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Visieplan Hindeloopen is in 2008-2009 na gesprekken met diverse 
groeperingen uit Hindeloopen samengesteld door ‘de visiegroep 
Hindeloopen’ 
Op de jaarvergadering van 19-03-2009 is het visieplan aangeboden aan 
plaatselijk belang Hindeloopen en tijdens een tweede vergadering op 
dezelfde avond geaccordeerd door de ter vergadering aanwezige 
Hindeloopers. 
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Inleiding  
 
Rond 1995 maakte Plaatselijk Belang Hindeloopen al eens een soort visieplan. 
Hierin werden ideeën en onderwerpen, die toen actueel waren, onder de 
aandacht gebracht van de gemeente en fungeerde als een “spoorboekje” 
voor Plaatselijk Belang zelf en voor besprekingen/overleggen met de 
gemeente. Deze opsomming van wensen ging toen de geschiedenis in als 
“Het Witboek”. Voor deze benaming werd toen doelbewust gekozen omdat 
Plaatselijk Belang niet wilde uitgaan van het negatieve (zwartboek) maar van 
het positieve en daarmee duidelijk koos voor opbouwen en vooruitkijken.  
 

Hindeloopen was toen één van de eerste kernen in Nijefurd die met een 
dergelijke visie kwam. Zelfs in de provincie was het schrijven van een visie over 
de eigen kern nog een unicum. En dat het maken van een visieplan zinvol 
kan zijn bewijst het inmiddels verouderde Witboek wel. Veel van wat toen 
beschreven werd is op kortere en langere termijn voor een groot deel 
gerealiseerd.  
 
Maar de ontwikkelingen gaan door en bovendien ontstaan er altijd weer 
nieuwe wensen en eisen. Na 2000 maakten, mede op verzoek van de 
gemeente Nijefurd, diverse steden en dorpen van Nijefurd een visieplan. Ook 
in Hindeloopen was er het besef dat het hoog tijd werd alles weer eens onder 
de loep te nemen en dat men toe was aan een nieuw visieplan. Maar door 
tijdgebrek van de bestuursleden en wisselingen in het bestuur van Plaatselijk 
Belang bleef dat bij voornemens. 
 

Eind 2007 kwamen echter van verschillende kanten vanuit Hindeloopen (en 
gemeente) geluiden dat het hoog tijd werd voor een nieuw visieplan. Begin 
2008  kreeg een groep mensen uit Hindeloopen (Visiegroep) de opdracht 
van Plaatselijk Belang om een concept “Visieplan Hindeloopen” op te zetten. 
 
Evenals bij het hiervoor vermelde Witboek is door de Visiegroep ook nu weer 
uitgegaan van positief denken. We hebben in dit visieplan niet alleen 
gekeken naar wat we “niet hebben” maar ook in kaart willen brengen “wat 
we wel hebben”. In dit visieplan staan niet alleen “wensen” maar ook ideeën 
over hoe wensen en ideeën gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is er 
gekeken naar wat Hindeloopen zelf zou kunnen doen. 
 
Al met al hopen we dat dit Visieplan Hindeloopen bij de diverse besprekingen 
en overleggen dienst kan doen als het “Spoorboekje naar de toekomst”.  
 
Plaatselijk Belang Hindeloopen 
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Hoe kwam dit Visieplan tot stand? 
 

• Na de ledenvergadering van 2008 werd het bestuur van Plaatselijk 
Belang voor een groot deel vernieuwd. 

• In januari 2008 was er al een groepje mensen uit Hindeloopen bezig 
met het opzetten van een visieplan. Na instemming van de 
ledenvergadering ging deze groep, onder supervisie van Plaatselijk 
Belang, verder als “Visiegroep Plaatselijk Belang Hindeloopen”. 

• Na enige voorbereidende gesprekken werden alle 
belangenorganisaties en bedrijven uitgenodigd voor een gesprek en 
gevraagd met ideeën en meningen te komen.  

• De volgende groepen/belangenverenigingen hebben deelgenomen 
aan de gesprekken: Stichting Stadsherstel, Werkgroep Pl. Bel.recreatief 
gebruik permanente woningen, IJsclub, Zang-en dansgroep Aald 
Hielpen, Toneelvereniging, Foekebestuur, Schaatsmuseum, VVV Hylpen, 
Groep starterswoningen, Stichting Jûngfolk, Schoolbestuur de Skulpe, 
Bestuur peuterspeelzaal de Kobbe, Museum Hindeloopen, Vereniging 
Vrienden Museum Hindeloopen, Voetbalvereniging, Doopsgezinde 
Gemeente, Volleybalvereniging, Roeisloepvereniging Ame Gijs, 
Jachthaven Hindeloopen, bewoners buitengebied.  

• Daarna heeft een kleine groep van de visiegroepleden al deze ideeën 
en wensen verwerkt tot een “concept visieplan”. 

• Vervolgens heeft de voltallige visiegroep alles doorgenomen, zaken 
toegevoegd, weggestreept en/of gewijzigd. 

• Het conceptplan  is ter inzage gelegd in Gemeenschapscentrum de 
Foeke en was in te zien op www.eekma.nl.  Deze terinzagelegging is 
twee keer bekend gemaakt in het plaatselijk maandblad “Uus Likje 
Wraald”.  

• Na deze inzageperiode zijn alle Hindeloopers, lid of geen lid van Pl.Bel, 
nog eens uitgenodigd het concept te bespreken en om zo mogelijk 
nog iets bij te dragen. 

• Naar aanleiding van de bespreking van het conceptplan is de 
inzagetermijn verlengd en konden er alsnog reacties worden ingediend 
tot 2 maart 2009. 

• De visiegroep heeft vervolgens terzake dienende reacties verwerkt in 
een eindconcept.  

• Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang op 19 maart 2009, 
waarvoor alle Hindeloopers (incl. niet leden) waren uitgenodigd, is dit 
eindconcept aangeboden aan  Plaatselijk Belang, nadat het tijdens 
een bijzondere vergadering (volgend op de reguliere 
ledenvergadering) was aangenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat alle 
Hindeloopers woonachtig in Hindeloopen, in afwijking van de statuten 
van Plaatselijk Belang, ten aanzien van dit punt stemrecht is verleend. 

 
 
Tot slot:  
Het visieplan kwam zonder hulp van derden tot stand. Het werd, met inbreng 
van de eigen bevolking, geschreven door eigen inwoners.  
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Geen toekomst zonder geschiedenis 
 
Algemeen wordt het jaar 1225 gezien als het jaar dat Hindeloopen 
stadsrechten kreeg. En daarbij lijkt het dan dat de geschiedenis van 
Hindeloopen bij dat jaar begint. Hindeloopen heeft een zeer rijke traditie die 
al dateert van voor 719. Volgens de oudste gegevens was Hunlippen in de 
vroegste tijden een lustoord der Friese Koningen, waar deze gingen jagen. 
Hieronder in chronologische volgorde een overzicht over de geschiedenis 
van Hindeloopen.  

Chronologisch overzicht 

Hindeloopen is in het binnenland, maar ook in het buitenland, bekend om zijn 
rijk beschilderde kasten, stoelen, tafels en andere voorwerpen en zijn 
folkloristische zang- en dansgroep en Hindelooper klederdracht.  

In de 14e eeuw had Hindeloopen zeer nauwe contacten met het machtige 
Hanzeverbond. Hierdoor hoefde geen belasting betaald te worden als 
handel werd gedreven in de steden die lid waren van het verbond. Door 
weinig contact met het achterland, zo hebben recente studies uitgewezen, 
bleef de oude Friese taal in Hindeloopen bewaard maar veranderde “het 
Fries” in andere streken van Friesland.  

De grote bloeiperiode van de stad lag tussen 1650 en 1790, toen 
Hindeloopen een koopvaardijvloot bezat van ruim tachtig schepen. Aan de 
kapitale 17e en 18e eeuwse kapiteinshuizen is nog te zien hoe rijk de 
Hindeloopers in vroegere eeuwen waren. Nu brengen in plaats van de 
koopvaardij- en vissersvloot de vele honderden pleziervaartuigen in  de 
nieuwe jachthaven in de zomer een bezoek aan Hindeloopen. 

De plaats waar Hindeloopen ligt, was al in de 8e eeuw bewoond en had veel 
te lijden van de Noormannen. Omstreeks 825 wordt in een oorkonde de 
naam "Hindolop" voor deze nederzetting gebruikt. In de 10e eeuw is in 
Engeland al de naam "Hintlop" bekend en in een "Croniicke" uit 1597 staat 
over de naam Hindeloopen: "Het creech dese voorschreven naem van 
etlicke wilde beesten, die men hinden noemde, die uut het Bosch van die 
Creijl aldaer hare ganck en de loop hadden."  

In de 12e eeuw was er in Hindeloopen al een kapel en in de 14e eeuw een 
kerk. De stadsrechten dateren uit de 13e eeuw. Omdat in Friesland de 
stadsrechten niet door een graaf verleend werden, maar langzamerhand 
ontstonden of aangenomen werden, is er geen exacte datum bekend, 
waarop Hindeloopen stad werd. Aangenomen wordt dat de oudste 
stadsrechten uit de 13e eeuw dateren. 
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De oudste kern moeten we zoeken aan de Buren, dicht bij de zeedijk 
gelegen. De eerste uitbreiding was naar de Tuinen, waar voorheen 
moestuinen waren. In de 17e eeuw volgden Oude Weide (1614), Nieuwstad 
(begonnen 1614) en de Nieuwe Weide (begonnen 1638). Deze straten 
werden aangelegd op het gemeenschappelijke weidegebied, de 
Meenschar.  

Hindeloopen had al in de Middeleeuwen veel handelsrelaties met Lubeck en 
andere Hanzesteden, maar werd zelf geen Hanzestad. Ook de houtvaart op 
Noorwegen en de vele contacten met Amsterdam waren van belang voor 
de bloeiperiode van Hindeloopen die duurde tot ruwweg het einde van de 
17e eeuw. 

In de middeleeuwen, ten tijde van de strijd tussen Schieringers en Vetkopers, 
was Hindeloopen ook strategisch van belang. Soms vestigde een heerser zich 
hier in zo'n turbulente periode. Dan vonden er soms terechtstellingen plaats. 
De naam Galgepolle herinnert daar nog aan. 
 
In de 18e eeuw gaan handel en scheepvaart in Hindeloopen achteruit en 
komt het einde van de economische bloei. Het aantal schepen vermindert, 
het inwonertal loopt sterk terug, de kerk wordt bij verbouw zelfs verkleind. Aan 
het einde van de 19e eeuw leek het er op, dat er weer betere perspectieven 
kwamen, doordat de visserij aan de Friese westkust explosief groeide. 

Na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 verminderde de omvang van de 
vissersvloot langzamerhand meer en meer, ook mede door het 
saneringsbeleid van de overheid. 
 
Naast de oude haven werd in 1970 de nieuwe jachthaven Hindeloopen 
aangelegd. 

Heden ten dage liggen -met name in het zomerseizoen - heel veel schepen 
in beide havens: recreatievaartuigen en gerestaureerde oude schepen met 
een recreatieve functie. 
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Leeswijzer 
 
In het visieplan Hindeloopen zijn gelijksoortige onderwerpen per hoofdstuk 
uitgewerkt. 
Binnen de hoofdstukken is een onderverdeling gemaakt in “huidige situatie”, 
“knelpunten” en “mogelijke oplossingen”. Waar nodig zijn de te behandelen 
onderwerpen door “opsommingstekens” onderverdeeld.  
 
Bij de hoofdstukken “parkeren”, “ontwikkelingen”, “alles in één plan”, 
“stichting stadsherstel” en “museum” is deze indeling losgelaten. Hier vindt u 
meer een algemeen verhaal waar de ideeën indirect in zijn verwerkt. 
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Wenje yn Hylpen 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fan trê kaanten de sea 
Oen de oastkaant allonnich laand 

Yn it westen in lik straand 
Der wenje de meensken gelokkich en tefrea 
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1. Wonen in Hindeloopen 
 
Huidige situatie 
 
De geboren Hindelooper heeft een band met Hindeloopen die moeilijk te 
omschrijven valt maar de kern daarvan is dat vele geboren Hindeloopers 
(ook jongeren) graag in Hindeloopen willen blijven wonen. Alleen carrière 
en/of werk is doorgaans de reden dat ze Hindeloopen (moeten) verlaten.  
 
