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Inleiding

De hoofdopdracht was om vanuit natuur te kijken of 
‘Building with Nature’ processen (zie toelichting in 
kadertekst)  een reële optie zijn om voor de kust van het 
gebied Zurich - Harlingen kweldervorming te stimuleren 
en de vraag te beantwoorden op welke manier dat zou 
kunnen. Innovatief bouwen volgens de principes van 
Building with Nature is namelijk een van de aanleidin-
gen van de Ambitie Agenda Afsluitdijk om met het 
gebied in gesprek te gaan. 

Omdat tijdens de voorverkenning bleek dat kweldervor-
ming aan dit deel van de Waddenkust niet de meest 
kansrijke manier is om tot natuurontwikkeling en 
ontwikkeling van andere functies te komen, is het accent 
verlegd naar een integrale aanpak waarbij een groter 
gebied (bredere dijkzone) in ogenschouw is geno-
men. Opgemerkt moet worden dat bij deze aanpak is 
gekozen voor specialisten van verschillende disciplines 
zoals natuur, landschap, dijkbeheer, waterveiligheid, 
recreatie en toerisme, dorpsbelangen, lokale gemeen-
schap. Onderkend wordt dat voor de verdere ontwikke-
ling van projectideeën ook marktpartijen en landbouw 
een rol spelen. 

Building with Nature
Bouwen met Natuur - Building with Nature - is een innovatieve 
ontwerpmethode in de waterbouw, die wereldwijd sterk in opkomst 
is. Voor het realiseren van infrastructurele projecten wordt gebruik 
gemaakt van natuurlijke processen en structuren. Door de natuur-
lijke dynamiek van het ecosysteem te benutten, gaan flexibele en 
duurzame oplossingen voor kustverdediging hand in hand met 
verhoging van natuurwaarden. Building with Nature biedt kansen 
voor het combineren van innovatieve kustverdediging met activitei-
ten als aquacultuur (kweek van vis, schaal- en schelpdieren),  
ecorecreatie en inrichting van natuurgebieden. Building with Nature 
kan leidend zijn, maar kan eveneens worden ingezet als aanvulling 
op ‘harde’ conventionele constructies.

Met genoegen presenteren wij u het verslag van de schetsschuit Zurich - 
Harlingen op 29 mei 2013 in Kimswerd, waar wij met 24 personen aan 
hebben deelgenomen. De schetsschuit is uitgevoerd in opdracht van het 
samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) om de Friese kant 
van de Afsluitdijk te onderzoeken. Het samenwerkingsverband DNA wordt 
gevormd door de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten 
Súdwest-Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon. Deze partijen werken 
samen aan het uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk, waar duurzame 
ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk onderdeel van zijn.  DNA heeft 
het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gevraagd de inventarisa-
tie van kansen aan de Friese kant van de Afsluitdijk te faciliteren. De 
organisatie van de schetsschuit was in handen van Dienst Landelijk 
Gebied. 

 
De deelnemers zijn ieder vanuit hun eigen rol, deskun-
digheid en wensen bij het gebied en de hier liggende 
opgaven betrokken (zie bijlage voor deelnemerslijst). 
Onderverdeeld in drie teams hebben we in de ochtend 
een inventarisatie gemaakt van gebiedskwaliteiten, 
ambities, kansen en knelpunten. De middag hebben we 
benut voor het formuleren en schetsen van concrete 
projectideeën, waarbij de teams elk hun eigen aan-
dachtsgebied hadden: (1) Zurich-regio, (2) kuststrook en 
(3) Harlingen-Zuid. Ook is nagedacht over de mogelijke 
dragers van de verschillende projectideeën. 
Aan elk team was een landschapsarchitect van DLG 
verbonden, als aanjager van de discussie en ter 
visualisatie van onze inbreng, daarbij gebruikmakend 
van kaartmateriaal van het zoekgebied. De ochtend- en 
middagsessie werden allebei afgesloten met een 
plenaire presentatie. 

De dag heeft goede en ongetwijfeld ook verrassende 
ideeën opgeleverd. De interactie tussen de deelnemers 
en de teams was bevorderlijk voor de creativiteit en de 
samenhang tussen de ideeën. Door de interactie met de 
verschillende vakdisciplines kon de haalbaarheid van de 
verschillende ideeën snel worden ingeschat. De 
uitnodiging om vrij te denken - zonder last of rugge-
spraak - hebben we enthousiast opgepakt, zonder 
daarbij de realiteit en de randvoorwaarden uit het oog 
te verliezen. In dit cahier presenteren wij de dagop-
brengst aan de opdrachtgevers van deze schetsschuit, 
ter inspiratie en ter nadere verkenning en uitwerking.

Namens deelnemers schetsschuit Zurich - Harlingen 
Dienst Landelijk Gebied, 29 mei 2013
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Wat zijn de gebiedskenmerken en kwaliteiten van de zone Zurich - 
Harlingen en het omliggende polder- en buitendijkse gebied? Wat zijn 
mogelijke kansen en knelpunten voor - elkaar versterkende - ontwikkelin-
gen op het gebied van natuur, toerisme en recreatie, dijkversterking, 
economie, landbouw en energie? Over deze vragen hebben wij ons 
gebogen tijdens de inventarisatiesessie in de ochtend. De ideeën die in 
deze sessie zijn ontstaan, worden in dit hoofdstuk wel beschreven, maar 
zijn nog niet als eindresultaat van de schetsschuit te beschouwen. In de 
middagsessie (hoofdstuk 2) zijn deze eerste ideeën nader uitgewerkt en is 
nadrukkelijk gekeken naar samenhang en haalbaarheid.

Hieronder wordt de oogst van de drie teams gezamen-
lijk in beeld gebracht, te beginnen op de Afsluitdijk en 
eindigend in Harlingen. Ook informatie uit drie aan de 
schetsschuit voorafgaande presentaties over de 
geomorfologie van de Waddenzee, de primaire 
waterkering en innovatieve dijkconcepten in de 
Eemsdelta is in dit hoofdstuk verwerkt. 

Ontwikkelingen op de Afsluitdijk
De afgelopen jaren is in het kader van het project 
Toekomst Afsluitdijk een innovatief  idee ontwikkeld om 
IJsselmeer en Waddenzee toch weer met elkaar te 
verbinden: de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Dit is in 
feite een ecoduct in het water. Dankzij de lengte van zes 
kilometer kunnen vissen geleidelijk wennen aan de 
overgang tussen zout en zoet water. Door de 
Vismigratierivier wordt de aloude verbinding tussen de 
Waddenzee en het IJsselmeergebied op optimale wijze 
hersteld. De meerwaarde voor de natuur is groot: voor 
de vis- en de vogelstand van zowel de Waddenzee, het 
IJsselmeergebied als het stroomgebied van IJssel en 
Rijn. Gestreefd wordt naar samenhang tussen de nieuwe 
dynamiek die hier ontstaat en ontwikkelingen in het 
zoekgebied Zurich - Harlingen. Waar mogelijk, wordt 
naar wederzijdse versterking gezocht. 

Entree naar Fryslân
De overgang tussen Afsluitdijk en vasteland is in de 
huidige situatie onvoldoende beleefbaar. De entree naar 
Fryslân mist karakter en uitstraling. Het gebied rond het 
wegrestaurant De Poort van Friesland ligt midden in een 
knooppunt van wegen; ware ingenieurskunst. De 
bereikbaarheid voor langzaam verkeer laat te wensen 
over. Toeristen vanuit de Randstad bezoeken wel de 
Afsluitdijk, maar vervolgen hun weg niet richting Fryslân. 
De entree biedt kansen als een plek waar men uitstapt, 
eet, rondkijkt en informatie vergaart over  Friese 
kust- en poldergebied. De voorzieningen en de 
inrichting van de locatie moeten zich wel onderscheiden 
van wat Harlingen en de Afsluitdijk de bezoeker al te 
bieden hebben. Op deze plek komen IJsselmeer, Wad, 
terpenlandschap en akkers/weiden bij elkaar.

