreidingsnieuwbouw en formuleert hiervoor diverse criteria. 
Nieuwbouwlocaties zouden zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de 
ruimtelijke kwaliteiten van een gebied.  
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Daarnaast is het wenselijk dat een nieuwe uitbreiding zo goed mogelijk ge-
bruik kan maken van bestaande voorzieningen en infrastructuur in en rond 
de stad. Tenslotte geldt als criterium dat andere bestemmingen, natuurlijke 
waarden of geluidszones, niet door de uitbreiding mogen worden belem-
merd. De ruimte ten zuidoosten van de stad levert volgens het onderzoek de 
minste belemmeringen op. 
Als geschikte nieuwbouwlocaties, aansluitend op de stad, komen zowel Oos-
terpark-Oost als Ludinga (in de analyse nog Groot Ropens III genaamd) in 
aanmerking. De ontwikkeling van beide locaties biedt de beste garantie voor 
een verantwoorde uitbreiding van het woningbestand van de stad Harlingen. 
Redenen hiervoor zijn een evenwichtiger ontwikkeling van de ruimtelijke 
structuur, aanhouden van één coherente standsrand naar het landschap, de 
ontsluiting van de woongebieden over meerdere aansluitingen en het beter 
inspelen op onvoorziene ontwikkelingen. De locaties kunnen tezamen ruimte 
bieden aan ± 500 woningen. 

2.   3. Beleidskader water 

Rijksbeleid 
Voor het Rijksbeleid ten aanzien van water zijn de Startovereenkomst Wa-
terbeleid 21e (WB21) en de vijfde Nota over de ruimtelijke ordening deel 1 
van belang. De basis in dit waterbeleid wordt gevormd door de Watertoets. 
Deze maakt de gevolgen zichtbaar van ruimtelijke plannen voor de water-
huishouding. Eind 2002 heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel 
tot wettelijke verankering van de Watertoets. In dit kader dienen gemeen-
ten, provincies, Rijk en waterschappen standaard een waterparagraaf op te 
nemen in ruimtelijke plannen. Hierin staat beschreven wat de effecten van 
ruimtelijke veranderingen op de waterhuishouding zijn.  
De watertoets is per 1 maart 2003 wettelijk verankerd bij wijziging van het 
Besluit op de ruimtelijke ordening van 1985.  
 
Provinciaal beleid 
In het 2e Waterhuishoudingsplan Fryslân (2000) zijn de hoofdlijnen van het 
provinciaal waterhuishoudkundig beleid neergelegd. Hierin staat de water-
systeembenadering centraal, wat inhoudt dat bij nieuw te ontwikkelen plan-
nen het watersysteem wordt beschouwd waarbinnen het betreffende 
(plan)gebied ligt. Daarnaast richt het 2e Waterhuishoudingsplan zich primair 
op het realiseren van een basisniveau ten aanzien van veiligheid, water-
kwaliteit, grondwater en inrichting.  
 
Regionaal beleid 

De Friese waterschappen hebben, als uitwerking van het provinciaal water-
huishoudkundig beleid, een Integraal Waterbeheersplan Friese Water-
schappen (IWBP) (vastgesteld op 19 december 2000) opgesteld, waarin de 
vertaling van het beleid op hoofdlijnen naar de verschillende waterschaps-
gebieden plaatsvindt. In het IWBP zijn doelstellingen per thema geformu-
leerd. Voor het onderhavige bestemmingsplan zijn de volgende doelstellin-
gen van belang: 
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• als gevolg van externe invloeden zijn nieuwe veiligheidsnormen voor de 
kadehoogten opgesteld, waarbij tevens met lokale omstandigheden re-
kening wordt gehouden. De kaden moeten binnen een gestelde termijn 
voldoen aan deze nieuwe veiligheidsnormen; 

• om afwenteling van wateroverlast bij stedelijke uitbreidingen te voorko-
men, dient bij de inrichting van bebouwd gebied aandacht besteed te 
worden aan voldoende bergingsmogelijkheden in het gebied voor de 
afvoer van regenwater; 

• het peilbeheer dient geoptimaliseerd te worden, waarbij voor het betref-
fende gebied rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de 
voorkomende functies;  

• de wijze waarop het peilbeheer wordt uitgevoerd, is vastgelegd in peil-
besluiten. Bij aanpassing van het peil dient een nieuw peilbesluit geno-
men te worden; 

• aanleg van natuurvriendelijke oevers ten gunste van zowel het functio-
neren van het ecosysteem als van de waterkwaliteit; 

• het op een zodanige wijze onderhouden van de watergangen dat de 
aan- en afvoerfunctie van de watergang gedurende het gehele jaar ge-
waarborgd is; 

 voor het water in bebouwd gebied moet een gezond en duurzaam inge-
richt watersysteem worden bereikt dat voor meerdere doeleinden ge-
schikt en bruikbaar is. 

 
Het plangebied Ludinga valt onder het beheer van twee waterschappen1). 
Wetterskip Fryslân draagt zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater 
in het gebied en beheert het oppervlaktewater in de Bolswardervaart. Te-
vens is Wetterskip Fryslân verantwoordelijk voor het oeverbeheer van de 
Bolswardervaart.  
Wetterskip Marne-Middelsee beheert de sloten in het plangebied en de wa-
terkeringen langs de Bolswardervaart en is belast met het peilbeheer in het 
gebied.   
 

                                                
1) Per 1 januari 2004 zijn de Friese waterschappen gefuseerd tot één Wetterskip Fryslân.   
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3. PLANUITGANGSPUNTEN 

3.   1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor het hele plangebied gege-
ven. Het plangebied is opgedeeld in twee fasen. In het voorliggende be-
stemmingsplan is de eerste fase, het woongebied en sportveldengebied (zie 
figuur 2), reeds verder uitgewerkt en ook gedetailleerd bestemd. De tweede 
fase heeft een globale bestemming gekregen. Middels een uitwerkingsplan 
ex artikel 11 zal deze fase later worden uitgewerkt. Echter de uitgangspunten 
die in dit hoofdstuk worden beschreven, gelden tevens als leidraad bij de 
toekomstige uitwerking van fase twee.  

3.   2. De huidige situatie 

- Omgeving - 
 
In de eerste fase van het plangebied kan qua huidig gebruik onderscheid 
gemaakt worden tussen twee deelgebieden. Het noordwestelijk deelgebied 
(in de volksmond ook wel het Harlinger bos genoemd) heeft een oppervlakte 
van ruim 16 hectare en is in gebruik ten behoeve van sport- en recreatiedoel-
einden. Dit deelgebied bestaat grotendeels uit enkele sportvelden en een, 
niet meer als zodanig functionerende, atletiekbaan in een parkachtige omge-
ving. Het overige deel van het plangebied meet een oppervlakte van ruim 25 
hectare en bestaat daarentegen uit open landschap dat voornamelijk agra-
risch in gebruik is. De westzijde van het plangebied wordt grotendeels be-
grensd door de uitbreiding Groot Ropens II. Aan de noordzijde ligt de woon-
wijk Oosterpark. Ten oosten van het plangebied is het landschap open en 
heeft het voornamelijk een agrarische gebruiksfunctie. 

Figuur 3. Zicht op het plangebied vanaf de Achlumerdijk 
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Ten zuiden van het plangebied loopt de Bolswardervaart, die de noordelijke 
grens vormt van een natuurgebied met natuurwaarden als bloemrijk grasland 
en vogelgebied. Om eventueel storende invloeden van het toekomstige 
woongebied op dit natuurgebied te voorkomen, wordt een bebouwingsvrije 
bufferzone van 100 meter breed als overgang tussen het woongebied en het 
natuurgebied in acht gehouden. Deze zone zal worden ingericht als natuur-
zone.  
Volgens het Structuurplan Harlingen (1997) en het Bestemmingsplan Bui-
tengebied (1986) maakt het plangebied deel uit van een landschappelijk 
waardevol gebied, met daarin de volgende waarden waarmee bij het stede-
bouwkundig ontwerp rekening mee gehouden dient te worden: 
 het zuidelijk gedeelte van het plangebied is onderdeel van een groter 

gebied, waarin een onregelmatig blokverkavelingspatroon voorkomt. In 
dit oorspronkelijke verkavelingspatroon vormen de waterlopen een zeer 
belangrijk element;  

 in het westen van het plangebied ligt de oude boerderij Groot Ropens, 
waar de gelijknamige woonwijk naar vernoemd is. Ten zuiden van deze 
boerderij ligt een hooggelegen perceel behorend bij de boerderij. Dit 
perceel is aangeduid als archeologisch monument en wordt primair be-
schermd op grond van de Monumentenwet. Dit bestemmingsplan voor-
ziet in een aanvullende regeling;  

 ten zuiden van het gedeelte van de Achlumerdijkje, dat van west naar 
oost door het plangebied loopt, liggen in en ten oosten van het plange-
bied daarnaast nog enkele opvallende kruinige percelen, die in het Be-
stemmingsplan Buitengebied (1986) de aanwijzing “landschappelijk 
waardevol element/structuur“ hebben gekregen. 

 
- Woningmarkt - 
 
Afgezien van een enkele locatie in Bynia State, zijn er geen direct beschikba-
re bouwterreinen meer voorhanden in Harlingen. Gezien de aanwezige wo-
ningbehoefte in Harlingen, wordt hoge prioriteit gegeven aan de ontwikkeling 
van een nieuwe bouwlocatie. Zoals gezegd kwamen Oosterpark Oost en Lu-
dinga als voorkeur naar voren uit de plaatskeuze-analyse. Uiteindelijk is voor 
Ludinga gekozen omdat hier meer mogelijkheden aanwezig zijn op het ge-
bied van ontsluiting. 
Om gericht op de woningmarkt te kunnen inspelen, heeft de gemeente on-
derzoek laten verrichten naar de woonsituatie en woningbehoefte van haar 
inwoners. Dit woningmarktonderzoek2) is een belangrijke basis voor het 
Woonplan Harlingen. Een belangrijke conclusie uit het woonplan is dat door-
stroming vooral zal plaatsvinden vanuit een rijtjeswoning (huur en koop) naar 
een vrijstaande of halfvrijstaande woning in de koopsector.  
Daarnaast blijkt dat het overgrote deel van de vestigers die in een huurwo-
ning terecht zijn gekomen, graag wil doorstromen naar een koopwoning. Er 
is dan ook sprake van een sterke behoefte aan koopwoningen; niet alleen bij 
doorstromers maar ook bij potentiële vestigers. 

                                                
2 ) “Notitie Woningmarktonderzoek 1993” van de gemeente Harlingen. 
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Voor de woningmarkt betekent dit dat het tekort met name geconcentreerd is 
in de koopsector en dan vooral bij de vrijstaande of halfvrijstaande woningen. 
Deze tekorten in de koopsector kunnen niet door doorstroming en omzetting 
(verkoop van huurwoningen) worden opgevangen.  
Er dienen derhalve mogelijkheden voor de bouw van nieuwe vrije sectorwo-
ningen te worden gecreëerd. In het hiervoor genoemde woonplan is ook 
aangegeven dat daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het terug-
dringen van het vertrekoverschot in de gemeente Harlingen.  
Om naast het terugdringen van het vertrekoverschot ook nog vestigers te 
kunnen aantrekken, is de bouw van meer woningen noodzakelijk dan het 
provinciale richtgetal van 75 woningen per jaar. Eerder is al vermeld dat in de 
periode 2000-2010 in de gemeente Harlingen volgens het woonplan nog 855 
woningen gebouwd zullen moeten worden, waarvan ± 400 woningen in de 
uitbreiding Ludinga, met een maximale toename van 85 stuks per jaar. 

3.   3. Stedebouwkundig ontwerp 

In de lijn van de uitgangspunten zoals die voor de bestemmingsplannen 
Groot Ropens I en Groot Ropens II zijn gehanteerd, worden voor de ruimte-
lijke ontwikkeling en inrichting van Ludinga de volgende kwantitatieve en 
kwalitatieve uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten gelden voor 
het hele plangebied (fase één en twee). Een verkavelingsschets voor het 
plangebied is opgenomen in bijlage 2.  
De beeldkwaliteitseisen waaraan de woningen en de openbare ruimte in de 
nieuwe woonwijk moeten voldoen, zijn opgenomen in een opzichzelfstaand 
beeldkwaliteitsplan, dat alleen voor de eerste fase is gemaakt (zie bijlage 1). 
 
- Kwantitatieve uitgangspunten - 
 
De capaciteit van het bestemmingsplan wordt bepaald door: 
 
 De omvang van het plangebied.  

Op basis van een studie naar de meest wenselijke uitbreidingsrichting 
van Harlingen, de plaatskeuze-analyse Harlingen, is gekozen voor een 
verdere uitbreiding in zuidoostelijke richting. 
In dit gebied zijn met betrekking tot de aankoop en aanwending van 
gronden ten behoeve van de uitbreiding inmiddels de nodige afspraken 
gemaakt. Het ligt daarbij in de bedoeling om, met het oog op het aantal 
te bouwen woningen, in eerste instantie de eerste fase van het woon-
gebied tot ontwikkeling te brengen. 
 

 De bebouwingsdichtheid.  
Deze is afhankelijk van het te realiseren woningtype. Gezien het tekort in 
Harlingen aan 2-onder-1-kap- en vrijstaande woningen in de koopsector, 
wordt in dit plan uitgegaan van 30% vrije sectorbouw (individueel te ont-
wikkelen) en 60% projectmatige woningbouw. Dit zullen voor het meren-
deel (half)vrijstaande woningen zijn. De resterende 10% kan gebruikt 
worden voor bijzondere projecten.  
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Om aan te sluiten bij het provinciale woningbouwbeleid wordt voor dit uit-
breidingsplan uitgegaan van een gemiddelde van 16-20 woningen per 
hectare (in het woongebied). 