Voor de niet geboren Hindeloopers, de zogenaamde import, geldt in feite 
hetzelfde. Al moet daarbij opgemerkt worden dat sommigen na een aantal 
jaren niet datgene in Hindeloopen vinden wat ze gezocht hebben en dus 
weer vertrekken.  
Aan de andere kant zijn er diverse mensen  “om utens” die niet meer weg te 
branden zijn uit Hindeloopen en ondanks dat ze niet Hylpers praten prima 
ingeburgerd zijn. 
 
In Hindeloopen wordt feitelijk op drie locaties (wijken) gewoond. 
 

• Ten eerste betreft dat de gehele oude kern, waar op enkele 
uitzonderingen na, overwegend koopwoningen staan. 

• Als tweede de woonwijk “Stadsweide-Weidestraat” die in de zestiger 
en zeventiger jaren van de vorige eeuw gebouwd werd. In deze wijk 
stonden, op een drietal woningen na, huurwoningen. Deze wijk wordt 
op dit moment geherstructureerd. Lees: vervangende nieuwbouw. 
Tevens komen daar een tiental koop- en huurwoningen bij. 

• Als derde heeft Hindeloopen de woonwijk “Plan Indijk” welke op enige 
afstand van de kern ligt. Daar staan koop- en huurwoningen 

• Naast deze drie woonlocaties moeten de woonmogelijkheden in de 
directe omgeving van Hindeloopen genoemd worden. Deze 
woonlocatie wordt doorgaans in Hindeloopen benoemd als “buten 
ut”. Hierbij moet gedacht worden aan boerderijen of andere soort 
bedrijven in een straal van 2 km rond Hindeloopen.  

 
Knelpunten 
 

• Mede door de huidige sloop van de wijk Stadsweide-Weidestraat is er 
grote behoefte aan betaalbare woningen in Hindeloopen. Met name 
de jongeren (starters) komen moeilijk aan een geschikte woning. Het is 
bekend dat recentelijk een aantal jongeren en gezinnen met kinderen 
Hindeloopen hebben verlaten omdat er geen passende woning 
beschikbaar was.  

 
• In het verlengde van dit geconstateerde woningtekort wordt het 

betreurd dat er voor de nabije- en verdere toekomst geen nieuwe 
locaties bestemd zijn voor woningbouw.  

• Ook kwam het niet aanwezig zijn van een verzorgingshuis voor ouderen 
in Hindeloopen in diverse gesprekken veelvuldig naar voren. Voor de 

 [10



Visieplan Hindeloopen 

ouderen zelf is het een bijna niet te nemen stap dat ze, na een leven 
lang in Hindeloopen gewoond en gewerkt te hebben, in hun laatste 
jaren nog eens moeten verhuizen naar een andere plaats. Velen zien 
de ouderen, die meer verzorging nodig hebben dan “tafeltje dek je”, 
met lede ogen vertrekken naar elders.  

• In vele gemeenten is de laatste decennia het permanent bewonen 
van woningen die bestemd zijn voor recreatie een probleem. In 
Hindeloopen is het omgekeerde het geval. In Hindeloopen wordt het 
bewonen door recreanten van woningen die bestemd zijn voor 
permanente bewoning als een groot probleem ervaren. Hierdoor staat 
het aantal geschikte woningen voor permanente bewoning onder druk 
en zorgt voor een prijsopdrijvende werking van de beschikbare 
woningen.  

 
Opmerking: Een aantal woningen in de oude kern wordt met toestemming 
recreatief gebruikt. Die woningen hebben daarvoor een ontheffing op naam 
die dateert vanuit het verleden toen men nog gelukkig was met dit gebruik. 
Dat wordt dan ook door niemand betwist.  
 
Mogelijke oplossingen  
 
Wat het wonen in Hindeloopen betreft kwam in de gesprekken met de 
bewoners veelvuldig naar voren dat er te weinig (betaalbare) woningen in 
Hindeloopen beschikbaar zijn. Hieronder willen we ingaan op een aantal 
aspecten rond het wonen.  
 

• De persoonsgebonden ontheffingen van woningen, die bedoeld zijn 
voor permanente bewoning maar een ontheffing hebben voor 
recreatief gebruik, moeten eindigen zodra de woning van eigenaar 
wisselt. 

• Er dienen geen nieuwe ontheffingen te worden verleend voor 
recreatief gebruik van woningen die bestemd zijn voor permanente 
bewoning. 

• Er moet handhavend worden opgetreden tegen eigenaren van 
woningen die recreatief gebruikt worden (zonder geldige ontheffing) 
maar voor permanent gebruik bedoeld zijn. 

• Om de oudere bewoners in Hindeloopen zolang mogelijk in 
Hindeloopen te houden zal er constant aandacht moeten zijn voor 
woonvormen die dat mogelijk maken.  

• Nieuw te bouwen woningen levensloop bestendig te maken en 
bestaande woningen, indien mogelijk, daarvoor geschikt te maken. 

• Bij nieuwbouw (mede) uitgaan voor bouw van senioren woningen. 
Hierbij komen bestaande woningen vrij die zo mogelijk benut kunnen 
worden door starters op de woonmarkt.  

• Bij veel tehuizen ziet men aanleunwoningen waar men op adequate 
hulp kan rekenen uit het tehuis als dat nodig is. Met de huidige 
communicatiemiddelen moeten dergelijke aanleunwoningen ook op 
locatie, dus in Hindeloopen, mogelijk zijn. 
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• Voor de doelgroep starters is huur de enige mogelijkheid in 
Hindeloopen. En zelfs in die sector komen de jongeren op dit moment 
moeilijk aan bod. Er is in Hindeloopen behoefte aan goedkope huur- en 
koopwoningen voor starters.  

• Inbreiden (bouwen op lege plaatsen in de bestaande bebouwing) is 
een bekend begrip. Op dit moment zijn er in Hindeloopen geen 
inbreilocaties bekend waar nieuwe woningen gebouwd zouden 
kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat er in de toekomst geen 
mogelijkheden ontstaan. Maar daar heeft Hindeloopen op korte 
termijn niets aan. Wel zal men voor de toekomst alert moeten blijven op 
inbreilocaties in de oude kern. 

• Enig perspectief zou een herstructurering van de huurwoningen, in de 
driehoek Westerdijk, Spinhuisstraat en Molenstraat kunnen bieden. Wil 
dit extra woningen opleveren dan zou gekozen kunnen worden voor 
twee lagen. Dit lijkt daar op die locatie goed mogelijk. Opgemerkt 
hierbij moet worden dat de woningen dan aan de straat moeten 
worden gesitueerd en de aanwezige parkeerplaatsen naar de 
achterkant zouden moeten worden verplaatst. Waarschijnlijk zal dat 
ook nog eens extra parkeerruimte opleveren. Bovendien komt dat het 
straatbeeld ten goede.  

• Een andere mogelijkheid is om ook de 4 woningen aan de Kerkstraat 
en de 4 senioren woningen aan de Molenstraat bij die herstructurering 
te betrekken. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen dan op dezelfde 
oppervlakte meer woningen worden gebouwd.  

• Ook is het niet ondenkbaar dat er veranderingen plaatsvinden met de 
zomerwoningen van de Eekhof. Ook die locatie zou dan ingevuld 
kunnen worden met woningen. Zie figuur 1 

• Naar het zich laat aanzien komen er in de nabije toekomst buiten de 
kern geen gebouwen leeg die benut kunnen worden voor woonruimte. 
Maar dat laat zich moeilijk voorspellen. Met de huidige 
schaalvergroting in de landbouw is het ook niet ondenkbaar dat er hier 
of daar boerderijen leeg komen. In voorkomende gevallen zouden die 
benut kunnen worden voor woningen. 

• Zoals bekend  waren er op Westerdijk 7a plannen voor de bouw van 
demonstratiewoningen enz., maar die plannen zijn niet meer aan de 
orde. In de gevoerde gesprekken met de bevolking werd die locatie 
een paar keer aangedragen voor nieuwbouw van woningen. Tijdens 
de inspraakperiode werd deze locatie genoemd als mogelijkheid voor 
luxe bungalows/zomerhuisjes Zonder iets uit te sluiten lijkt die locatie 
door zijn decentrale ligging niet direct de meest geschikte locatie voor 
woningen voor permanent gebruik. De rondweg zou de grens moeten 
zijn wat woningbouw betreft.  

• Ook werd in de gevoerde gesprekken de locatie Tuinbouwland 
genoemd als plaats waar woningen kunnen staan. (hooguit vier tot vijf 
woningen mogelijk) Maar dat is naast een visrokerij, wat weer 
beperkingen zou geven voor deze rokerij. Bovendien zouden de 
tuinliefhebbers hun gewilde groententuin moeten inleveren.  
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• Aangezien er in de oude kern van Hindeloopen weinig of geen ruimte is 
voor enige expansie wat woningbouw betreft moet er nagedacht 
worden over woningbouw buiten de oude kern. De meest geschikte, of 
feitelijk enige, locatie voor woningbouw is de grond gelegen tussen 
rondweg en het voetbalterrein. Het zou wenselijk zijn om die grond in 
ieder geval te bestemmen voor woningbouw. Dan wordt Hindeloopen 
(gemeente) in de toekomst in ieder geval niet geconfronteerd met 
ongewenste ontwikkelingen die, als zich mogelijkheden voor 
woningbouw voordoen, woningbouwplannen kunnen hinderen.  

 
Figuur 1 Overzicht met herstructurering mogelijkheden 
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Foto’s huidige situatie Molenstraat-Spinhuisstraat 
 

 
 
 

Kerkstraat- Molenstraat  
 

 
 
 

Nieuwe Weide (Eekhof)  
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Kultuer 
 

 
 
 

Ús spraik en klaeiinge komme ut it ferlyden 
Ús tokomst start yn it headen 
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2. Cultuur 
Huidige situatie  

 
Hindeloopen heeft een rijke cultuur die haar oorsprong vindt in de zeevaart. 
Bij “Geen toekomst zonder geschiedenis” zijn we uitgebreid ingegaan op de 
geschiedenis van Hindeloopen. Hieronder wat in Hindeloopen is 
overgebleven van die geschiedenis:  

 
• De cultuur van Hindeloopen komt in het bijzonder naar voren in het 

“Museum Hindeloopen”. Dit museum is dan ook niet weg te denken in 
Hindeloopen en voorziet in een cultureel-toeristische behoefte. Vrij 
recent is dit museum verzelfstandigd. Hopelijk leidt dat tot een nieuwe 
impuls van dit voor Hindeloopen belangrijke museum. Versterking van 
dit museum is gewenst. In eerste instantie willen we dit overlaten aan 
het museumbestuur. Dus wat dit museum betreft: hier geen uitgewerkte 
ideeën. Hiervoor verwijzen wij graag naar het hoofdstuk “Plannen 
museum” dat  van het museum zelf komt.  

• Andere belangrijke cultuur-uitingen zijn de Hindelooper klederdracht, 
Hinderlooper schilderwerk en natuurlijk de eigen Hindelooper taal. 

• De zang- en dansgroep “Aald Hielpen”, viswijvenkoor “Grietje Sprot” en 
het zeemanskoor “Auke Wiebesz” zijn verenigingen die indirect gelinkt 
zijn aan de historie van Hindeloopen. Deze drie koren draaien goed. 
Alleen heeft de zang- en dansgroep Aald Hielpen te maken met een 
zekere vergrijzing. Ook voor deze groep geldt dat met meer inwoners er 
meer mogelijkheden ontstaan om de groep aan te vullen c.q. te 
verjongen. 

• De Hindelooper schilderbedrijven zijn bedrijven (op commerciële basis) 
die een stuk cultureel erfgoed weergeven. Gelet op het feit dat het hier 
gaat om private bedrijven zijn we daar bij knelpunten en oplossingen 
niet verder op ingegaan. 

• In dit rijtje willen we ook de Stichting Stadsherstel Hindeloopen noemen. 
Deze stichting ijvert voor het in stand houden (en terugbrengen) van 
het stadsschoon. 

• Tot slot willen we opmerken dat Hindeloopen als stad(je) één groot 
cultureel erfgoed is. In dat kader verdient Hindeloopen het om goed 
onderhouden te worden en in aanmerking te komen voor plaatsing op 
de werelderfgoedlijst van Unesco. 