Aanlandingsgebied met terpen en polders
Het aan de Friese kant gelegen aanlandingsgebied van 
de Afsluitdijk laat zich onderscheiden in een terpenland-
schap en een kleilandschap met akkerbouw en veeteelt. 
In zuidelijke richting ligt het Nationaal Landschap 
Zuidwest Fryslân. Rust en weidsheid zijn kwaliteiten die 
bij voorkeur zo min mogelijk worden aangetast, 
bijvoorbeeld door windmolens en hoogspanningsmas-
ten (zie hieronder). Het gebied kent een rijke historie, 
omvat karakteristieke dorpen en wordt bovenal 
gekenmerkt door rust en ruimte. Het weidegebied is 
belangrijk voor weidevogels. Het gehele zoekgebied van 
deze schetsschuit omvat waardevolle natuurgebieden. 
Zij komen hieronder aan de orde. 
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Landschapstypenschets Knooppunt Zurich

Kansen van het gebied (accent Zurich e.o.)Waarden en kwaliteiten van het gebied (accent Zurich e.o.)
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Zoet-zoutovergang
Nu is in het gebied nog sprake van een harde scheiding 
tussen zoet en zout. Er liggen kansen voor een meer 
geleidelijke overgang en uitwisseling, door bijvoorbeeld 
de introductie van brakke tussenmilieus. Dat kan op 
verschillende manieren, onder andere door zoute kwel 
en/of zoute overslag te benutten of door de dijk op een 
bepaald punt door te breken.

Zoeklocatie voor windenergie
Het poldergebied bij de kop van de Afsluitdijk is 
zoeklocatie voor windenergie op land. Windmolens en 
bijbehorende hoogspanningsleidingen zullen impact 
hebben op de beleving van het weidse landschap en 
deels interacteren met andere ontwikkelingen. De 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied vraagt om uiterst 
zorgvuldige inpassing. Veel bewoners van het gebied 
vinden de komst van de voorzieningen niet wenselijk.

Zurich
Het circa 170 inwoners tellende dorp Zurich heeft 
behoefte aan impulsen die bijdragen aan leefbaarheid 
en economie. Op grond van de bijzondere ligging onder 
de Waddendijk en op de kop van de Afsluitdijk worden 
deze impulsen met name gezocht in toeristisch-recrea-
tieve ontwikkeling. Zie ook verderop onder het kopje 
Beleving van het Wad.

Polder bij Zurich ‘Suriger Oord’
 De markante driehoekige polder bij Zurich dateert uit 
de 17e eeuw. In de atlas Huguenin 1819-1828 (militair 
topografische kaart) wordt deze polder aangeduid als 
Suriger Oord. Het gebied is eigendom van het 
Wetterskip, een klein stukje is van Natuurmonumenten. 
Een boer laat vee grazen in de polder. De westelijke 
kustlijn ligt in de luwte. Omdat de kust daar overgaat in 
een diepe zeegreppel, heeft het kleine zandstrand geen 
hinder van slibaanvoer.

De polder is een foerageer- en rustgebied voor vogels en 
biedt kansen voor natuurontwikkeling en natuurbele-
ving, bijvoorbeeld in de vorm van een trekkershut op 
palen. Daarmee kan worden aangesloten op recreatieve 
ontwikkelingen in de gehele kustzone tussen Zurich en 
Harlingen (zie verderop onder Beleving van het Wad). De 
polder biedt eveneens mogelijkheden voor zilte teelt.

De zeedijk
De dijk valt onder Wetterskip Fryslân. De voornaamste 
functie van de dijk is uiteraard bescherming. Met zijn 
op- en afritten en taluds is de dijk tevens een fraai 
staaltje ingenieurskunst en kan daarom in combinatie 
met Afsluitdijk en Kornwerderzand  aantrekkelijk zijn 
voor de in waterbouw geïnteresseerde bezoeker. In de 
vergadering was hier echter ook twijfel over. 

De waterkering is onderverdeeld in zones, met elk hun 
eigen ge- en verbodsbepalingen. Niet alles kan worden 
gerealiseerd. Veiligheid staat centraal en in de zonering 
wordt rekening gehouden met veranderende omstan-
digheden, met name zeespiegelstijging. Een van de 
zones wordt aangeduid als reserveringszone: dat is de 
zone die nodig is om dijkverzwaring te kunnen realise-
ren voor een situatie tot over 200 jaar. De dijk wordt 
periodiek getoetst op veiligheid en is bij de laatste 
toetsing afgekeurd op bekleding (steen en gras). 
Versterking vindt plaats in het kader van het Nieuw 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). De 
invulling van dit programma is nog niet bekend; het 
Wetterskip houdt zich aanbevolen voor samenhang met 
andere functies en koppeling aan streekagenda’s. 
Wellicht bieden innovatieve dijkconcepten op basis van 
Building with Nature mogelijkheden. Er ontbreekt een 
kader om die mogelijkheden te waarderen. Denk aan 
golfoverslagbestendige dijken, aanleg van een golfredu-
cerende vooroever, aanleg van kwelders en toepassing 
van biobouwers (schelpdierbanken en zeegrasvelden). 
De primaire kering kan zo voor ecologische en/of 
economische meerwaarde zorgen. Een van de effecten/
doelen van Building with Nature kan verzilting van het 
binnendijkse gebied zijn; afhankelijk van de belangen 
levert dat kansen of bedreigingen op. Zoute teelt in 
combinatie met brakke natuur is bijvoorbeeld een kans.Overzicht dijkzones (Wetterskip)
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Dijkversterking
Voor het toekomstbestendig maken van de dijk worden 
verschillende opties verkend:
• Aanleg van een voordijk/golfbrekerdijk, eventueel in 

combinatie met natuurontwikkeling in de overslag-
polder die zo ontstaat voor de kust. Een stukje Wad 
wordt dan dus ingepolderd. Nadelig effect: dichtslib-
bing van de voor handelsvaart belangrijke vaargeul 
Boontjes.  

• Aanleg van schoorwallen voor de kust, opgeworpen 
met bagger uit de vaargeul, als golfbreker. Dit is 
ecologisch interessant. De vraag is alleen of de wallen 
blijven liggen, gezien de hier aanwezige stromings-
patronen en windkracht.

• Aanleg van eilandjes voor de kust, mede ten behoeve 
van natuurontwikkeling. Hiertoe zou slib kunnen 
worden gebruikt dat nu ten noorden van de Afsluitdijk 
in depot worden gehouden. Opgemerkt wordt 
bovendien dat verhoging van kwelders vanuit 
ecologisch oogpunt geen plus oplevert. Daarnaast kan 
het bij noordwestenwind zo hevig tekeer gaan voor de 
kust, dat eventuele kwelders en eilandjes verdwijnen. 
Dat betekent dat aanleg van kwelders en eilanden niet 
alleen met toepassing van de principes van Building 
with Nature mogelijk is; traditionele technologische 
kades zijn nodig ter ondersteuning daarvan. 

• Bewoners van dorpen achter de dijk hebben er geen 
moeite mee als de dijk vanwege de stijgende 
zeespiegel moet worden verhoogd met misschien wel 
een meter. Verhoging van de dijk betekent echter ook 
verbreding van de dijk. Bewoners willen graag dat 
uitbreidingsruimte aan zeezijde wordt gezocht, zodat 
sloop van woningen in Zurich niet nodig is. De 
dijkversterking diagonaal uitvoeren, waarbij een deel 
zeewaarts (huizen ontzien) en een deel landinwaarts 
wordt gerealiseerd, zou een andere optie zijn.

• In plaats van de dijk te verhogen, kan een oplossing 
voor dijkverzwaring worden gezocht in een flauwer 
talud en daarmee verlaging van de dijk. De verhou-
ding is nu 1:5, maar zou ook 1:7 of meer kunnen zijn 
(vergelijk pilot in Dollard-gebied). De overslagbesten-
digheid van de huidige dijk kan op deze manier 
worden vergroot. Instroom van zoutwater heeft geen 
nadelig effect op de kwaliteit van het IJsselmeerwater. 
Het gevolg voor de polder is dat sloten gedurende een 
jaar of drie zout zijn. Voor de opvang van brakwater 
kunnen schotten worden aangelegd. De polder en de 
dorpen komen bij overslag niet blank te staan. 

Flauwe helling maakt dijk overslagbestendiger

Mogelijkheden voor dijkversteviging (accent kustzone)
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• Overslagbestendige dijk: overstroming heeft 
ingrijpende gevolgen voor de polder. Dat vraagt om 
kostbare voorzieningen en functieveranderingen, 
bijvoorbeeld in de landbouw. Overigens is het 
mogelijk om de dijk zodanig te dimensioneren, dat 
een dergelijke gebeurtenis zich zeer zelden kan 
voordoen. 

• Het poldergebied heeft als gevolg van zoutwinning 
met bodemdaling (jaarlijks 2 cm) te maken. Daar 
moet rekening mee worden gehouden. Bodemdaling 
speelt in de noordelijke lus van het gebied, ruwweg 
vanaf Kimswerd/Marneslenk, via het gebied ten 
oosten van Harlingen en doorlopend tot aan het 
‘echte’ bodemdalingsgebied Harlingen-Franeker.