 
Ludinga dient, zoals gezegd, aangemerkt te worden als zijnde een kwaliteits-
locatie, waar volgens de notitie Wenjen yn Fryslân in lagere dichtheden ge-
bouwd mag worden, inspringend op de markt. Om deze kwaliteit op Ludinga 
te bewerkstelligen, zal onder meer een aanzienlijk deel van het woongebied 
bestaan uit groenvoorzieningen en water, waardoor tevens een geleidelijke 
overgang van stad naar landschap gecreëerd wordt. 
Daarnaast dient er ruimte aanwezig te zijn voor onder andere wegen en 
woonstraten. Al met al wordt uitgegaan van de bouw van circa 330 woningen 
in de eerste fase en de resterende woningen in de tweede, nader uit te wer-
ken fase.  
 
- Kwalitatieve uitgangspunten - 
 
In de Structuurvisie Harlingen (1997) en de Plaatskeuze-analyse Harlingen 
(1998) is reeds gesteld dat het karakteristieke landschapsbeeld van het bui-
tengebied van Harlingen zoveel mogelijk gehandhaafd dient te blijven. Een 
verdere ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in de open groene ruimte 
rond de stad, dient dan ook daar waar mogelijk te geschieden binnen het ka-
der van integratie van de aanwezige landschappelijke en ecologische kwali-
teiten en de uit het milieu voortkomende randvoorwaarden. 
Daarnaast zal in relatie tot een eventuele verdere ontwikkeling van het 
woongebied in oostelijke richting, bijzondere aandacht moeten worden ge-
schonken aan enerzijds de ontsluitingsstructuur en anderzijds het benutten 
van mogelijkheden voor wonen aan water.  
In de geest van de in beide visies gestelde randvoorwaarden voor uitbreiding 
van Harlingen plus de randvoorwaarden die voortkomen uit de huidige situa-
tie, zijn bij het maken van het stedebouwkundig ontwerp (zie bijlage 2) een 
drietal uitgangspunten voor het plangebied geformuleerd die de identiteit zul-
len gaan vormen van de uiteindelijke woonwijk Ludinga. 
 
1. Groene hoofdontsluiting 
Een eerste uitgangspunt is de aanleg van een autonome groene hoofd-
ontsluiting, zoals weergegeven in figuur 4. Deze vormt, begeleid door groen 
en bebouwing, de entree van de woonwijk en zal deze als centrale groene as 
ontsluiten. Deze ontsluitingsweg sluit ten noorden van het sportveldengebied 
aan op de Achlumerdijkje en vervolgens op de Kimswerderweg, een belang-
rijke verbinding die in noordelijke richting aansluit op het centrum van de stad 
en in zuidelijke richting het buitengebied ontsluit.  
De groene hoofdontsluiting is goed herkenbaar door een brede en vooral 
groene opzet en geeft de woonwijk op die manier een eigen identiteit en allu-
re. De verschillende deelgebieden zijn vanaf deze centrale hoofdontsluiting 
te bereiken door middel van aftakkingen in de vorm van groene lanen. De 
woongebieden zijn alleen via de centrale hoofdontsluiting en vervolgens de 
lanen te bereiken. Hierdoor ontstaat een heldere verkeersstructuur waarbij 
bestaande wegen niet verder belast worden. Daar waar de centrale hoofd-
ontsluiting de Goudplevier kruist, zal een aansluiting gemaakt worden.  
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Zoals in bijlage 3 is weergegeven, zal de hoofdontsluiting in het noordwesten 
van het plangebied een parkachtig sport- en recreatieterrein doorsnijden, 
waardoor een gedeeltelijke herinrichting van dit gebied noodzakelijk is. 

Figuur 4. Centrale groene hoofdontsluiting 

 
In het oostelijk deel van het plangebied zal de ontsluitingsas uitkomen in een 
centrale groene ruimte. Deze groene ruimte, een gebied met landschap-
pelijke waarden, vormt naast het parkachtige sport- en recreatieterrein een 
schakel in de verbinding naar het aangrenzende open landschap. 
Op deze ontsluitingsweg geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur (in 
aansluiting op de Achlumerdijk en de Kimswerderweg). 
 
2. Integratie in het bestaande landschap 
De integratie van de woonwijk in het bestaande landschap, is een tweede uit-
gangspunt op basis waarvan het stedebouwkundig ontwerp is gemaakt. De-
ze vindt plaats door aan te sluiten op bestaande landschappelijke elementen 
in en nabij het plangebied. Dit zijn het parkachtige sportveldengebied, een 
gedeelte van de Achlumerdijk dat van west naar oost door het plangebied 
loopt, twee archeologisch waardevolle gebieden, het karakteristieke sloten-
patroon (zie figuur 5) en de zuidelijk aangrenzende Bolswardervaart. 

 



blz 14  99-19-07 
 

Buro Vijn B.V. 

Figuur 5. Integratie van het karakteristieke slotenpatroon en de waardevolle ge-
bieden  

Zoals reeds aangegeven wordt een aantrekkelijke overgang gecreëerd van 
het bestaande groen- en sportveldengebied naar het open weidelandschap 
aan de oostzijde van het plangebied. Dit gebeurt onder andere door middel 
van de centrale groene weg die de ontsluiting tot stand brengt van de nieuwe 
stadsuitbreiding. De overgang van “groen” naar woongebied wordt geaccen-
tueerd door plaatselijk aan de groene hoofdontsluiting in het groen- en sport-
veldengebied een aantal plekken uit te kiezen waar bijzonder vormgegeven 
woonbebouwing de entree van de nieuwe woonwijk aanduidt. Op deze wijze 
wordt bovendien de enigszins geïsoleerde ligging van de wijk opgeheven. De 
nieuwe uitbreiding wordt als het ware “naar de stad getrokken”.  
Ten noorden van de nieuwe hoofdontsluiting loopt, zoals gezegd, van west 
naar oost een gedeelte van de Achlumerdijkje, dat onderdeel uitmaakt van 
een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol groengebiedje. Dit gebied 
wordt in het plan geaccentueerd als zijnde de centrale groene ruimte waar-
van dit deel van de Achlumerdijk de noordelijke en de groene hoofdont-
sluiting de zuidelijke begrenzing vormt.  
Een archeologisch waardevol gebied ligt aan de westgrens van het plange-
bied waarvan de statige boerderij Groot Ropens onderdeel is. Langs één van 
de bestaande te handhaven sloten, ontstaat een interessante zichtlijn richting 
boerderij.  
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Als referentie aan het “oorspronkelijke” onderliggende verkavelingspatroon, 
zijn onderdelen van het waardevolle slotenpatroon (zie figuur 5) in het plan-
gebied geïntegreerd in het stedebouwkundig ontwerp.  
 
3. Overgang van stad naar landschap 
Een derde uitgangspunt is het aanbrengen van een geleidelijke overgang 
van stad naar landschap. Om dit te verkrijgen zal enerzijds een differentiatie 
in woonmilieus worden toegepast. Dit geschiedt door in het noordwestelijk 
gedeelte van het plangebied, dat het dichtst tegen de stad ligt, te bouwen in 
hogere dichtheden en in zuidoostelijke richting in lagere dichtheden. Ander-
zijds zullen de randen van het woongebied een wat opener karakter verkrij-
gen door onder andere het toepassen van waterrijke randen, waarlangs in 
lagere dichtheden wordt gebouwd. Naast de accentuering van de overgang 
van stad naar landschap, wordt op deze manier het wonen aan het water op 
een aantrekkelijke wijze benut. In het zuiden van het plangebied wordt dit 
opener karakter verkregen door langs de Bolswardervaart een bebouwings-
vrije natuurzone in te richten. Op deze wijze wordt tevens een buffer van 
tenminste 100 meter gevormd tussen de woonwijk en het waardevolle na-
tuurgebied ten zuiden van de Bolswardervaart. Het huidige karakteristieke 
beloop van de Bolswardervaart zal behouden blijven.  

Figuur 6. De Bolswardervaart en de ‘nieuwe’ vaart 
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Daarnaast zal langs de oostgrens van het plangebied, vanuit de Bolswarder-
vaart, een nieuwe vaart in noordelijke richting de overgang naar het open 
landschap accentueren, wat tevens de aantrekkelijkheid van de nieuwe 
woonmilieus ten goede komt (zie figuur 6).  
Tenslotte zal de overgang van stad naar landschap versterkt worden door 
gebruik te maken van landschappelijke elementen in de woonwijk, zoals riet, 
lager liggende moerasachtige delen en de reeds aanwezige sloten.   
Deze uitgangspunten tezamen hebben geleid tot een verkavelingsschets zo-
als weergegeven in bijlage 2. 

3.   4. Uitgangspunten milieu 

- Duurzame ontwikkeling - 
 
De gemeente Harlingen streeft een duurzame ontwikkeling en inrichting van 
het plangebied na, daarbij zullen minimaal de eisen uit het Nationaal Pakket 
duurzaam bouwen worden geëist. Op verschillende onderdelen gaat de ge-
meente dan ook nadrukkelijk uit van een duurzame aanpak.  
 
Het eerste aspect is het bouwrijp-maken van de grond. Hoofduitgangspunt is 
het streven naar een gesloten grondbalans. Om dit te bereiken dient zowel 
het grondverzet als een grootschalige aan- of afvoer van grond, zoveel mo-
gelijk beperkt of vermeden te worden.  
 
Een tweede aspect is een duurzaam energieverbruik. Met betrekking tot de 
(straat)verlichting komt de duurzaamheid naar voren in het gebruik van een 
alternatieve vorm van energievoorziening. 
Gedacht kan worden aan de op dit moment reeds op meerdere plaatsen 
toegepaste zonne-energiepanelen. Voor deze panelen (op een mast) dient 
wel een geschikte plek gevonden te worden. 
Een laatste aspect is de waterhuishouding, wat een dusdanig belangrijk on-
derdeel van de woonwijk vormt dat deze in een aparte waterparagraaf (3.5) 
behandeld wordt. 
 
- Geluid - 
 
Op grond van de Wet geluidhinder hebben alle wegen in principe een geluid-
zone. Echter wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u geldt, 
hebben géén zone.  
In Ludinga heeft de centrale ontsluitingsweg een maximumsnelheid van 50 
km/u en dus een geluidzone. Voor deze weg is de 50 dB(A)-contour bere-
kend (zie bijlage 4). Daaruit blijkt dat deze op 10,8 meter uit de as van de 
weg ligt. Daarmee blijft de 50 dB(A)-contour binnen de grenzen van de groe-
ne hoofdontsluiting. Ter verduidelijking is de ligging van de 50 dB(A)-contour 
weergegeven in figuur 7, het dwarsprofiel van de hoofdontsluiting. De lanen 
die de deelgebieden gaan ontsluiten, hebben een maximumsnelheid van 30 
km/u en dus geen geluidzone. Dit geldt ook voor de zone tussen het sport-
veldengebied en het woongebied.   
Voor wat betreft het wegverkeerslawaai zijn er dus geen belemmeringen 
voor het realiseren van het onderhavige bestemmingsplan. 
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- Bodem - 
 
In het plangebied is oriënterend bodemonderzoek3) verricht waarbij ter plaat-
se van de in/nabij het plangebied gelegen percelen Achlumerdijk 131 en 133 
enkele vormen van verontreiniging zijn aangetroffen.  
Ter plaatse van de Achlumerdijk 131 zijn, op basis van historisch onderzoek,  
een aantal verdachte locatieonderdelen gelegen. Op enkele van deze plek-
ken is tot boven de interventiewaarde verhoogde gehalten aan minerale olie 
aangetroffen. Nagegaan dient nog te worden of dit op de betreffende plekken 
heeft geleid tot ernstige bodemverontreiniging. Doordat de onderhandelingen 
over de grondoverdracht nog lopen heeft dit nog niet plaatsgevonden. Na af-
ronding van de onderhandelingen zal dit alsnog gebeuren en de resultaten 
zullen worden verwerkt voorafgaand aan de vaststelling van het bestem-
mingsplan. 
Ter plaatse van de Achlumerdijk 133 is een gronddepot gelegen dat even-
eens is onderzocht. Hieruit bleek echter dat de betreffende grond gekwalifi-
ceerd kan worden als categorie 1 (lichtste vorm van vervuiling).  

3.   5. Waterparagraaf 

In het kader van de Watertoets zal in deze paragraaf aandacht worden be-
steed aan de uitgangspunten voor het water in het bestemmingsplan. Hier-
toe heeft overleg plaatsgevonden met de betreffende waterschappen: het 
Wetterskip Marne-Middelsee en het Wetterskip Fryslân. Dit heeft geleid tot 
de onderstaande waterhuishoudkundige maatregelen welke door de water-
schappen worden onderschreven.   
 
Huidige situatie 
Het oppervlaktewater in het plangebied bestaat grotendeels uit polderwater 
en voor een klein deel boezemwater. Het polderwater bestaat, zoals in vo-
rige hoofdstukken reeds beschreven, uit een voor het gebied karakteristiek 
slotenpatroon. Deze sloten hebben een afwateringsfunctie voor het land-
bouwgebied. De afwatering van het polderwater vindt plaats op het gemaal 
Atjetille bij Achlum. Het polderpeil in de sloten is gelegen op -1,20 m NAP.  
Het boezemwater in het plangebied wordt gevormd door (een deel van) de 
Bolswardervaart in het zuiden van het plangebied. Het boezempeil in de 
vaart ligt op -0,52 m NAP met een mogelijke fluctuatie tot maximaal 20 cm 
(regen-/droogteperiode).  
   
Nieuwe situatie 
In de nieuwe situatie zullen zoals gezegd onderdelen van het bestaande ka-
rakteristieke slotenpatroon in de woonwijk geïntegreerd worden (zie figuur 5). 
Om voldoende oppervlaktewater in het gebied te behouden, zal daarnaast 
een nieuwe vaart worden aangelegd. Deze vaart wordt vanaf de Bolswarder-
vaart in noordelijke richting langs de oostgrens van het plangebied getrokken 
(zie figuur 6). Deze nieuwe vaart zal deel uitmaken van het boezemwater en 
het waterpeil zal dus op een hoger niveau komen te liggen dan de sloten in 
de aanliggende poldergebieden.  

