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Inleiding
Van sportcomplex naar sportpark
Bolsward heeft met zijn sportcomplex Het Bolwerk 
een unieke groene plek midden in de stad. Waar 
sportcomplexen over het algemeen steeds verder 
naar de stadsranden verschuiven en plaats maken 
voor woonbebouwing, is hier de stad juist om het 
sportcomplex heen gegroeid. Dat daagt uit om van 
dit complex een echt sportpark te maken en het 
Bolwerk meer betekenis te geven voor de gezond-
heid en het welbevinden van alle Bolswarders, dus 
niet alleen voor de sporters in clubverband. Deze 
uitdaging was de rode draad bij het maken van een 
Gebiedsvisie voor dit groene hart van Bolsward. 

Moties van de raad
De Gebiedsvisie is opgesteld om uitvoering te geven 
aan twee moties van de Gemeenteraad. De eerste 
uit 14 november 2017 die  aangeeft dat er een 
integrale visie voor het hiernaast omkaderde gebied 
moet komen. Dit in verband met het verzoek van 
een supermarkt om zich te vestigen aan de Sneker-
straat 9a. De tweede uit 27 februari 2020 waarin 
het verzoek wordt herbevestigd. Op 1 juli 2020 werd 
vervolgens de komst van de supermarkt in principe 
goedgekeurd. Ingestemd werd toen met de komst 
van het gebouw.

Intensief planproces
Vanaf 5 oktober 2020 is in een intensief 
planproces met omwonenden en betrokken orga-
nisaties gewerkt aan deze Gebiedsvisie voor Het 
Bolwerk. In een periode van 6 weken zijn 4 bijeen-
komsten gehouden, ook is er tussentijds in kleinere 
groepen informatie uitgewisseld. Deze rapportage 
volgt globaal de lijn van deze bijeenkomsten:
- Er is een korte typering van het gebied in de 

vorm van een SWOT (een sterkte-zwakte ana-
lyse) die op de eerste avond is doorgesproken.

- Dan volgt een overzicht van wensen en eisen, 
die op de eerste en tweede avond en de periode 
daartussen werden ingebracht.

- Dit leidde tot de Gebiedsvisie die in de laatste 
twee bijeenkomsten is verfijnd.

Bij tijd en wijle was dit een stormachtig planproces. 
De betrokkenheid van omwonenden en gebruikers 
van het gebied is groot. En de geschiedenis van 
plannen ervoor bleek lang. Er is op de 4 avonden 
en op tussentijdse bijeenkomsten zowel online als 
fysiek goed meegedacht over wat een wenselijke 
toekomst is voor dit gebied.

Vertrekpunten voor de Gebiedsvisie
Deze studie begint niet op nul, bevindingen uit 
eerdere studies zoals die van KAW (Rapportage 
Snekerstraat Bolsward, analyse, meningen en visie, 
KAW, 28 mei 2018) vormden het vertrekpunt voor de 

Gebiedsvisie. Ook stond de omvang van de nieuwe 
supermarkt niet ter discussie. 
Het eerder ingediende ontwerp DS15 voor de inpas-
sing van het gebouw en de bijbehorende parkeer-
plaatsen was voor de gemeente het vertrekpunt. Dit 
ontwerp past op de lokatie, al is er maar beperkte 
ruimte om groen toe te voegen. Omdat er in deze 
visie naar een groter gebied wordt gekeken en er 
ook andere ontwikkelingen bij worden betrokken, 
toont deze Gebiedsvisie aan dat er meer inpas-
singsruimte kan worden gemaakt. In de slipstream 
van andere ontwikkelingen is het mogelijk om de 
parkeervoorziening voor beide supermarkten beter 
in te passen in een groene setting. Zo kan ook 
worden bijgedragen aan de klimaatadaptatie en ont-
staat er een win/win situatie.

Verder is geput uit eerdere plannen voor het sport-
complex o.a. van Sporthart Bolsward en van SC 
Bolsward.

luchtfoto volgende bladzijden: het plangebied in 2019 > 
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randen met historie en een mooie waterstructuur
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Typering van het gebied
Als voorbereiding op het werken aan de Gebiedsvi-
sie is een sterkte-zwakte analyse van het gebied 
gemaakt. Ofwel een zogenoemde SWOT, niet alleen 
met de sterke en zwakke punten maar ook met 
de kansen en bedreigingen voor het gebied. Deze 
SWOT is besproken op de eerste avond met betrok-
kenen.

