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Plan Zuid

Plan Zuid, ten zuiden van het stadscentrum en vlakbij het station, is een gevarieerde en gezellige 
wijk. Met eengezinswoningen die eind jaren 40 begin jaren 50 zijn gebouwd. En een deel waar in 
2011 nieuwe appartementen met lift en levensloopbestendige eengezinswoningen zijn gebouwd. 
De Rijksscholengemeenschap Simon Vestdijk ligt aan de rand van de wijk.  
Er is ook een tandartsenpraktijk. Vlakbij is een supermarkt en de sporthal De Waddenhal.
Een groot gedeelte van de wijk is geherstructureerd. In 2022 wordt de herstructurering afgerond met 
de oplevering van 92 woningen. Waaronder 40 levensloopbestendige woningen met twee en drie 
slaapkamers en 40 appartementen. Geschikt voor alle leeftijden.

Bolswardervaart

Het wijkje Bolswardervaart maakt deel uit van Plan Zuid en bestaat uit 25 seniorenwoningen met 
ruime tuin en 90 seniorenappartementen met lift.  
De meeste appartementen hebben uitzicht op de Bolswardervaart, onderdeel van de Elfstedenroute, 
waar ’s zomers veel pleziervaart voorbijkomt en als het genoeg vriest, de Elfsteden schaatstocht. 
Bewoners kunnen gebruik maken van een jeu-de boulesbaan.

90 appartementen aan de Prins Clausstraat 2-178 
(50 type Galerij en 40 type Torentje)
LIGGING   Ten zuiden van het stadscentrum, vlakbij het station.
INDELING    Verschillende typen met een gemiddelde oppervlakte van 54 m2.  

Woonkamer met open keuken, 2 slaap kamers.
BIJZONDERHEDEN    De bovenwoningen hebben een balkon en de beneden woningen een terras.  

De verdiepingen zijn bereikbaar met lift.

25 woningen aan de Prins Clausstraat 1-47 
LIGGING   Ten zuiden van het stadscentrum, vlakbij het station.
INDELING    Woningoppervlakte 69 m2. Woonkamer, een aparte keuken, slaapkamer en 

douche op de begane grond. Op de 1e verdieping twee slaapkamers en een ruime 
berging.

BIJZONDERHEDEN   Met voortuin en vrij grote achtertuin.
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Trebol

De wijk Trebol ligt ook op loopafstand van het centrum en het station. De Bouwvereniging heeft in 
Trebol zo’n 140 woningen. Aan de rand van de wijk staat de Zeevaartschool. In de wijk is ook een 
speeltuin.

50 seniorenwoningen verdeeld in de wijk
LIGGING  Op loopafstand van het centrum en station.
INDELING   Woningoppervlakte 54 m2. Woonkamer, aparte keuken, slaapkamer en douche  

op de begane grond en op de 1e verdieping nog een ruime slaapkamer.
BIJZONDERHEDEN   Achtertuin.

Oosterpark

De Oosterparkwijk is een grote wijk. Met twee basisscholen, een peuterspeel zaal, een grote 
speeltuin en een groot aantal kleine speelveldjes is de Oosterparkwijk een echte gezinswijk.  
In de wijk vindt u onder andere een supermarkt, diverse andere winkels, een tuincentrum, kappers. 
Bij MCL Harlingen en zorgcentrum ‘De Batting’ aan de rand van de wijk zijn twee huisartspraktijken 
en een apotheek gevestigd en vlakbij een gezondheidscentrum. Ook is er een wijkcentrum  
(‘De Koegelbult’) en een multifunctioneel centrum (‘t Vierkant) met sociaal-culturele activiteiten, 
jongerenwerk en de muziekschool. In de Oosterparkwijk heeft De Bouwvereniging circa 600 
eengezinswoningen en 75 seniorenappartementen met lift.

15 levensloopbestendige woningen Mgr. W.H. Nolensstraat
LIGGING    Aan de oostkant van de Oosterparkwijk.
INDELING   Woonkamer, slaapkamer en douche op begane grond, slaapkamer boven.
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40 seniorenappartementen aan de C.P.M. Rommestraat
LIGGING   In het hart van de Oosterparkwijk.
INDELING    Woonoppervlakte 61 m2, Twee verschillende woningtypen, met twee 

slaapkamers, open keuken.
BIJZONDERHEDEN    Het complex bestaat uit vier gebouwen. De woningen zijn met lift bereikbaar.  

Alle woningen hebben een balkon of terras.

33 seniorenappartementen aan de Vierkantsdijk (gebouw De Marne)
LIGGING   Boven een supermarkt en tegenover een school en multifunctioneel centrum.
INDELING    Twee verschillende woningtypes met een oppervlakte van 62 m2. Woonkamer, 

open keuken twee slaapkamers, balkon. Appartementen zijn bereikbaar per lift.
BIJZONDERHEDEN   Eigen parkeerterrein. In dit complex zijn ook enkele koopappartementen.

8 seniorenwoningen Hugo de Grootstraat
LIGGING   Vlakbij woon/winkelgebouw De Marne.
INDELING    Woonoppervlakte 81 m2 (hoekwoningen 94 m2). Woonkamer met open keuken, 

een slaap kamer en een ruime zolder.
BIJZONDERHEDEN   Tuin.