                                                
3) Royal Haskoning, Oriënterend bodemonderzoek Achlumerdijk 131 te Harlingen, 2002. 
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Voor het woongebied betekent dit dat bebouwingsstroken die grenzen aan 
het open boezemwater, hoger gelegen zijn ten behoeve van de veiligheid. 
De aangrenzende agrarische gronden worden beschermd door aanleg van 
een kade langs de oostgrens van de vaart. Bij de uitwerking van de tweede 
fase bestaat de mogelijkheid om de nieuwe vaart door te trekken in noorde-
lijke richting. Hierdoor wordt het bergend vermogen in de boezem vergroot 
en kan in de toekomst een verbinding worden gemaakt met het Van Harinx-
makanaal.   
 
In deze nieuwe situatie gelden de volgende uitgangspunten voor water, 
waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen uitgangspunten voor de 
waterkwantiteit en uitgangspunten voor de waterkwaliteit. 
 
Waterkwantiteit  
 
• Afkoppeling van het verharde oppervlak  

In dit plan wordt dit bereikt door het dak- en straatwater via een volledig 
gescheiden rioolstelsel rechtstreeks op het in de nabijheid zijnde opper-
vlaktewater te lozen. Onderzocht zal worden of en op welke wijze sloot-
bermen en groenzones benut kunnen worden voor (beperkte) filter- en 
infiltratiemogelijkheden ("verliespunten").  
Bij een volledig gescheiden stelsel is een hoeveelheid berging vereist 
van 9 % van de netto verharde afwaterende oppervlakte met een zeker-
heidsmarge van 10 á 11 %.   
In het voorliggende plangebied Ludinga wordt in totaal 1,24 ha waterop-
pervlak en 9,78 ha verhard oppervlak (woningen, straten, etc.) gereali-
seerd. Het percentage wateroppervlak ten opzichte van het verhard op-
pervlak komt daarmee op 12,70 %, waarmee aan het gestelde wordt vol-
daan. 

• Boezemwater 
Het huidige boezempeil in het plangebied ligt nu op -0,52 m NAP met 
een mogelijke fluctuatie tot maximaal 20 centimeter. In de toekomst moet 
in het kader van extra waterberging in natte perioden rekening worden 
gehouden met een stijging van 30 cm tot een boezempeil van -0,20 m 
NAP en in extreme situaties tot -0,10/-0,05 m NAP. Hiervoor zullen de 
kades en percelen langs de boezemwateren in het plangebied op een 
blijvende waterkerende hoogte worden gebracht van minimaal 
+0,30/+0,35 m NAP. 

• Polderwater 
De functie van het polderwater in het plangebied zal veranderen van een 
agrarische naar een stedelijke functie. Het Waterschap verlangt dat ste-
delijk en agrarisch polderwater worden gescheiden. Hiervoor zal het hui-
dige polderpeil (-1,20 m NAP) in het plangebied op hetzelfde peil worden 
gebracht met het (stedelijk) polderpeil in Groot Ropens, Bynia State en 
een deel van Oosterpark. Dit polderpeil bedraagt -0,95 m NAP. De afwa-
teringsrichting van het water zal hierdoor ook veranderen. Deze zal niet 
meer plaatsvinden richting het gemaal Atjetille bij Achlum, maar richting 
het poldergemaal in Bynia State vanwaar het in de Bolswardervaart 
wordt gemalen.  
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Een voorwaarde hierbij is dat wordt voldaan aan de landelijke norm van 
de aanwezigheid van tenminste 3% van het totale oppervlak aan water-
oppervlak in het plangebied. Dit komt voor wat betreft Ludinga overeen 
met 1,3 hectare wateroppervlak. Eerder is aangegeven dat in het plan-
gebied 1,24 ha wateroppervlak zal worden gerealiseerd. Omdat er ech-
ter voor gekozen is om de percelen langs de boezemwateren recht-
streeks op de boezem te lozen, kan met de realisatie van 1,24 ha aan 
wateroppervlak worden volstaan.     

• Onderhoud 
Ten behoeve van onderhoud van de sloten in het plangebied zal reke-
ning worden gehouden met een (bebouwingsvrije) onderhoudsstrook 
van 5 meter, gemeten vanuit de insteek van de watergang.  

• Drooglegging  
De drooglegging van het straatpeil ten opzichte van het oppervlaktewa-
terpeil zal minimaal 1,10 m bedragen. Hiermee kunnen kruipruimtes 
grondwatervrij worden gehouden. 
 

Waterkwaliteit 
 
• Duurzaam Bouwen (DUBO) 

Bij de inrichting van het plangebied zullen minimaal de eisen uit het Na-
tionaal Pakket Duurzaam Bouwen aangehouden dienen te worden wat 
ook ten goede komt aan de waterkwaliteit. 

• Lozingen 
Diffuse lozingen kunnen tegengegaan worden door afspraken te maken 
over bijvoorbeeld het autowassen op straat, het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen en gladheidsbestrijding. 

• Natuurvriendelijke oevers 
Ten goede van de waterkwaliteit zullen alle oevers in het plangebied na-
tuurvriendelijk ingericht worden. 

• Inrichting waterpartijen 
De inrichting van de (nieuwe) waterpartijen in het plangebied zal zodanig 
zijn dat fluctuatie in het waterpeil mogelijk is. Daarnaast zullen de (nieu-
we) watergangen voorzien zijn van ondiepe gedeelten door het aanbren-
gen van flauwe taluds.  

• Beheer en onderhoud 
Het beheer en onderhoud van de watergangen en oevers zal op een ge-
differentieerde, natuurvriendelijke wijze geschieden. 

3.   6. Ecologie 

Op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en Fau-
nawet is in het kader van het bestemmingsplan inzicht nodig in de moge-
lijke effecten van de voorgenomen invulling van het terrein op de aanwezi-
ge ecologische waarden.  
De Vogelrichtlijn is gericht op het beschermen van de in het wild levende 
vogelsoorten en op de instandhouding van de habitats (gebiedsbescher-
ming) die het leefmilieu voor deze soorten vormen.  
De Habitatrichtlijn is gericht op het instandhouden van natuurlijke en halfna-
tuurlijke habitats en de bescherming van wilde flora en fauna.  



blz 20  99-19-07 
 

Buro Vijn B.V. 

De soortenbeschermingsregeling van de Vogel- en Habitatrichtlijn is volle-
dig geïmplementeerd in de Flora- en Faunawet.  
 
Om te bezien in hoeverre de voorgenomen ontwikkelingen in het plange-
bied conflicteren met deze ecologische regelgeving, heeft ecologisch on-
derzoek4) plaatsgevonden. 
 
Vogel- en Habitatrichtlijn (gebiedsbescherming) 
Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan ligt op ongeveer 1 
kilometer van de Waddenzee, dat in het kader van de Vogel- en Habitat-
richtlijn, als een speciale beschermingszone is aangewezen. Er bestaat 
geen ecologische relatie tussen het plangebied en de Waddenzee.  
 
Flora- en Faunawet (soortenbescherming) 
Op grond van de Flora- en Faunawet gelden algemene verboden tot het 
verwijderen van beschermde plantensoorten van hun groeiplaats, het be-
schadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings-, vaste 
rust- of verblijfsplaatsen van beschermde diersoorten, of het opzettelijk 
verontrusten van een beschermde diersoort. Activiteiten die een bedreiging 
voor deze soorten inhouden, zijn zonder ontheffing op grond van de Flora- 
en Faunawet niet toegestaan.  
De daadwerkelijke toetsing aan de Flora- en Faunawet gebeurt overigens 
niet in het kader van het bestemmingsplan, maar bij de werkelijke uitvoe-
ring van het plan. Hierop vooruitlopend is ten behoeve van het bestem-
mingsplan een inventarisatie van de in het gebied voorkomende soorten 
wenselijk. Het genoemde ecologisch onderzoek voorziet hierin.  
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied grenst aan de oostzijde aan open weidegebied van de pol-
der Ludinga en de Arumer- en Achlumerpolder. Het plangebied zelf maakt 
deel uit van de polder Ludinga en bestaat, evenals de andere twee polders, 
voor het overgrote deel uit open grasland.   
Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de Bolswardervaart. Direct ten 
zuiden van de Bolswardervaart ligt het natuurgebied It Hegewiersterfjild 
dat, net als de Waddenzee, deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS). Het beheer in dit natuurgebied is gericht op weidevogels en bij-
zondere botanische waarden, met soorten van kruidenrijke en zilte ve-
getaties. In het westelijk deel van het natuurgebied ligt een voormalige 
zandwinplas. De omgeving van deze plas fungeert als hoogwatervlucht-
plaats voor talloze vogels die voedsel zoeken in de nabijgelegen Wadden-
zee.  
 
Aanwezige ecologische kwaliteiten 
De inventarisatie van de aanwezige ecologische kwaliteiten in het gebied is 
gebaseerd op een tweetal veldbezoeken en reeds bekende inventarisaties.  

                                                
4) Altenburg & Wymenga, Ecologische beoordeling van het bestemmingsplan Ludinga in 

Harlingen (januari 2003). 
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Doordat het plangebied bijna volledig bestaat uit gangbare graslanden (en 
deels akkers), is het onwaarschijnlijk dat er in het gebied veel bijzondere 
beschermde plantensoorten voorkomen.  
Wat betreft amfibieën en reptielen zijn in de omgeving drie algemene soor-
ten te verwachten die vermeld staan in de Flora- en Faunawet: de Kleine 
Watersalamander, de Meerkikker of Grote Groene Kikker en de Bruine Kik-
ker. De in het gebied aanwezige sloten kunnen dienen als voortplantings- 
en overwinteringsplaats.  
Verder komt in het gebied een aantal algemene vlinder- en libellensoorten 
voor. De vlindersoorten zullen zich in het gebied met name concentreren 
nabij menselijke bebouwing en komen in het open gebied nauwelijks voor. 
De libellen die in de omgeving van Harlingen voorkomen betreffen (zeer) 
algemene libellen die in het plangebied grotendeels afhankelijk zijn van de 
daarin aanwezige sloten.  
Wat betreft vogelsoorten komen in het open weidegebied waarin het plan-
gebied is gelegen vooral weidevogels voor in relatief lage dichtheden. An-
dere  soorten broedvogels komen er nauwelijks voor en al helemaal geen 
bijzondere soorten. Ook in het sportveldengebied zullen alleen verschillen-
de aan (jong) bos en struweel gebonden (zeer) algemene vogelsoorten 
voorkomen. In het zuidelijk gelegen natuurgebied It Hegewiersterfjild wijkt 
de broedvogelbevolking sterk af van die in de genoemde polders. Dit ge-
bied herbergt tal van soorten die voorkomen op de Rode Lijst ('strenge' ca-
tegorie). Doordat het plangebied grenst aan de bebouwing van Harlingen, 
is het minder geschikt voor ganzen en steltlopers. De polders direct ten 
oosten van het plangebied liggen meer geïsoleerd en daar komen dan ook 
regelmatig grotere groepen ganzen voor, evenals in It Hegewiersterfjild.  
Daarnaast komen in de omgeving van het plangebied vijf algemene vleer-
muissoorten voor. Al deze vleermuizen staan vermeld in Bijlage IV (even-
eens een 'strenge' categorie) van de Habitatrichtlijn. Het plangebied fun-
geert door zijn open karakter als foerageergebied voor deze soorten, waar-
bij de vleermuizen vooral langs randen van bebouwing en opgaande be-
groeiing jagen. Het open gebied zelf wordt gemeden. Vanwege het ontbre-
ken van oude holle bomen komen kolonies of schuilplaatsen van vleermui-
zen in de vrije natuur van het plangebied waarschijnlijk niet voor.  
Overige zoogdieren in en nabij het plangebied zijn allemaal min of meer 
cultuurvolgers, die algemeen zijn in Nederland. Deze soorten worden be-
schermd in het kader van de Flora- en Faunawet, maar zijn niet te vinden 
op de Rode Lijst van bedreigde soorten.   
Tenslotte komen in de sloten in het plangebied verschillende (zeer) alge-
mene vissoorten voor. Doordat het gebied grenst aan de Bolswardervaart 
zijn er in het gebied goede mogelijkheden voor vissen om zich te vestigen. 
De Bittervoorn, een kwetsbare (Rode Lijst)-soort, kan in principe ook in het 
plangebied voorkomen, evenals de Grote en Kleine Modderkruiper.  
 
Resumerend kan gesteld worden dat in het plangebied zelf, met uitzon-
dering van bijzondere vissen (de Grote en Kleine modderkruiper en de Bit-
tervoorn) en kleine aantallen weidevogels, geen bijzondere planten- of 
diersoorten voorkomen.  
Bijzondere soorten komen vooral voor in het ten zuiden gelegen natuurge-
bied It Hegewiersterfjild.  



blz 22  99-19-07 
 

Buro Vijn B.V. 

Beoordeling 
Doordat het open karakter van het plangebied geheel zal veranderen door 
de geplande bebouwing, zal het leefgebied voor dieren en planten daarin 
verdwijnen. Het gebied herbergt echter, met mogelijke uitzondering van bij-
zondere vissen, geen bijzondere planten- en diersoorten. Het leefgebied 
van de bijzondere vissen blijft gehandhaafd, omdat het wateroppervlak na 
uitvoering van de plannen alleen maar zal toenemen.  
Habitatdegeneratie zal met name plaatsvinden in de randzone van het 
plangebied, doordat de openheid van het landschap er zal verminderen. 
Diersoorten die afhankelijk zijn van zeer open landschap, zullen hiervan 
nadelige invloed ondervinden. Door de bebouwing in het plangebied zal er 
een verstoringszone ontstaan waardoor de oostelijk gelegen polder minder 
geschikt wordt voor broedende weidevogels en overwinterende en door-
trekkende ganzen en steltlopers. Deze vogels zullen enkele honderden me-
ters op moeten schuiven.  
Ten zuiden van het plangebied zal langs de noordelijke randzone van It 
Hegewiersterfjild zowel habitatdegeneratie als verstoring op kunnen treden. 
Hoewel langs deze noordrand kleinere aantallen weidevogels broeden dan 
in het centrale deel van het natuurgebied, zullen de dichtheden over een 
afstand van circa 100 meter wat af kunnen nemen.  
 