Op welke sterke punten kunnen we in de 
toekomst voortbouwen?
- Sportcomplex Het Bolwerk is een uitgestrekt 

groen gebied, het geeft een gevoel van ruimte 
midden in de stad.

- Het sportcomplex heeft mooie historische 
randen:
o Het grenst direct aan het hooggelegen en 

markant beplante historische Bolwerk.
o Vanaf het sportcomplex is er steeds weer 

zicht op de toren van de Martinikerk. 
o In het zuiden ligt de Snekerstraat met grote 

bomen en historische panden uit het begin 
van de vorige eeuw. 

o Het monumentale Julianapark is vlakbij.
- De waterstructuur met de Stadsgracht en de 

Hartwerter Feart knoopt het gebied vast aan de 
wijde omgeving. Het water is bevaarbaar voor 
kleine bootjes.

- Het complex biedt plaats aan een veelheid aan 
sportvoorzieningen: voetbal, tennis, zwemmen, 
schaatsen en skeeleren, korfbal, beachvolleybal 
enz.

- Ook herbergt Het Bolwerk nog een aantal andere 
voorzieningen: camperplekken vlakbij de histori-
sche stad in het groen, een clubhuis met terrein 
van scouting, volkstuinen en een oefenruimte 
voor de Stadskapel. 

- Verder zijn er veel goed gebruikte fiets- en voet-
verbindingen met de rest van de stad.

Snekerstraat

tennisbanen

Hartwerter Feart

volkstuinen

trainingsveld SC Bolsward



stenig uiteinde van de Snekerstraat

hangjongeren

versnipperde accommodaties, toevallig geplaatste voorzieningen
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Welke zwakke punten moeten echt aangepakt 
worden?
- De eentonige en dichte beplanting maakt zicht-

relaties moeilijk en zorgt ook voor een sociaal 
onveilig gevoel.

- Er is een hoge parkeerdruk vooral in het week-
end. Bovendien ligt de parkeerruimte op ver-
keerde plekken, precies in zichtlijnen of nogal 
eens vlak voor aantrekkelijke gebouwen.

- De sportaccommodaties zijn versplinterd, overal 
staat wat. 

- De gebouwen verkeren bovendien in slechte 
staat.

- Net als de inrichting van het maaiveld: het straat-
meubilair, de fietsenrekken, de voetbalkooi, er is 
veel kapot.

- Het maaiveld is rommelig met een lappendeken 
van verhardingen zonder enige samenhang

- Objecten zijn schijnbaar toevallig geplaatst met 
onlogische restruimtes eromheen: volkstuintjes, 
voetbalkooi, nutsgebouwtje.

- Het uiteinde van de Snekerstraat bij de remise en 
de brug over de Stadsgracht  is erg stenig, hier 
worden bomen gemist.

Wat zijn de bedreigingen waar we rekening mee 
moeten houden?
- De verkeersveiligheid op de Snekerstraat is een 

punt van zorg. Bewoners hebben daar nadruk-
kelijk hun zorg over uitgesproken. Het is vaak erg 
druk, oversteken is soms moeilijk.

- Er is vandalisme, er zijn regelmatig hangjonge-
ren op het sportcomplex

- Bewoners langs de Snekerstraat hebben last van 
geluidsoverlast en trillingen vooral door de logis-
tiek van de supermarkten

- Het verkeer zal toenemen door de komst van een 
nieuwe supermarkt en door het uitbreidingsplan 
Bolsward-oost

- Dit betekent ook toename van de parkeerdruk in 
een gebied van beperkte omvang.

