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Panorama foto’s met Chrome browser bekijken
https://www.webcam-harlingen.nl/pages/extras/panorama.php

Plattegrond haven van Harlingen Open Streetmap
https://www.openstreetmap.org/#map=17/53.17487/5.41274

https://www.webcam-harlingen.nl/

marifoon Harlingen / Brandaris (geluid aanzetten onderaan pagina)
https://www.scannernet.nl/scheepvaart/haven-harlingen

https://www.vesselfinder.com/  AIS kaart informatie

OpenSeaMap
https://map.openseamap.org/

Navionics
https://webapp.navionics.com/?lang=en#boating@6&key=o%7C%7B%7DHstb_%40

Texel - Vlieland - Terschelling - Ameland - Schiermonnikoog

https://www.webcams-texel.nl/

https://vlieland.net/nl/webcam veerboot
https://www.zeezichtvlieland.nl/webcam/

https://www.webcam-brandaris.nl/ veerboten

https://webcams-ameland.nl/

https://webcamschiermonnikoog.nl/

Camera zicht:
3  Havenmond draaibaar, groot bereik
4  Havenmond 2
7  Binnenhaven (veerkade)
11  Noorderpier, KNRM Harlingen
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Webcams in Harlingen

https://www.webcam-harlingen.nl/

35 km naar Terschelling
32 km naar Vlieland

1
Afvaloven (camera 1 en 2)
-  camera 1 28 okt 2020 is offline
* camera 2 kennelijk de buitenweg langs
het parkeerterrein

2
Grote Kerk
Fraai overzicht over deel van Harlingen met
zicht op de haven en de Waddenzee.

3 *
Havenmond draaibaar
betere camera met enorme zoommogelijk-
heden, wellicht door de havenmeester be-
diend, dus allerlei gezichtspunten kunnen
worden getoond. Hier de Friesland en de
Noord Nederland vlak voor de haven.
Opties: havenmond, havenmond-zoom, ha-
venkraan, pollendam, pollendam-zoom,
uitgeschakeld.

4 *
Havenmond 2
De opening in de haven naar de Wadden-
zee. Met de boei onder in beeld (1 Har Iso
G.4s4.5m) en de rode iets hoger.

5
Nieuwe Willemshaven
Geheel links de Zwerver I (werkschip 60 x
24 m), Badhuis en rechts het rode lichtschip
Jenni Bayton aan de Zuiderpiersteiger.
http://www.radiolichtschip.nl/
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6
De Walvis
Fontein in het water bij de Zuiderpierstijger,
ingang Nieuwe Willemshaven.

7 *
Binnenhaven
De terminal met de aanlegsteigers van de
veerboten, de Friesland en de Koegelwiek
nog net te zien en de Willem Barentsz geheel
rechts. Waddenpromenade. Oude ringmuur
het water is het Plankenpad.
Links onder buiten beeld de Sasbrug.

8
Zuiderhaven
Binnenhaven met weg / brug op de voor-
grond.

9
Noorderhaven
Met boom op voorgrond plezier jachten.

10
ZO Singel
Met grote zeilboten Noordvaarder en kleine
weg op de voorgrond.
Achterin Harlingen
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11 *
Noorderpier
Goede 2de webcam om de veerboot te vol-
gen, onderaan de zeilboten Poseidon, buiten
beeld Minerva en Panata Rhei en Thalassa.
Links: zicht op de KNRM Harlingen. Webcam
in de hijskraan.

12
Zuiderpier
Nog net het rode lichtschip in beeld en deel
van de kade.

13  —-
SRF: Vroeg in de ochtend van 30-09-2020 is
door harde wind de kraan beschadigd. de
webcam is offline omdat de kraan gedemon-
teerd is.

14
Vissershaven
Zicht op vissersboten en aanverwante sche-
pen.

15
Windmolens
Zuidwalweg N390 (buitenweg) / Waadseewei
met Mac Donalds in beeld, windmolens in de
verte. Bij rotonde.

16
TH-Sluis
Zicht op de sluisbrug, rechts een deel van het
autoparkeerterrein Terschelling.
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17
Strand
Geen idee waar het precies is.

18
Vogel-cam
met constructie om grote vogels te mijden
opties: pindacam, nestkast 8 st. webcams.
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