• Ter ondersteuning van de primaire kering kan 
eveneens worden gedacht aan herstel van slapers en 
dromers, bijvoorbeeld door functieherstel van de 
Pingjumer Gulden Halsband (zie verderop). 

Waddenzee
Sinds 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst vanwege het unieke karakter van dit 
landschap. Hier heersen de natuurlijke dynamiek en het 
vrije spel der elementen: getij, wind, water en golven. 
Het aantal zeehonden en bruinvissen is de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. 

Het Waddengebied is opgebouwd uit zeegatsystemen. 
Water komt binnen en vertrekt via deze gaten. Dat zorgt 
voor zandtransport, deels kustparallel. 

Tot de voltooiing in 1932 van de Afsluitdijk maakte de 
Zuiderzee deel uit van het Waddensysteem. Als gevolg 

1  Inventarisatie van kwaliteiten, ambities, kansen en knelpunten

van de afsluiting is de getijdenslag verdubbeld. Het hele 
gebied is daardoor veranderd. De beweging van de 
Waddenzee - en daarmee van wantij en geulen - in 
oostelijke richting (ongeveer tot Ameland) lijkt nu 
grotendeels tot stilstand gekomen. De ophoging zal nog 
zo’n 200 jaar voortgaan. De dynamiek neemt geleidelijk 
aan wel af.

Gevolg van de beweging is dat het Wad omhoog komt 
en dat bij laag water de wadplaten droogvallen. Er 
treedt netto op veel plaatsen sedimentatie op, met 
name in de vorm van slib. Vooral oostelijk van de 
Pollendam van Harlingen is sprake van flinke 
verslibbing. 

Verslibbing, sedimentatie en ophoging van het Wad zijn 
karakteristieken waar nog vele jaren rekening mee moet 
worden gehouden. Voor alles wat buitendijks wordt 
aangelegd (bijvoorbeeld kwelders) geldt dat het stevig 
moet zijn en dat kunstmatige luwte nodig is om het 
boven hoog water uit te krijgen. Van luwte is pas 
oostelijk van de Pollendam  sprake.

Als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water wordt in het 
kustgebied op diverse plekken gestreefd naar herstel 
van de overgang tussen zoet en zout water. Vroeger was 
er een geleidelijke overgang tussen het zoute water van 
de Waddenzee en het zoete water van de verschillende 
beken en rivieren. Er waren gebieden met speciale 
planten en dieren. Trekvissen, zoals de driedoornige 
stekelbaars en paling, konden gemakkelijk van het ene 
naar het andere gebied zwemmen. De bouw van dijken, 
sluizen en gemalen heeft hier een eind aan gemaakt.
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Beleving van het Wad
De zeedijk werpt een muur op tussen zee en land. 
Dorpjes liggen in feite met de rug naar de zee. Ook de 
N31 vormt een barrière tussen Wad en achterland. 
Bewoners van bijvoorbeeld Pingjum gaan in hun vrije 
tijd zelden naar de dijk om te struinen. Daarnaast is het 
zo dat toeristen voor beleving van het Wad al gauw naar 
de eilanden trekken. Zijn er mogelijkheden om langs de 
kust tussen Zurich en Harlingen het Wad dichter bij 
bewoners en bezoekers te brengen en om de verschei-
denheid aan weerszijden van de dijk beter beleefbaar te 
maken? 

Wonen aan zee: 
• De bewoners van de dorpen achter de dijk hebben 

geen moeite met het gegeven dat de dijk het zicht op 
zee belemmert. Ook met toekomstige verhoging 
hebben zij geen moeite; wel hebben zij wensen met 
betrekking tot verbreding van de dijk (onder het kopje 
Dijkversterking hierboven wordt dit thema nader 
uitgewerkt).

• Aanleg van kweldereilanden voor bewoning. In dit 
verband wordt gerefereerd aan de stad Kampen, waar 
de primaire kering dwars door dijkwoningen loopt. Bij 
deze optie worden vraagtekens geplaatst. 
Kweldereilanden kunnen slibsedimentatie verder 
aanjagen, maar dat veroorzaakt ondiepte voor de 
kust. De vraag is bovendien of met een dergelijke 
ingreep wordt voldaan aan het veiligheidscriterium 
van het Wetterskip ten aanzien van primaire kering. 
Deelnemers geven aan dat een kader voor die 
beoordeling ontbreekt. Dit is echter het geval met de 
meeste innovatieve combinaties van een zeedijk met 
andere functies.

Recreëren aan zee:
• Aanleg van een buitenhaventje met een pier bij 

Zurich: niet als verblijfshaven, maar om even aan te 
leggen.

• Wadlopen: dat wordt hier nog niet gedaan. Het Wad 
oversteken, zoals dat vanaf de Groningse kust 

gebeurt, is vanuit veiligheidsoogpunt niet mogelijk. 
Maar een zwerftocht voor de kust (voorbeeld Den 
Oever) kan wel veilig en bovendien zonder veel 
verstoring van vogels worden ondernomen. 

• Kanotocht tussen Zurich en Harlingen: buitendijks en 
binnendijks (uitwerking in hoofdstuk 2). 

• Fietsen over de dijk en ook aan wadzijde door de 
kwelders.

• Paardrijden over het Wad, de dijk en onder de dijk.
• Benutting van de geneeskrachtige werking van 

zoutwater: kuren aan het Wad.
• Langere fiets- en wandeltochten in combinatie met 

mooie gebieden verder het binnenland in zoals de 
Pingjumer Gulden Halsband, de Makkumer 
Noordwaard, het natuurgebied Hegewiersterfjild en 
de dorpjes. 

• Met de visser de zee op: beleving van zeehonden en 
bruinvissen. 

Oude Marneslenk
Dominant in het kustgebied is de voormalige slenk van 
de Marne, met op de stuwwal de dorpjes Kimswerd, 
Arum, Pingjum en Witmarsum. De slenk is representa-
tief voor de wordingsgeschiedenis van het gebied. Op de 
hogere gronden vindt akkerbouw plaats. Dit landbouw-
gebied staat bekend als Lytse Bouhoeke. Veeteelt is 
vooral te vinden in de zone tussen Pingjum en Makkum. 

1  Inventarisatie van kwaliteiten, ambities, kansen en knelpunten
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len in het gebied zijn grotendeels ontstaan door 
kleiafgravingen tot halverwege de vorige eeuw. De klei 
werd gebruikt in tegel- en dakpannenfabrieken. Door de 
afgravingen ontstond er een specifieke plantengroei en 

 
Pingjumer Gulden Halsband
De Pingjumer Gulden Halsband is een 20 kilometer 
lange dromerdijk die tussen de 10e en 12e eeuw werd 
aangelegd ter bescherming van het dorp Pingjum tegen 
het water in de zeearm de Marne. Vanaf de 19e eeuw 
verloren binnendijken hun waterkerende functie aan de 
zeedijk. In de loop der tijd is de Pingjumer Gulden 
Halsband op sommige plekken afgegraven, maar is nog 
steeds redelijk goed te herkennen. Er wordt inmiddels 
gezocht naar financiële middelen voor archeologisch 
onderzoek en dijkherstel. Herstel wordt bemoeilijkt 
door het feit dat de dijk vele eigenaren telt. Een 
wandeltocht over de Halsband kan worden gekoppeld 
aan een lange-afstandwandelroute. Bij Achlum sluit de 
Halsband aan op de Slachtedijk richting Franeker en 
Oosterbierum. 

Hegewiersterfjild
Het Hegewiersterfjild, ten zuiden van Harlingen, was 
ooit een kwelder, maar werd in de Middeleeuwen 
ingepolderd. Het 135 hectare grote gebied is eigendom 
van Vereniging Natuurmonumenten. De hoogteverschil-

Ontwikkeling kansen dijkzone en recreatie (accent kustzone)

Uitsnede hoogtekaart Hegewiersterfjild
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Inventarisatie kwaliteiten en kansen (accent Halingen e.o.)
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vogelstand. Het Hegewiersterfjild is een belangrijk 
broedgebied van weidevogels. In de winter dient het als 
pleister- en foerageergebied voor steltlopers. Vanwege 
de muizenrijkdom is het een aantrekkelijk jachtgebied 
voor velduil, torenvalk en blauwe kiekendief. Door zoute 
kwel groeien hier zoutminnende planten als zeekraal, 
zeeaster en melkkruid. In het Hegewiersterfjild ligt De 
Put, die is ontstaan toen er zand nodig was voor 
ophoging van de Waddendijk tijdens de aanleg van de 
Afsluitdijk. Natuurmonumenten wil het plas-drasgebied 
vergroten zodat er trekvogels kunnen rusten. Het ergens 
anders gebruiken van de grond voor dijkversterking is 
een mooi voorbeeld van natuurontwikkeling op basis 
van ‘werk met werk’ maken.