- De nieuwe supermarkt zit in een krappe jas, er is 
weinig ruimte om de parkeerplaatsen een groene 
setting te geven.

parkeerplekken op de verkeerde plaats

dichte beplanting

slordig ingericht maaiveld

sleetse gebouwen

parkeerplaatsen zonder groen



een park dat uitnodigt om te bewegen
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Kansen; wat zouden we kunnen oppakken?
- De ligging bij het hart van de stad biedt een 

uitgelezen kans om het gebied meer als park in 
te richten. Het is goed bereikbaar en al onderdeel 
van het langzaamverkeersnetwerk.

- Het kan een park zijn dat uitnodigt om te bewe-
gen en waar je elkaar kunt ontmoeten.

 Met nog mooiere wandel- en fietsroutes voor 
jong en oud.

- De meeste sportaccommodaties zijn aan verbe-
tering of vervanging toe. Er zijn kansen om voor-
zieningen te combineren. 

- Ook ligt er een uitdaging om de accommodaties 
een bij de sfeer passende uitstraling te geven.

- Maken van voorzieningen voor en door de jeugd 
zodat ze hun energie kwijt kunnen en waar ze 
lekker overdekt kunnen hangen zonder zaken te 
vernielen.

- Bij elke ingreep die men nu doet is het noodza-
kelijk om klimaatadaptatie vanaf het begin goed 
mee te nemen en om andere mogelijkheden te 
benutten om de ingreep duurzaam uit te voeren. 
Concreet betekent dat bijvoorbeeld zorgen voor 
schaduw om hittestress te voorkomen en het 
benutten van mogelijkheden om water vast te 
houden.

- Verder is het aantrekkelijk én verstandig om te 
werken aan vergroting van de biodiversiteit, door 
een soortenrijker, natuurlijker begroeiing.

klimaatadaptatie

duurzame sportaccommodatie Amersfoort



Bolwerk Bolsward
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De omwonenden van het Groene Hart van Bolsward 
en andere betrokkenen hebben op verschillende 
momenten in het planproces wensen en eisen inge-
bracht. In totaal ontvingen we ca. 40 reacties, 
deels schriftelijk, deels tijdens gesprekken online en 
fysiek. Hieronder is de inbreng samengevat onder 4 
thema’s.

Groen en sfeer
- Zorg voor een herkenbare groene uitstraling. 

Maak het sportcomplex parkachtiger met meer 
overzicht, meer afwisseling en meer te beleven.

- Maar zorg dat er geen zicht is vanaf het Bolwerk 
op reclames, felle lichten ed!

- Zorgvuldig omgaan met de historische relicten, 
maak de geschiedenis sprekend.

- De allure van de Snekerstraat herstellen en ver-
sterken: met bomen en passende gevels.

- Zorgen voor een verwijzing naar het oude 
tramstation aan de Snekerstraat.

- Hoofdas sportcomplex in groene sfeer doortrek-
ken naar de Snekerstraat en verbinden met het 
Julianapark.

- Aanwezige natuurwaarden behouden en nieuwe 
toevoegen. Zorgvuldig omgaan met bestaande 
bomen.

- Zorg voor parkeerplaatsen ingepast in het groen 
en dooraderd met groen.

- Camperplekken in stand houden, ze voorzien in 
een behoefte.

- Toevoegen verblijfsplek aan de Stadsgracht? Een 
stadsstrand was ook een wens maar is door de 
riooloverstort nu niet reëel. 

Verkeer en parkeren
- De verkeersveiligheid van de Snekerstraat verbe-

teren: veilige kruisingen noord-zuid en oost-west 
en veilige oversteekplaatsen.

- De straat beter inrichten als 30 km zone en hand-
haven van de snelheidslimiet.

- Maken van een haakse aansluiting van het ver-
lengde van de Badweg/Tramweg naar de Sneker-
straat recht tegenover de Secretaris Haitsmalaan.

- Tegengaan van hinderlijke trillingen door 
 verkeer op de Snekerstraat dus geen drempels of 

verkeerstafels aanleggen.
- Parkeerruimte maken voor toeristen die historisch 

Bolsward bezoeken.
- De ontsluiting van gebouwen langs Tramweg en 

Súvelleantsje mag niet in de knel komen.
- Opheffen van de “spookbushalte” langs Sneker-

straat?
- Tegengaan van overlast door laden en lossen bij 

de supermarkten (ook de Jumbo), aandacht voor 
routing en venstertijden.