Conclusie 
Het plangebied is niet aangemeld als zijnde Vogel- en Habitatrichtlijngebied 
en heeft zoals gezegd, geen ecologische relatie met het dichtstbijzijnde 
Vogel- en Habitatrichtlijngebied, de Waddenzee. 
De vleermuizen die in het plangebied voorkomen en in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn staan, hebben (waarschijnlijk) geen kolonies of schuilplaat-
sen in het plangebied. Bebouwing in het plangebied is dan ook niet relevant 
in het kader van de Habitatrichtlijn (soortenbescherming). 
Wat betreft de in het plangebied voorkomende soorten (waaronder de amfi-
bieën, zoogdieren en vogels, zoals hiervoor beschreven) is de Flora- en 
Faunawet van toepassing. Deze soorten verliezen hun leefgebied. In het 
kader van de Flora- en Faunawet is hiervoor ontheffing nodig. Verwacht 
mag worden dat (gelet op de resultaten van het onderzoek) deze ontheffing 
verleend zal worden.  
Daarnaast zal de realisering van Ludinga een gering negatief effect kunnen 
hebben op de noordelijke randzone van het natuurgebied It Hegewierster-
fjild. De aantallen weidevogels zijn hier echter lager dan in het centrale deel 
van het natuurgebied. Deze verstoring heeft betrekking op vogels waarvoor 
formeel geen ontheffing kan worden verleend. Ten aanzien van deze vo-
gels geldt in elk geval dat het in het kader van de Flora- en Faunawet ver-
boden is om broed- en rustplaatsen en andere vaste verblijfplaatsen te ver-
storen. Hiervoor is geen vrijstelling mogelijk. Kritieke werkzaamheden mo-
gen daarom niet in het broedseizoen opgestart worden. 

3.   7. Archeologische waarden 

In het kader van het Europese Verdrag van Malta is momenteel een wets-
voorstel in voorbereiding ter wijziging van de Monumentenwet.  
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Doel van dit voorstel is een grotere aandacht voor de (mogelijke) aanwe-
zigheid van archeologische waarden bij het opstellen van bestemmings-
plannen. Onderdeel van dit wetsvoorstel is dat de provincies gebieden 
aanwijzen die (naar verwachting) archeologisch waardevol zijn. 
De provincie Fryslân heeft dit reeds gedaan en het resultaat daarvan is de 
Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). 
Op grond van de FAMKE geldt voor het plangebied een middelhoge tot ho-
ge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met 
de Late Middeleeuwen. Dit betekent dat in het plangebied rekening dient te 
worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van archeologisch 
waardevolle resten. In dit kader heeft een inventariserend archeologisch 
onderzoek5) in het plangebied plaatsgevonden. 
In het plangebied ligt één terrein van archeologische betekenis en wel het 
perceel ten zuiden van de voormalige boerderij Groot Ropens. Op dit terrein 
zullen echter geen grondwerkzaamheden plaatsvinden die de aanwezige ar-
cheologische waarden kunnen verstoren.  
Langs de randen van dit terrein zijn archeologische indicatoren aangetroffen. 
Dit betekent dat zich in deze randzones nog diepere grondsporen kunnen 
bevinden. Hiermee zal in de uitvoeringsfase rekening worden gehouden. 
   
Voor het overige zijn, in tegenstelling tot de verwachtingswaarde, in het 
plangebied verder geen duidelijke aanwijzingen aangetroffen die duiden op 
de aanwezigheid van archeologische resten.   
 
 
 
 

                                                
5) RAAP, Inventariserend archeologisch onderzoek uitbreidingsplan Ludinga gemeente 

Harlingen, 2002. 
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4. INRICHTING EN ONTWERP 

4.   1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gedetailleerder op de (stedebouwkundige) inrichting 
van het plangebied ingegaan. Naast de uitwerking van de hoofdstructuur 
zal ingegaan worden op de inrichting van de eerste fase en zullen enkele 
richtlijnen gegeven worden voor de uit te werken tweede fase. 
Ter verduidelijking is in bijlage 2 een verkavelingschets opgenomen voor 
de eerste en tweede fase van de stadsuitbreiding. 

4.   2. Hoofdstructuur 

Op basis van genoemde uitgangspunten in het vorige hoofdstuk, is in het 
ontwerp een hoofdstructuur neergelegd die de leidraad vormt voor de uit-
eindelijke inrichting van het gebied. Deze hoofdstructuur bestaat uit een 
aantal duidelijk herkenbare openbare ruimten en in het gebied aanwezige 
elementen, die in het plan geïntegreerd en waar nodig versterkt zijn.  
 
- Groene (hoofd)entree - 
 
De groene hoofdontsluiting, zoals omschreven in de uitgangspunten, zal 
ten noorden van het sportveldengebied vanaf de Achlumerdijk Ludinga en 
het oostelijke deel van Groot Ropens ontsluiten. Deze hoofdentree zal dui-
delijk herkenbaar worden gemaakt door een ruime brede opzet. De weg zal 
bestaan uit twee rijbanen en begeleidende langzaam-verkeersroutes (zie 
figuur 7). Het tracé van de hoofdontsluiting zal begeleid worden door bo-
menrijen, waardoor het geheel een groen karakter verkrijgt. Door deze 
groene opzet straalt de hoofdentree een bepaalde allure uit en wordt de 
aanwezigheid van het sportveldengebied in zijn/haar parkachtige setting 
gerespecteerd. De hoofdontsluiting komt uiteindelijk uit in de centrale groe-
ne ruimte, die de verbinding vormt met het oostelijk aangrenzende buiten-
gebied. 

Figuur 7. Het dwarsprofiel van de hoofdontsluiting 
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- Centrale groene ruimte -  
 
Het groengebied gelegen tussen de hoofdontsluiting en het van west naar 
oost door het plangebied lopende deel van de Achlumerdijk, vormt de cen-
trale groene ruimte van de woonwijk Ludinga. De verschillende elementen, 
waaruit de hoofdstructuur van het plan is opgebouwd, komen hier tezamen. 
Vanwege deze veelheid aan elementen, is ervoor gekozen de inrichting 
van deze groene ruimte eenvoudig en helder te houden. 
De centrale groene ruimte wordt in het noorden en zuiden begrensd door 
de bebouwingswanden van de woningen, die de randen van de verschil-
lende deelgebieden vormen. De ruimte zelf blijft in principe zonder be-
bouwing en het “natuurlijk” ingerichte maaiveld in deze ruimte geeft sa-
menhang. Een accent wordt gevormd door het oplopende maaiveld in oos-
telijke richting, wat de aanwezigheid van een archeologisch waardevol ge-
bied aanduidt. De huidige hoogteverschillen in het gebied zullen worden 
gerespecteerd. 
 
- Water - 
 
Sloten 
Een aantal landschappelijke en ecologisch waardevolle sloten in het ge-
bied, zal worden gehandhaafd (zie ook figuur 5). Door het in de toekomst 
onderlinge verbinden van deze sloten in de verschillende fasen, ontstaat 
het zogenaamde waterlint. Deze vormt een openbare ruimte welke de ver-
schillende deelgebieden in het plan verbindt. Door het consequent toepas-
sen van hetzelfde profiel met aan één zijde een flauw talud, is het waterlint 
steeds duidelijk herkenbaar in de verschillende deelgebieden. De sloten in 
het plangebied zullen aldus een natuurlijke, een (beperkte) waterbergende, 
een recreatieve en cultuurhistorische functie vervullen. 
De verkavelingsopzet wordt mede bepaald door het beloop van de be-
staande sloten. Het huidige polderpeil in deze sloten blijft gehandhaafd. 
 
Vaart  
Het waterelement in de wijk wordt versterkt door het “binnenhalen” van 
vaarwater. Dit gebeurt door in het zuiden van het plangebied vanaf de Bols-
wardervaart een nieuwe vaart langs de oostgrens van het plangebied naar 
de centrale groene ruimte te laten lopen. Anders dan in het waterlint, zal in 
deze vaart het boezempeil van de Bolswardervaart aangehouden worden.  
Doordat het boezempeil in de vaart op een hoger niveau ligt dan het pol-
derpeil, zal langs de oostgrens van de nieuwe vaart een kade aangelegd 
worden met eventueel parallel hieraan een sloot. De deelgebieden, gren-
zend aan het boezemwater, zullen op een hoger niveau gebracht worden. 
 
Bij de toekomstige uitwerking van fase twee bestaat de mogelijkheid dat de 
nieuwe vaart doorgetrokken wordt in noordelijke richting om wellicht in de 
nog verdere toekomst uiteindelijk een verbinding te maken met het Van Ha-
rinxmakanaal. Hierdoor zou een nieuwe vaarroute kunnen ontstaan (zie 
ook figuur 6). 
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- Lanen - 
 
De lanen vormen de ontsluiting van de verschillende deelgebieden. Deze 
lanen lopen vanaf de centrale hoofdontsluiting langs de grenzen van de 
deelgebieden. De deelgebieden zijn alleen via deze lanen te bereiken. De 
achterliggende gedachte is het verkrijgen van een heldere verkeers-
structuur. De lanen worden aan weerskanten vergezeld van langzaam ver-
keersroutes en een bomenrij, waarmee het idee van de centrale groene 
hoofdontsluiting wordt doorgezet. 
 
- Bebouwing - 
 
De verkaveling van de woningen is binnen de hoofdstructuur vormgegeven. 
Uitgangspunt hierbij is een eenvoudige en heldere verkaveling. Door ge-
bruikmaking van “gesloten” bouwblokken, worden voor- en achterkantsi-
tuaties vermeden. Daarnaast is gekozen voor rechte straten waardoor een 
rustig en herkenbaar straatbeeld ontstaat dat de gekozen integratie met het 
landschap recht doet. Daar waar de verkavelingsblokken met de bestaande 
landschappelijke elementen in conflict dreigen te komen, zijn bijzondere 
bebouwingselementen geïntroduceerd die de wijk accentueren.  

4.   3. De eerste fase 

De in dit plan bestemde eerste fase, is qua inrichting onder te verdelen in 
twee deelgebieden. Het parkachtige sportvelden-/woongebied in het noord-
westen van het plangebied en het woongebied in het midden van het plan-
gebied. Het sportvelden-/woongebied heeft een oppervlakte van ruim 16 
ha, het woongebied een oppervlakte van ruim 25 ha. Voor deze eerste fase 
is een apart beeldkwaliteitsplan gemaakt, dat als bijlage 1 is opgenomen. 
 
- Sportvelden-/woongebied - 
 
Zoals gezegd zal de hoofdentree vanaf het gedeelte van de Achlumerdijk, 
dat ten noorden van het huidige sportveldengebied ligt en naar de Kims-
werderweg loopt, door het sportvelden-/woongebied de woonwijk ontsluiten 
(zie figuur 8). Om de parkstructuur te waarborgen, is een goede inpassing 
van de hoofdontsluiting in dit groengebied van grote waarde. De woonfunc-
tie in dit gebied zal dan ook van ondergeschikte waarde zijn ten opzichte 
van het groen. Om de overgang tussen groen en rood enigszins geleidelijk 
te laten verlopen, zal bijzonder vormgegeven woonbebouwing in clusters 
langs de ontsluitingszone gesitueerd worden. Deze bebouwing kenmerkt 
zich door een ruimtelijke samenhang per cluster. Elk cluster zal een bijdra-
ge leveren aan de ruimtelijke, visuele kwaliteit van de hoofdontsluiting.  
Deze woonbebouwing dient ter markering van de nieuwe woonwijk (zie ook 
bijlage 2), die op deze wijze als het ware naar de stad toe getrokken wordt.  
Het sportveldengebied zal (deels) heringericht worden. De belangrijkste 
veranderingen daarbij zijn dat de atletiekbaan plaats maakt voor (verplaat-
sing van de) jeu de boules-banen (inclusief een eventuele overdekte jeu de 
boules baan) en een trapveld voor de buurt.  
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Daarnaast zal een voetbalveld verplaatst worden en is er eventueel in de 
toekomst nog ruimte voor een extra veld.  
Tussen de sportvoorzieningen en de stadsuitbreiding bevindt zich een zone 
met onder meer een waterloop begeleid door een tweetal straten. Langs de 
oostkant van deze waterloop is dat (een deel van) de Achlumerdijk en 
langs de westkant het verlengde van de Goudplevier. Deze straten zullen 
een aansluiting krijgen op de centrale hoofdontsluiting van Ludinga.  

Figuur 8. Het sportveldengebied  

 
Vanuit Ludinga zijn deze straten alleen via deze aansluiting te bereiken. 
Een achterliggende gedachte is dat de verkeersafwikkeling van en naar 
Ludinga enkel via de centrale hoofdontsluiting plaatsvindt en dat aangren-
zende bestaande woonwijken niet worden belast met verkeer dat bestemd 
is voor de nieuwe stadsuitbreiding.  
 
- Woongebied - 
 
Het woongebied zal gekenmerkt worden door een woonbebouwing die be-
staat uit voornamelijk vrijstaande en 2-onder-1-kap-woningen. Om de over-
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gang van stad naar landschap te accentueren, zal gevarieerd worden in 
kavelgroottes.  
Van noord naar zuid zal de grootte van de kavels toenemen met de groot-
ste in het uiterste zuiden van het deelgebied. 
In het noorden van het deelgebied zal een kavelgrootte aangehouden wor-
den van gemiddeld 300 m². Meer richting het zuiden zal deze grootte oplo-
pen tot 500 m². In het uiterste zuiden van het deelgebied zullen kavelgroot-
tes van circa 1000 m² voorkomen. In totaal is in dit deelgebied ruimte voor 
circa 330 woningen van het type 2-onder-1-kap, vrijstaand en rijenwonin-
gen. Het aantal bouwlagen van deze woningen zal variëren van 1 laag tot 
maximaal 2 lagen, plus eventueel een kap.  
Bijzondere bouwelementen worden toegepast in het oosten en zuiden van 
het deelgebied en ter hoogte van de Achlumerdijk. In het oosten van het 
deelgebied is, door de stedebouwkundige vorm van het grondgebied, een 
bijzonder bouwelement geïntroduceerd, dat ter plaatse voor een accent zal 
zorgen. In het zuiden is een ruime verkaveling toegepast waarbij de ach-
tererven aansluiten op een natuurzone. Hierdoor krijgt de overgang tussen 
de woonwijk en het natuurgebied ten zuiden van de Bolswardervaart een 
geleidelijk verloop (zie figuur 9). In het westen blijft de karakteristieke boer-
derij Groot Ropens behouden en zal naast een woonfunctie gebruikt wor-
den als atelier. Het bijbehorende archeologisch waardevol perceel zal hier-
aan gerelateerd gebruikt worden als beeldentuin.  
 