 
Knelpunten 
 

• Te weinig leden voor de diverse verenigingen 
• Vergrijzing van de leden 
• Te weinig kader (bestuursleden) 
• Het verdwijnen van de Hylper taal 

Mogelijke oplossingen 
 

• Het onder de aandacht houden van het Hindelooper cultureel 
erfgoed. (B.v. organiseren en stimuleren van leuke activiteiten) 
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• Proberen om jongeren in Hindeloopen te houden (bijvoorbeeld door 
het realiseren van geschikte woningen) 

• Jongeren betrekken bij historie en cultuuruitingen 
• Cursussen organiseren voor het Hylpers 
• Wur dòt moaglik ys Hylper praetje 
• Hindeloopen in aanmerking laten komen voor plaatsing op de 

werelderfgoedlijst Unesco 
 
Opmerking  
Het Schaatsmuseum en het museum Hindeloopen zijn twee belangrijke 
publiekstrekkers. “Het Schaatsmuseum” is echter een particulier museum en 
“museum Hindeloopen” is een zelfstandige stichting, die ondersteunt wordt 
door een vriendenclub. Wij willen hierbij opmerken dat samenwerking van 
deze beide museums van belang is.  
 

 
      Het zeemanskoor ‘Auke Wiebesz’                  De zang- en dansgroep ‘Aald 
Hielpen’  

 
                                                 Het viswijvenkoor ‘Grietje Sprot’ 
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Maetskiplik Libben 
 

 
 
 
 
 

Wy hewwe ek jitte in bakker, slacher en in krúdenier, 
en tal fan ferenigingen fôr ús fertier. 

 

 [18



Visieplan Hindeloopen 

3. Maatschappelijk Hindeloopen 
 
Huidige situatie  
 
Hindeloopen kent vele verenigingen en clubs die de onderlinge band in 
Hindeloopen ten goede komt. Dit varieert van peuterspeelplaats tot 
begrafenisvereniging en van voetbalclub tot schaakclub. 
 
Het verenigingsleven speelt zich voor een deel af in Gemeenschapscentrum 
de Foeke. Voor het maatschappelijke leven in Hindeloopen is de Foeke, 
ondanks dat de toegankelijkheid te wensen overlaat, niet weg te denken.  

• De sport (voetballen) heeft een eigen onderkomen. 
• De gymzaal is gevestigd bij de school aan Kreilerstraat. 
• Daarnaast worden nog (kerkelijke) activiteiten gehouden in gebouw 

Irene. 
• Het voormalige groene kruis gebouw doet nog dienst als 

spreekuurcentrum van artsen en ander zaken rondom de gezondheid. 
• Ook de middenstand zou men als een maatschappelijke voorziening 

kunnen zien. Deze is, dankzij het toerisme, nog redelijk aanwezig in 
Hindeloopen. 

• In dit rijtje past ook het plaatselijke blad “Uus Likje Wraald”. Dit 
maandblad houdt de inwoners en andere belangstellenden op de 
hoogte van het wel en wee in Hindeloopen en voorziet duidelijk in een 
behoefte. 

• De protestantse kerk is één van de grootste maatschappelijke 
organisaties in Hindeloopen. 

 
Knelpunten 
 

• Er is maar een deel van de inwoners actief in het verenigingsleven. 
• Het percentage ouderen dat hun actieve (verenigings)leven achter 

zich heeft is hoog. 
• Verhoudingsgewijs is er veel jeugd die er nog niet aan toe is om actief 

in verenigingen bezig te zijn.  
• Alle verenigingen vissen in dezelfde te kleine vijver.  
• Er is sprake van verschillende locaties voor verschillende verenigingen.  
• Ook de problemen/knelpunten geschetst bij het vorige hoofdstuk 

“Cultuur” is hier van toepassing. 
• Het groene kruis gebouw is niet meer van deze tijd en is van een privé-

persoon (arts). Er is geen zekerheid dat dit gebouw zijn functie in lengte 
van dagen zal behouden. 
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• Begraafplaats is voor de nabije toekomst te klein. 
• Het voortbestaan van de winkels c.q. middenstand is voor een groot 

deel mede afhankelijk van het toerisme. 
• De Foeke is moeilijk toegankelijk voor minder-validen. 
 

Mogelijke oplossingen  
 

• Meer inwoners zouden meer dan welkom zijn om de verenigingen 
draaiende te houden of op zijn minst om de huidige negatieve spiraal 
om te buigen. Dat dit één op één te maken heeft met het hoofdstuk 
“wonen “ zal een ieder duidelijk zijn. 

• Betere communicatie onderling, meer activiteiten.  
• Zaken als samenwerking, communicatie e.d. zullen vanuit de 

Hindelooper gemeenschap moeten komen. Mogelijk ligt hier een taak 
voor Plaatselijk Belang en/of VVV die beiden min of meer een 
overkoepelende functie in Hindeloopen hebben. 

• Bij nieuw en/of verbouw van gebouwen voor maatschappelijke 
voorzieningen vooraf nadenken over gecombineerde functies. 

• Nieuwe begraafplaats uitbreiden. Daar is al jarenlang ruimte voor 
gereserveerd. 

• Er zou nagedacht en overlegd moeten worden of het zinvol is dat er in 
Hindeloopen een nieuwe locatie voor zaken rond de gezondheidszorg 
wenselijk c.q. nodig is. 

• Blijvende aandacht voor toerisme en zo mogelijk meer inwoners zal 
positief bijdragen aan het behoud van voldoende middenstand. 

• De beperkingen om de Foeke beter toegankelijk te maken zijn een 
ieder duidelijk. Toch moet dit ons inziens een blijvend aandachtspunt 
zijn om dat te verbeteren. 
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Drie belangrijke jaarlijks terugkerende evenementen in Hindeloopen  
 

 
                                Skutsjesilen                                             Sloeproeien 

 

 
Nieuwjaarsduik 
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Ûnderhaald 
 

 
 
 

 
 

Fôrkomme ys better as geneaze 
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4. Onderhoud 
 
Huidige situatie 
 
Als eerste is in het kader van dit visieplan gekeken naar de huidige situatie in 
Hindeloopen. Bij de bespreking hiervan kwamen een aantal zaken naar 
voren die beter zouden moeten. Onderstaand willen wij per onderwerp daar 
op ingaan.  

 
• Hindeloopen kent vele straten en steegjes. Deze wirwar van wegen en 

paden zijn karakteristiek voor Hindeloopen. Niet alleen voor eigen 
inwoners maar ook voor de bezoekers is goed onderhoud van het 
straatwerk een must.  

• De bruggetjes en steegjes zijn karakteristiek voor Hindeloopen. Op een 
aantal plaatsen staan hekken of andere afscheidingen. In Hindeloopen 
staan diverse verwijzingen naar locaties in Hindeloopen (groene 
bordjes). Deze zijn recent vernieuwd en staan er keurig bij. Ook zijn er 
diverse verwijzingen of informatieborden aangebracht op gevels of op 
ander manieren.  

• Op een aantal plaatsen staan bankjes. Deze worden regelmatig 
gebruikt en voorzien in een behoefte.  

• Het groen-onderhoud in de openbare ruimte van Hindeloopen is in het 
algemeen matig tot redelijk te noemen. Wij constateren dat er in 
bepaalde perioden en/of locaties dit beneden het gewenste niveau is.  

• In dit verband willen we ook het onkruid in de bestrating noemen. De 
gemeente spuit 1 of 2 keer per jaar tegen ongewenste begroeiing in de 
straten. Hier valt, mede gelet op het milieu, niets op aan te merken. 
Helaas, randen en kleine openbaar toegankelijke paden worden 
doorgaans vergeten. Gevolg: die paden geven een rommelige indruk 
en zijn glad in natte perioden.  

• Gladheidsbestrijding is een gemeentelijke taak. Op enkele details na 
verloopt dit naar tevredenheid.  

• De vaarten en sloten in Hindeloopen zijn een belangrijk onderdeel van 
het historische beeld van Hindeloopen. In de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw zijn nagenoeg alle sloten door de gemeente voorzien van 
walbeschoeiïngen die passen bij het karakter van Hindeloopen. Lange 
tijd voldeden deze walbeschoeiïngen aan de gestelde eisen en gaven 
Hindeloopen vanaf het water een mooie aanblik. In 2001 zijn de 
vaarten uitgebaggerd door Wetterskip Fryslân. Dit was een 
gezamenlijke actie van Wetterskip, Provincie en Gemeente. Helaas, na 
dit baggerwerk zijn er, doordat op incidentele plekken te diep is 
gebaggerd, diverse walbeschoeiïngen verzakt. In eerste instantie zijn 
een aantal van deze verzakte walbeschoeiïngen keurig hersteld door 
het Wetterskip. Maar bij de latere verzakkingen gaf het Wetterskip, 
Provincie en Gemeente niet thuis.  
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Knelpunten 
 

• Helaas het niveau van onderhoud van het straatwerk in Hindeloopen 
laat te wensen over. Dat zou beter kunnen. In het bijzonder willen we 
opmerken dat het straatwerk in kleine openbare straatjes en steegjes er 
slecht bij ligt.  

• De vele bruggen in Hindeloopen zitten momenteel redelijk goed in de 
verf. Helaas dit is niet altijd zichtbaar door de groene aanslag op de 
bruggen en onkruid tussen de naden van het brugdek. Dit geeft een 
verwaarloosde indruk. Ook worden de “schreplatten”, die een aantal 
jaren geleden vervangen werden door een antisliplaag, op de 
Wipbrug in de Wipbrugsteeg door vele mensen gemist.  

• Ook de “antieke lantaarns” zijn soms zo vuil dat ze nagenoeg geen 
licht meer doorlaten.  

• Het groenonderhoud in Hindeloopen laat in bepaalde perioden te 
wensen over. Als voorbeeld willen we noemen het grote parkeerterrein 
nabij de kerk en de nieuwe basaltstenen bij de oude haven. Bij het 
parkeerterrein staat het onkruid niet zelden hoger dan de beplanting. 
En van de nieuwe basaltbestrating rond de pas gerenoveerde oude 
haven is weinig meer zichtbaar door het welig tierend onkruid. Bij de 
renovatie van deze haven werd afgesproken dat er een duidelijk en 
helder document zou worden opgesteld wie wat zou moeten 
onderhouden. Maar dat document is er, zo hebben wij uit de gevoerde 
gesprekken begrepen, nog steeds niet. 

• Er is geen eenheid in de openbare verlichting. De openbare verlichting 
bestaat uit een samenraapsel van straatlantaarns. Ook op het fietspad 
naar het station is het veel te donker. 

• Bankjes op de zeedijk rond Hindeloopen is een veel gehoorde wens bij 
de gesprekken met de inwoners van Hindeloopen. 

• Straten en met name de “balstenen” staan in bepaalde perioden vol 
met onkruid. Vooral kleine steegjes en paadjes zijn dan niet zelden 
glad.  

• Het is bekend dat er getwist is over wie verantwoordelijk is voor welke 
beschoeiïng. Ook kan enig achterstallig onderhoud natuurlijk niet 
uitgesloten worden. Maar dat is en blijft een juridische touwtrekkerij. 
Daarmee wordt het probleem niet verholpen. 

• Het gevolg van dit alles is wel dat er op diverse plaatsen verzakte 
walbeschoeiïngen zijn en dit voor het aanzien van Hindeloopen niet 
goed is.  

• Op veel plaatsen in Hindeloopen kan de strooiwagen/sneeuwruimer  
niet komen. Met name de bruggen vormen dan al snel een 
onneembare vesting. Bij zware sneeuwval wordt in de smalle openbare 
straatjes en steegjes geen, of heel laat, sneeuw geruimd. 

• Helaas moeten wij constateren dat beplantingen niet zelden uitgroeien 
tot grote bomen die alle doorkijk belemmeren.  
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Mogelijke oplossingen 
 

• Er is een gemeentelijke planning voor onderhoud van wegen. Er zou 
een overleg met Plaatselijk Belang moeten komen of die planning 
overeenkomt met de plaatselijke wensen. Stel die planning zonodig bij. 
Bijzondere aandacht hierbij vragen we voor de diverse kleine straatjes 
en steegjes.  

• Breng bij renovatie van straten waar mogelijk de gewenste patronen 
van het straatwerk terug in Hindelooper stijl. In alle gevallen zullen de 
oude straatpatronen niet meer bruikbaar zijn, maar bekijk in ieder geval 
bij ieder (her)stratingsproject in hoeverre deze oude patronen 
inpasbaar zijn in de huidige tijd. Bij de Stichting Stadherstel Hindeloopen 
zijn diverse voorbeelden aanwezig wat in Hindeloopen wel of niet 
passend is. 

• Enkele rustpunten in de vorm van bankjes op de zeedijk zou een 
aanwinst zijn voor Hindeloopers en toeristen. 