- Zorgen voor een veilige kiss&ride voor het afzet-
ten van sportende kinderen

- Kijken naar sportvelden voor extra p-ruimte?

Programma van wensen en eisen
- Houdt een afgescheiden eigen parkeerterreintje 

beschikbaar voor snackbar De Tramhalte.

Functioneren van het sportcomplex
- Benutten van kansen om accommodaties te com-

bineren, dat maakt het beheer makkelijker en 
dus de accommodaties toekomstbestendiger. En 
bovendien maakt het het financieel haalbaarder.

- Prioriteit is er m.b.t. accommodaties voor SC 
Bolsward en voor het zwembad.

- SC Bolsward: 1 centraal gebouw met kleedka-
mers, kantine, tribune

- Huidige veldenstructuur is uitgangspunt, het 
kunstgrasveld ligt vast.

- Als er een 2e kunstgrasveld wordt gemaakt zijn 
minder velden nodig en verbeteren de mogelijk-
heden om te trainen en wedstrijden te spelen. 
Daarom wil SC Bolsward graag een 2e kunst-
grasveld.

- Vraag naar andere accomomdaties o.a.: oefen-
ruimte Stadsfanfare Bolsward, multifunctioneel 
bruikbare sporthal, e.d.

- Verbeteren ijsbaan (ligt scheef).
- Toevoegen fiets/wandelroutes op sportcomplex 

o.a. langs de Stadsgracht
- Tegengaan van vandalisme op sportcomplex en 

daarom zorgen voor meer overzicht.

Duurzame toekomst
- Bijdragen aan klimaatbestendigheid: zorg voor 

meer opvangmogelijkheden voor water, maak het 
gebied hittebestendig door verhardingen te mini-
maliseren en schaduw te creëren.

- Bijdrage van de openbare ruimte aan gezond 
leven door stimuleren van bewegen, ontmoeten, 
spelen. 

- Nieuwbouw: energiezuinig, duurzaam te behe-
ren, gebouwd van duurzame materialen.

- Benut kansen om energie op te wekken.
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Van sportcomplex naar sportpark
De belangrijkste ingreep in deze visie is het ontwik-
kelen van een zone met accommodaties voor sport 
en wellicht ook cultuur. Deze zone loopt globaal van 
zwembad Vitaloo over het voormalige CAB-veld (het 
meeste zuidelijk voetbalveld van SC Bolsward) en 
eindigt op de huidige hoofdas van het sportpark. Ten 
zuiden van deze zone is ruimte gemaakt voor een 
parkeerplaats met heel veel groen. In deze zone kan 
ook de parkeercapaciteit voor de beide supermark-
ten en de appartementen beter worden ingepast.
Daarnaast zijn er transformaties in het hele gebied 
die het meer tot een park maken met veel uitdaging 
om te bewegen en ontmoeten.

De gewenste ontwikkeling kan worden uitgewerkt in 
8 focuspunten die sterk met elkaar samenhangen.

1. Werken aan het parkkarakter van 
 Het Bolwerk
- Als centraal gelegen groen hart van Bolsward 

is het logisch en wenselijk dat sportpark Het Bol-
werk meer parkeigenschappen krijgt, dat bete-
kent meer sfeerverschillen, meer zichtlijnen en 
overzicht over het complex en een inrichting die 
niet alleen op de sport gericht is maar bijvoor-
beeld ook op ontmoeting en beleving.

- Vergroting van het overzicht is ook een middel om 
vandalisme beter in de hand te houden.

- Op goed gekozen plekken zal ook van buiten 
meer zicht geboden worden op het sportpark, 
met name vanaf het bolwerk achter de stads-
gracht is het wenselijk meer te ervaren van het 
sportpark. Zonder overigens de historische illusie 
te verstoren door zicht op felle lampen en recla-
meborden.

- De inrichting van het sportcomplex is erg sleets, 
met rommelige, versleten verhardingen, armetie-
rige fietsenrekken en nauwelijks zitgelegenheid. 
Dat moet beter. Voor het gebied wordt een tool-
box gemaakt met verhardingen en parkmeubilair.