Ten noorden van de hoofdontsluiting ligt een deel van een cultuurhistorisch 
waardevol groengebied, dat als zodanig in de woonwijk geïntegreerd zal 
worden. De contour van het deel van de Achlumerdijk alhier zal, met bege-
leidende waterloop, in dit woongebied bepalend zijn voor het bebouwings-
patroon. 
 
De verschillende bouwblokken in het woongebied worden gescheiden door 
woonstraten die in hun richting voor een deel verwijzen naar het oorspron-
kelijke verkavelingspatroon. De ligging van de te markeren waterlopen zélf 
wordt geaccentueerd door de aanleg van flauwe taluds, groenvoorzie-
ningen en langzaam-verkeersroutes.  
De ontsluiting van het woongebied vindt plaats middels twee groen omlijste 
lanen. Het gebied ten zuiden van de hoofdontsluiting wordt ontsloten door 
een laan langs de westgrens van dit gebied en het gebied ten noorden van 
de hoofdontsluiting wordt ontsloten door een laan ten oosten van dit ge-
bied.    
Het voordeel van de langgerekte beloop van deze ontsluitingszone is, dat 
alle onderdelen van deze woonwijk snel en gemakkelijk te bereiken zijn.  
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Figuur 9. Inrichtingssuggestie van het woongebied (eerste fase) 
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4.   4. Richtlijnen voor de tweede fase 

Bij de toekomstige uitwerking van de tweede fase blijft de hoofdstructuur, 
zoals die in het vorige hoofdstuk is neergelegd, als basis dienen. Evenals 
bij de eerste fase loopt door dit gebied een gedeelte van het cultuur-
historisch waardevol groengebied dat in de woonwijk geïntegreerd zal wor-
den. De contour van de Achlumerdijk zal ook in deze fase bepalend zijn 
voor het bebouwingspatroon (zie figuur 10). 

 
Figuur 10. Inrichtingssuggestie voor de tweede fase 

 

 



99-19-07 blz 31 
 

Buro Vijn B.V. 

5. PLANBESCHRIJVING 

5.   1. Toelichting op het juridische systeem 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van 
de gronden binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch 
is vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, alsmede door het daarbijbehorende Besluit op de ruimtelijke orde-
ning. 
 
Naast de bestemmingen op de plankaart en de daarbijbehorende voorschrif-
ten, is in dit plan ook een Beschrijving in Hoofdlijnen opgenomen. Hiermee 
wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die artikel 12 van het Besluit 
op de ruimtelijke ordening biedt. Dit artikel biedt namelijk de mogelijkheid om 
een bestemmingsplan uit te bouwen met een kwalitatief (beleidsmatig) deel. 
In combinatie met deze Beschrijving in Hoofdlijnen, kunnen de "traditionele" 
bepalingen (de kwantitatieve) globaler van karakter zijn. 

5.   2. Beschrijving in Hoofdlijnen 

In de voorschriften (artikel 3) bij dit plan, is, zoals opgemerkt, een algemene 
Beschrijving in Hoofdlijnen opgenomen, met daarin de beleidsuitgangspun-
ten ten aanzien van de aanleg van het nieuwe uitbreidingsgebied. De uit-
gangspunten en het ontwerp, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, krij-
gen daarmee een juridische basis. 
  
Met het opnemen van een Beschrijving in Hoofdlijnen, wordt de wens geuit 
om sturend op te treden ten aanzien van de inrichting van het plangebied. 
Deze sturing werkt verschillend uit, al naar gelang het instructienormen dan 
wel toetsingscriteria betreft.  
 
De instructienormen beogen met name inzicht te bieden in het beleid van de 
gemeente ten aanzien van de realisering van het plan en hebben daarmee 
de betekenis van een inspanningsverplichting. Instructienormen kunnen niet 
rechtstreeks worden afgedwongen. Wel kan de burger de gemeente hierop 
aanspreken.  
 
De toetsingscriteria vormen, naast de "traditionele" voorschriften, een toet-
singsgrond voor bouw- en aanlegvergunningen, en werken zo ook door naar 
de burger.  
 
Om te voorkomen dat door allerlei activiteiten de uitvoering van de instructies 
onmogelijk wordt gemaakt, is wel als algemeen toetsingscriterium opge-
nomen dat geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de instruc-
ties. 

5.   3. Toelichting op de bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden van de bestemmingen die in dit plan voorkomen. 
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- Woondoeleinden - 
 
De eerste fase van het woongebied is onder de bestemming "Woondoel-
einden" gebracht. Hieronder vallen de woonhuizen met bijbehorende bijge-
bouwen, tuinen, erven en terreinen. De bestemming is vrij globaal van opzet, 
dat wil zeggen dat binnen deze bestemming ook ruimte wordt geboden voor 
woonstraten, paden, waterlopen en -partijen, parkeer-, speel- en groenvoor-
zieningen. Alleen de hoofdontsluiting, de lanen en de essentiële structurele 
landschapselementen in het gebied zijn specifiek bestemd. 
 
Het woongebied is opgedeeld in een aantal deelgebieden, waarbinnen per 
deelgebied specifieke stedebouwkundige uitgangspunten gelden. Deze uit-
gangspunten zijn vertaald in een aantal bouwklassen. Binnen deze bouw-
klassen gelden een aantal randvoorwaarden waaraan de woningen (lees: 
hoofdgebouwen) moeten voldoen. Bepalingen zijn opgenomen ten behoeve 
van het regelen van het type woning (rijtjes, vrijstaand of twee-onder-één 
kap), de bouwvorm (aantal bouwlagen, kap, oppervlakte). In tabel 1 zijn de 
bouwklassen opgenomen. 
 
Bouwklasse Aantal aaneen 

te bouwen 
Bouwhoogte Goothoogte Dakhelling Inhoud 

 Maximaal Maximaal Maximaal Min. Max. Minimaal 
A vrijstaand 9 m 6,00 m 30º 60º 500 m³ 
B 2 11 m - - 60º - 
C 1*) 10 m 6,50 m - 60º - 
D 4 10 m 6,50 m 30º 60º - 

*) Indien de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “*”, mag het aantal 
aaneen te bouwen hoofdgebouwen maximaal 8 bedragen. 

Tabel 1. Bepalingen bij de verschillende bouwklassen 

 
In het oostelijk deel van het woongebied wordt via een wijzigingsbevoegd-
heid ex artikel 11 WRO de mogelijkheid geboden voor de realisering van bij-
zondere bebouwing, zoals bijvoorbeeld een wooncomplex met een overdek-
te binnentuin. 
Met betrekking tot de bijgebouwen geldt de in Harlingen gebruikelijke rege-
ling. Dit houdt in dat bij recht bijgebouwen gerealiseerd kunnen worden met 
een maximale oppervlakte van 45 m². Bij vrijstelling mag gebouwd worden 
tot maximaal 60 m². Deze regeling is bedoeld om te kunnen inspelen op si-
tuaties waarbij sprake is van een sterke(re) behoefte aan bijgebouwen. Maat-
schappelijke ontwikkelingen als toenemende vrije tijd, vervroegde uittreding 
uit het arbeidsproces, individualisering, e.d., geven in een aantal situaties 
een sterkere behoefte aan bijgebouwen dan tot dusver middels de reguliere 
regeling (maximaal 45 m²) kon worden voorzien.  
Uitgangspunt is dat de verruiming ten behoeve van de woonfunctie geen 
hinder met zich mee brengt voor de bewoning in de omgeving en past in de 
ruimtelijke situatie. De woonfunctie mag bij recht gecombineerd worden met 
een vrij beroep dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie 
kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van diensten (bij-
gebouwen bij vrijstelling tot 100 m²). 
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- Uit te werken woondoeleinden - 
 
Het in de tweede fase te realiseren gedeelte van het woongebied Ludinga is 
onder de bestemming "Uit te werken woondoeleinden" gebracht. Uitwerking 
vindt plaats op basis van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Ook bij deze uitwerking vormt de "Beschrijving in Hoofdlijnen" het kader, 
aangevuld met een aantal kwantitatieve bepalingen. Bij de realisering van dit 
gebied zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten, zoals neergelegd in de 
hoofdstructuur (zie hoofdstuk 4.2), ook weer richtinggevend. 
  
- Bijzondere woondoeleinden - 
 
De bestemming “Bijzondere woondoeleinden” heeft betrekking op de vier 
woonlocaties aan de centrale ontsluitingsweg in het woon- en sportvelden-
gebied. De gewenste situering vanaf de weg is door middel van een bouw-
vlak aangegeven, waarbinnen projectmatig te ontwikkelen, bijzonder vorm-
gegeven woonbebouwing gerealiseerd zal worden. De bebouwing ken-
merkt zich door een ruimtelijke samenhang per cluster. Elk cluster zal een 
bijdrage leveren aan de ruimtelijke visuele kwaliteit van de centrale hoofd-
ontsluiting. De bebouwing heeft een minimale bouwhoogte van 6 meter. 
 
- Woonhuis -  
 
Deze bestemming heeft betrekking op de voormalige boerderij Groot Ro-
pens in het westen van het plangebied. Naast de woonfunctie is in deze 
bestemming ruimte voor een vrij beroep en een atelier. Het perceel is te-
vens aangemerkt als archeologisch waardevol terrein. Het is verboden om 
zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en 
Wethouders (aanlegvergunning) het terrein (gedeeltelijk) te ontgronden 
en/of af te graven of anderzijds de bodemstructuur ervan te wijzigen. De 
uitvoer van grondbewerkingen mag niet dieper dan 0,30 m plaatsvinden, 
tenzij dit in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaat-
sen geschiedt. 
De gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen mag niet groter zijn dan 
250 m².  
 
- Sportdoeleinden - 
 
Het sportveldengebied ten zuidwesten van de woonwijk Oosterpark is in dit 
plan bestemd als “Sportdoeleinden”. Naast de sportvelden, waaronder een 
aantal voetbalvelden en jeu de boules-banen, zijn ook de aan het complex 
gerelateerde functies inbestemd, zoals het afschermende groen c.q. be-
bossing en de recreatieve wandel- en fietsverbindingen.  
De bestemming laat voldoende ruimte voor de herinrichting van het sport-
veldencomplex. Wel is het de bedoeling dat de aanwezige bebouwing, zo-
als kantines en kleedruimtes, op de daarvoor aangewezen locaties gecon-
centreerd worden. Om dit juridisch vast te leggen, is de plankaart voorzien 
van gebieden waarbinnen de bebouwing moet plaatsvinden. Ten behoeve 
van het onderhoud en beheer van de sportvelden, zijn verspreid over het 
complex bouwmogelijkheden geboden.  
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Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om ter plaatse van de jeu de 
boules banen tevens een zogeheten 'Boulodrome' te realiseren, zodat deze 
sport ook 's winters beoefend kan worden.  
 
- Natuurzone - 

De bestemming "Natuurzone" is gelegd op het meest zuidelijke deel van 
het plangebied grenzend aan de Bolswardervaart. Deze bestemming waar-
borgt dat binnen 100 meter vanaf It Hegewiersterfjild geen bebouwing 
wordt gerealiseerd. Dit terrein zal worden ingericht als riet- en grasland. 
Met deze dergelijke bufferzone wordt een optimale integratie van de stads-
uitbreiding en het oorspronkelijke landschap nagestreefd en blijven de 
waarden van It Hegewiersterfjild zoveel mogelijk onaangetast.   
 
- Cultuurgrond -  
 
De bestemming "Cultuurgrond" heeft betrekking op een op het stukje grond 
ten noorden van de boerderij Groot Ropens en de waterkering langs de 
oostzijde van de nieuw aan te leggen vaart. Op deze gronden zijn geen ge-
bouwen toegestaan en is het verboden om zonder aanlegvergunning de 
gronden op te hogen / af te graven of verhardingen te verwijderen en aan 
te brengen. De waterkering is op de plankaart aangeduid als "waterkering" 
om zodoende de primaire waterhuishoudkundige functie van deze waterke-
ring te benadrukken.  
 
- Groenvoorzieningen - 
 
De bestemming "Groenvoorzieningen" heeft betrekking op de groenge-
bieden in het plangebied, waaronder het cultuurhistorisch waardevol gebied 
ten noorden van de centrale hoofdontsluiting. Op deze gronden mogen 
geen gebouwen worden gebouwd.  
 
- Doeleinden van verkeer en verblijf - 
 
De nieuw aan te leggen lanen, die vanaf de centrale hoofdontsluiting het 
woongebied in de eerste fase ontsluit, en de zone tussen de sportvelden en 
het woongebied, zijn onder de bestemming "Doeleinden van verkeer en ver-
blijf" gebracht. In de benaming van deze bestemming wordt tot uitdrukking 
gebracht dat deze gebieden, naast de verkeersfunctie, ook een verblijfs-
functie hebben voor de in het gebied aanwezige woningen. Zo kunnen par-
keerplaatsen gerealiseerd worden binnen deze bestemming, maar ook 
groenvoorzieningen die de aantrekkelijkheid van het woonklimaat kunnen 
versterken, bijvoorbeeld door het aanbrengen van begeleidende (laan)be-
planting. 
 
- Doeleinden van water en verblijf - 
 
De waterlopen in het woongebied die onderdeel zijn van het in dit plan be-
schreven karakteristieke slotenpatroon, zijn onder de bestemming “Doel-
einden van water en verblijf” gebracht.  
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Naast de primaire functie ten behoeve van de waterhuishouding, heeft het 
gebied door de ruime groene opzet ook een verblijfsfunctie voor omwo-
nenden gekregen. Dit in de vorm van woonstraten aan weerszijden van het 
water. 
 