Stad Harlingen 
Harlingen is als Friese havenstad de poort naar 
Werelderfgoed Wadden. Het is één van de mooiste en 
best bewaarde havenstadjes van het gehele 
Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied. Naast 
de havenverbonden activiteiten vormt het toerisme een 
steeds belangrijker wordende economische peiler voor 
Harlingen. Per jaar passeren zo’n 600.000 eilandgangers 
de stad om vervolgens naar Terschelling en Vlieland te 
gaan. Daarnaast telt de stad 200.000 bezoekers, 
watersporttoeristen en campinggasten. Het gebied 
tussen de zeedijk en de snelweg vormt een belangrijke 
zichtlocatie voor bezoekers die de stad vanuit het zuiden 
binnenkomen. De keermuur van Harlingen is een fraai 
staaltje ingenieurskunst.

Harlingen-Zuid
Het gebied, grenzend aan de Westerzeedijk, maakt 
momenteel een verrommelde indruk en lijkt op slot te 
zitten. Hier bevinden zich onder andere een camping, 
gemeentewerken, brandweerkazerne en een super-
markt. Vanuit  toeristisch oogpunt is een kwaliteitsim-
puls voor deze zone langs de Westerzeedijk en de 
snelweg een must. 

Natuurlijke processen zouden een impuls kunnen geven  
aan een miniwaddengebiedje in combinatie met rode 
functies in de vorm van kwalitatief hoogwaardige 
toeristische voorzieningen. Binnen een aantal jaren zal 
ook de provinciale weg  N31 verdiept worden aangelegd, 
waardoor de stad niet meer gespleten zal zijn. Het 
streven is te komen tot een kwaliteitsarrangement 
waarin de functies natuur, dag- en/of verblijfsrecreatie 
en toerisme worden gecombineerd met een innovatief 
dijkconcept.

Het zandstrand van Harlingen
Dit strand wordt eens in de twee jaar opgespoten. Bij 
noordenwind ligt het strand er rustig bij, maar bij 
zuidwestenwind wordt het zand bedekt met slib. Er is 
behoefte aan een oplossing voor het slibvrij houden van 
het strandje. Harlingen wil de strandcapaciteit graag 
verbeteren en uitbreiden. Het strand heeft  ook een 
regionale functie. Andere plaatsen in Nederland laten 
zien dat bezoekers niet direct komen om te zwemmen, 
wel om te zonnen en naar het water te kijken. 
Ondernemers hechten grote waarde aan een kwalitatief 
goed strand in Harlingen in verband met dagrecreatie.

Haven van Harlingen
Harlingen is een van de mooiste steden langs de 
Waddenkust, maar is bij toeristen vooral bekend als 
doorgangshaven naar de Waddeneilanden. De stad ziet 
zich als de ‘Poort naar Werelderfgoed’ met duurzame
havenontwikkeling en toerisme. Vraag is hoe de 
aantrekkingskracht van dit ‘Venetië van het Noorden’ 
kan worden vergroot, zodanig dat passanten besluiten 
hier meer tijd door te brengen. De stad heeft een grote 
bruine vloot. Harlingen is bezig met het creëren van 
ontwikkelingsruimte voor een uitbreiding van 350 lig- en 
passantenplaatsen. Ook worden de mogelijkheden 
onderzocht voor het aanmeren van cruiseschepen. Het 
gaat om middelgrote schepen ( 90-160 m) die op weg 
naar Scandinavië een mooie tussenstop in Harlingen, 
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Slibvorming in de haven van Harlingen
De afstroming van zoetwater uit het Van 
Harinxmakanaal zorgt voor slibvorming op meerdere 
plaatsen in de haven van Harlingen. De baggerhoeveel-
heid neemt steeds verder toe en dat levert een kostbaar 
probleem op. Hierboven werd al aangegeven dat 
Harlingen de haven bovendien geschikt wil maken voor 
de aanleg van middelgrote cruiseschepen. 

Een mogelijke oplossing voor het slibprobleem zou 
kunnen zijn om slibsedimentatie elders te stimuleren. 
De zoetwaterafvoer zou verplaatst kunnen worden naar 
de  noord- en/of zuidkant van Harlingen. Aan beide 
kanten van de stad ontstaat dan een soort sedimenta-
tielab. De locatiekeuze is afhankelijk van waar beïnvloe-
ding gewenst is. Oostelijk van de Pollendam zal de 
terugvoer van slib waarschijnlijk klein zijn.

Naaste omgeving van het zoekgebied
In de naaste omgeving van het zoekgebied zijn Franeker 
en Bolsward te vinden, twee van de Friese Elfsteden en 
aantrekkelijk voor bezoekers. Ook dichtbij ligt het mooie 
Makkum. Voor de kust van Makkum is het eiland de 
Makkumer Noordwaard te vinden, dat sinds 1985 een 
natuurreservaat van It Fryske Gea is. Makkum is een 
recreatieve poort waarbij diverse verschillende recrea-
tieve functies samenkomen. 

Verschillende ambities van De Nieuwe Afsluitdijk 
hebben betrekking op de omgeving van het gebied. De 
werkgroep Recreatie en Toerisme werkt onder andere 
aan het beter benutten van de economische potentie en 
de samenhang van de Afsluitdijk. Een marktverkenning 
naar een informatiecentrum maakt deel uit van de 
planvorming. De Afsluitdijk en omgeving zijn tevens 
aangewezen als proefgebied voor duurzame energie 
(zonne-energie en blue energy).

met de provincie als achterland, kunnen maken. Daartoe 
zijn aanpassingen en verbouwingen in de haven nodig. 

Aanknopingspunten voor ontwikkeling van toerisme en 
recreatie worden gezocht in:
• Herstel van de oude stadsgrachten: verbetering van 

de vaarverbinding tussen zout en zoet water door de 
historische zeesluisjes weer in werking te stellen. Deze 
sluisjes worden in het zomerseizoen overigens al 
bediend voor watersporters. Ook met het oog op 
vispassage is het interessant om de overgang tussen 
zoet en zout te verbeteren.

• Scheiding van beroeps- en recreatievaart.
• Reserveringszone (in het kader van primaire kering) 

beschouwen als buitendijks gebied, als locatie voor 
lichte bouw: strandtenten die na het seizoen eenvou-
dig kunnen worden afgebroken (vergelijk 
Scheveningen). De wens van de gemeente Harlingen 
en ondernemers is toestemming voor een permanent 
paviljoen.

• Het creëren van een publiekstrekker, bijvoorbeeld ‘de 
langste bar van Nederland’ op de 1 km lange geleide-
dam. Op deze dam ligt al een 3 meter breed 
wandelpad.

• Ontwikkeling in samenhang met De Nieuwe 
Afsluitdijk.

• Kitesurfen op het Wad bij het strand van Harlingen en 
nieuwe vormen van vertier zoals flyboarden.

Vaargeul Boontjes
De doorvaartdiepte van vaarweg Boontjes is in het 
afgelopen jaar door het Rijk sterk verbeterd. De 
toekomst van vaargeul Boontjes is afhankelijk van de 
wijze waarop zoetwater uit het IJsselmeer wordt 
afgevoerd bij Kornwerderzand. Een bepaalde omvang 
van de spuiwateraanvoer of een bepaalde lengte van de 
geleidedammen bij Kornwerderzand kunnen tot gevolg 
hebben dat Boontjes wordt afgesloten voor stroming. 
Dit effect kan alleen ongedaan worden gemaakt door 
baggeren. Zijn daarentegen het spuien en het spuiwerk 
afgestemd op het functioneren van de Boontjes, dan zal 
de verslibbing minder snel verlopen. Bij rustig weer 
drijven grote ‘plakken’ zoetwater op het zoute zeewater, 
waardoor een soort verticale wervel voor de kust 
ontstaat die eveneens tot slibsedimentatie leidt. Met het 
oog op beroeps- en recreatievaart is het van belang dat 
de vaargeul intact blijft. 

1  Inventarisatie van kwaliteiten, ambities, kansen en knelpunten
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Haven van Harlingen © Rijkswaterstaat 1999
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 2 Uitwerking van projectideeën in drie deelgebieden

Tijdens de middagsessie hebben we de eerder gevormde ideeën nader 
uitgewerkt en daarbij nadrukkelijk gekeken naar aansluiting op lopende 
ontwikkelingen, haalbaarheid, samenhang en wenselijkheid. Elke groep 
heeft daarbij een eigen aandachtsgebied gekregen: Zurich-regio, kust-
strook en Harlingen-Zuid. In dit hoofdstuk presenteren we de voorstellen 
per deelgebied.