- Ook het vergroten van natuurwaarden draagt bij 
aan meer parkbeleving. Bijvoorbeeld langs de 
oevers van waterlopen en in de zone langs de 
Hartwerter Feart.

Gebiedsvisie

toolbox voor straatmeubilair en verhardingen

vergroten natuurwaarden (foto Arie Koster)

werken aan het parkkarakter (foto Arie Koster)



uitbreiding padennetwerk
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2. Sportpark Het Bolwerk nog meer een onder-
deel van het groene en blauwe netwerk in de 
stad

- Dit groengebied staat niet op zichzelf maar is 
onderdeel van een groennetwerk door de hele 
stad. Het netwerk moet herkenbaar zijn en 
mensen uitdagen om naar buiten te gaan. Het 
stimuleert het spelen, sporten, bewegen en ont-
moeten en draagt zo bij aan het welbevinden 
en de gezondheid. Een investering voor de toe-
komst!

- Een robuuste groenverbinding tussen het sport-
park en het Julianapark in het verlengde van de 
huidige hoofdas van het park is een belangrijke 
wens voor de toekomst. Op dit moment is die 
verbinding niet aanwezig en de geplande komst 
van een supermarkt met bijbehorend parkeer-
programma biedt nog wel ruimte voor een smal 
nieuw pad maar geen ruimte voor een groene 
uitstraling met beplanting van betekenis.

- Naar het noorden, over de Hartwerter Feart 
heen, kunnen makkelijk verbindingen worden 
gelegd met de groenzone langs de Leeuwarder-
vaart en naar het park bij Groot Equard. De ver-
binding is al goed maar kan op den duur nog 
verbeterd worden met een extra brug over de 
Stadsgracht.

- Verder wordt in het kader van de ontwikkeling van 
Bolsward-oost ook een verbinding in oostelijke 
richting gelegd, min of meer langs de Hartwerter 
Feart.

- Ook de rol van het water vraagt verder aandacht, 
het is van belang voor de parkbeleving maar 
vergroting van het oppervlak voor de opvang bij 
piekbuien is ook aan de orde. 

3. Ontwikkel een fijnmazig padennetwerk dat bij-
draagt aan het welbevinden en de gezondheid 

- Op het sportcomplex kan makkelijk een fijnmazi-
ger netwerk van fiets- en wandelpaden worden 
aangelegd.

- Sfeerverschillen tussen de paden zorgen voor 
afwisseling. Ieder pad krijgt een eigen karakter. 
We denken bijvoorbeeld aan een “natuurpad” bui-
tenom en gevarieerde laantjes op het sportcom-
plex zelf.

- Ook toegankelijk voor mensen die wat minder 
goed ter been zijn

toegankelijk voor iedereen

onderdeel van het groene en blauwe netwerk

gevarieerde paden



centrale zone met sportaccommodaties (referentie De Boekhorst Noordwijk architect van Egmond)

nieuwe voetgangersbrug gaat min of meer horizontaal over de Stadsgracht

referentie: sportaccommodaties in een groene setting
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- In het verlengde van één van de nieuwe paden is 
een extra wandelbrug over de Stadsgracht voor-
zien. De brug zorgt voor extra wandelrondjes en 
een bijzonder uitzicht over de Stadsgracht en 
koppelt het sportpark beter aan de historische 
stad. 

 De brug kruist het water min of meer horizontaal 
en moet zorgvuldig worden vormgegeven in don-
kere tinten. Het kan een verwijzing zijn naar de 
oude bruggen die onderdeel waren van histori-
sche landgoederen, maar een eigentijdse 

 vormgeving is ook mogelijk.

4. Ontwikkel een centrale zone met gebouwde 
accommodaties voor sport en mogelijk ook 
cultuur

- De versleten sportaccommodaties zijn hard toe 
aan vernieuwing, daarbij moet ook de beheer-
baarheid op de lange termijn beter georganiseerd 
worden. Daarom is veel meer samenhang tussen 
de accommodaties wenselijk.

- Midden in het gebied is daarom een zoekzone 
voor nieuwe gebouwde accommodaties aange-
geven. De zoekzone ligt globaal op het huidige 
zwembadterrein en op het zuidelijke voetbalveld 
(voormalig CAB-veld). 