• Op zich is er niets mis met de antislip-strippen op de Wipbrug in de 
Wipbrugsteeg, zij het dat de antisliplaag op diverse plaatsen loslaat. 
Maar met name bij sneeuwval werken die antislipstrippen onvoldoende 
en is de brug vaak niet toegankelijk.  De aloude schreplatten aan de 
zijkanten van de brug zouden weer terug moeten komen. Bovendien 
behoren de schreplatten bij de brug.  

• Bruggen, bankjes, straatlantaarns en verwijzingsborden dienen er netjes 
en goed onderhouden bij te staan en zouden eens per jaar 
schoongemaakt moeten worden. 

• Het onderhoud van het openbaar groen is een verantwoordelijkheid 
van de Gemeente. Dat het er netjes bij moet staan is een must.  

• Bij onkruidbestrijding moet er meer aandacht zijn voor kleine openbare 
paden. Daarnaast zouden acties om ook de inwoners zelf te activeren 
om “hun paadje” schoon te houden een welkome bijdrage zijn om 
Hindeloopen netjes te houden. 

• Maak gezamenlijk (Particulieren, Plaatselijk belang, Gemeente en zo 
mogelijk Wetterskip) een herstelplan voor de walbeschoeiingen. In een 
dergelijk plan kan ook het eventuele achterstallige onderhoud 
meegenomen worden. De gemeente zou daar een voortrekkersrol in 
kunnen/moeten spelen. 

• Tot nu worden de bruggen in Hindeloopen gestrooid door vrijwilligers. 
Prima!! Maar als er geen vrijwilligers zijn ontslaat dit de Gemeente niet 
van de verplichting deze bruggen gangbaar te houden. 

• Bij zware sneeuwval zouden de kleinere straatjes en steegjes met kleiner 
materieel sneeuwvrij gemaakt moeten worden. 
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Suggestie ten aanzien van doorkijkjes:  
 
Inventariseer waar overmatige begroeiing hinderlijk is. Inventariseer of daar 
ook regels voor zijn of voor opgesteld kunnen worden. Voer acties om de 
bewoners bewust te maken van dit probleem. Hierbij zou men kunnen 
denken om bijvoorbeeld eens in de 5 jaar alle overbodige en te hoog 
doorgeschoten bomen en struiken langs de diverse sloten te verwijderen. De 
Gemeente zou een hovenier met kettingzaag en andere apparatuur kunnen 
leveren, een groep vrijwilligers zou dan het overbodig groen kunnen afvoeren 
naar bereikbare plaatsen vanwaar het verder afgevoerd kan worden. 

 
Eén van de vele doorkijkjes in Hindeloopen 

 

 
 

Slecht onderhouden walbeschoeiingen  
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Feilichheit 
 
 

 
 
 
 
 

De eigen braandwear ys naat mear 
Ja, dot dweit de Hylper sear 

Fanút Warkum komt no de feilichheit 
En der mutte wy it mar mei dwaen 
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5. Veiligheid 
 

Veiligheid is een relatief begrip. Wat de één als veilig ervaart is voor een 
ander gevaarlijk. Bovendien is veiligheid een breed onderwerp. Voor een 
goed overzicht over dit onderwerp willen we dit hoofdstuk opdelen in drie 
sub-hoofdstukken. 
 

1. Veiligheid algemeen 
2. Verkeersveiligheid 
3. Verlichting 

 
1 Veiligheid algemeen 
 
Huidige situatie 
 
In de gevoerde gesprekken ging het met betrekking tot het onderwerp 
“Veiligheid” over de onderstaande onderwerpen. 
 

• Rampenplan(nen) 
• Zeewering (dit in relatie tot mogelijke dijkverhoging) 
• Bereikbaarheid van hulpdiensten 
• EHBO en beschikbare hulpmiddelen zoals AED (automatische externe 

defibrillator) 
• Gladheidsbestrijding 
• Brandweer 

 
Knelpunten 
       

• Rampen plan(nen) is een gemeentelijke taak. 
• Zeewering is een taak van Wetterskip. 
• Soms zijn de straten door geparkeerde auto’s moeilijk toegankelijk voor 

hulpdiensten. 
• AED apparaten worden als een gemis ervaren. 
• Er is in Hindeloopen geen brandweerkorps meer. 

 
 
 
 
 
 
 
Mogelijke oplossingen 
       

• Zorgen dat er in Hindeloopen gebruik kan worden gemaakt van AED 
apparaten. Daarbij moet er de nodige aandacht zijn voor mensen die 
daar mee kunnen omgaan. 
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• Door het ontbreken van de plaatselijke brandweer zullen de aanrijtijden 
van de brandweer vanuit Workum toenemen. Het zou goed zijn in 
Hindeloopen voorlichting te geven hoe men preventieve maatregelen 
kan treffen om brand te voorkomen.  

• Hindeloopen kent vele sloten en vaarten. Het gebeurt niet zelden dat 
kinderen te water raken. Op echt gevaarlijke plekken b.v. waar hoge 
walbeschoeiïngen zijn, zou het raadzaam zijn om die te voorzien van 
uitklimladders. Mogelijk moeten op gevaarlijke plekken 
reddingsmiddelen worden opgehangen. In het kader van “twee 
vliegen in één klap” zou men ook kunnen denken om dergelijke 
plaatsen te voorzien van “steppen”. (steppe= een in het water 
uitgebouwd plankier dat vroeger gebruikt werd om gemakkelijker bij 
het water te kunnen komen voor bijvoorbeeld het uitspoelen van de 
was)  

• Mogelijk is het een idee om op een centraal punt (onder toezicht) 
zandbakken te plaatsen zodat mensen zelf paden en stoepen kunnen 
strooien. 

 
2 Verkeersveiligheid 
 
Huidige situatie 
 

• De verkeersveiligheid is in Hindeloopen in het algemeen goed te 
noemen. Een aantal verbeterpunten (éénrichtingsverkeer) op dit 
gebied is in bespreking in het kader van de parkeerplannen. Daarnaast 
denken we dat een goede handhaving van het niet meer parkeren op 
de wegen die rond de oude kern lopen de veiligheid ten goede zal 
komen. 

• Vanaf Oude Weide tot Nieuwe Weide loopt een voetpad met 
verhoogde trottoirbanden 

• Hetzelfde is het geval langs de Molenstraat en diverse voetpaden op 
de Stadsweide/Weidestraat en in plan Indijk 

• Enige jaren geleden werd langs de rondweg en een stuk Westerdijk op 
verzoek van Hindeloopen een half verhard voetpad aangelegd. 

• Op de Nieuweweg en de Molenstraat en bij diverse stoepen op 
Stadsweide/Weide- straat en plan Indijk worden één keer per week de 
afvalcontainers verzameld op het voetpad. Zie foto’s 

 
 
 
 
Knelpunten 
 

• Een aantal onveilige kruisingen van de Westerdijk. 
• De genoemde voetpaden zijn niet bruikbaar voor minder-validen met 

rolstoel of rollator en juist die mensen zijn gebaat bij een trottoir. 
• Bij het voetpad tussen Meenscharsweg en Nieuwe Weide wordt de 

aansluiting op de rijweg bij de Nieuwe Weide als onveilig ervaren. 
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• Het is niet duidelijk voor wie het half verharde voetpad langs de 
rondweg bedoeld is. 

• Het half verharde pad langs de rondweg is vaak, door regen en/of 
opdooi zacht en het is niet duidelijk of dit pad bedoeld is voor 
voetgangers of fietsers. 

• Het wandelpad langs het voetbalveld/Indijk is voor invaliden 
nagenoeg niet bereikbaar. 

• Op genoemde afvalverzamelplaatsen is het voetpad niet toegankelijk 
als daar containers staan. Met name voor minder-validen is dat een 
probleem. 

• Het fietspad langs de Oosterdijk is van de spoorwegovergang tot 
Lange Leane voorzien van witte asstrepen. Deze ontbreken op het 
fietspad van de spoorwegovergang tot Hindeloopen. 

 
Mogelijke oplossingen  

 
• De kruisingen van de ‘Westerdijk – Meenscharsweg’, ‘Westerdijk - Oude 

Weide’, ‘Westerdijk -Nieuwe Weide’ voorzien van verkeersremmende 
maatregelen (b.v. verhoogde kruisingen) Zie figuur 2  

• Nadrukkelijk aandacht schenken aan de nieuwe ontsluiting van de 
Stadsweide/Weidestraat. Zo nodig hier gelijk verkeersremmende 
maatregelen treffen. 

• Het voet/fietspad vanaf Meenscharsweg tot Nieuwe Weide een 
duidelijke status geven. Op beide einden van dit voetpad een 
hekwerkje plaatsen zodat men niet vanaf het voet/fietspad zomaar de 
weg kan oversteken. Zie figuur 2 

• Maak van het halfverharde pad langs de rondweg en een gedeelte 
van de Westerdijk formeel een voetpad zodat het duidelijk is dat 
fietsers op de weg moeten. Er zou nagedacht moeten worden of dit 
pad beter van een ander materiaal kan worden voorzien. Mogelijk zijn 
schelpen beter. 

• Voorzie de voetpaden (Westerdijk, Molenstraat en de diverse 
voetpaden op Stadsweide en plan Indijk) aan begin en eind van een 
verlaagde trottoirband (invalide- oprit) zodat deze toegankelijk zijn voor 
minder-validen, die daardoor niet meer op de rijweg hoeven . 

• Een ander soort hekwerk bij toegang van het voetbalterrein zodat ook 
invaliden dit wandelpad kunnen gebruiken. 

• Een ander passende plek voor het verzamelen van de afvalcontainers 
zoeken. 

• Op het fietspad langs de Oosterdijk ook witte asstrepen aanbrengen 
op het gedeelte van de spoorwegovergang naar Hindeloopen. 
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                     Een voetpad is voor voetgangers! 
 
 
 

 
                                                                            Wachten tot ik er langs kan 
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Figuur 2 Gevaarlijke situaties langs de Westerdijk 

 
3 Verlichting
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uidige situatie H

 
• Op een aa

geplaatst.
ntal plaatsen in Hindeloopen zijn destijds “oude” lantaarns 

 

uwe 
oldoende van 

de lantaarns uit de jaren zeventig van de vorige eeuw geven te 
 licht. 

anbrengen ondweg en de fietsroute naar 

 dit 
 op 

• Langs ‘t Oost is in het kader van renovatie van de oude haven 
passende verlichting aangebracht. 

• Verder staan er in en om de oude kern diverse soorten 
verlichtingsmasten die evenzoveel kleuren licht geven. 

• De fietsroute naar het station (fietspad Oosterdijk en Lie
Klazesleane van spoorwegovergang naar station) is onv
verlichting voorzien. 

• Langs de rondweg, die langzamerhand als bebouwde kom wordt 
ervaren, zijn maar enkele lichtpunten. 

 
Knelpunten 
 

• De ou
weinig

• De vele soorten lantaarns met even zovele soorten licht geven een 
rommelige indruk wat niet past bij een oude kern als Hindeloopen. 

• De fietsroute naar het station en de rondweg zijn met name in de 
nachtelijke uren te donker. 

 
Mogelijke oplossingen 
 

• Meer verlichting a
station.  

langs r

• De oude stadskern zou voorzien moeten worden van passende 
openbare verlichting welke voldoende licht geeft in de nachtelijke 
uren. Voor verdere uitwerking  van dit onderwerp verwijzen we in
visieplan graag naar het verlichtingsplan van Plaatselijk Belang, wat
dit moment in bespreking is.  
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Gasten fan om útens 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremden komme graich yn Hylpen ús stea 
De twaa kampings en it Bad op de seadyk, 

Ys fôr ús gasten in lik paradys 
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6. Toerisme en recreatie 
 
Huidige situatie 
 
Jaarlijks bezoeken vele toeristen Hindeloopen. Deze bezoekers zijn dan ook 
belangrijk voor Hindeloopen. Er kan gerust gesteld dat het toerisme “de” 
economische kurk is waar Hindeloopen op drijft. Ondanks dat de komst van 
vele bezoekers soms wel eens zijn nadelen heeft kan Hindeloopen niet zonder 
toerisme. Zonder toerisme zou Hindeloopen snel afglijden naar een 
“slaapstad”.  
 

• Voor de dagtoerist is het van groot belang dat Hindeloopen, zoals wel 
gezegd wordt, “er als een plaatje” bij ligt.  

• Essentieel voor de dagtoerist is dat men de auto of bus op redelijke 
afstand van de kern kwijt kan. Bij het hoofdstuk parkeren wordt al 
vermeld dat in dit visieplan niet zal worden ingegaan op het huidige 
parkeerbeleid omdat dat volop in ontwikkeling is. Voor ideeën en 
plannen in de verdere toekomst verwijzen wij graag naar ons hoofdstuk 
parkeren. 