- Verkeersdoeleinden - 
 
De bestemming “Verkeersdoeleinden” is van toepassing op de centrale 
hoofdontsluiting die de woonwijk als zodanig ontsluit. De bestemming is 
verschillend ten opzichte van de bestemmingen voor de overige straten in 
het plangebied, omdat de functie van de centrale hoofdsontsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer belangrijker is. De verblijfsfunctie is binnen deze 
bestemming van minder belang.  
 
- Water - 
 
De bestemming “Water” heeft hoofdzakelijk betrekking op het boezemwater 
in het gebied. Dit is de nieuw aan te leggen vaart en een gedeelte van de 
(te verbreden) Bolswardervaart.  

5.   4. Verwerkelijking van het plan 

Met het oog op een voorspoedige realisering van Ludinga, is in het plan 
middels artikel 23 van de voorschriften en plankaart 2 gebruikt gemaakt 
van de mogelijkheid om gronden aan te wijzen waarop verwerkelijking van 
de bestemming in de naaste toekomst noodzakelijk is (artikel 13 WRO).  
Het betreft hier een terrein in het zuidoosten van het plangebied, zoals 
weergegeven op plankaart 2.  
De aanwijzing van de gronden op basis van artikel 13 WRO biedt, wanneer 
niet tot minnelijke verwerving gekomen kan worden, de mogelijkheid om 
een zogeheten "versnelde onteigeningsprocedure" te volgen en vordert 
verder een versnelde behandeling wanneer het tot een beroepsprocedure 
tegen het bestemmingsplan mocht komen.  
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid-
aspecten van een bestemmingsplan6). In dat verband wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Over dit bestemmingsplan is, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraak-
verordening, gelegenheid tot inspraak geboden. In het kader hiervan is het 
plan gepubliceerd en zijn betrokkenen in de gelegenheid gesteld op het plan 
te reageren. De resultaten daarvan zijn in het bestemmingsplan verwerkt (zie 
ook hoofdstuk 7). 
 
Ook is het plan voorgelegd aan de betrokken diensten en instanties als be-
doeld in het Overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. 
Ten aanzien van de ingekomen reacties is een standpunt bepaald en de re-
sultaten zijn verwerkt in het bestemmingsplan (zie ook hoofdstuk 7).  
 
Voorts zal er gelegenheid worden geboden tot het inbrengen van zienswijzen 
bij de gemeenteraad. In een latere fase kunnen zonodig bedenkingen wor-
den ingediend bij Gedeputeerde Staten. 
 
Wat betreft de maatschappelijke uitvoerbaarheid van de hoofdontsluiting en 
de herinrichting van het sportveldengebied kan nog worden opgemerkt dat 
met de sportverenigingen, welke getroffen worden door de herinrichting van 
het gebied (voetbalvereniging Zeerobben en Jeu de Boulevereniging), in 
principe afspraken zijn gemaakt. Het herinrichtingsplan is dan ook in sa-
menwerking met hen tot stand gekomen. Inmiddels is ter plaatse van het 
voormalige trapveld een geheel nieuw voetbalveld  aangelegd. Een en an-
der ter vervanging van een veld welke ten behoeve van de aanleg van de 
ontsluitingsweg zal verdwijnen. 
De geplande aanleg van de ontsluitingsweg heeft binnen de Harlinger ge-
meenschap al enige discussie opgeleverd. Hierover zijn inmiddels ook 
brieven van verontruste bewoners ontvangen. In de aanloop naar het voor-
liggende bestemmingsplan is al eens gesproken over de ontsluitingsweg. 
Daarbij zijn diverse opties (in een ruime boog om Harlingen heen tot dwars 
door bestaande woonwijken) onderzocht. Inmiddels heeft de raad zich uit-
gesproken over de mogelijkheden en geconstateerd dat de voorgestelde 
oplossing de beste is. Met deze oplossing worden de direct omliggende 
wijken ontzien. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Aanleg ontsluitingsweg en herinrichting sport- en recreatieterrein 
De kosten van de aanleg van de weg en de herinrichting van het gebied 
worden gedekt uit de exploitatie van het uitbreidingsplan Ludinga. Daartoe 
zijn bindende afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst met 
de verantwoordelijk projectontwikkelaar.  
                                                
6) Artikel 9 lid 2 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. 
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Hiermee wordt de economische uitvoerbaarheid ervan voldoende gewaar-
borgd. 
 
Aanleg woongebied 
Voor het woongebied is een exploitatieberekening opgesteld waarmee de 
uitvoerbaarheid van het plan wordt aangetoond. Deze exploitatieopzet is 
opgenomen in bijlage 5. 
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7. OVERLEG EN INSPRAAK 

7.   1. Overleg 

In het kader van het Overleg ex artikel 10 BRO is het plan toegezonden 
aan de betrokken rijks- en provinciale diensten, waterschappen en nutsbe-
drijven. Er zijn overlegreacties binnengekomen van: 
 
1. de Commissie van Overleg  ex artikel 10 BRO; 
2. KPN divisie Vaste Net; 
3. Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB); 
4. Wetterskip Marne-Middelsee; 
5. Vitens Fryslân 
6. Gastransport services, District Noord; 
7. Wetterskip Fryslân; 
8. Essent; 
 
De drie laatstgenoemde instanties (genoemd onder 6., 7. en 8.) lieten we-
ten geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het bestemmingsplan te 
hebben. De binnengekomen reacties zijn toegevoegd in bijlage 6 en wor-
den in het navolgende behandeld. Aanpassingen naar aanleiding van de 
opmerkingen zijn in cursief weergegeven. 
 
Ad 1. Commissie van Overleg 
 
De Commissie stemt in met de gemaakte locatiekeuze en de daaraan ten 
grondslag liggende motieven. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening kan de Commissie tevens met het ontwerpbestemmingsplan in-
stemmen. Desalniettemin geeft het plan aanleiding tot het maken van een 
aantal opmerkingen. De opmerkingen zijn van het gewicht van “categorie 2”  
(Overleg-/Discussiepunten) en “categorie 3” (Kwaliteitspunten). 
 
Onder Overleg-/Discussiepunten (categorie 2-opmerkingen) heeft de 
Commissie de volgende opmerkingen. 
 
Bebouwingsdichtheid 
De Commissie is van mening dat met het oog op een verantwoord ruimte-
gebruik voor een stad als Harlingen de in het bestemmingsplan genoemde 
woningdichtheid van 13 woningen per ha te laag is. Door o.a. de ligging 
van Harlingen aan de Waddenzee en de ligging van de gemeentegrens is 
het grondgebied wat zich voor uitbreiding leent zeer beperkt. Het bouwen 
van lage dichtheden past daar niet bij.  Naar het oordeel van de commissie 
dient een woningdichtheid  van 15-20 woningen ha uitgangspunt te zijn. 
 
Reactie: Door de veranderende woningmarkt wordt verwacht dat er 

meer vraag naar andersoortige woningen zal komen die een 
hogere woningdichtheid tot gevolg zou kunnen hebben. Het 
plan zou ook flexibel op een dergelijke wijziging in moeten 
kunnen spelen.   
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De bebouwingsdichtheid in het plan is verhoogd tot 16-20 
woningen per hectare. 
 

Hoofdontsluiting 
Gelet op de omvang van de ingreep in het betreffende gebied bij realisering 
van de hoofdontsluiting, acht de Commissie het noodzakelijk dat in het plan 
inzicht wordt gegeven in de economische en maatschappelijke uitvoerbaar-
heid van de herinrichting van het betreffende gebied. 
 
Reactie: De ontsluiting van het uitbreidingsplan zal gaan plaats vin-

den via de nieuw aan te leggen ontsluitingweg door het “Har-
linger Bos”. Het betreft hier een parkachtig aangelegd sport- 
en recreatieterrein. De aanleg van de weg zal een herin-
richting van dit gebied nodig maken. De kosten van de aan-
leg van de weg en de herinrichting van het gebied worden 
gedekt uit de exploitatie van het uitbreidingsplan Ludinga. 
Daartoe zijn bindende afspraken gemaakt in de samenwer-
kingsovereenkomst met de verantwoordelijke projectontwik-
kelaar. Hiermee wordt de economische uitvoerbaarheid vol-
doende gewaarborgd. 

 
Wat betreft de maatschappelijke uitvoerbaarheid kan worden 
opgemerkt dat met de sportverenigingen, welke getroffen 
worden door de herinrichting van het gebied (voetbalvereni-
ging Zeerobben en de Jeu de Boulevereniging), in principe 
afspraken zijn gemaakt. Het herinrichtingsplan is dan ook in 
samenwerking met hen tot stand gekomen. Inmiddels is ter 
plaatse van het voormalige trapveld een geheel nieuw voet-
balveld aangelegd. Eén en ander ter vervanging van een 
veld welke ten behoeve van de aanleg van de ontsluitings-
weg zal verdwijnen. 
De geplande aanleg van de ontsluitingsweg heeft binnen de 
Harlinger gemeenschap al enige discussie opgeleverd. Hier-
over zijn inmiddels ook brieven van verontruste bewoners 
ontvangen. In de aanloop naar het voorliggende bestem-
mingsplan is al eens gesproken over de ontsluitingsweg. 
Daarbij zijn diverse opties (in een ruime boog om Harlingen 
heen tot dwars door bestaande woonwijken) onderzocht. In-
middels heeft de raad zich uitgesproken over de mogelijkhe-
den en geconstateerd dat de voorgestelde oplossing voor-
alsnog de beste is. Met deze oplossing worden de direct om-
liggende wijken ontzien. 
In de verdere procedure van het bestemmingsplan zal dit 
mogelijk nog enige discussie opleveren. Gelet echter op de 
alternatieven denken wij hiermee een voor iedereen aan-
vaardbare oplossing gevonden te hebben. Overigens wordt, 
mede op verzoek van omwonenden, nadrukkelijk gekeken 
naar een aanpak van de Kimswerderweg.  
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De nieuwe ontsluitingsweg zal via de Achlumerdyk op de 
Kimswerderweg uitkomen waarbij een verzwaring van de be-
lasting van deze weg nader onderzoek vergt. Voor een even-
tuele herinrichting van de Kimswerderweg zijn middelen ge-
reserveerd in de gemeentelijke meerjarenbegroting. 
De hoofdstukken economische en maatschappelijke uitvoer-
baarheid zijn op dit punt aangevuld/aangescherpt. 

 
Begrenzing zuidzijde plangebied 
In verband met de invloed van de woningbouw in het plangebied op de 
noordelijke randzône op het natuurgebied It Hegewiersterfjild beveelt de 
Commissie aan overleg te voeren met de beheerder van dat terrein. 
De gekozen begrenzing aan de zuidzijde van het plangebied acht de 
Commissie vanuit ruimtelijk oogpunt een slechte keuze. Handhaving van 
deze keuze kan volgens de Commissie alleen onder een tweetal voorwaar-
den, te weten: 
1. de oever van de Bolswardervaart dient intact te worden gelaten, ofwel 

het in het plangebied opgenomen gedeelte van de Bolswardervaart 
moet zijn huidige karakteristieke beloop  houden.  Eén en ander moet in 
de voorschriften vastgelegd worden; 

2. in het plangebied dient ten zuiden van de geprojecteerde woonbebou-
wing een onbebouwde bufferzone van 100 m ten opzichte van het He-
gewiersterfjild in acht te worden genomen. Dit gebied dient een (na-
tuur)bestemming te krijgen die recht doet aan de bufferfunctie. 

 
Reactie:  Conform de aanbeveling van de Commissie hebben wij over-

leg gepleegd met de beheerder van It Hegewiersterfjild, de 
Vereniging Natuurmonumenten waarover hieronder meer. 
De daarop ontvangen schriftelijke reactie is toegevoegd aan 
bijlage 6 bij de toelichting. 
Evenals bij het bestemmingsplan Bynia State en de plannen 
Groot Ropens I en II is, voor wat betreft de begrenzing van 
de verdere uitbreiding van Harlingen, uitgegaan van het be-
loop van de Bolswardervaart. Deze vaart wordt, met het oog 
op de beperkte uitbreidingsmogelijkheden die Harlingen 
heeft, gezien als een waardevol landschappelijk gegeven 
maar ook als een fysieke grens tot waar de stadsuitbreiding 
kan gaan en waarop met de stadsuitbreidingen middels een 
daarin op te nemen, op historische structuren gebaseerd net 
van waterlopen kan worden aangesloten. 
Het is onder andere op basis van deze overwegingen dat 
ook in het plan Ludinga gekozen is voor uitbreiding tot aan 
de Bolswardervaart. Als extra argument speelde daarbij dat 
door het volgen van het beloop van de Bolswardervaart, de 
zuidelijke begrenzing van de stad, verklaarbaar en begrijpe-
lijk blijft. 
Dat daarbij de stedelijke bebouwing ± 150 meter in zuidelijke 
richting opschuift hoeft bij een goede aankleding van de 
stadsrand niet tot problemen te leiden. 
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In economisch opzicht vormt ook het feit dat ten behoeve 
van de verdere uitbreiding van Harlingen, grond is aange-
kocht tot aan de Bolswardervaart, een argument om daarop 
ook voor wat betreft de situering van woningen zo optimaal 
mogelijk in te spelen.  
Het is met het oog op enerzijds de duidelijkheid, de lees-
baarheid van het landschap en de kansen die de gekozen 
begrenzing biedt en op anderzijds de uitvoerbaarheid van 
het plan Ludinga dat wij vast blijven houden aan de Bolswar-
dervaart als zuidelijke begrenzing van de stadsuitbreiding 
Ludinga. 
Wij zijn ons daarbij bewust dat de stad over een beperkte 
breedte ten opzichte van de huidige zuidgrens weer ± 150 
meter verder in zuidelijke richting opschuift. Wij achten dit 
gezien de “natuurlijke” begrenzing die zo ontstaat, echter ac-
ceptabeler dan een willekeurig in het landschap getrokken 
grens, die mogelijk wat meer openheid laat, maar verder op 
geen enkele manier te verklaren en te begrijpen is. 
Wel zijn wij met de Commissie van mening dat bij de keuze 
voor de Bolswardervaart als “natuurlijke grens” ook het be-
houd van het beloop van deze vaart hoort. In de ruimtelijke 
opzet van Ludinga wordt nu dan ook uitgegaan van een zo 
beperkt mogelijke aantasting van de noordelijke oever van 
de Bolswardervaart. 
Voor wat betreft de inpassing van de bestaande landschaps- 
en beeldbepalende elementen in het ontwerp voor de nieuwe 
woonuitbreiding zijn wij van mening dat wij met het daarin 
opnemen van: 
a. de boerderij “Groot Ropens”, ingebed in een ruim stede-

lijk groenelement, maar wel met een blijvende directe re-
latie met het zuidelijk daarvan gelegen agrarisch gebied 
en; 

b. een aantal bestaande waterlopen met bijbehorende wa-
terkering; 

een goede poging hebben gedaan een stadsuitbreiding en 
een oorspronkelijk landschap met elkaar te integreren. 