- Er is een duidelijke urgentie voor realiseren van 
een accommodatie voor SC Bolsward en voor 
behoud van een zwembad met toekomst. 

- Maar de rondgang langs alle betrokkenen leverde 
ook op dat we breder naar de accommodaties in 
Bolsward moeten kijken en moeten denken aan 
andere sportvoorzieningen en ook aan voorzie-
ningen voor cultuur en ontmoeting in dit gebied. 
Van veel kanten is hierover inbreng geleverd. Er 
kan gedacht kan worden aan: een sporthal ook 
met ruimtes voor gebruikers uit de culturele hoek 
zoals CM.M.V. Oranje en de Stadsfanfare Bols-
ward, aan (overdekte)tennisaccommodaties, aan 
verplaatsing van de nu ongebruikte voetbalkooi, 
aan jeu des boules e.d.  

 Breder kijken betekent bijvoorbeeld ook dat de 
andere accommodaties in Bolsward in de afwe-
gingen worden betrokken. De sporthal aan de 
Middelzee net buiten het gebied is net gere-
noveerd en zou eventueel een andere functie 
kunnen krijgen.

- De verschillende functies kunnen elkaar verster-
ken en profiteren van gezamenlijke horeca en 
vergader-faciliteiten.

- De zone krijgt een groene uitstraling met tussen 
de gebouwen aanvullende sportfaciliteiten als 
buiten-fitness e.d.

- Dit ambitieuze plan verdient het om verder ont-
wikkeld en (financieel) onderbouwd te worden. 
Wanneer inpassing niet mogelijk blijkt te zijn, kan 
ook nagedacht worden of uitplaatsing een moge-
lijkheid is. 

referentie: nieuwe brug over de Stadsgracht

referentie: nieuwe brug over de Stadsgracht

referentie: sportaccommodaties in een groene setting

buiten-fitness (Nijha)



nieuwbouw wordt duurzaam uitgevoerd

parkeerbalans, groen parkeerterrein (uitsnede uit de tekening)
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- Nieuwbouw van accommodaties zal duurzaam 
moeten worden uitgevoerd en een bijdrage 
moeten leveren aan energieopwekking (gebruik 
van de daken!).  Op de illustratie op blz 20 hier-
naast  zijn een aantal duurzame ideeën samen-
gevat.

- Aandacht voor passende architectuur, terughou-
dend kleurgebruik e.d. dus beeldkwaliteitsplan 
voor de zone maken.

5. De huidige structuur en het huidige gebruik 
van het sportpark vormt de basis voor nieuwe 
ontwikkelingen

- Op de heldere ruimtelijke opzet van het sportpark 
kan heel goed worden voortgebouwd. 

- Dat betekent ook dat er zuinig wordt omgespron-
gen met eerdere investeringen.

- SC Bolsward is bereid om één van zijn wedstrijd-
velden op te geven,  maar wil daar wel voor 
gecompenseerd worden. Door een extra kunst-
grasveld in combinatie met het verbeteren van 
het RES-veld tot volwaardig natuurgras-wedstrijd-
veld. Of door het omzetten van een trainingsveld 
tot wedstrijdveld.

6. Maak parkeerplekken onder een bomendak
- Het parkeerprogramma in dit gebied is al fors, 

de noodzakelijke parkeerplaatsen krijgen een 
bomendak, ze dragen zo bij aan de groene sfeer 
in het gebied. Bovendien is dit een bijdrage aan 
het tegengaan van hittestress.

- Bij uitbreiding van parkeerplaatsen wordt er mini-
maal 20% van de parkeerruimte gereserveerd 
voor het planten van bomen.

- Bestaande bomen in de parkeerzone worden zo 
veel mogelijk ingepast.

parkeren onder een bomendak

referentie: parkeren onder een bomendak

referentie: andere voorzieningen in de centrale zone



bomen langs het begin van de Snekerstraat
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7. Versterk de allure van de Snekerstraat: statig 
en groen én verkeersveilig

- Vergroening van de Snekerstraat met bomen tot 
aan de Stadsgracht. 