• Voor de verblijfstoerist zijn de campings, zomerhuisjes en pensions van 
belang. Het uitbreiden of in stand houden van deze accommodaties is 
afhankelijk van vraag en aanbod en is mede afhankelijk van het 
niveau van de betreffende accommodatie. Dat is echter in de eerste 
plaats een verantwoordelijkheid van de betreffende ondernemer. 
Verder zijn alle zaken genoemd bij dagtoerisme ook voor de 
verblijfstoerist van belang.  

• De watertoerist vanaf het IJsselmeer komt terecht in de jachthaven of 
de oude Hindelooper haven. De één kiest voor de jachthaven met 
voorzieningen. Een ander geeft de voorkeur aan de gezelligheid van 
de oude haven met minder voorzieningen. Voor beiden geldt dat de 
zaken genoemd bij dagtoerist in meer of mindere mate van belang zijn 
voor deze groep toeristen. 

•  De verhoging van de Kruislingsbrug en Spoorbrug geeft nieuwe 
mogelijkheden voor Hindeloopen. 

• In het kader van het Fryske Marren-project zijn de 
aanlegmogelijkheden langs de Indijk verbeterd.  

• Over de signalen over een nieuwe vaarweg van Hindeloopen naar 
Workum wordt positief gedacht. Dit zal een bezoek aan Hindeloopen 
van de watersporter kunnen bevorderen. Voorwaarde om deze groep 
toeristen naar Hindeloopen te trekken is goede voorzieningen. Vóór de 
brug in de Suderseewei wordt daar al op ingespeeld door 
Skipsmaritiem   

 
Knelpunten 
 

• Onvoldoende activiteiten 
• Hindeloopen heeft beperkte wandelmogelijkheden 
• Een verhard wandelpad over de dijk rond Hindeloopen wordt gemist. 
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• Ontbreken van bankjes op de zeedijk rondom Hindeloopen. 
• Wandelroute over dijk rond Hindeloopen niet toegankelijk voor minder 

invaliden. 
• In het hoofdseizoen en bij grootschalige evenementen te weinig 

parkeerruimte 
• Voor de watertoerist vanaf de binnenwateren zijn er onvoldoende 

voorzieningen zoals vuilwaterafgiftepunten, toilet, watertappunten en 
aansluitingen voor elektra. 

• De openingstijden van de sluis zijn te beperkt en vaak onvoldoende 
bekend. 

• Te weinig luxe bungolows/zomerhuisjes. 
 
Mogelijke oplossingen 
 

• Om meer toeristen te trekken, of minimaal het huidige aantal toeristen 
op peil te houden, is het van belang dat er met enige regelmaat 
activiteiten/evenementen worden georganiseerd. Dit zal men in 
Hindeloopen zelf moeten oppakken. Een gemeente kan dit hooguit 
ondersteunen. 

• Plaatsen van bankjes op de zeedijk rondom Hindeloopen. 
• Zorgen dat invaliden ook gemakkelijk op de zeedijk kunnen komen 

d.m.v. het aanleggen van opritten (bv bij de Reddingloods).  (zie ook 
strand) 

• Nadenken over wandelmogelijkheden in of om het natuurgebied de 
“Stoenkherne”. 

• Blijvend aandacht houden voor het project “oude paden nieuwe 
wegen” 

• Naar aanleiding van het vorige visieplan “Het Witboek” zijn de hekken 
op de zeedijk voorzien van klaphekjes.  Nu nog een gehele of 
gedeeltelijke verharding over de dijk rond Hindeloopen zou een goede 
en logische volgende stap zijn om de zeedijk op te waarderen tot een 
toeristisch aantrekkelijke wandelroute.  

• Zorgen voor meer parkeermogelijkheden in het hoogseizoen en met 
evenementen. Zie hiervoor hoofdstuk “parkeren”. 

• Een vuilwaterafgiftepunt aanleggen langs de Indijk achter het 
voetbalterrein. Mogelijk kan dat direct aangesloten worden op de 
overstortput.  

• Verruiming van de openingstijden van de sluis en dit beter bekend 
maken. B.v aangeven bij campings, jachthaven en nabij Koudum en 
eventueel nabij Workum (als er een nieuwe vaarweg naar Workum 
komt)  

• Voor uitbreiding parkeermogelijkheden zie hoofdstuk parkeren. 
• Toiletaccommodaties dichter bij de ligplaatsen van de schepen 
• Stroom en watervoorzieningen in de nabijheid van deze ligplaatsen is 

vandaag de dag een must. Tot nu toe is dat niet in de nabije omgeving 
van de Indijk voorhanden. 
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• Het brede water “de Greft” en de aangrenzende “Hellingsvaart” 
bieden veel mogelijkheden voor meer aanlegplaatsen. Met een pad 
(een soort Achtvoet), zou langs “de Greft” prima met de kop naar de 
wal kunnen worden aangelegd. Op deze manier is daar een soort 
binnenhaven te creëren. Een toiletaccommodatie in de directe 
omgeving is dan wel een must. Aangaande het aanleggen in de Greft 
is een prima combinatie te maken met het geschetste parkeerplan 
tussen de Greft en de Meenscharsweg. Zie hiervoor hoofdstuk 
parkeren. Zie figuur 3 

• Ook langs de Achtvoet is een mooie aanlegmogelijkheid voor de 
watertoerist. Een watertappunt en zo mogelijk een plek waar de 
chemische toiletten geleegd kunnen worden zou daar wenselijk zijn. 

• Bouw mogelijk maken van luxe bungalows/zomerhuisjes.(bv grond 
Westerdijk 7a) 

 
Suggestie: De gezamenlijke ondernemers zouden een collectief kunnen 
vormen. Een dergelijk collectief zou kunnen fungeren als een soort (binnen) 
havenvereniging om alle zaken langs de gemeentelijke kades te beheren.  
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Straand 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saand en straand 
Twisken wetter en laand 

Heart by ús Hylpen 
As de haiven by ‘t Oast 
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7. Strand 
 
Huidige situatie 
 
In vroegere jaren was er langs de westkust van Hindeloopen een redelijk 
groot strand. En door de gunstige diepte voor het zwemmen voorzag dit 
strand in de behoefte van eigen inwoners en gasten. Door uiteenlopende 
oorzaken (mede door menselijk ingrijpen) is dat strand tot een smalle strook 
gereduceerd.  
 

• Een jaar of 15 geleden is een poging gedaan het strand te vergroten. 
Op zich een goede poging, ware het niet dat er toen gebruik is 
gemaakt van materialen (wilgentakken tussen palen gevlochten) die 
het zand niet lang konden vasthouden.  

• Sinds 1912 staat op de dijk het Badpaviljoen. In de tijd dat het 
gebouwd werd dachten de ondernemers dat Hindeloopen zich tot 
een soort Scheveningen zou kunnen ontwikkelen. Maar ondanks dat 
Hindeloopen goed bekend staat als badplaats is de verwachting dat 
het zich zou ontwikkelen tot een soort Scheveningen niet uitgekomen. 

•  De woonarken behorende bij het Badpaviljoen worden als een zeer 
negatief object ervaren. 

• Ook zijn er twee campings langs de kust die voor een groot deel hun 
bestaansrecht ontlenen aan het strand/kust/IJsselmeer. 

• Zoals bekend heeft de Stichting Stadsherstel een groot plan 
gelanceerd achter de Westerdijk. Een onderdeel van dit plan betreft 
herstel van de “Hoofden”. 

 
Knelpunten  
 

• Nagenoeg al het aangebrachte zand is inmiddels weggespoeld en 
Hindeloopen heeft alleen nog maar een mini-strand.  

• Van de oude authentieke hoofden is nagenoeg niets meer over. Van 
de later aangebrachte zandkeringen/hoofden staan alleen nog wat 
palen, hetgeen een verwaarloosde indruk geeft. 

• Er is langs de kust geen enkele vorm van voorzieningen. Toiletten en/of 
douches zijn niet aanwezig.  

• Strand is onvoldoende bereikbaar voor minder-validen (rolstoel, rollator) 
• Met name de woonarken bij het Badpaviljoen hebben een  negatieve 

uitstraling 
 
 
 
 
Mogelijke oplossingen 
 

• Meer strand is een wens van velen en is goed voor de toeristenindustrie. 
Als er pieren/hoofden worden aangelegd dan komt het zand vanzelf 
wel, zo heeft de geschiedenis geleerd. Voorwaarde bij het maken van 
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pieren, golfbrekers of hoofden, hoe men ze maar wil noemen, is wel 
dat er duurzame materialen gebruikt worden en niet zoals de laatste 
keer een pier van wilgentenen. Gelet op het feit dat de natuur zijn 
eigen tempo heeft om strand aan te maken willen we niet uitsluiten dat 
er in eerste instantie zand aangebracht moet worden. Maar dat is, 
indien er goede pieren worden aangelegd, dan maar eenmalig.  

      Opmerking 1:  
Naar ons idee zou het breken van de golven door middel van pieren 
en een barrière van zand (strand) opwerpen mogelijk ook nog goed in 
te passen zijn in de  

      nieuwe visie op kustverdediging en peilverhoging van het IJsselmeer. 
      Opmerking 2:  

Wens voor meer strand sluit prima aan bij de wens van SSH(Stichting 
      Stadsherstel Hindeloopen) om de  “Hoofden” weer terug te brengen. 
• Bij een strand horen voorzieningen. Hierbij wordt in de eerste plaats 

gedacht aan een voorziening waar de bezoekers hun afval kwijt 
kunnen. Of er nu al of geen extra strand wordt gecreëerd, een goede 
voorziening voor afval is een must. Eventuele stranddouches zouden 
mooi zijn maar is geen eerste vereiste. Een toilet-accommodatie 
(mogelijk zijn er combinaties te maken) is wel een must. 

• De toegang tot het strand lijkt met de huidige aanwezige trappetjes 
voldoende. Alleen het trappetje ter hoogte van de Meenscharsweg 
zou beter kunnen. Verder willen we opmerken dat voor minder-validen 
het een plus zou zijn dat zij op één of andere manier gebruik zouden 
kunnen maken van de oprit enkele meters naast de Meenscharsweg. 
Deze groep, die ook graag wil recreëren, is nu aangewezen op de oprit 
nabij camping Hindeloopen. Mogelijk lijkt dat voldoende, maar voor 
minder-validen kan de afstand (te) groot zijn. Een tweede mogelijkheid 
voor die doelgroep lijkt wenselijk. Met een smal veerooster (B.v.1.20 m 
breed) in de huidige oprit zou de toegang al een stuk verbeterd 
worden. In combinatie met een parkeergelegenheid naast 
Meenscharsweg     (zie hoofdstuk parkeren) zou bovendien de 
gebruikslengte van het strand aanmerkelijk uitgebreid worden. 

• In de diverse gesprekken is geconstateerd dat de directe omgeving 
(badpaviljoen), nu niet direct de schoonheidsprijs verdient. Met name 
de verloederde woonarken in de Westervaart is velen een doorn in het 
oog. Dit is absoluut geen visitekaartje voor Hindeloopen. 

• Met name camping Hindeloopen heeft mogelijk ook belang bij een 
beter strand. Ook hier geldt dat het een private partij betreft, waardoor 
we er bij “mogelijke oplossingen” niet verder op in gaan. Dat sluit 
echter niet uit dat bij eventuele uitwerkingen de campings er bij 
betrokken worden. In bepaalde gevallen kan men denken aan PPR 
constructies (Product, Process, Resource, model voor bedrijfsvoering.) 
De enige voorwaarde vooraf hierbij zou moeten zijn “strand en zeedijk 
moeten te allen tijden gratis en openbaar toegankelijk blijven. 
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Circa 1935 

 
 

Zoek de verschillen 
 

 
                                                                                             Nu  
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Jeugd en Skoele 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De beide skoelen, jin binne ut Hylpen wei, 

de bòrn leare no meiïnerm oen de Meenscharwei. 
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8. School en jeugd 
 
Huidige situatie 

  
• Vroeger waren er in de oude stadskern 2 scholen en een kleuterschool. 

Nu gaan de kinderen in de nieuwbouwwijk “plan Indijk” naar school. 
Ook het kleuteronderwijs is sinds de Wet Basisschool geïntegreerd in de 
basisschool.  

• De peuters vinden onderdak in een lokaal aan de Oude Weide. 
Financieel hebben zij het moeilijk. 

