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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2017.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2933955

Aanvraagnaam Uitbreiden ligboxenstal

Uw referentiecode 831-legal

Ingediend op 20-04-2017

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het betreft het legaliseren/ aanvragen van een al reeds
uitgevoerde uitbreiding bij een melkveehouderij.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen in overleg met de gemeente.

Bijlagen n.v.t. of al bekend geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Littenseradiel

Bezoekadres: Keatsebaen 1
8731BN  Wommels

Postadres: Postbus 1
8730AA  Wommels

Telefoonnummer: 0515-334444

Faxnummer: 0515-332385
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Formulierversie
2017.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9026BE

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Hilaarderdyk

Plaatsnaam Jellum

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bouwen

Overige veranderingen
1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend
object?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Het betreft het aanvragen van 2 wijzigingen aan een
ligboxenstal welke reeds zijn uitgevoerd.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

ligboxenstal

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Ligboxenstal agrarisch

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Ligboxenstal agrarisch
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7 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

8 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie tekeningen buro wietze dijkstra

9 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

PL-01A-LEGAL_Bestaa-
nd_Plattegrond

PL-01A-LEGAL_B-
estek_Plattegro-
nd_gevels_-
dd_15--04-2017.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Anders

2017-04-20 In
behandeling

PL-01B-LEGAL_B-
est_Drsn

PL-01B-LEGAL_B-
estek_Drsn_dd_1-
5-04-2017.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2017-04-20 In
behandeling

PL-02A-LEGAL_Bestek-
_plattegrond_

PL-02A-LEGAL_B-
estek_plattegro-
nd_gevels_-
dd_15--04-2017.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk

2017-04-20 In
behandeling

PL-02B-LEGAL_Bestek-
_Drsn_nieuw

PL-02B-LEGAL_B-
estek_Drsn_dd_1-
5-04-2017.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Anders

2017-04-20 In
behandeling

1005_Fotobijlage_A3_pdf 1005_Fotobijla-
ge_A3-.pdf

Welstand 2017-04-20 In
behandeling

Brief_gemeente_Litt-
enseradiel_pdf

Brief_gemeente_Litt-
enseradiel-.pdf

Anders 2017-04-20 In
behandeling
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Samenvatting

In opdracht van Buro Wietze Dijkstra is door De Steekproef bv een plangebied 
onderzocht aan de Hilaarderdyk 3 te Jellum in de gemeente Littenseradeel. Het 
plangebied bestaat nu nog uit delen van een erf. Hierop zal een melkveestal worden 
uitgebreid en zal een nieuwe werktuigenberging worden gebouwd. De melkveestal zal 
onderkelderd worden tot een diepte van ongeveer twee meter. De werktuigenberging 
wordt aan het maaiveld aangelegd. De voor de aanleg van de melkveestal benodigde 
graafactiviteiten kunnen tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische 
waarden leiden. Het onderzoek was gericht op de vaststelling of dergelijke waarden in 
het plangebied aanwezig kunnen zijn.

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een 
hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de middeleeuwen en de 
nieuwe tijd. 

Binnen het 0,1 hectare grote plangebied zijn zes boringen gezet. Uit de 
resultaten van het booronderzoek blijkt dat de ondergrond van het plangebied uit 
matig slappe klei bestaat. Deze klei lijkt te zijn afgezet in een getijdemilieu.  
Gedurende de periode van afzetting lijken nooit omstandigheden te hebben geheerst 
die geschikt waren voor bewoning. Deze klei loopt binnen de beide delen van het 
plangebied door tot een diepte van tenminste twee en een halve meter beneden het 
maaiveld en daarmee tot ver beneden de geplande ingreepdiepte van twee meter 
beneden het maaiveld in het oostelijke deel van het plangebied. In geen van de beide 
delen van het plangebied zijn terplagen aangetroffen. De toplaag van de bodem 
bestaat daarentegen uit sterk geroerde klei. Deze is op het oostelijke deel van het 
plangebied vermengd met puin dat in de twintigste eeuw is opgebracht als 
verhardingsmateriaal. 

In verband met het ontbreken van relevante archeologische indicatoren geven 
de resultaten van het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van 
archeologisch vervolgonderzoek. Evenmin geven de resultaten van het onderzoek 
aanleiding om vast te houden aan het streven naar behoud van archeologische 
waarden dat voor het oostelijke deel van het plangebied geldt.  



Figuur 1. Jellum, Hilaarderdyk 3. Het plangebied ligt binnen de rode ovaal (Naar: Kadata).



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
In opdracht van Buro Wietze Dijkstra is door De Steekproef bv een plangebied 
onderzocht aan de Hilaarderdyk 3 te Jellum in de gemeente Littenseradeel. Het 
plangebied bestaat nu nog uit delen van een erf. Hierop zal een melkveestal worden 
uitgebreid en zal een nieuwe werktuigenberging worden gebouwd. De melkveestal zal 
onderkelderd worden tot een diepte van ongeveer twee meter. De werktuigenberging 
wordt aan het maaiveld aangelegd. De voor de aanleg van de melkveestal benodigde 
graafactiviteiten kunnen tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische 
waarden leiden. Het onderzoek was gericht op de vaststelling of dergelijke waarden in 
het plangebied aanwezig kunnen zijn.