- Snelheid op de Snekerstraat 30 km per uur.
- Opzet van een zorgvuldige vlak straatprofiel met 

mede als doel de verkeerssnelheid op de straat 
zoveel mogelijk te verlagen. Zonder inzet van 
drempels en verkeerstafels vanwege ongewenste 
trillingen aan de belendende woningen. Goede 
oplossingen zijn bijvoorbeeld plaatselijke vernau-
wing om de snelheid te drukken of optische ver-
nauwing door brede fietsstroken.

- Verbeteren van de oversteekbaarheid van de 
Snekerstraat, 

- Nieuwbouw langs de straat moet zich voegen 
naar het statige karakter van de bebouwing van 
het begin van de 20ste eeuw, dus beeldkwaliteits-
eisen voor de nieuwe gevels langs de Sneker-
straat.

- Zorgvuldig omgaan met het voormalig tramsta-
tion, dat betekent op zijn minst nieuwbouw met 
een historische verwijzing van hoge architectoni-
sche kwaliteit. 

- Een haakse kruising voor het autoverkeer richting 
de Badweg en het Suvelleantsje ter hoogte van 
de secretaris Haitsmalaan. Geschikt voor de 
logistiek van de supermarkten.

- Handhaven van de maximum snelheid en con-
trole op de beperkte venstertijden voor laden en 
lossen moeten meer prioriteit krijgen.

8. Werk verder aan een toeristische poort naar 
de historische binnenstad

- De Snekerstraat is een belangrijke toegangsweg 
naar het historisch stadshart, het gebied tussen 
de Groene Weide en de Remise moet een aar-
dige “vestibule” worden voor de stad. 

- Met verblijfsvoorzieningen voor toeristen die Bols-
ward bezoeken. Camper/kampeerplekken en mis-
schien zelfs een hotel als medekostendrager.

- Met meer parkeervoorzieningen voor dagbezoe-
kers op de Remise

- Met een plek voor informatievoorziening bij de 
brug. De start van een stadswandeling e.d.

referentie: wegvernauwing om snelheid te remmen

optische vernauwing Snekerstraat?

referentie: informatie over de historische stad

toeristische poort naar de oude stad
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In stappen naar de realisatie
De schets bij de Gebiedsvisie toont in wezen 
een eindbeeld, een stip op de horizon. Om er te 
komen moeten veel stappen gezet worden. In de 
beelden hiernaast worden een aantal cruciale stap-
pen getoond. 1.1 toont het feitelijke vertrekpunt, dat 
is de huidige situatie aangevuld met de ingepaste 
supermarkt volgens het ontwerp DS15. In het vol-
gende beeld met 1.6 is een belangrijke stap gezet 
door een zone vrij te maken waarin accommodaties 
kunnen worden gebouwd en het parkeren beter kan 
worden ingepast. De woning Badweg 3 is daarin nog 
aanwezig. In fase 2.0 is de ontwikkeling compleet en 
is de zone met accommodaties een samenhangende 
eenheid.

0. Aanvangsprojecten
- Eerste stap is het door alle partijen ondertekenen 

van een intentieverklaring dat de Gebiedsvisie 
wordt uitgevoerd. (gemeente, Platform Bolsward 
namens de stad, SC Bolsward, Zwembad, Sport-
hart Bolsward, Lidl, Tramhalte, …) 

- Aankoop van de woning Badweg 3, vanwege cru-
ciale ligging in de zoekzone. (gemeente)

1. Versterken parkkarakter
- Maken en uitvoeren van een inrichtings- en 

beheerplan voor de beplanting van het terrein. 
(door gemeente i.s.m. gebruikers)

- In combinatie met het maken en uitvoeren van 
een herinrichtingsplan voor verhardingen en meu-
bilair. (door gemeente i.s.m. gebruikers)

2. Groen-Blauw netwerk
- (Her)inrichten groene verbinding tussen het sport-

park en het Julianapark, langs de te vestigen 
supermarkt. (gemeente, Lidl)

3. Fijnmazig padennetwerk
- Ontwerp en aanleg van een struin-natuurpad 

evenwijdig aan het doorgaande fietspad langs de 
noordrand (zone Hartwerter Feart), in combinatie 
met verdere natuurontwikkeling o.a. langs oever-
zones. (gemeente met derden - maatschappelijke 
organisaties geldschieters e.d.)