• Vroeger was heel Hindeloopen een speelplaats. De straat werd niet 
zelden gebruikt om te spelen. Maar de tijd, dat dit verantwoord was, 
ligt al ver achter ons. Het huidige verkeer laat dat niet meer toe. Met 
name voor de kinderen in de oude kern is er geen mogelijkheid om in 
een min of meer beschermde omgeving te spelen.  

• Vele jaren moesten de jongeren in Hindeloopen een eigen ruimte 
ontberen. Sinds enkele jaren worden er onder leiding van “Jûngfolk 
Hylpen” in groepsverband weer activiteiten voor een jongerengroep 
georganiseerd. 

• De (verplichte) voor- en naschoolse kinderopvang wordt in 
Hindeloopen uitgevoerd door Kinderopvang ZW-Friesland. Doordat er 
te weinig gastouders in Hindeloopen zijn, moeten ouders die hun 
kinderopvang via dit bureau regelen niet zelden hun kinderen naar 
Workum of Koudum brengen. Dit is voor velen een omslachtig 
gebeuren. Daarnaast worden vele kinderen, al of niet gedwongen 
door de omstandigheden, opgevangen door Aete’s en Ame’s. 

 
Knelpunten 
 

• Een eigen kinderopvang in Hindeloopen zou dan ook meer dan 
wenselijk zijn. 

• In de gevoerde gesprekken kwam naar voren dat vanuit de school 
positief gedacht werd over het “brede schoolprincipe” Dat werd 
gezien als de gewenste schoolvorm. 

• De peuterspeelplaats kan door de hoge huur, energiekosten e.d. het 
hoofd niet meer boven water houden. Zij zijn naarstig op zoek naar een 
betere (goedkopere) locatie.  

• Een speelplaats in de oude kern voor de jongste inwoners is iets waar 
veel naar gevraagd wordt.  

• De oudere jeugd, 12-18 jaar, heeft geen (eigen) onderkomen in 
Hindeloopen. Er zijn wel gesprekken gaande voor een onderkomen in 
de voormalige brandweerkazerne maar daarover is nog niets 
concreets. 

 
  
  
    
    

 [43



Visieplan Hindeloopen 

Mogelijke oplossingen  
  

• De peuters, kinderopvang en oudere jeugd zouden onderdak kunnen 
vinden in één gezamenlijk onderkomen. Achter de school is de 
leegstaande brandweerkazerne. Ook rond de school zelf is met enige 
creativiteit nog wel iets mogelijk. De school wil graag naar het brede 
school concept. Daarnaast is aan de school ook nog een sportlokaal 
voor handen, dat eventueel benut kan worden voor sport en spel voor 
alle in dit hoofdstuk genoemde groepen. Het moet toch mogelijk zijn 
om deze vier losse puzzelstukjes in elkaar te passen zodat daar een 
locatie ontstaat voor de jongeren van  4 tot 18 jaar. Opmerking: 
Eventueel zou, indien nodig, ook nog een aangrenzende woning voor 
kinderopvang dienst kunnen doen. Al met al zou dan een prachtig 
“multikindercentrum” kunnen ontstaan zodat ouders niet meer van hot 
naar haar hoeven te reizen om hun kinderen te brengen waar ze 
moeten zijn. 

• Een geschikte locatie voor een speelplaats in de oude kern zou het 
onbebouwde stukje grond achter de seniorenwoningen aan de 
Molenstraat zijn. Dit ligt tussen de bebouwing en nagenoeg de gehele 
dag in de zon. Het is van twee kanten goed bereikbaar en is vrij 
gemakkelijk te omheinen. Samengevat: een prima locatie voor een 
speelplaats. 

 
 

                

4 tot 12j 
0 tot 4j 

 

 
                                   Spelende kinderen onder toezicht van senioren? 
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Iisbaen  
 

 

 
 
 

As de winter komt yn it laand 
Hewwe wy niks oen ús straand 

Den tynkt de Hylper naat oen letter 
Mar wòl ride of pykje òp it feste wetter 
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9. IJsbaan 
 

Huidige situatie 
 

• Hindeloopen heeft een actieve ijsclub die als er ijs is met regelmaat 
schaatswedstrijden en andere ijs-evenementen organiseert. Als de 
temperatuur onder nul zakt ontwaakt deze club en worden de 
draaiboeken uit de kast gehaald. 

• In Hindeloopen is men wat het schaatsen betreft afhankelijk van hoe 
snel en waar moeder natuur een ijsvloer neerlegt. Doorgaans was in het 
verleden het water achter de jachthaven langs de rietkraag de locatie 
waar snel een ijsvloer voor handen was. Door verzanding en het 
handhaven van een lager waterpeil in de wintermaanden is het nog 
maar zelden dat in een vroeg stadium een ijsbaan kan worden 
gemaakt.  

• Het komt niet zelden voor dat bij korte winters rondom Hindeloopen op 
ijsbanen geschaatst kan worden terwijl dat in Hindeloopen dan nog 
niet mogelijk is. 

 
Knelpunt 

• Een ijsbaan wordt node gemist. Ook de IJsclub wil graag een ijsbaan. 
 
Mogelijke oplossingen 
 
Hindeloopen, met de ijsclub voorop, zou graag over een ijsbaan beschikken. 
Hierbij wordt in eerste instantie niet gedacht aan een ijsbaan voor grote 
wedstrijden. De gedachten gaan meer uit naar een locatie waar vrij snel 
recreatief geschaatst kan worden. Hieronder een aantal mogelijkheden. 
Opgemerkt hierbij: Indien het peil van de omringende sloten lager is dan de 
ijsbaan zal het water op de ijsbaan gemakkelijk weglekken. Met het oog op 
dit probleem lijken de laatste twee opties het meest realistisch. In de andere 
gevallen zal gezorgd moeten worden voor een waterdichte ondergrond. 
 

• Langs de rondweg ligt een parkeerterrein wat gedeeltelijk in het asfalt 
ligt. Dit parkeerterrein is in de wintermaanden waarschijnlijk niet geheel 
nodig voor auto’s.  

• Bij de Westerdijk ligt een stukje opgespoten land waar nu een paar 
schapen en struisvogels lopen. Hier zou zonder al te grote investeringen 
een recreatieve ijsbaan kunnen worden gemaakt. Eventueel is dit te 
combineren met parkeren op hoogtij- dagen. Zie ook hoofdstuk 
“Parkeren”   

• Tussen voetbalterrein en rondweg ligt circa 6 ha weiland. Hier zou 
voldoende ruimte (b.v. langs het fietspad) zijn om een ijsbaan aan te 
leggen. Dit zou mooi aansluiten bij het voetbalterrein. Een ijsbaan is 
daar goed te combineren met extra parkeerruimte. 

• Ook het oude voetbalveld achter de zeedijk wordt wel genoemd als 
locatie voor een ijsbaan. 

 [46



Visieplan Hindeloopen 

• In een grijs verleden was de zogenaamde “earste plasse” (gelegen 
achter de jachthaven richting “stoenkherne”) de locatie waar het ijs 
snel sterk was. Deze is inmiddels dicht- gegroeid. Het opengraven van 
de “earste plasse” is een wens van vele Hylpers. 

• Op steenworp afstand van de zogenaamde “earste plasse’ is het 
zogenaamde ‘Gea’. Daar zou men vrij gemakkelijk een zelfde situatie 
kunnen creëren als voorheen bij de ‘earste plasse’. Nog verder 
redenerend zou je de sloten van het natuurgebied vrij gemakkelijk 
kunnen benutten voor schaatsen in de natuur (voorbeeld de 
Weerribben). Hierbij is men evenwel afhankelijk van de jachthaven 
(toegang) en van staatsbosbeheer (eigenaar). 

 
 
      Figuur 4 Mogelijke locaties voor ijsbaan  
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Parkearje 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hylpen, al mennich jieren aald 
Ys boud yn de tiid fan hyngst en wyn 

Ús auto passet der spytich genòch naat yn 
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10. Parkeren 
 
Vooraf 
 
Gelet op het feit dat het in dit hoofdstuk gaat om een zaak die op dit 
moment volop in beweging is hebben we hier de indeling in huidige situatie / 
knelpunten / mogelijke oplossingen losgelaten en volgt meer een algemeen 
verhaal.  
 
Op het op dit moment in bespreking zijnde parkeerbeleid willen wij in dit 
visieplan niet verder in gaan.  
Gezien de toenemende mobiliteit en de beperkte ruimte binnen de stadskern 
zal voor de nabije toekomst gezocht moeten worden naar alternatieven voor 
parkeren. 
Wel willen we in dit visieplan verder kijken dan de invulling van het huidige 
parkeerbeleid.  
 
Uitgangspunten 
 

• Uitgangspunt bij het zoeken naar alternatieven/uitbreiding is, conform 
de huidige opvatting: bewoners gratis parkeren in of zo dicht mogelijk 
bij woonkern(en).  

• Verblijfstoeristen in de oude kern (hotel en pensions) zien we dan als 
tijdelijke bewoners (die betalen immers ook al toeristenbelasting).  

• Voor dagtoeristen moet er voldoende mogelijkheid zijn om hun auto 
voor een dag, of korter, te parkeren. Als dat gratis kan, zou dat mooi 
zijn, maar in dit visieplan willen wij betaald parkeren voor dagtoeristen 
ook niet uitsluiten.  Gelet op de onderlinge concurrentie tussen de 
diverse kernen in de gemeente zal dat wel in gelijke verhouding 
moeten zijn als in de andere kernen in de gemeente. Het moet niet zo 
zijn dat Hindeloopen de melkkoe voor het betalen van het 
gemeentelijke parkeerbeleid is of wordt.  

• Wat men echter ook bedenkt, het echte parkeerprobleem, te weinig 
parkeerplaatsen, zal nooit binnen de postzegel van Hindeloopen op te 
lossen zijn. In dit visieplan willen wij dan ook een aantal mogelijkheden 
voor uitbreiding van parkeerruimte noemen. 

 
Parkeren op voormalig voetbalveld 
 
In nagenoeg alle gesprekken kwam het oude voetbalveld aan de westkant 
van Hindeloopen achter de dijk naar voren als beste locatie voor uitbreiding 
van de parkeermogelijkheden. Op zich is dit al een vrij oud plan. 20 jaar 
geleden zijn ook al pogingen ondernomen om daar een parkeerterrein te 
krijgen. Ook de Stichting Stadsherstel heeft in haar plan (dat meer omvat) 
daar een parkeerterrein gedacht. Nu is het duidelijk dat het Waterschap in 
het al of niet realiseren van een dergelijk plan een cruciale rol zal spelen en 
mogelijk niet staat te trappelen om parkeren achter de dijk mogelijk te 
maken. Wetende dat rondom het IJsselmeer buitendijks gebouwd wordt en 
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het hier slechts om buitendijks parkeren van auto’s gaat moet het toch 
mogelijk zijn hierover met elkaar op één lijn te komen. Bovendien is dit plan in 
vele variaties en in combinatie met andere zaken uit te voeren. Als voorbeeld 
willen we de mogelijkheid noemen om deze parkeermogelijkheid te 
combineren met een ijsbaan. Zie hiervoor hoofdstuk IJsbaan. 
 
Uitbreiden van de Mekuljes 
 
De Mekuljes is “het” parkeerterrein voor Hindeloopen. Daar is ruimte 
voldoende voor uitbreiding van de parkeerruimte. Eventueel is de 
schapenweide tussen de Mekuljes en  Hindeloopen  goedkoop in te richten 
als parkeerterrein. Bijvoorbeeld met doorgroeistenen en dan alleen gebruiken 
als overloop en voor parkeren bij evenementen. Dat zou het voordeel 
hebben dat mede gebruik als schapenweide in stand kan blijven waardoor 
er ook minder onderhoudskosten zijn. 
 
Parkeren grasveld Meenscharsweg 
 
Het is bekend dat er gesproken is over parkeeruitbreiding langs de 
Meenscharsweg. Dat ging echter over parkeren in het groen met de auto’s 
voor de woningen met parkeervakken haaks op de straat. Dit stuitte op grote 
bezwaren van de bewoners. Reden dat daar toen voor gekozen is was dat 
het tegenover liggende grasveld tijdelijk bestemd was voor noodwoningen 
tijdens de nieuwbouw van de Stadweide. Die noodwoningen zijn echter van 
tijdelijke aard.  