Schepenwijk

De Schepenwijk is de meest oostelijke wijk van Harlingen. Er is een basis  school en de 
buurtvereniging heeft een fraaie speeltuin. Alle andere voorzieningen vind je in de naastgelegen 
Oosterparkwijk. In de Schepenwijk staan circa 280 eengezinswoningen en 50 boven-/
benedenwoningen met één slaapkamer. In de straten Loggerstraat, Kotterstraat en Grettingalaan 
staan twintig woningen met op de begane grond de slaapkamer en douche. Deze woningen worden 
niet exclusief aan senioren toegewezen, maar zijn voor alle woningzoekenden beschikbaar.
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Almenum

De wijk Almenum is genoemd naar het kerkdorp Almenum. Dit dorp bestond al in het jaar 754 toen 
Bonifatius zijn noodlottige reis naar Dokkum maakte. Almenum is inmiddels volledig ingebouwd 
door Harlingen. In het jaar 777 werd de karakteristieke kerk, ‘de dom van Almenum’ gebouwd. Het 
oude monumentale Hervormde Rusthuis en Klooster en een voormalige huishoudschool zijn door De 
Bouwvereniging gerenoveerd en omgebouwd tot appartementen. De wijk ligt op loopafstand van het 
gezellige centrum van Harlingen met zijn havens en terrasjes. In de wijk staan circa 215 woningen, 
waaronder eengezinswoningen, benedenwoningen en appartementen en enkele seniorenwoningen.

5 seniorenwoningen aan de Hofstraat 
LIGGING   Vlakbij het centrum.
INDELING    Woningoppervlakte 68 m2. Woonkamer, dichte keuken, slaapkamer en douche op 

de begane grond, op de verdieping een slaapkamer en een berging.
BIJZONDERHEDEN   Achtertuin.

Rode Dorp

Het Rode Dorp ligt vlakbij de stadsgrachten, op loopafstand van het centrum. De openbare 
basisschool Het Wad en de Gereformeerde Kerk liggen aan de rand van de wijk en het zorgcentrum 
De Spiker. De Bouwvereniging heeft in deze wijk ongeveer 180 woningen. Wooncentrum Almenum 
wordt de komende jaren in fases gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Er worden 130 
comfortabele appartementen voor senioren teruggebouwd

36 seniorenappartementen aan de Midlumerlaan/Noordoostersingel (Casa Cara)
LIGGING    Nabij het centrum; de meeste appartementen hebben een prachtig uitzicht over 

de singel.
INDELING   Woningoppervlakte 84 m2. Woonkamer, open keuken twee slaapkamers.
BIJZONDERHEDEN    Appartementencomplex in drie bouwlagen; met gemeen schappelijke recreatie-

ruimte, logeerkamers, binnentuin met eigen parkeerplaatsen.

Elders in het Rode Dorp heeft De Bouwvereniging op een rustige locatie in de P. Feddesstraat nog  
vijf seniorenwoningen met een slaapkamer en een vliering. Met voor- en achtertuin.
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Wooncentrum Almenum

162 seniorenwoningen 
LIGGING   Nabij het centrum.
BIJZONDERHEDEN    De woningen in wooncentrum Almenum worden momenteel niet meer verhuurd 

vanwege de geplande sloop en vervangende nieuwbouw. Op onze website 
https://www.debouwvereniging.nl/ik-zoek/toekomst-almenum vindt u alle 
informatie hierover.

Noorderkwartier

Het Noorderkwartier ligt ten noorden, op loopafstand van het centrum en dichtbij de haven waar  
de veerboten naar Vlieland en Terschelling vertrekken. De Bouwvereniging heeft hier totaal zo’n  
35 woningen.

11 seniorenwoningen aan de Anjelierstraat
LIGGING   Ten noorden van en op loopafstand van het centrum.
INDELING    Woonoppervlakte 55 m2. Woonkamer, slaapkamer en douche op de begane 

grond, op de verdieping een zolder.
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Havenkwartier

Vlakbij de Waddenzee en dicht bij het centrum. De Bouwvereniging heeft op het voormalig terrein 
van scheepswerf Welgelegen en Dukdalf drie complexen met comfortabele appartementen met lift. 
Het complex Welgelegen is voor 55+. De complexen De Helling en Dukdalf zijn voor alle leeftijden.

38 royale en comfortabele seniorenappartementen op het voormalig terrein van 
scheepswerf Welgelegen 
LIGGING   Vlakbij de Waddenzee en op loopafstand van het centrum.
INDELING   Woonkamer, open keuken, twee slaapkamers, woonoppervlakte ca. 70 m2.
BIJZONDERHEDEN   Eigen parkeerterrein.

30 royale en comfortabele appartementen De Helling
INDELING    Acht verschillende woningtypen met twee slaapkamers en enkele met drie 

slaapkamers, woonkamer met open keuken. Alle appartementen hebben een 
balkon of terras.

BIJZONDERHEDEN   Deze woningen worden niet exclusief aan senioren toegewezen, maar zijn voor 
alle woningzoekenden beschikbaar. Parkeren kan in de omgeving.

70 royale en comfortabele appartementen Dukdalf
INDELING    Veel verschillende woningtypen met twee slaapkamers en een aantal met een 

slaapkamer, woonkamer met open keuken en met balkon of terras. 
BIJZONDERHEDEN    Deze woningen worden niet exclusief aan senioren toegewezen, maar zijn voor 

alle woningzoekenden beschikbaar. Parkeren kan in de omgeving. 
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