- Ontwerp en aanleg van een half-verhard struinpad 
langs de Stadsgracht. (gemeente met derden - 
financiers- en SC Bolsward)

- Ontwerp en aanleg van een nieuwe voetgangers-
brug over de Stadsgracht en een laantje over het 
sportpark in het verlengde daarvan. (gemeente, 
SC Bolsward, derden)

- Ontwerp en aanleg van de nieuwe paden door de 
zoekzone in samenhang met de ontwikkeling van 
de zoekzone zelf. (zie projecten punt 4).

4. Ontwikkelen centrale zoekzone met accommo-
daties

5. Huidige structuur en gebruik als basis
6. Parkeervoorzieningen onder bomen
- Opzetten van een organisatie in Bolsward die 

de ontwikkeling zal aansturen en t.z.t. ook het 
beheer doet. Dat zou een Stichting kunnen zijn. 
Er kan geleerd worden van de ervaring bij ver-
gelijkbare projecten in de provincie of elders 
in Nederland. (Platform Bolsward, SC Bolsward, 
zwembad, Sporthart, etc, de gemeente kan faci-
literen)

- Ontwikkelen van het bouwprogramma van eisen. 
(toekomstig gebruikers)

- Ontwerp en herinrichting voetbalvelden. 
(gemeente i.s.m. SC Bolsward)

- Maken en uitvoeren van een ontwerp voor de 
zoekzone: gebouwen en buitenruimte.(door de 
nieuwe organisatie met alle gebruikersgroepen, 
de sporters en ook jonge en oude parkbezoe-
kers)

- Ontwerp en aanleg van een uitgebreide parkeer-
voorziening met groene signatuur. (gemeente 
i.s.m. nieuwe organisatie en bewoners apparte-
menten)

7. Statiger, groener en veiliger maken van de Sne-
kerstraat

- Ontwerp en aanplant van bomen langs de Sne-
kerstraat ter hoogte van de appartementen. 
(gemeente)

- Ontwerp en aanleg snelheids-remmende maat-
regelen Snekerstraat, geen verhogingen in de 
weg maar vernauwingen. (gemeente)

- Overleg met politie over handhaven snelheden. 
(gemeente)

- Opstellen beknopt beeldkwaliteitsplan Sneker-
straat ter hoogte van de Lidl-locatie. (gemeente)

8. Toeristische poort
- Ontwerp en aanleg van een informatievoor-

zieningsplek. (ondernemers, Platform Bolsward, 
historische vereniging)



projectorganisatie

Betrokkenheid vanuit Bolsward tijdens de verschillende bijeenkomsten fysiek en online
Organisaties en bedrijven:
Aldi markt
Boom Bescherming Bolsward
Cees Zeldenrust VROM Advies en Projectbureau
De Tramhalte (snackbar)
Groep Bolsward Algemeen
Kooistra Supermarkten
Lidl
Optisport
Platform Bolsward
SC Bolsward
Scouting Jambowa
Stadsfanfare Bolsward
Sporthart Bolsward
Tennisvereniging, BlauwRood’20
Taskforce
Vereniging Ondernemend Bolsward
Walinga Tuinen
IJsbaan
Zwembad Vitaloo

Bewoners:
Badweg : 2 adressen
Snekerstraat: 9 adressen
Bolwerkplein: 1 (verzamelgebouw)

Aantallen aanwezigen fysiek/online tijdens de bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: 33
Bijeenkomst 2: 43
Bijeenkomst 3: 45
Bijeenkomst 4: 51

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Erik Faber

Projectteam
Team Gebiedsvisie ‘Het Groene hart van Bolsward’ van de Gemeente SWF

Uitvoering
Ank Bleeker en Anneke Nauta landschapsarchitecten BNT  (www.bleekernauta.nl)
Jaap Jepma en Ilse Luijken, Noordtij  (www.noordtij.nl)
techniek: MHB AV, Bolsward  (www.mhbav.nl)



Gebiedsvisie Het Groene Hart van Bolsward 27