 
Voor de nabije toekomst zou het tegenoverliggende grasveld, dus tussen de 
straat en de Greft, prima mogelijkheden bieden voor uitbreiding van 
parkeerruimte. Eventueel kan dit vrij simpel met gedeeltelijke verharding van 
doorgroeistenen. Tevens zijn er diverse combinaties met groen, looppad, 
toilet-accommodatie en aanlegplaatsen voor bootjes mogelijk.  
 
Parkeren bij evenementen 
 
Bij evenementen, bijvoorbeeld “Skûtsjesilen”, is er altijd te weinig 
parkeerruimte. Dit werd tot nu toe opgelost door gebruik van het weiland 
naast garage Heeres en door parkeren in de bermen langs de rondweg. Het 
weiland naast Heeres is nu bedrijventerrein en de berm langs de rondweg is 
voorzien van een voetpad. Dus is er dringend behoefte aan tijdelijke 
parkeerruimte. Een goede mogelijkheid daarvoor is op het stuk grond wat 
tussen Westerdijk en plan Indijk (Hanzestraat) ligt, aan de overkant van het 
water. Momenteel heeft dit de bestemming groen en lopen daar schapen en 
een paar struisvogels. Dit stuk grond is opgespoten met zand van een 
uitbreiding van de jachthaven. Dit is overwegend zandgrond en derhalve 
stevig (dus goed berijdbaar). Met een simpele brug is deze locatie prima 
bereikbaar vanaf de Westerdijk. Indien dit terrein alleen gebruikt wordt voor 
parkeren op hoogtijdagen zal hooguit enige verharding nabij de brug nodig 
zijn. Een alternatief voor de brug is een dam naar deze locatie te maken 
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vanaf de Hanzestraat. Indien gewenst is op dit terrein ook zeer goed een 
combinatie te maken met een recreatieve ijsbaan en/of een skeelerbaan. 
Zie hiervoor hoofdstuk IJsbaan  
 
Parkeren tussen rondweg en voetbalterrein 
 
Bij diverse hoofdstukken blijkt dat het oplossen van naar voren gebrachte 
problemen/ideeën moeilijk is binnen de huidige bebouwing. Om vele ideeën 
gerealiseerd te krijgen vindt u elders in dit visieplan een min of meer 
totaalplan (uitbreidingsplan) buiten de huidige bebouwing. Ook het parkeren 
is in dit totaalplan meegenomen. Zie hiervoor hoofdstuk “alles in één plan”. 
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Figuur 5 Overzicht mogelijkheden tot uitbreiding van parkeren 
           Alleen parkeren            Parkeren mogelijk in combinatie met Ijsbaan 
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Ûntwikkeling 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traich komt de tokomst op ús to 
Rap ys it no ferflynd 

Mar fôr altyd stòl ys it ferlyden. 

 [53



Visieplan Hindeloopen 

11. Ontwikkeling 
 
Vooraf 
 
Gelet op het feit dat het in dit hoofdstuk gaat om zaken die er (nog) niet zijn 
maar die nog in de ontwikkelingsfase zitten, is hier de indeling in huidige 
situatie / knelpunten / mogelijke oplossingen losgelaten en volgt meer een 
algemeen verhaal. 
 
Stoomtrein 
 
Naar het zich laat aanzien zal binnen niet al te lange termijn er een 
stoomtrein gaan rijden van Sneek naar Stavoren. Naar verwachting zal dat 
project vele duizenden toeristen naar de ZW- hoek van Friesland trekken. 
Nadeel voor Hindeloopen is dat het op enige afstand van deze lijn ligt. Daar 
tegenover staat dat Hindeloopen bekend staat als een stadje dat op het 
gebied van cultuur net iets meer en iets anders te bieden heeft als de andere 
plaatsen in ZW-Friesland. Dat kan een goede reden zijn om 
(stoom)treinreizigers te motiveren op het station van Hindeloopen de 
stoomtreinreis te combineren met een bezoekje aan Hindeloopen. Maar dan 
zal Hindeloopen deze stoomtreinreiziger wel iets moeten bieden wat hen er 
toe kan overhalen om op het station Hindeloopen uit (of in) te stappen. 
Onderstaand een paar ideeën: 
 

• Als men de (stoom)treinreiziger wil verleiden om een bezoek aan 
Hindeloopen te brengen zal een haal- en brengservice een must zijn. 
Als men naar Hindeloopen (ruim een kilometer) moet lopen, zullen 
velen er voor kiezen om door te reizen naar Stavoren. Het mooist zou 
vervoer met nostalgische voertuigen zijn. Hierbij kan gedacht worden 
aan een antieke bus, bus(je) op stoom, paardentram, trekschuit met 
paard, stoomboot(je) of per praam. Naast deze in meer of mindere 
mate authentieke vervoermiddelen zou gedacht kunnen worden aan 
een fietsservice. Bijvoorbeeld huurfietsen op bestelling afleveren op (of 
ophalen van) het station. 

• Naast dit vervoer van station naar Hindeloopen kan ook gedacht 
worden aan het laten varen van een boot, b.v. een “Klipper” of  
“Hylper aak” over het IJsselmeer van Stavoren naar Hindeloopen vice 
versa. Dit zou mooi aansluiten op de (stoom)trein. 

• Rondvaarten op binnenwateren en/of  IJsselmeer zouden een 
welkome aanvulling kunnen zijn op het stoomtreingebeuren. Mogelijk in 
combinatie met Hindeloopen-Stavoren vice versa. 
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Opmerking 1:  
 
Met name in de startfase zal steun nodig zijn. Voor uitvoer van deze ideeën 
zou men aan een vereniging of een collectief van ondernemers kunnen 
denken. 
 
Opmerking 2: 
 
Los van het feit of er al of niet een stoomtrein gaat rijden en los van of er al of 
niet iets van de bovenstaande punten wordt gerealiseerd is een goed en 
duidelijk verwijzingsbord naar Hindeloopen een must. Voor onbekenden is het 
nu een vraag welke kant zij op moeten lopen om in Hindeloopen te komen. 
Dit is al vele jaren aangekaart in diverse overleggen en even zovele jaren is 
dit nooit uitgevoerd. Aan de kosten kan het niet liggen. 
 
 
 

 
 

Is dit geschiedenis of is dit toekomst? 
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Friesemeren-project fase 1 
 
In de afgelopen jaren is wat Hindeloopen betreft de verhoging van de  
Kruislingsbrug en Spoorbrug gerealiseerd. Dit is een welkome ontwikkeling 
voor Hindeloopen geweest. Er kunnen nu grotere boten in Hindeloopen 
komen. Skipsmaritiem heeft daar inmiddels op        ingespeeld met de aanleg 
van jachthaven en winterberging voor de rondwegbrug. Daarnaast zijn in dit 
kader de aanlegplaatsen achter het voetbalterrein verbeterd/uitgebreid.  
 
Friesemeren-project fase 2 
 
 In het kader van het Friesemeren-project 2 wordt inmiddels 
gepraat/nagedacht over een    vaarverbinding tussen Hindeloopen en 
Workum. Hoe dit zich echter zal ontwikkelen is nog niet duidelijk. Maar dat dit 
een welkome aanvulling voor Hindeloopen kan betekenen zal duidelijk zijn. 
En hoe dichter deze nieuwe vaarweg bij Hindeloopen komt te liggen, hoe 
beter dat voor Hindeloopen zal zijn. Een paar punten waarvoor wij in het 
kader van het Friesemeren-project 2 nu al aandacht voor willen vragen zijn: 
 

• Stroom,water en een vuilwatervoorziening bij de aanlegplaatsen 
achter het voetbalterrein 

• Aanleg van ligplaatsen,  met zo mogelijk een toiletaccommodatie, 
langs de Greft en Hellingsvaart 

• Aanlegmogelijkheden, zo mogelijk met stortplaats voor chemisch toilet, 
in de oude stadskern. 

• Een goede vaarverbinding tussen station en Hindeloopen. Dat geeft 
mogelijkheden om ontwikkelingen zoals bij onderwerp stoomtrein zijn 
geschetst op te pakken. 

• Samengevat: bij het realiseren van een vaarroute naar Workum 
ontstaan er voor Gemeente, Hindeloopen en het bedrijfsleven legio 
mogelijkheden om (nieuwe) ideeën op te pakken. Laat men nu samen 
nadenken over deze mogelijke nieuwe ontwikkeling.  

• In fase 1 van het Friesemeren-project is de verhoging van de brug in de 
rondweg door bezuiniging weggestreept. Bij fase 2 zou opnieuw 
bekeken moeten worden om deze brug alsnog te verhogen naar 3 
meter. Dan kan ook Hindeloopen profiteren van de vele miljoenen die 
in de Friesemeren-projecten zijn geïnvesteerd. 

 
Het is algemeen bekend dat de vaargeul naar de haven(s) van Hindeloopen 
regelmatig verzandt. Een van de oorzaken van dit verzanden is het haaks 
liggen van de vaargeul op de heersende windrichting en de Jachthaven die 
het zand als het ware keert. Een oplossing zou zijn een strekdam voor de 
vaargeul te maken zodat het zand niet meer in de vaargeul terecht komt. 
 
 
Een ander probleem van de (oude) haven is de ruimte. De haven is (te) klein 
in oppervlakte. 
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Met name voor de zogenaamde “bruine vloot” is er vaak onvoldoende 
ruimte. Verzoeken van deze categorie schepen om in Hindeloopen aan te 
leggen moeten dan ook met enige regelmaat door ruimtegebrek worden 
afgewezen.  
In het kader van “twee vliegen in één klap slaan” willen we hier in dit visieplan 
de suggestie doen om een strekdam vanaf  “Ids zijn hoofd” in gebogen vorm 
in de richting van de noordelijkste punt van de Jachthaven aan te leggen. 
Aan de binnenkant van deze dam ontstaat dan veel ruimte voor het 
aanleggen van platbodems en andere schepen met geringe diepgang.  
 
Peilverhoging IJsselmeer 
 
Er wordt druk gesproken over een peilverhoging van het IJsselmeer. Hopelijk 
gaat dat niet door want dan kunnen we een streep halen door onze visie 
over het strand. Ook economisch en voor het aangezicht van Hindeloopen 
(vanuit het IJsselmeer) zal die peilverhoging vergaande negatieve gevolgen 
hebben voor Hindeloopen. Wij willen in dit visieplan een ieder die iets kan 
bijdragen aan deze discussie dan ook oproepen zich te verzetten tegen peil- 
(en dijk-)verhoging. Er zijn wel andere alternatieven om de gevolgen van de 
klimaat- veranderingen tegen te gaan. 
 
 
 

 

Figuur 6 Een platbodemhaven 
 
             
   
                                                Platbodems? 
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Stichting tot herstel fan Hylpen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yn Hylpen de graete en de likje serke en in fermenning, 
en hir en der in aalde kommandeurswenning. 

Ek staen der midden yn de aalde stea, 
jitte in paer bûrkeriien, mar sûnder fea. 
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12. Stichting Stadsherstel 
 
Vooraf 
 
De Stichting Stadsherstel Hindeloopen is een zelfstandige stichting die zich tot 
doel stelt het (oude) stadsschoon te bewaren en waar mogelijk te 
bevorderen. 
 
In 2006 werd met duidelijke inbreng van SSH de oude haven door de 
gemeente Nijefurd geheel gerenoveerd. Nu alles klaar is zijn, ondanks dat er 
eerst de nodige kritiek was, de meeste Hindeloopers tevreden met het 
resultaat. 
 
Recent kwam de SSH met een groot plan aan de ZW-kant van Hindeloopen. 
Indien dit plan niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd wil dit niet zeggen 
dat bepaalde onderdelen uit dit plan niet apart kunnen worden uitgevoerd. 
In dit visieplan willen wij er dan ook voor pleiten om snel de keuze te maken of 
dit totaalplan van SSH realistisch is of niet. Mocht een dergelijke keuze 
onverhoopt negatief uitvallen dan pleiten wij er voor om te bekijken welke 
onderdelen wel mogelijk zijn en daar dan mee verder te gaan. 
 
In de gevoerde gesprekken met de bevolking kwam in relatie tot SSH naar 
voren dat de  voorlichting en overleg met de bevolking beter kan.  
 
Verder kwamen er in de gesprekken met de bevolking geen punten/ideeën 
naar voren die strijdig waren met de recente plannen van SSH. In het 
visieplan wordt dan ook meerdere keren verwezen naar deze plannen van 
SSH.  
Dit plan voegen we voor de volledigheid toe als bijlage. 
 