 
Dat daarbij de boerderij “Groot Ropens” deels van het open 
landschap wordt afgesloten is bij het integreren van deze 
boerderij in de stadsuitbreiding voor de hand liggend, ja zelfs 
noodzakelijk. 

 
Met het oog ook op de hiervoor genoemde integratie van de 
stedelijke uitbreiding en het omringende landschap wordt nu 
voor het meest zuidelijke gedeelte van de uitbreiding aan 
een inrichting als natuurzone gedacht. 

 
De aan te leggen natuurzone zal, naast een landschap-
pelijke functie, ook een functie krijgen als bufferzone tussen 
het Hegewiersterfjild en de woningen in het plan Ludinga.  
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Met de aanleg van de natuurzone wordt namelijk een zone 
gecreëerd die waarborgt dat binnen 100 meter vanaf It He-
gewiersterfjild geen bebouwing wordt gerealiseerd. 
Een dergelijke zone wordt, gezien de ervaringen bij Bynia 
State (dat ligt ook op 100 meter van het Hegewiersterfjild) 
ook voldoende geacht om te voorkomen dat de realisering 
van het plan Ludinga leidt tot aantasting van de waarden van 
het Hegewiersterfjild. 
In relatie tot de relatie Ludinga - Hegewiersterfjild heeft naar 
aanleiding van het Overleg ex artikel 10 Bro zoals reeds 
aangegeven ook nog overleg plaatsgevonden met de Ver-
eniging (tot Behoud van) Natuurmonumenten. Uit de brief die 
naar aanleiding van dit overleg door Natuurmonumenten is 
geschreven, blijkt dat haar bezwaren zich met name richten 
tegen het verlies aan weidevogelgebied en de landschappe-
lijke invloed van het plan Ludinga. Voor wat betreft het ver-
lies aan weidevogelgebied denken wij dat daaraan in een si-
tuatie als Harlingen bij uitbreiding niet te ontkomen valt. Voor 
de weidevogelstand in Fryslân zal een dergelijk verlies ech-
ter geen structurele consequenties hebben. Er blijft namelijk 
in de omgeving voldoende voor weidevogels geschikte bio-
toop over. Met de aanleg de hiervoor omschreven natuurzo-
ne en met toepassing van het Beeldkwaliteitsplan met be-
trekking tot de in het plan Ludinga te realiseren bebouwing, 
kan naar onze mening in voldoende mate aan de bezwaren 
van Natuurmonumenten met betrekking tot de aantasting 
van landschapswaarden worden tegemoet gekomen. 
De begrenzing aan de zuidzijde blijft gehandhaafd. Inrichting 
aan de zuidzijde zal plaatsvinden conform de aangepaste 
verkavelingsschets, zoals deze is opgenomen in de toelich-
ting. De plankaart alsmede de voorschriften zijn overeen-
komstig aangepast.   

 
Bodem 
Ter plaatse van het perceel Achlumerdijk 131 dient nog te worden nage-
gaan of er zich ernstige bodemverontreiniging voor doet. De uitkomsten 
van een dergelijk onderzoek dienen vóór vaststelling van het bestemmings-
plan bekend te zijn. 
 
Reactie: De opdracht tot het uitvoeren van nader onderzoek op deze 

locatie is reeds verstrekt. De resultaten hiervan zullen zeker 
voor vaststelling van het plan bekend zijn. 

 
Beeldkwaliteitsplan 
Het Beeldkwaliteitsplan dient als bijlage aan de voorschriften te worden ge-
hecht, dit met het oog op constante jurisprudentie van de Raad van State 
dat voorschriften betreffende het verlenen van vrijstelling, het stellen van 
nadere eisen en het toepassen van wijzigingsbevoegdheden objectief be-
grensd dient te zijn.  
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Reactie: Het Beeldkwaliteitsplan is een bijlage bij de toelichting en 
maakt derhalve deel uit van het onderhavige bestemmings-
plan. Het is geen onderdeel van de voorschriften. Er is ech-
ter wel degelijk in de voorschriften een koppeling met het 
Beeldkwaliteitsplan gemaakt door middel van een afstem-
mingsinstructie in de Beschrijving in Hoofdlijnen.  

 
Uitvoerbaarheid 
De uitvoerbaarheid van het plan is nog niet aangetoond. Op het moment 
dat het plan in het kader van de formele bestemmingsplanprocedure ter in-
zage wordt gelegd, dient de uitvoerbaarheid inzichtelijk te zijn. 
 
Reactie:  De (economische) uitvoerbaarheid is in het plan inzichtelijk 

gemaakt. 
 
Onder Kwaliteitspunten (categorie 3-opmerkingen) geeft de Commissie de 
volgende aanvullingen en veranderingen aan. 
 
Archeologie 

 De Commissie gaat er van uit dat de noodzakelijke graafwerkzaamheden in 
gebieden met archeologische indicatoren archeologisch zullen worden be-
geleid en dat over de wijze van begeleiding overleg met de provinciaal ar-
cheoloog plaats zal vinden. 

 
Reactie: Bedoelde werkzaamheden zullen archeologisch begeleid 

worden. Over de wijze waarop, zal overleg met de provin-
ciaal archeoloog plaatsvinden. 

 
Begrenzing plangebied 
De Commissie adviseert het ziekenhuis en Dukdalf binnen de begrenzing 
van dit bestemmingsplan te brengen opdat aan deze locatie een op de 
functie toegesneden bestemming kan worden gegeven. 
 
Reactie: Het ziekenhuis en Dukdalf zijn gelegen binnen de werkings-

sfeer van het recentelijk (20 augustus 2003) goedgekeurde 
bestemmingsplan “Het Oosterpark”. Daarin heeft de locatie 
de bestemming “Sociaal-medische doeleinden” gekregen. 
Deze bestemming vormt een juiste afspiegeling van de hui-
dige functie(s).  
Aanpassing van de begrenzing van het onderhavige be-
stemmingsplan is dan ook niet noodzakelijk. 

 
Watertoets 
Ten aanzien van de Watertoets blijkt niet uit het bestemmingsplan dat de 
opgenomen uitgangspunten het resultaat zijn van overleg met het betref-
fende waterschap. 
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Reactie:  De Watertoets is in nauw overleg met het waterschap opge-
steld. Het bestemmingsplan is zodanig aangepast dat blijkt 
dat de opgenomen watertoets door het waterschap wordt 
onderschreven. 

 
Voorschriften 
In artikel 3.1.1.1  wordt onder de kop “Kwalitatief” 2 keer dezelfde voor-
waarde genoemd. 
 
Reactie :   Er wordt inderdaad 2 maal dezelfde voorwaarde genoemd. 

Het plan is hierop aangepast. 
 
Ad 2. KPN divisie Vaste Net 
 
Verzoekt rekening te houden met de volgende zaken: 
• het creëren van tracés aan beide zijden van straten in openbare grond, 

in bermen en open verhardingen; 
• het handhaven van de bestaande tracés; 
• het vrijhouden van de toegewezen tracés van bomen en beplanting; 
• het in overleg beschikbaar stellen van ruimten voor het plaatsen van 

mogelijke kabelverdeelkasten van KPN; 
• het vrijhouden van straalverbindingspaden van KPN van hoge objecten.  
 
Reactie:  Bij de uitvoering zal met de belangen van KPN rekening wor-

den gehouden. Voorzieningen zullen in overleg worden aan-
gelegd. 
 

Ad 3. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) 
 
Het ROB merkt op dat de boerderij Groot Ropens ook deel uitmaakt van 
het op de plankaart aangegeven archeologisch waardevol gebied. 
 
Reactie: Het plan is op dit punt aangepast. 
 
Ad 4. Wetterskip Marne-Middelsee 
 
Het waterschap is van mening dat de waterberging die in het plangebied 
moet worden gerealiseerd wordt berekend door naast 3% van het bruto 
polderoppervlak tevens circa 9% van het verharde oppervlak lozend op de 
polder te nemen. 
Daarnaast dienen volgens het waterschap de gronden bestemd voor water 
in artikel 6 en 7 te worden opgenomen.   
 
Reactie: Zoals in de toelichting reeds vermeld heeft uitvoering overleg 

plaatsgevonden met het betreffende waterschap. Dit heeft 
geleid tot de in het plan opgenomen waterhuishoudkundige 
maatregelen, waaronder de berekende percentages bergend 
wateroppervlak, welke door het waterschap worden onder-
schreven.   

 De betreffende artikelen zijn aangevuld. 
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Ad 5. Vitens Fryslân  
 
Volgens Vitens liggen in het aangegeven gebied hoofd- en distributieleidin-
gen van haar bedrijf. Verzocht wordt bij de definitieve invulling van het plan 
hier rekening mee te houden. 
 
Reactie: Met de ligging van de (hoofd)transportleidingen in het plan-

gebied zal bij de uitvoering rekening worden gehouden.    
 

7.   2. Inspraak 

In het kader van de Inspraak is een zevental reacties binnengekomen. Het 
overzicht in bijlage 6 geeft aan van wie de reacties afkomstig zijn. Tevens 
zijn in het voortraject voorlichtings/informatie-avonden gehouden. Aankon-
diging van deze avonden heeft in de Harlinger Courant plaatsgevonden. In 
het kader van deze Inspraak is de mogelijkheid geboden een Inspraak-
avond op verzoek te organiseren. Gezien de geringe belangstelling hier-
voor is daarvan echter afgezien. 
 
Zmvv  Zeerobben Harlingen 
 
Geven aan, niet tegenstaande het feit dat de besprekingen met de ge-
meente in een prettige en constructieve sfeer verlopen, het van groot be-
lang te vinden dat er op korte termijn bindende afspraken worden gemaakt 
voor wat betreft financiering en planning van noodzakelijke werkzaamhe-
den aan voetbalvelden, accommodatie en parkeergelegenheid Dit zou ge-
regeld moeten zijn vóórdat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. 
 
Reactie: Het is goed te constateren dat de gemeente en de voetbal-

vereniging het in hoofdlijnen met elkaar eens zijn. De over-
eenkomst als genoemd in de brief van 9 juli zal met voortva-
rendheid afgehandeld worden. In ruimtelijke zin zijn in het 
bestemmingsplan het voorgestane beleid en de gemaakte 
afspraken met betrekking tot de toekomst van de sportac-
commodatie reeds meegenomen en in de toelichting ver-
taald. 

 
Ing J. Sikma, Goudplevier 48 Harlingen 
 
De heer Sikma signaleert onduidelijkheid over de uitvoering van het be-
stemmingsplan en over de toegestane hoogte en situering van de te bouw-
en woningen. Tevens wil hij graag inspraak op de beplanting in de zone 
tussen de bestaande bebouwing en de te bouwen woningen. Tenslotte 
wijst hij op de toenemende verkeersdrukte op de Kimswerderweg. 
 
Reactie: Het onderhavige bestemmingsplan geeft de randvoorwaar-

den aan waarbinnen de ontwikkeling van het woongebied 
dient plaats te vinden.  



blz 46  99-19-07 
 

Buro Vijn B.V. 

In dat kader staat in het bestemmingsplan een bouwvlak 
aangegeven waarbinnen gebouwd moet worden en wordt 
een maximum bouwhoogte genoemd. In de onderhavige si-
tuatie is de bouwhoogte maximaal 15m. 

 Ten aanzien van de gewenste inspraak op de invulling van 
de beplantingsstrook tussen bestaande en nieuw te realise-
ren bebouwing kan gesteld worden dat deze reeds in een 
eerder stadium is toegezegd. 

 In het kader van de verwachte toenemende verkeersdrukte 
op de Kimswerderweg kan gezegd worden dat de gemeente 
op dit moment bezig is met het opstellen van een Gemeente-
lijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP).  
In het GVVP komt onder meer aan de orde  de voor de 
Kimswerderweg van belang zijnde N31-problematiek (op- en 
afritten). Parallel daaraan wordt onderzocht wat het wenselij-
ke profiel voor de Kimswerderweg gezien alle ontwikkelingen 
zou kunnen zijn. Afhankelijk van subsidiemogelijkheden 
wordt gestreefd naar uitvoering van de reconstructie in sa-
menhang met de mogelijke aanleg van een rotonde op de 
hoek Kimswerderweg/Stationsweg in 2004. Ook is in overleg 
met aanwonenden afgesproken dat, vooruitlopend op de re-
sultaten, een trillingsonderzoek zal worden uitgevoerd en 
een gedeelte van de klinkerbestrating herstraat zal worden.   
Bij de verdere ontwikkelingen zullen de buurtbewoners be-
trokken blijven. 

 
Mevrouw E. Cnossen, De Velduil 33 te Harlingen 
 
Mevrouw Cnossen ondersteunt  de keuze van uitbreiding van Harlingen in 
(zuid)oostelijke richting alsmede het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg. 
Daarnaast vreest zij door de keuze van ontwikkeling van het plan door een 
projectontwikkelaar onnodige prijsverhoging van kavels. 
 
Reactie: De keuze van uitbreiding van Harlingen in (zuid)oostelijke 

richting in combinatie met de gekozen ontsluitingsvariant is, 
alle belangen tegen elkaar afwegende, naar onze mening de 
enige juiste. De vrees voor onnodige prijsverhoging  onder-
schrijven wij niet. Juist projectontwikkelaars zullen marktcon-
form willen bouwen. Willen zij in deze tijd nog projecten kun-
nen realiseren dan is men op dit moment gedwongen dit met 
name in de goedkopere segmenten te doen. 