2.1 Zurich-regio

Aandachtspunten in dit deelgebied:
• Aanlandingspunt Afsluitdijk c.q. entree naar Fryslân
• Het dorp Zurich
• De polder in de driehoek bij Zurich
• Inpassing van windenergie
• Relatie met dorpen/steden, gebieden, ontwikkelingen 

en kwaliteiten verder de provincie in 
• Relatie met Kornwerderzand, Lorentzsluizen en het 

Kazemattenmuseum
• Vergroting van de beleefbaarheid van het gebied

Uitgangspunten voor de ontwerpopgave van dit deelgebied:
• Onderscheidend
• Samenhang met andere ontwikkelingen op Afsluitdijk 

en in het Friese kustgebied
• Aantrekkelijk voor bezoekers

Ambitie gemeente Súdwest-Fryslân 
Voor de gemeente Súdwest-Fryslân is de inrichting van 
het aanlandingspunt met multifunctionele activiteiten 
en omgeving mede afhankelijk van het al dan niet 
doorgaan van de bouw van windmolens. De gemeente 
wil de overgang van Afsluitdijk naar vasteland in ieder 
geval krachtig markeren. Over de vorm van deze 
landmark is nog geen besluit genomen.

Informatiecentrum DNA
In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk zal een marktcon-
sultatie plaatsvinden voor de realisatie van een 
informatiecentrum. Dit centrum zal een toeristische, 
recreatieve en educatieve functie krijgen, met aandacht 
voor de projecten van De Nieuwe Afsluitdijk, het 
Rijksproject Afsluitdijk en Unesco Werelderfgoed 
Waddenzee. Het resultaat van deze marktconsultatie is 
een belangrijke richtinggever voor de locatie en de vorm 
van het informatiecentrum.

Wij hebben twee concepten uitgewerkt: één zonder en 
één met windmolens, waarbij het concept met windmo-
lens flexibel over het basisconcept kan worden heen 
gelegd. Toekomstbestendigheid is daarmee 
gewaarborgd.

Basisconcept
• Entree van Fryslân: algemeen uitgangspunt is dat de 

locatie gaat functioneren als horecagelegenheid, als 
uitzichtpunt over het gebied en als plek waar 
informatie over Fryslân te verkrijgen is. Ook is de 
mogelijkheid geopperd om de plek te verbinden met 
een uitkijkpunt aan de dijk in de kleine driehoekige 
polder bij Zurich. Dit geeft een extra attractie en de 
mogelijkheid om iets over de streek te vertellen. 

• De plek is goed bereikbaar, de huidige logistiek 
volstaat, met name voor snelverkeer. De locatie moet 
geen stedelijk aangezicht krijgen: het mag geen 
kermis worden. De vormgeving mag wel contraste-
rend zijn, maar mag landschappelijk ook weer niet te 
dominant zijn. 

• Het aanlandingspunt leent zich voor verbinding 
tussen het vasteland ten noorden en ten zuiden van 
de A7 richting Makkum en - over de dijk - tussen het 
zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee. Deze 
verbinding kan vorm krijgen door middel van een 
voetgangersbrug annex toegangspoort. Hiermee 
wordt aangesloten op de ambitie van De Nieuwe 
Afsluitdijk om de relatie tussen het Wad en het 
IJsselmeer te versterken. De brug annex poort heeft 
daarom niet alleen een functionele, maar ook een 
symbolische waarde.

• Herstel van het binnendijkse getijdengebied ten 
behoeve van vispassage, vergelijkbaar met de Polder 
Breebaart in Groningen. Daarmee wordt ook de 
ecologische samenhang tussen de kust ten noorden 
en ten zuiden van de Afsluitdijk versterkt. Dit heeft 
wel gevolgen voor de waterrecreatie in deze hoek 
(kitesurfen en windsurfen). Daarnaast worden er 
plannen ontwikkeld voor de vismigratierivier in de 
Afsluitdijk.

• De driehoekige polder bij Zurich is een hydromorfolo-
gisch interessante plek voor ecorecreatie/toerisme. 
Voorgesteld wordt om de polder in te richten als 
hoogwatervluchtplaats voor vogels met poeltjes en 
dammetjes. De relatie met de Waddenzee als 
tankstation voor vogels wordt hiermee benadrukt. 
Een vogelobservatiehut voor recreanten/vogellief-
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hebbers biedt uitzicht op het Wad en de polders in het 
binnenland. Voorgesteld wordt om de polder 
bereikbaar te maken voor wandelaars vanaf het 
verkeersknooppunt op de kop van de Afsluitdijk. De 
polder biedt eveneens kansen voor zilte teelt. Aan de 
luwe kant van het poldertje liggen kansen voor 
kleinschalige kweldervorming.

• Verhoging van de aantrekkingskracht van het 
achterland: de huidige infrastructuur (een doolhof) is 
belemmerend voor de dorpjes, zoals Zurich, om te 
kunnen profiteren van ontwikkelingen op de 
Afsluitdijk en bij de entree naar Fryslân. Met name 
voor langzaam verkeer zijn de verbindingen slecht te 
noemen. Dat geldt ook voor fiets/wandelroutes naar 
bijvoorbeeld Makkum, de Makkumerwaarden en de 
Pingjumer Halsband. Ter ondersteuning van fiets- en 
wandelrecreatie kunnen de dorpen voorzien in eet- en 
drinkgelegenheden. Met name op doordeweekse 
dagen wordt aan deze behoefte nauwelijks tegemoet 
gekomen.

• Het in de ochtendsessie voorgestelde haventje bij 
Zurich vraagt om een zeer kostbare verdieping van het 
Wad. Dit lijkt daarom niet erg realistisch.

Basisconcept
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Concept met windmolens
(over het basisconcept heen te leggen)
• Het gebied wordt getransformeerd tot duurzaam 

energiegebied. Op de Afsluitdijk gaat een pilot rond 
blue energy van start; op het vasteland kan worden 
ingezet op wind- en zonne-energie. Zonne-energie is 
ook mogelijk als pilot op de Afsluitdijk. 

• Het is afhankelijk van de plaatsing van windmolens of 
zij beeldversterkend of  -verstorend zijn. Windmolens 
kunnen ter accentuering van de overgang tussen 
Afsluitdijk en vasteland worden gepositioneerd. De A7 
wordt dan monumentaal aangezet, vergelijkbaar met 
de A6 door de Flevopolder. Het landschap krijgt er een 
krachtige lijn bij naast Afsluitdijk en zeedijk.

• Energie als thema van het informatie/educatiecen-
trum op het knooppunt. Er kan een thematisch 
verband worden gelegd met de traditionele molens in 
het gebied als duurzame oplossingen uit een ver 
verleden.

Potentiële dragers van de 
beschreven 
projectideeën
• Provincie Fryslân
• Natuurmonumenten
• Gemeente 

Súdwest-Fryslân 
• Samenwerkingsverband 

DNABereikbaarheid Poort en omgeving

Basisconcept met (wind)energie
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2.2 Kuststreek

Voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de 
kuststreek hebben wij twee concepten uitgewerkt. 
Daarbij hebben we gezocht naar samenhang met andere 
ontwikkelingen en opgaven in het gebied.

Concept ‘smal’
Projectideeën binnen dit concept beperken zich tot de 
reserveringszone voor dijkversterking. Wij gaan hierbij 
dus uit van een betrekkelijk smalle ontwikkelingszone. 
De opgave tot versterking van de overslagbestendige 
dijk biedt kansen voor zowel recreatieve als ecologische 
meerwaarde. Uitgangspunt is een verfijning van het 
netwerk van zout en zoet water. 

Elementen:
• Opheffing van de barrièrewerking van de N31: deze 

snelweg werpt in de huidige situatie nog een grotere 
barrière tussen achterland en zee op dan de dijk. De 
weg wordt intact gelaten, maar op een aantal plekken 
komen tunneltjes onder de N31 door. Over een flauwe 
helling ontstaat zo een toegang naar de dijk voor 
langzaam verkeer: ‘mensoducten’. 

• Over de dijk zelf wordt een parallelstructuur voor 
langzaam verkeer aangebracht.