Noot 1: 
In diverse gesprekken kwam ook het (slechte) onderhoud van huizen en 
privégebouwen ter sprake. Met name in een beschermd stadsgezicht  geeft 
dat een negatieve uitstraling. Aangezien het hierbij doorgaans privé-
eigendommen betreft willen wij in het kader van dit visieplan daar niet nader 
op in gaan. Mogelijk ligt hier een taak voor SSH en/of stimuleringsmaatregelen 
vanuit de (gemeentelijke) overheid. 
 
Noot 2: 
Stichting Stadsherstel heeft nog steeds plannen tot het realiseren van een 
molen op de schapenweide nabij de Mékuljes. 
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Musea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sûnder ferlyden naat in tokomst 
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13. Musea 
 
Museum Hindeloopen 
 
Het museum "Hidde Nijland Stichting" was tot voor kort een gemeentelijk 
museum. Vorig jaar werd dit museum verzelfstandigd en kreeg de naam 
"Museum Hindeloopen". Hiermee wordt beter tot uitdrukking gebracht wat 
het museum wil zijn: het centrum voor het tentoonstellen, documenteren en 
conserveren van de rijke Hindelooper cultuur en geschiedenis. Dit is een 
dynamisch proces, omdat deze cultuur nog steeds in ontwikkeling is. 
 
De zorg voor de exploitatie van het museum ligt bij het Stichtingsbestuur. 
Daarnaast is een Vriendenvereniging opgericht die het museum een groter 
draagvlak wil geven in de Hindelooper samenleving. Tegelijkertijd biedt de 
Vriendenvereniging de mogelijkheid om meer activiteiten te ontplooien door 
het rekruteren en opleiden van vrijwilligers. 
 
Het huidige museum trekt 6.000-7.000 bezoekers per jaar. Dat is in vergelijking 
met andere historische musea best behoorlijk. Toch wil het museum zich in de 
toekomst verder ontwikkelen. Dat kan door het museum op de volgende 
onderdelen uit te bouwen: 
 

• Het museum mist een goede ruimte voor wisselende tentoonstellingen. 
Deze tentoonstellingen worden nu in het toch al volle museum 
georganiseerd. Pas in een afzonderlijke ruimte kunnen de werken van 
deze wisselende tentoonstelling goed tot hun recht komen. Deze ruimte 
zou ook gebruikt kunnen worden voor lezingen. 

• De vaste expositie zou uitgebreid moeten worden met een ruimte waar 
een atelier ingericht wordt. Dit gedeelte van de, volop levende, 
Hindelooper cultuur, blijft nog onderbelicht. 

• Het museum mist een passende en eigentijdse ruimte voor een 
garderobe, toiletten en kluisjes. Het is hoogst ongewenst dat bezoekers 
met soms natte kleren en tassen langs de collectie lopen. 

• De bereikbaarheid van het museum voor mindervalide bezoekers 
verdient op korte termijn verbetering. De gemiddelde Nederlander 
wordt ouder en heeft na een actief beroepsleven volop tijd voor een 
actieve culturele en toeristische tijdsbesteding. Het museum is voor een 
groot deel niet toegankelijk voor mindervalide bezoekers. 

 
Het lijkt een grote wensenlijst, maar bovenstaande verbeteringen zijn in de 
ogen van het Museumbestuur en de Vriendenvereniging onontkoombaar. 
Zonder overheidssteun zal deze serieuze uitbreiding van het museum 
ondenkbaar zijn. Voor de verbetering van de inrichting zal een beroep 
gedaan kunnen worden op (culturele) fondsen. 
 
Naast de bovenstaande noodzaak tot uitbreiding, zal het museum op korte 
termijn: 

 
• het aanbod aan jongeren verbeteren. Samen met de 

Vriendenvereniging worden lesmaterialen, leskisten, lesbrieven, 

 [61



Visieplan Hindeloopen 

speurtochten e.d. ontwikkeld om het museumbezoek voor jongeren 
spannender te maken. Als in het najaar van 2009 het bezoek van 
kinderen aan musea gratis wordt, wil Museum Hindeloopen hier klaar 
voor zijn. In de toch al (te) stille winterperiode is hiervoor ruimte. 

• het aanbod aan groepen bezoekers verder ontwikkelen. 
Rondleidingen zullen vaker worden aangeboden door het inzetten van 
meer vrijwilligers. 

• in nauwe dialoog met zang- en dansvereniging "Aald 
Hielpen",Stadsherstel Hindeloopen, VVV, Plaatselijk Belang en het 
Schaatsmuseum kijken in hoeverre het toerisme in Hindeloopen, als 
kwaliteitsproduct, verder ontwikkeld kan worden. 

• initiatieven ontplooien opdat de overheid er zorg voor draagt om 
Hindeloopen voor te dragen op het terrein van het immateriële 
erfgoed van de Unesco. Hindeloopen voldoet aan alle eisen van de 
Unesco. De traditionele volkscultuur van Hindeloopen is vastgelegd in 
het archief en museum Hindeloopen. Verder promoot Hindeloopen zijn 
folklore bij een breed publiek en geeft zijn tradities door aan jongere 
generaties. Zang- en dansvereniging "Aald Hielpen" is het dynamische 
onderdeel van de Hindelooper folklore. 

 
N.B. De toekomstvisie van het Museum Hindeloopen is een eigen inbreng van 
het Museum Hindeloopen en onder verantwoordelijkheid van dit museum 
geschreven. 
 
. 

 
Foto Museum 

 
 
 
\ 
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Schaatsmuseum 
 
Het “Eerste Friese Schaatsmuseum” is net als het “Museum Hindeloopen” van 
groot belang voor Hindeloopen. Ook dit museum trekt vele toeristen naar 
Hindeloopen en zet Hindeloopen met regelmaat op de kaart. Gerichte 
toekomstplannen van het Schaatsmuseum zijn niet bekend.  
 
 

.  
Foto Schaatsmuseum 
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Alles efter it foetbalterrein 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aalde stea ys mar lik 
Noadich ys in rûmere blik 
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14. Alles in één plan 
 

In voorgaande hoofdstukken is veel binnen de bestaande kern van 
Hindeloopen in beeld gebracht en zijn vele ideeën en wensen naar voren 
gebracht. Wij realiseren ons echter dat bij veel zaken de invulling in de oude 
kern onder druk staat door bestaande situaties en omstandigheden. Eén van 
de belangrijkste hierbij is het beschermd stadsgezicht. In dit licht gezien is ook 
nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden buiten de bestaande kern. 
 
Als eerste komen wij dan uit bij de circa 6 ha landerijen die tussen het 
voetbalveld en de rondweg liggen. Invulling van die grond zou voor 
Hindeloopen vele mogelijkheden van groei mogelijk maken. Opgemerkt 
wordt hierbij dat invulling van deze grond in nagenoeg alle gesprekken die er 
gevoerd zijn in vele variaties naar voren kwam. Onderstaand een aantal 
ideeën. 
  
Plan vanuit de voetbalclub: 
 
De accommodatie, kantine en kleedkamers, van de voetbalclub is te duur in 
onderhoud. Vanuit de voetbalclub werd het volgende plan gelanceerd om:  

 
• de bestaande accommodatie af te stoten  (bijvoorbeeld voor 

woningbouw)  
• het voetbalveld en trainingsveld om te keren  
• nieuwe kleedaccommodatie te bouwen aan de kant van de Indijk 
• de recreatie-toiletten (die nu zijn ondergebracht bij de bestaande 

kleedaccommodatie) te integreren in de nieuwe accommodatie nabij 
de Indijk 

• indien gewenst kan daar ook ruimte gecreëerd worden voor de 
Roeisloepvereniging die dan ook gebruik kan maken van de kantine 

• indien gewenst kunnen meerdere voorzieningen in een dergelijk 
gebouw worden ondergebracht. 

• indien men de verlichting van het trainingsveld draaibaar zou maken 
zou, in geval van sterk ijs, die verlichting benut kunnen worden voor 
verlichting van de Indijk 

• een ontsluiting zou ontstaan als men de grond tussen voetbalterrein en 
rondweg gaat bebouwen  

 
IJsbaan  
 
Bij bebouwing van de grond tussen voetbalveld en rondweg zal het zicht op 
de oude kern (beschermd stadsgezicht) vrij moeten blijven. Op dit stuk grond, 
langs het fietspad, wat vrij van bebouwing moet blijven, zou prima een 
ijsbaan kunnen worden aangelegd. Zo nodig kan de verlichting zo gemaakt 
worden dat die alleen zichtbaar is als er sterk ijs is. Dit sluit prima aan bij het 
voorgaande idee van de voetbalclub en er kan gecombineerd gebruik 
worden gemaakt van de kantine. 
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IJsbaan/Parkeerterrein 
 
Desgewenst kan een ijsbaan op deze locatie heel goed gecombineerd 
worden met parkeren op hoogtijdagen en/of voor permanent parkeerterrein. 
Opgemerkt wordt dat een ijsbaan of een combinatie van ijsbaan en 
parkeerterrein ook mogelijk is zonder de in dit hoofdstuk beschreven 
combinaties.  
 
School 
 
In de voorgaande hoofdstukken is er van uitgegaan om de school aan de 
Kreilerstraat uit te bouwen tot een locatie volgens het brede-school-principe. 
Mocht echter bebouwing van de in dit hoofdstuk aangehaalde grond in zicht 
komen dan is het niet ondenkbaar om ook de scholen te integreren in het 
hiervoor omschreven multifunctionele gebouw. 
 
Woningbouw 
 
Rest nog een behoorlijk stuk grond (circa 4 ha) in de hoek Indijk- rondweg. 
Deze kan gebruikt worden voor woningbouw. Gelet op de gunstige ligging 
van de grond aan de Indijk kan in een dergelijke wijk gemakkelijk water 
ingebracht worden. Tevens kan, om een dergelijk plan mogelijk te maken, er 
aan gedacht worden om gedeelte van deze grond te gebruiken voor 
recreatieve bewoning. Dit zou de druk om woningen in de oude kern te 
gebruiken voor recreatieve woningen kunnen verminderen. 
 
Het zal duidelijk zijn dat voor dit “alles in één plan” grote investeringen nodig 
zijn en men min of meer afhankelijk is van de eigenaar van de grond. Dat is 
dan ook mede de reden om dit plan hier alleen maar op hoofdlijnen aan te 
geven. Het lijkt namelijk niet verstandig om een mogelijke invulling nu al te 
belasten met detail-opties/-voorstellen. Mocht dit plan meer realiteit worden 
dan wil Plaatselijk Belang natuurlijk graag meedenken en praten over de 
verdere uitwerking. 
 

 
 
 
De locatie waarvoor in “alles in één plan” ruimte is voor: 
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• IJsbaan, eventueel in combinatie met parkeren. 
• Nieuwe sportkantine, eventueel aangevuld met andere 

multifunctionele gebouwen. 
• School, peuters en jongeren 
• Woningen, met eventueel ruimte voor recreatief wonen 
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Tot slot 
 

Zoals bij de inleiding al is vermeld is dit “visieplan Hindeloopen” onder 
verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang Hindeloopen opgezet. Aangezien 
een visieplan niet iets is wat van de ene op de andere dag gerealiseerd kan 
worden wil Plaatselijk Belang Hindeloopen de in het visieplan opgenomen 
ideeën en visies met enige regelmaat tegen het licht houden. Zij denkt dit als 
volgt te doen: 
 

• Regelmatig contact te houden met diverse verenigingen, stichtingen, 
middenstand en clubs in Hindeloopen. 

• Met regelmaat contact te houden met gemeente en/of ambtenaren 
over gemeentelijke zaken. 

• Zo nodig acties te organiseren en/of te ondersteunen om zaken die 
goed zijn voor Hindeloopen te bevorderen. 

• De bevolking van Hindeloopen minimaal of zo vaak als nodig blijkt uit 
te nodigen voor overleg. (hetgeen overigens al praktijk is). Bij dit laatste 
punt wordt opgemerkt dat alle inwoners van Hindeloopen standaard 
worden uitgenodigd voor alle vergaderingen van Plaatselijk Belang en 
een ieder in de gelegenheid wordt gesteld het woord te voeren. 

 
 
 
 
 
 
 

Het visieplan werd in overleg met Plaatselijk Belang 
Samengesteld door een visie groep.  
 
Visiegroep leden waren: 
Johan Langbroek 
Arnold Eekma 
Douwe Bokma 
Henk Smid 
Nellie van Weelden-de Ruiter 
Titus Stallmann 
Minke Smid 
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Bijlage Stichting Stadsherstel Hindeloopen 
 

Zie website Stadsherstel 
www.hindeloopen.org 
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