 
Drs. Frans Maas, De Leeuwerik 24 te Harlingen 
 
De heer Maas heeft een aantal op- en aanmerkingen met betrekking tot de 
volgende onderwerpen/zaken: 
- het noordwestelijk deel van het plangebied wordt volgebouwd met be-

bouwing die te hoog kan worden;                                                                                                        
- het Harlinger Bos wordt niet genoemd en verdwijnt en inrichtingsschet-

sen en plankaart zijn niet met elkaar in overeenstemming;                                                                                                                                                                                                    
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- Van een stadsallee is geen sprake; 
- Het plan mist aansluiting bij Groot Ropens I en II terwijl het concurrent 

van de herstructurering van het centrum kan zijn; 
- In het sportveldengebied  is enorme bebouwing mogelijk; 
- Artikel 18, lid 2 is overbodig; 
- bijzondere bebouwing  te hoog ten opzichte van huidige bebouwing 
- aan de westzijde van de sportvelden is eveneens te groffe bebouwing 

mogelijk. 
 
Reactie: -  van het volzetten van het gehele noordwestelijke deel van 

het plangebied is uiteraard geen sprake. De woonbebouwing 
beperkt zich tot een viertal op de plankaart aangegeven spe-
ciale projecten langs de ontsluitingslaan. Dat de hoogte van 
deze bebouwing kan oplopen tot ruim 20 meter, berust wel-
licht op een misverstand. De maximale bebouwing zoals 
aangegeven in artikel 6 is 15 meter. 
Op deze hoogte is geen wijziging of vrijstelling van toepas-
sing althans niet anders dan regulier in artikel 17 is aange-
ven. In zowel het beeldkwaliteitsplan als de toelichting op de 
bestemmingen is duidelijk gemaakt wat de achterliggende 
reden is met betrekking tot de situering van de bebouwing 
langs de weg. Het gaat hierom het volgende: 
 
Om de parkstructuur te waarborgen is een goede inpassing 
van de hoofdontsluiting in het groengebied van grote waar-
de. De woonfunctie zal dan ook van ondergeschikte aard zijn 
ten aanzien van het groen.  
Het kan niet zo zijn dat de nieuwe stadsuitbreiding bereik-
baar is via een stuk niemandsland (het sportveldengebied). 
Door middel van woningbouwprojecten langs de ontsluitings-
laan wordt de nieuwe woonwijk ingeleid en als het ware aan 
de stad vastgemaakt of anders gezegd “er naar toe getrok-
ken”. Vanwege de parkachtige setting van het groengebied 
spreekt het voor zich dat er bijzondere voorwaarden worden 
gesteld aan de bebouwing ter plaatse. 
Het beeldkwaliteitsplan zegt hierover dat het bijzondere pro-
jecten moeten zijn die een bijdrage dienen te leveren aan het 
karakter van het groengebied en de ontsluitingsweg. De 
eventuele speciale woonvormen kenmerken zich door bij-
zondere vormgeving, materiaalkeuze, bijzonder vormgege-
ven entrees en hoogteaccenten.  
De intentie van het beeldkwaliteitsplan is sturend en de 
maatvoering van het bestemmingsplan is zodanig dat creati-
viteit van architecten niet bij voorbaat beperkt wordt door 
“dicht getimmerde” voorschriftenconstructies. Toetsing van 
de ingediende plannen door een speciaal voor dit doel sa-
mengesteld team van beoordelaars moet leiden tot een af-
gewogen oordeel over kwaliteit en ruimtelijke samenhang. 
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- De in de volksmond gebruikelijke benaming “Harlinger Bos” 
kan waar dat van toepassing is in de toelichting worden op-
genomen. Het feit dat geen benoeming heeft plaatsgevonden 
betekent niet dat daarmee het gebied niet gewaardeerd 
wordt. Het karakter mag weliswaar op onderdelen verande-
ren maar de uitstraling en de gebruiksmogelijkheden zullen 
zeker gelijkwaardig zijn. Dat de gemaakte inrichtingsschet-
sen van het sportveldengebied en de plankaart niet met el-
kaar in overeenstemming zijn hebben wij niet kunnen ont-
dekken. Met nadruk wordt er op gewezen dat de verkaveling 
van de clusters langs de weg door het sportveldengebied 
puur indicatief en suggestief is. Het is niet anders dan een il-
lustratie en het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de 
verschillende clusters ook op totaal andere manieren in te 
vullen.  
- Het is jammer dat door de heer Maas het begrip “stad” zo-
danig eng wordt geïnterpreteerd dat hij ageert tegen het 
wordt “stadsallee”. Ludinga is een stadsuitbreiding. Ook alle 
andere bouwontwikkeling zoals die in de loop der tijden heb-
ben plaatsgevonden behoren bij de stad. De stad is dus 
meer dan de historische kern. 
 
- Voor de identiteit van de nieuwe woonwijk is het goed dat 
elke uitbreiding zijn eigen signatuur heeft. Het groen is ruim 
vertegenwoordigd in de nieuwe stadsuitbreiding. De zin dat 
“de  woningmarkt voor het stedelijk bouwen niet overschat 
mag worden” wordt door ons niet begrepen. 
Ludinga zal niet stedelijker zijn dan Groot Ropens. Het ver-
schil is dat de structuurlijnen van infrastructuur en bebouwing 
langer zijn dan de bijna “erfachtig” verkaveling van Groot Ro-
pens. 
Het plannen van veel appartementengebouwen zou eventu-
eel concurrerend kunnen zijn ten aanzien van de binnenstad. 
Appartementengebouw komen er echter niet of nauwelijks. 
 
- Bebouwingsvlakken mogen tot maximaal 70% worden be-
bouwd. Het meest westelijke bebouwingsvlak geeft bouwmo-
gelijkheden  voor een zogenaamd Boulodrome  een complex 
van overdekte jeu de boules banen zodat de sport ook ’s win-
ters beoefend kan worden. Het gaat hier om het bieden van 
mogelijkheden. Het is echter nog niet zeker dat het "Bou-
lodrome" ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  
Het langs de Achlumerdijk gesitueerde bouwvlak omvat de 
huidige kleed- en kantineruimtes van zmvv Zeerobben. 
De hoogtemaat  maakt het desgewenst mogelijk om het be-
staande gebouw met 1 bouwlaag te verhogen ten behoeve 
van verenigingsactiviteiten. De mogelijkheden tot het bouwen 
van een 'Boulodrome' zijn duidelijker in de tekst aangeven. 
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- Artikel 19 (voorheen artikel 18) moet gelezen worden in 
samenhang met het bepaalde in de Beschrijving in Hoofdlij-
nen op blz. 10 onder 2.10.3 “uitbreiding c.q. verandering 
woongebied”. Hier staat dat de wijzigingsbevoegdheid  ten 
behoeve van de uitbreiding van de woonbebouwing over het 
sportterrein uitsluitend wordt toegepast indien de situering 
van gebouwen ten behoeve van een goede integratie in het 
groen redelijkerwijs niet mogelijk is binnen de daarvoor aan-
gegeven bestemmingsplanvlakken. Dit neemt overigens niet 
weg dat de redactie van artikel 19 enigszins genuanceerd 
dient te worden. Het is dus absoluut niet de bedoeling van 
dit artikel dat de sportvelden kunnen gaan verdwijnen. 
 
- Wij verwijzen hiervoor naar het onder het 2e aandachts-
streepje gestelde ten aanzien van het bijzondere karakter 
van de bebouwing, waarin op dit aspect nader wordt inge-
gaan. Het is maar zeer de vraag of er alleen maar gebouwen 
komen met de maximale bebouwingshoogte. Los daarvan is 
de situering en met name de bebouwingsvrije afstand tussen 
de meest cruciale cluster en de dichtstbijzijnde bebouwing 
zodanig dat daar op geen enkele wijze een conflict uit ont-
staat. Deze afstand is namelijk meer dan 110 meter. 
Het bouwwerk is nader aangegeven in de tekst van de toe-
lichting. Het betreft hier geen overdekt trapveld maar zoals 
eerder aangegeven een mogelijke 'Boulodrome'. 
 

Dhr. J.W. Wijnia, De Wulp 6 te Harlingen 
 
De heer Winia onderschrijft de keuze van uitbreiding van Harlingen in 
(zuid)oostelijke richting en het gekozen tracé van de ontsluitingsweg. Daar-
naast breekt hij een lans voor het realiseren van een voet/fietspad in zuid-
oostelijke richting. 
 
Reactie: Zoals reeds eerder aangegeven is de keuze van uitbreiding 

van Harlingen in (zuid)oostelijke richting in combinatie met 
de gekozen ontsluitingsvariant, alle belangen tegen elkaar 
afwegende, naar onze mening de enig juiste. 
De suggestie om eventueel een voet/fietspad in zuidoostelij-
ke richting te realiseren is een interessante doch kent aspec-
ten die wij bij de beoordeling van het bestemmingsplan in 
eerste instantie buiten beschouwing willen laten doch wel 
willen onderzoeken. Zaken als eigendomsverhoudingen, fi-
nanciën en intergemeentelijke samenwerking spelen daarbij 
een rol.   

 
Dhr. W. van Wijngaarden, Grundelhof 30 te Harlingen 
 
De heer Van Wijngaarden vreest verlies van uitzicht en daarmee vermin-
dering van woongenot en waardevermindering van de woning. Verzoekt om 
compensatie. 
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Reactie: De Wet op de Ruimtelijke Ordening kent via artikel 49 een 
compensatieregeling voor die situaties waarbij door een be-
stemmingsplan financiële schade wordt geleden. Na het on-
herroepelijk worden van het bestemmingsplan kan een be-
roep op deze regeling worden gedaan.  
Een aansluiting op vaarwater kan niet worden toegezegd. 
 

Dhr. P.A. van Wijngaarden, Grundelhof 6 te Harlingen 
 
De heer Van Wijngaarden zou graag zien dat het plan qua fasering in drie-
ën wordt geknipt en dat vanaf het zuiden met de invulling wordt begonnen. 
Tevens vraagt hij extra aandacht voor de meest noordelijk te realiseren be-
bouwingsstrook, zulks in combinatie met een aan te leggen groenstrook.  
Het op de verkavelingstekening aangegeven parkje zou wat de heer Van 
Wijngaarden betreft meteen op de plankaart kunnen worden aangegeven. 
Tenslotte verzoekt hij de strook grond tussen het Oosterpark en het plan-
gebied te laten zoals die is en eventueel als een andere invulling wordt 
overwogen aan de aanwonenden aan te bieden. 
 
Reactie: De fasering van het plan is afgestemd op de gemiddelde 

gewenste bouwproductie van 65 woningen per jaar.  
In verband met contingentering mag maximaal 5 jaar aan 
woningen concreet inbestemd worden. Fase 1 kan dus circa 
330 woningen omvatten. Op basis van dit uitgangspunt is de 
huidige fasering gekozen.  
Uit ruimtelijk oogpunt is afgesproken dat de ontsluitingsweg 
met bijbehorende bebouwingsmogelijkheden het eerst zullen 
worden gerealiseerd. Daarna komt het specifieke woonge-
bied aan bod. Op het moment dat dit deel vol dreigt te raken 
zal met de uitwerking (ex artikel 11 WRO) worden gestart.  
Het is op dit moment nog niet wenselijk om aan te geven 
waar de eerste woningen zullen worden gebouwd. Eén en 
ander is afhankelijk van de marktvraag.       
Het vrije uitzicht kan voor de zuidkant van Oosterpark niet 
gehandhaafd blijven. Garantie voor vrij uitzicht is er overi-
gens niet in Nederland. De aansluiting en overgang van de 
oude naar de nieuwe wijk heeft de nodige aandacht gehad. 
Hoewel het aantrekkelijk is (vanuit exploitatie-oogpunt beke-
ken) om de nieuwe wijk direct aan te laten sluiten op de be-
staande bebouwing, is onder andere vanuit ruimtelijke over-
wegingen en om de kwaliteit van de bestaande bebouwing 
(gedeeltelijk) te handhaven ervoor gekozen om een over-
gangsgebied vrij te houden van bebouwing. 
Het gaat hier om een zone van ± 60 meter vanaf de be-
staande bebouwing tot aan de grens van het te ontwikkelen 
gebied. Van bebouwing tot bebouwing zal de afstand nog 
groter zijn. Het is niet op voorhand de bedoeling om af-
schermend groen aan de noordzijde van de nieuwbouw toe 
te voegen.  
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De eerder genoemde afstand biedt namelijk genoeg garantie 
voor een goede ruime overgangszone met voldoende priva-
cy voor de bestaande bewoners. De hoogte van de wonin-
gen in de randzone blijft beperkt tot maximaal 2 bouwlagen 
met kap. 
Het op de verkavelingsplannen getoonde parkje illustreert 
een mogelijke uitwerking. Het betreffende plandeel heeft een 
nader uit te werken bestemming. Dit betekent dat  te zijner 
tijd een definitief ontwerp voor dit plandeel gemaakt zal moe-
ten worden. Dit is op deze manier geregeld om niet op voor-
hand te ver gedetailleerde plannen het beleid en de markt-
vraag te laten frustreren. Wij zeggen toe dat de noordrand te 
zijner tijd zorgvuldig zal worden vormgegeven, waarbij de 
overgang van de bebouwing naar het landschap het nodige 
gewicht zal krijgen. 
Het tussen het Oosterpark en Ludinga gelegen gebied  
houdt vooralsnog een open bestemming en blijft deel uitma-
ken van het bestemmingsplan Buitengebied. 
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BIJLAGE 1 

Beeldkwaliteitsplan 







































































 

 

 
 
 

BIJLAGE 2 

Verkavelingsschets  









 

 

 
 

BIJLAGE 3 

Centrale groene hoofdontsluiting 







 

 

 
 

BIJLAGE 4 

Berekening geluidscontour 









 

 

 

BIJLAGE 5 

Exploitatieopzet  









 

 

 
 
 
 

BIJLAGE 6 

Overleg- en inspraakreacties 
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