• Om het landschap aan weerszijden van de dijk beter 
te kunnen beleven, worden recreatieve rondjes 
ontwikkeld voor wandelaars, fietsers, kano en paard. 
Bij laagwater voeren de wandel- en ruiterroutes ook 
over het Wad. Voor kanoën bij hoogwater worden 
geleidezones gemaakt. Voor kanoën binnendijks 
worden de huidige onderbrekingen in de dijkvaart 
opgeheven.

• Ter versterking van de recreatieve rondjes worden ter 
hoogte van de dijkovergangen knooppunten annex 
overstappunten gemaakt. Men kan hier parkeren (om 
vervolgens in bijvoorbeeld de kano te stappen) en 
recreëren. 

• Recreatieve routes worden aangesloten op routes in 
het achterland, bijvoorbeeld op Harlingen als 
‘Kano-Venetië’ tussen zoet en zout water.

• Verspreid over de zone wordt een aantal natte 
verbindingen voor vismigratie gerealiseerd.‘Mensoduct’

Concept ‘smal’
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Concept ‘breed’
Projectideeën binnen dit concept hebben betrekking op 
een breed gebied. Hierin meegenomen zijn Harlingen, 
zeedijk, Hegewiersterfjild, Oude Marne en Pingjumer 
Gulden Halsband. In het concept wordt  het voormalige 
getijdensysteem de Oude Marne gerevitaliseerd. De  
Daarnaast hebben we nagedacht over verkleining van de 
slibproblematiek in de haven van Harlingen. De 
landschappelijke impact van dit concept is groot. 
Samenhang en aantrekkelijkheid van het gebied nemen 
toe. 

Elementen:
• Kustverdediging bestaat ter plekke van de Oude 

Marne uit een stormvloedkering, maar blijft verder 
open.

• Met een dergelijke stormvloedkering is vismigratie 
mogelijk. 

• Impact op en relatie met het Hegewiersterfjild: 
rondom het natuurreservaat wordt een dijkje 
aangelegd. Het gebied wordt betrokken bij de 
opengemaakte Oude Marne.

• De oorspronkelijke verdedigingsfunctie van de 
Pingjumer Gulden Halsband wordt hersteld en vormt 
daarmee het zuidelijke dijkdeel bij normale getijden.

• Het Hegewiersterfjild en de Pingjumer Gulden 
Halsband worden via een natuurrecreatieve route met 
elkaar verbonden.

• Herstel van de getijdenwerking van de Oude Marne. 
De slenk slibt geleidelijk aan op en vangt daarmee 
mogelijk een deel van het slib van Harlingen af. De 
bovenlaag wordt eens in de zoveel jaar verwijderd, 
het vrijkomende materiaal wordt benut voor 

dijkverhoging/dijkverbreding. Door het natuurlijke 
reliëf te benutten, krijgt dit landschappelijk histori-
sche element een nieuwe functie: Building with 
Nature.

• Herstel van de getijdenwerking vraagt wel om een 
oplossing voor het tegengaan van een zoetwaterte-
kort in droge periodes.

• Een deel van het zoete water uit het Van 
Harinxmakanaal wordt langs een alternatieve route 
weggespoten, dus niet meer uitsluitend via de haven 
van Harlingen. Zo kan in de haven een slibreductie 
van 25 procent worden bereikt. Door zoet water aan 
te voeren in de Oude Marneslenk wordt de sedimen-
tatie bevorderd. Dat levert meer slib op, dat daardoor 
ook met een hogere frequentie kan worden wegge-
haald. Het slib kan worden benut voor dijkverhoging 
en voor ophoging van kwelders voor de kust, die 
vanwege hun dempende werking lichtjes bijdragen 
aan kustverdediging en redelijk sterk aan de reductie 
van dijkonderhoudskosten: Building with Nature met 
een natuurlijke slibmachine. De kwelders vormen een 
mooie flauwe helling aan de zeezijde van de dijk. De 
kwelders mogen bij storm wegslaan; er mag dyna-
miek in zitten. De kwelders zijn bedoeld om mee te 
werken, niet om eilandjes te vormen. Er worden dan 
ook geen kunstgrepen, zoals versteviging met 
stortstenen, op losgelaten.

• Alternatief voor het bovenstaande voorstel: het slib 
wordt alleen naar die plekken gebracht waar kwelders 
van nature al worden gevormd. Dat is ten noorden 
van Harlingen. Deze kwelders worden niet bij de 
eerste de beste storm weggeslagen. Het aangebrachte 
slib draagt hier dus beter bij aan de dempende 
werking van de kwelders. Bovendien heeft  een 
noordelijker gelegen ‘slibmachine’ geen dichtslibbend 
effect op vaargeul Boontjes en het strand bij 
Harlingen. 

• Het achterland wordt zouter: dat biedt - noodzakelij-
kerwijs - kansen voor een transitie in de landbouw, 
bijvoorbeeld van teelt van aardappelen met een hoge 
zouttolerantie. Akkerbouwers zitten naar verwachting 
niet op een dergelijke omslag te wachten.

• De zoutwaterinlaat in Harlingen vraagt om een 
oplossing voor het ‘Elfstedenproof’ houden van de 
stedelijke binnenwateren.

Potentiële dragers van de beschreven 
projectideeën
Op basis van ‘werk met werk’ maken: een groot 
deel van de voorgestelde ingrepen wordt tegelijk 
met werkzaamheden aan de dijk uitgevoerd.
• Provincie
• Rijkswaterstaat
• Gemeente Harlingen
• Samenwerkingsverband DNA

Mogelijkheden voor slibreductie
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Concept ‘breed’

Principeprofiel overslagbestendige dijk
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2.3 Harlingen-zuid

Harlingen-Zuid is in de huidige situatie een enigszins 
verrommeld gebied. Het herbergt de volgende functies: 
sporthal en sportvelden, braakliggende gronden, 
supermarkt, brandweerkazerne, gemeentewerf en 
camping. Het gebied maakt deel uit van  het waterfront-
gebied  van de gemeente Harlingen. Het gaat hierbij om 
een upgrade van het gehele Waterfront: vanaf de 
parkeerplaats voor de veerboot in het noorden via de 
Waddenpromenade, de Nieuwe Willemshaven tot aan 
de punt in ‘de sok’ in het Westerzeedijkgebied.  Ter 
hoogte van Harlingen-Zuid is de reserveringszone maar 
liefst  130 meter breed. In principe mag binnen deze 
zone niets worden ontwikkeld. De wens is om deze zone 
terug te brengen naar 70 meter, zodat ontwikkelingen in 
het Westerzeedijkgebied mogelijk worden gemaakt. 

Voor een duurzame opwaardering van Harlingen-Zuid 
hebben wij gekeken naar de breedte van de reserve-
ringszone en mogelijke combinaties tussen dijkverster-
king, (verblijfs)recreatie/ toerisme en natuurontwikke-
ling. Het gebied biedt diverse mogelijkheden. In onze 
voorstellen houden wij rekening met de wensen van de 
gemeente Harlingen met betrekking tot hoogwaardige, 
duurzame verblijfsaccommodaties en vergroting van het 
zandstrand aan buitendijkse zijde.Harlingen-zuid als onderdeel van de Waddenpromenade
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Reserveringszone:  
van knelpunt tot kansrijk gebied
Rekening houdend met de reserveringszone van  130 
meter, hebben wij gezocht naar gebruiksmogelijkheden 
die de beperkende werking daarvan enigszins verklei-
nen; uiteraard zonder afbreuk te doen aan de ge- en 
verbodsbepalingen. Ontwikkeling van het gebied is goed 
mogelijk. Er zijn op hoofdlijnen drie opties om creatief 
met de zone om te gaan:

1. Door anders met de dijk om te gaan, kan toch worden gebouwd of 
ontwikkeld en kan de beschermingszone worden verkleind.
• In Kampen zijn woningen als het ware ingebouwd in 

de dijk. In Scheveningen is een zogenaamde multidijk 
gemaakt met daarin een parkeergarage. Ook zijn er 
voorbeelden van dijken met een keermuur aan de 
binnendijkse kant. Achter de keermuur kunnen 
woningen op palen worden gebouwd. Zulke voor-
beelden zijn wellicht wat hoogstedelijk voor 
Harlingen, maar ze maken wel duidelijk dat innova-
tieve dijkconcepten mogelijkheden bieden om een 
gebied op een andere manier tot ontwikkeling te 
brengen.

• Een tegengestelde ontwikkeling is het maken van een 
overslagbestendige dijk in combinatie met een kleine 
maaiveldverlaging. Zout water dat bij storm over de 
dijk komt, wordt niet geweerd, maar juist omarmd. 
Door de verlaging wordt zoute kwel beter benut. Zo 
ontstaat een prachtig natuurgebiedje, pal tegen de 
stad aan. Hierin komt dan misschien geen topnatuur 
tot ontwikkeling, maar het biedt wel een aantrekkelijk 
natuurdecor voor andere functies, bijvoorbeeld 
recreatie, culturele functies, festivals, horeca, 
forellenvijvers, zilte teelten.

2. Door het gebiedje op te hogen met een deklaag van zand 
(bijvoorbeeld uit de vaargeul en/of de verdieping van de N31) kan er 
toch worden gebouwd en ontwikkeld.
• Door een dikke deklaag op te brengen, kan in het 

gebied worden gebouwd; de funderingen van de 
gebouwen komen namelijk niet in de beschermings-
zone van de dijk(voet) terecht. De beperking van de 
130 meter reserveringszone wordt dan minder zwaar 
gevoeld.

3. Door met de dijk richting het Wad te gaan conform het principe 
van Building with Nature: vooroevers, kwelders, mosselbanken en 
dergelijke. Zo verschuift ook de beschermingszone naar buiten, ten 
gunste van de situatie binnendijks.
• Referenties zijn Den Helder en de Zeeuwse eilanden 

(Vlissingen).

Voorbeelddijk Scheveningen, Kampen en keermuur

Voorbeeld overslagbestendige dijk + natuur binnendijks

Voorbeeld overslagbestendige dijk + ophogen met deklaag binnendijks
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Modellen bij optie 2:
• Terpenlandschap: het gebied wordt opgehoogd; niet 

egaal, maar in de vorm van terpen. Hiermee wordt 
aangesloten op het terpenlandschap in de omgeving. 

• Terrassen: terpen zijn wellicht wat geforceerd. Het 
bestaande kavelpatroon kan ook worden gebruikt 
door de kavels in verschillende diktes op te hogen, 
zodat als het ware een terrassenlandschap ontstaat. 
Door te variëren in grondsoort en dikte van de 
deklaag ontstaat een nieuw soort landschap, maar 
wel ingebed in de oude structuur.

Op basis van deze denkrichtingen met betrekking tot de 
reserveringszone zijn verschillende ideeën voor 
Harlingen-Zuid geschetst, die deels met elkaar gecombi-
neerd kunnen worden. Voor alle modellen geldt dat het 
belangrijk is om eerst de stedenbouwkundige ruimte te 
definiëren. 

Modellen bij optie 1:
• Gradiënt: er wordt een vloeiende overgang tot stand 

gebracht. Het gebied verkleurt geleidelijk van 
stedelijke functies via recreatieve functies tot natuur. 
Zo ontstaat een mooie verknoping van het gebied 
met het centrum van Harlingen. Bij dit concept  is het 
niet meer logisch dat het zuidelijke puntje van het 
gebied wordt bestemd voor de bouw van een hotel. 
Als alternatieve locatie voor een hotel komt wellicht 
het te herstellen oude bolwerk aan de noordzijde van 
het gebied in aanmerking. Belangrijke randvoorwaar-
de is uitzicht over het Wad.

• Mozaïek: dit model gaat uit van verweving in plaats 
van scheiding van functies. Tot nu toe is steeds 
uitgegaan van een eigen plek voor de camping, het 
bungalowpark, het hotel en de natuur. Maar dat zorgt 
voor grote versnippering: allerlei losse blokjes zonder 
samenhang. Door uit te gaan van een overslagbesten-
dige dijk met af en toe een zoutwater’spray’ en door 
het benutten van zoute kwel ontstaat een natuurtapijt 
waarbinnen een mix van functies mogelijk is. 
Bungalows en tenten in een zeer lage dichtheid in een 
natuurgebied kunnen uitstekend samengaan met 
ecologische principes; zij het op een wat lager 
ambitieniveau. Zo ontstaat een mooie aansluiting van 
het gebied op het natuurgebied Hegewiersterfjild. 

Potentiële dragers van de beschreven 
projectideeën
Voor de ontwikkeling van Harlingen-Zuid geldt 
in alle gevallen dat gemeente, provincie en 
waterschap samen moeten optrekken.

Gradiëntmodel (optie 1) Mozaiekmodel (optie 1)
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Modellen bij optie 3:
• Vooroever: voor het strand wordt een vooroever 

gemaakt door middel van een strekdam. Voor en 
achter de strekdam kunnen kwelders ontstaan of 
worden gemaakt. Aan de buitendijkse kant van de 
kwelders komen aanlegsteigers voor pleziervaartui-
gen. Het strand wordt vergroot. Eventueel kan ook 
zand aan de buitendijkse zijde van de strekdam 
worden gelegd. Met sterke wind verschuift het zand 
richting het strand, waardoor het strand minder 
frequent aangevuld hoeft te worden. Dankzij de 
vooroever wordt de beschermingszone binnendijks 
kleiner. De kwelder is interessant voor natuur en 
fungeert tevens als hoogwatervluchtplaats. De vraag 
is wel of dit morfologisch mogelijk is. Deze optie zou 
ophoping van slib in de hand kunnen werken, terwijl 
het hier juist wenselijk is om golfwerking te behou-
den. Aanleg van een terrassendijk met een stevige 
grasmat biedt wellicht uitkomst. Dankzij de hogere 
ligging kan de recreant hier van het uitzicht op zee 
genieten. 

• Eiland: in feite gaat dit model van hetzelfde principe 
als de vooroever uit, alleen wordt er geen strekdam 
aangelegd, maar een eiland. Voordeel is dat de 
stroming op gang blijft en er geen aanslibbing 
plaatsvindt. Op het eiland kunnen festivals plaatsvin-
den of er kan worden gestruind. Het eiland is 
bereikbaar met een pontje. In een uitgebreidere vorm 
kan het gebied tussen kust en eiland worden ingericht 
als strandzwembad. Voorbeelden zijn onder andere te 
vinden in Malta en Frankrijk.

Terpenmodel (optie 2)

Vooroevermodel (optie 3)

Terrassenmodel (optie 2)

Eilandmodel (optie 3)
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3 Conclusies en aanbevelingen

De schetsschuit heeft uiteenlopende kansen zichtbaar 
gemaakt voor duurzame ontwikkelingen in de zone 
Zurich - Harlingen. Per deelgebied vermelden wij 
hieronder de hoofdpunten en doen wij een aanbeveling 
aan betrokken stakeholders. 

Betrokken stakeholders zijn de gemeenten, de provincie, 
het waterschap en DNA. De regionale stuurgroep DNA 
kan een goede rol spelen om kansrijke ontwikkelingen 
uit te werken tot samenhangende en realistische 
projectvoorstellen. Bij het verder ontwikkelen van 
ontwerpopgaven is ook de creativiteit van de markt van 
belang. Daarnaast zou het Programma naar een Rijke 
Waddenzee innovatieve ontwikkelingen kunnen 
stimuleren.

3.1 Zurich-regio

Doelen
• Opwaardering van de uitstraling van de overgang van 

Afsluitdijk naar Fryslân.
• Vergroting van de beleefbaarheid van de landschap-

pelijke diversiteit.
• Verhoging van de aantrekkingskracht van het Friese 

aanlandingsgebied op bezoekers van de Afsluitdijk.
• Versterking van de verbinding zoet-zout.
• Vispassage/herstel ecologische verbindingen.
• Samenhang tussen ontwikkelingen bij entree naar 

Fryslân en dorpen/steden, natuurgebieden, ontwik-
kelingen en kwaliteiten verder de provincie in.

• Toeristisch-recreatieve versterking Zurich.
• Functieversterking driehoekig poldertje bij Zurich: 

ecorecreatie, natuurontwikkeling, zilte teelt.
• Inpassing windenergie.

Resultaat
Twee concepten, over elkaar heen te leggen, voor 
ontwerp en inrichting van het aanlandingsgebied aan 
Friese zijde van de Afsluitdijk.

Basisconcept, elementen:
• Inrichting entree Fryslân (verkeersknooppunt).
• Verbinding zoet-zout.
• Vispassage.
• Ecorecreatie en ecotoerisme.
• Infrastructurele versterking ten behoeve van lang-

zaam verkeer.
Aanvullend concept:
• Transformatie van het gebied tot duurzaam-energie-

gebied, in samenhang met infrastructuur en toerisme/
recreatie.

Potentiële dragers
• Provincie Fryslân
• Natuurmonumenten
• Gemeente Súdwest-Fryslân
• DNA 

3.2 Kuststreek

Doelen
• Toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
• Samenhang met andere ontwikkelingen en opgaven 

in het gebied.
• Vergroting beleefbaarheid van het Wad.
• Versterking samenhang Wad - binnenland.
• Building with Nature in relatie tot slibproblematiek 

Harlingen en ter ondersteuning van kustverdediging.
• Natuurontwikkeling.

Resultaat
Er zijn twee concepten uitgewerkt.

Concept ‘smal’:
• Uitgaand van de reserveringszone van de zeedijk.
• Geringe landschappelijke impact.
• Recreatieve rondjes voor wandelen, fietsen, kano, 

ruiters.
• Aansluiting op recreatieve routes in omgeving.
• Infrastructurele aanpassingen ter ondersteuning van 

recreatieve ontwikkelingen.
• Vismigratie.

Concept ‘breed’:
• Op basis van een breder gebied inclusief Harlingen, 

zeedijk, Hegewiersterfjild, Oude Marne, Pingjumer 
Gulden Halsband.

• Grote landschappelijke impact: verzilting, vernatting.

De schetsschuit heeft voor extra inzicht en verdieping gezorgd bij de 
discussie over de mogelijkheden om functies in het gebied beter met 
elkaar te verbinden. De uitkomsten hebben geleid tot een aanzet voor 
nieuwe projectvoorstellen. In de werkgroepen is een aantal ontwerpopga-
ven met inhoudelijke doelstellingen, randvoorwaarden en een inventari-
satie van voor- en nadelen naar voren gekomen. Zij verdienen een nadere 
uitwerking. 

Aanbeveling Zurich-regio
Geconcludeerd wordt dat hier een ontwerpopgave ligt. Aanbevolen 
wordt om de ideeën die uit de schetsschuit naar voren zijn gekomen 
scherper te formuleren en te verbeelden in een conceptontwerp/
inspiratiekaart met een beeldkwaliteitskader. Deze nadere uitwer-
king kan dan richtinggevend zijn voor nadere besluitvorming binnen 
de gemeente over de toekomst van het gebied. Gezien de actuele 
dynamische ontwikkelingen in dit gebied lijkt een vervolg hier 
urgent.
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• Benutting voormalige Marneslenk: herstel 
getijdenwerking.

• Functieherstel Pingjumer Gulden Halsband, ter 
ondersteuning van kustverdediging en inzet voor 
recreatieve doeleinden.

• Alternatieve route voor afvoer van slib uit Van 
Harinxmakanaal: zoet-zoutgradiënt.

• Benutting van slib (‘slibmachine’) voor dijkversterking 
en ophoging/aanleg van kwelders.

• Verbinding van natuurgebieden.

Potentiële dragers 
Op basis van ‘werk met werk’ maken: een groot deel van 
de voorgestelde ingrepen wordt tegelijk met werkzaam-
heden aan de dijk uitgevoerd. 
• Provincie
• Rijkswaterstaat
• Gemeente Súdwest-Fryslân
• Gemeente Harlingen
• DNA

3.3 Harlingen-zuid

Doelen
• Duurzame opwaardering van het enigszins verrom-

melde gebied.
• Verkleining van de beperkingen die voortvloeien uit 

de reserveringszone voor de zeedijk (Leitmotif).
• Natuurontwikkeling.
• Verbreding/verlenging toeristisch seizoen door middel 

van hoogwaardige toeristisch-recreatieve 
voorzieningen.

• Mogelijkheden voor bebouwing (rode functies).
• Onderzoek naar mogelijkheden van innovatieve 

dijkconcepten.

Resultaat
Uit de schetsschuit is naar voren gekomen dat er kansen 
liggen om de reserveringszone te transformeren van 
knelpunt tot kansrijk gebied. Dat kan gebeuren op basis 

van inpassing van functies die de ge- en verbodsbepa-
lingen respecteren. De zone biedt dan ruimte voor 
bebouwing, natuurontwikkeling en toerisme/recreatie. 
Op basis daarvan zijn verschillende ideeën geschetst, 
zowel binnen- als buitendijks, die deels te combineren 
zijn. In het kort:
• Gradiënt: realiseren van een vloeiende overgang 

tussen stedelijk gebied - recreatie - natuur.
• Mozaïeklandschap: verweving van natuur en 

verblijfsrecreatie.
• Ophoging tot terpenlandschap: bebouwing.
• Terrassen: het bestaande kavelpatroon wordt gebruikt 

door de kavels in verschillende diktes op te hogen.
• Aanleg vooroever ten gunste van zandstrand, 

kweldervorming en vogelvluchtplaats.
• Aanleg eiland ter bescherming en uitbreiding van 

strandoppervlakte en geschikt voor evenementen, 
eventueel in combinatie met strandzwembad tussen 
kust en eiland.

Potentiële dragers 
Voor de ontwikkeling van Harlingen-Zuid geldt in alle 
gevallen dat gemeente, provincie en waterschap samen 
moeten optrekken. DNA kan daarbij een belangrijk rol 
vervullen. Ook marktpartijen dienen erbij betrokken te 
worden. 

Aanbeveling Kuststreek
De tijdens de schetsschuit geformuleerde ideeën vragen om een 
nadere verkenning van mogelijkheden. Zo is het voor verschillende 
stakeholders van belang om zicht te hebben op het recreatieve 
netwerk om te weten waar verbindingen (naar zee en/of achterland) 
wenselijk en kansrijk zijn. Werkzaamheden aan de dijk kunnen dan 
in samenhang met toeristisch-recreatieve versterking worden 
uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de samenhang met natuurdoelen.
Voor de problematiek van de afvoer van slib uit het Van 
Harinxmakanaal is nader onderzoek nodig. De vraag is of de 
slibafzetting in het waterhuishoudingsysteem kan worden vermin-
derd door handige alternatieve afvoerroutes te kiezen en aanpassin-
gen aan te brengen. Dit vraagstuk vraagt veel onderzoek en is op dit 
moment minder urgent.

Aanbeveling Harlingen-zuid
De ontwikkeling van Harlingen-Zuid vraagt om 
bestuurlijke krachtenbundeling en een breed 
draagvlak. Dat is nodig om de gesignaleerde 
kansen voor een innovatieve, samenhangende 
aanpak optimaal te kunnen benutten. Als eerste 
stap wordt daarom aanbevolen intentie en 
bestuurlijke ruimte te vragen voor een vervolg, 
dat wordt gedragen door gemeente, Wetterskip 
en provincie. Het Programma naar een Rijke 
Waddenzee zou dit samen met het projectbu-
reau DNA kunnen faciliteren.
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Deelnemers

Deltaprogramma Wadden Siep Groen
 Harrie Groen

Deltares Albert Peter Oost, presentatie ter inleiding op de schetsschuit : 
 De geomorfologie van de Waddenzee

De Nieuwe Afsluitdijk 
- Projectbureau  Tjalling Dijkstra
- Werkgroep Natuur Meinard Bos
 Roef Mulder

Dienst Landelijk Gebied Willem Tjebbe Oostenbrink, secretaris
 Canisius Smit, dagvoorzitter
 Martin van Dijken, landschapsarchitect
 Stephan Smeijers, landschapsarchitect
 Mathijs Dijkstra, landschapsarchitect (MD Landschapsarchitecten)

Doarpbelangen Surch Sies van den Berg
 Sophie van der Horst

gemeente Harlingen Anna Venema
 John Walta

gemeente Súdwest-Fryslân Jildou Oosterhof
 Tonny Douma
 Yvonne Sieswerda

Natuurmonumenten Otto Overdijk

Nieuw Atlantis/Pingjum Bob Driessen

Olthof/Feddes Landschapsarchitecten Yttje Feddes

provincie Fryslân Bertus de Jong
 Doeke Haitsma
 Robert Zijlstra

Pragramma naar een Rijke Waddenzee Hein Sas

Royal HaskoningDHV Hans Verhoogt, presentatie ter inleiding op de schetsschuit: 
 Innovatieve dijkconcepten in de Eemsdelta

Stichting Theamus/Pingjum Gerda Holzhaus

Visserijvereniging Ons Belang,  
Harlingen Anneke Koornstra, voorzitter

Wetterskip Fryslân Peter Lieverdink, presentatie ter inleiding op de schetsschuit : 
 Primaire waterkering





Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het 

landschap van morgen. Als publieke organisatie met 

kennis van het landelijk gebied zorgen wij dat beleid 

wordt uitgevoerd. Wonen, werken en recreëren in een 

mooi en duurzaam ingericht Nederland. 

Met waarde volle natuur, ruimte voor water en gezonde 

landbouw. Daar zetten wij ons voor in, samen met 

bewoners, overheden en belanghebbenden. Van 

ontwerp tot realisatie.

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen