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel 
van boringen. Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een 
archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare 
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het 
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst.

Het doel van het veldonderzoek is het vaststellen van de mate van gaafheid 
van het bodemprofiel en de aanwezigheid hierin van archeologische waarden. Hierbij 
wordt gekeken naar de bodemopbouw en de mate waarin deze intact is en naar het 
voorkomen van archeologische indicatoren, zoals bewerkt en verbrand vuursteen, 
aardewerk, bouwmateriaal, bot en houtskool.

Figuur 2. Jellum, Hilaarderdyk 3. Het plangebied ligt bij de boerderij rechts van het midden
[Naar: Bing.com] 
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1.2 Locatie en administratieve gegevens
Het plangebied beslaat ongeveer 0,1 hectare en bestaat uit delen van een erf.
De hoogte van het maaiveld bedraagt ongeveer 0,7 meter boven NAP.

Tabel 1. Jellum, Hilaarderdyk 3. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied.

Provincie Fryslân

Gemeente Littenseradiel

Plaats Jellum

Toponiem Hilaarderdyk 3

Coördinaten hoekpunten 177,584/575,116; 177,609/575,133; 177,632/575,094; 177,657/575,111 

Bevoegde overheid Gemeente Littenseradiel

Opdrachtgever Buro Wietze Dijkstra

ARCHIS CIS-code 60427

ISSNnr. 1871 - 269X

Steekproef projectcode 2014-02/11Z

Geomorfologische context Vlakte van getij-afzettingen

NAP hoogte maaiveld Rond  0,7m t.o.v NAP

maximale diepte onderzoek 2,5 m min maaiveld

Uitvoering van het veldwerk 22-02-14

Beheer en plaats documentatie De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE)
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2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen
Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen 
(Tabel 2).

Tabel 2: Jellum, Hilaarderdyk 3.  Geraadpleegde literatuur, bronnen en kaarten.

ANWB, 2004. Topografische Atlas Friesland 1:25000. ANWB bv, Den Haag.

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) [ARCHIS].

Friese Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE) www.fryslan.nl

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.2. College voor de Archeologische 
Kwaliteit (www.sikb.nl).

Schotanus, C. 1664. Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt. Facsimile-uitgave 1978. De Tille 
bv Leeuwarden/Theatrum Orbis Terrarum bv Amsterdam.

Stichting voor Bodemkartering, 1978. Bodemkaart van Nederland 1:50000. Blad 10. StiBoKa, 
Wageningen.

Stichting voor Bodemkartering, 1982. Geomorfologische van Nederland 1:50000. Blad 10. StiBoKa, 
Wageningen.

12 Provinciën 2006/2007. Atlas van Topografische Kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 12 
Provinciën, Landsmeer.

Uitgeverij Nieuwland, 2006. Grote Historische Topografische Atlas ±1926-1934. Fryslân 1 : 25 000. 
Uitgeverij Nieuwland, Tilburg.

Uitgeverij 12 Provinciën, 2005. Luchtfoto-Atlas Fryslân. Schaal 1:14000. Uitgeverij 12 Provinciën, 
Landsmeer.

Versfelt, H.J. & M. Schroor, 2005. De Atlas van Huguenin: Militair-topografische Kaarten van Noord-
Nederland 1819-1829. Heveskes Uitgevers, Groningen/Veendam.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990. Grote Historische Atlas van Nederland deel 2: Noord-
Nederland 1851-1855, schaal 1:50000. Wolters-Noordhoff, Groningen.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1992. Grote Historische Provincie Atlas 1:25000. Friesland 1853-
1856. Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen.

www.watwaswaar.nl

www.tresoar.nl
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2.2 Resultaten bureauonderzoek
De diepere ondergrond van het plangebied bestaat uit keileem dat ongeveer 150.000 
jaar geleden is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saale-glaciaal. Tijdens dit 
glaciaal zijn pleistocene fluviatiele afzettingen door Scandinavisch landijs grotendeels 
vermalen en her-afgezet als keileem.

Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichseliën) heerste in 
Nederland een poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel 
en kon vanuit het Noordzeebekken dekzand worden afgezet. Dit dekzand behoort tot 
het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). Op de drogere delen van het 
dekzandlandschap zijn veelal podzolgronden ontstaan. Deze worden gekenmerkt door 
een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). De B-horizont 
gaat vaak via een overgangslaag (de BC-horizont) over in het niet door 
bodemvorming beïnvloede zand (de C-horizont). Het keileem- en dekzandlandschap 
helt sterk af in noordelijke en westelijke richting.

Door de lage ligging hiervan is dit landschap in de kustzones van Friesland 
overdekt geraakt met veen en klei. Deze afzettingen zijn ongeveer vanaf 10.000 jaar 
geleden gevormd nadat de laatste ijstijd overging in een relatief warme periode, het 
Holoceen. De temperatuurstijging had tot gevolg dat de aanwezige ijskappen 
begonnen te smelten waardoor de zeespiegel steeg. Als gevolg van de snel stijgende 
zeespiegel en de slechte ontwatering van het landschap steeg de grondwaterspiegel 
en ontstonden grote moerassen en zoetwatermeren. Hier trad op grote schaal 
veenvorming op. Door de snelle zeespiegelstijging verdronken veel van de langs de 
kust gelegen veengebieden en trad vaak grootschalige erosie van het veen op. Dit is 
met name gebeurd in de periode kort na de Romeinse tijd toen de invloed van de zee 
plotseling sterk toenam.

In deze periode ontstond ook de Middelzee als zeearm in het voormalige 
Boorne-dal. Het plangebied ligt ten westen van de  kwelderwal die langs de westkust 
van de Middelzee is gevormd, in een vlakte van getij-afzettingen. De getijde-vlakte 
wordt ten noorden en ten zuiden van het plangebied doorsneden door getij-
kreekbeddingen. De getijdenafzettingen bestaan uit zeer fijn tot matig fijn zand en klei. 
De zandige afzettingen zijn overwegend in getijdegeulen, kreken en daartussen 
liggende zandplaten afgezet.

Volgens de bodemkaart bestaan de bodems in het plangebied uit knippige 
poldervaaggronden die zijn gevormd in klei (classificatie bodemkaart gMn88C). Deze 
gronden worden gekenmerkt door beginnende bodemvorming die voornamelijk 
bestaat uit een onvoltooid rijpingsproces en ondiepe oxidatie. De grondwatertrap V 
geeft aan dat deze bodems matig ontwaterd zijn. 

Het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) laat zien dat het deel van het plangebied waarop de bestaande 
melkveestal zal worden uitgebreid binnen AMK-terrein 19186 ligt. Het betreft een 
huisterp die niet nader gedateerd is dan midden-ijzertijd tot en met de nieuwe tijd.  
Enkele honderden meters ten zuidwesten van het plangebied ligt AMK-terrein 7890.   
Het betreft het terrein van een voormalig klooster. Deze terp is gedeeltelijk afgegraven. 
Aan de oostzijde van deze terp lag een terrein van een state. Deze state wordt onder 
de naam Westerhuis (huys) aangegeven op de kaarten van Schotanus uit 1718 
(Figuur 3, boven) en Eekhoff uit de periode 1849-1859 (Figuur 3, midden). Op deze
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laatste kaart staat ook nog een vermelding van het voormalige klooster (Oud-
Westerwurd). Dit klooster dateert uit de middeleeuwen. In 1287 verdronken hier bij 
een overstroming een dertigtal bagijnen. Hierna werd het kloosterterrein in gebruik 
genomen als uithof van de Norbertijnen. Op de kaart van Schotanus uit 1718 wordt 
nog geen bebouwing aangegeven nabij het plangebied. Op de kaart van Eekhoff uit 
omstreeks 1850 is dit inmiddels wel het geval. De hierop afgebeelde gegevens komen 
overeen met die op de hier niet afgebeelde kadasterkaart uit omstreeks 1832. De 
evenens in Figuur 3 opgenomen uitsnede uit de topografische kaart uit 1929 laat zien 
dat toen nog geen veranderingen hadden plaatsgevonden in het plangebied. De 
melkveestal die respectievelijk ten oosten en ten noorden van de beide delen van het 
plangebied staat, dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw.
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Figuur 3. Jellum, Hilaarderdyk 3. Uitsneden uit de topografische kaart uit 1929 (onder) de kaart
van Eekhoff uit de periode 1849-1859 (midden) en de kaart van Schotanus uit 1718
(boven).
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2.3 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Het oostelijke deel van het plangebied, waarop de bestaande melkveestal zal worden 
uitgebreid, ligt volgens de Friese Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE) in 
een zone waarvoor voor resten uit de periode ijzertijd tot middeleeuwen het advies 
Streven naar behoud geldt. In dit geval is dit advies gebaseerd op de mogelijke ligging 
van het plangebied binnen de contouren van een terp. Hier kunnen resten van 
bebouwing uit de ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en de nieuwe tijd aanwezig 
zijn. Deze kunnen bestaan uit gebouwresten van hout en steen alsmede uit de resten 
van (diepe) grondsporen zoals waterputten e.d. Voor de overige delen van het 
plangebied geldt voor resten uit de periode ijzertijd tot middeleeuwen de 
onderzoeksverplichting Karterend onderzoek 2. Dit betekent dat geboord moet worden 
in een dichtheid van zes boringen per hectare met een minimum van zes boringen per 
plan.

Voor resten uit de steentijd tot en met de bronstijd geldt in verband met de 
wordingsgeschiedenis van het landschap, geen onderzoeksverplichting. 
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3. Veldonderzoek

3.1 Aanpak
Binnen het plangebied zijn zes boringen gezet. Vijf hiervan zijn zo gelijkmatig mogelijk 
verdeeld over het oostelijke deel van het plangebied dat mogelijk op een terp ligt. Om 
er zeker van te zijn dat het westelijke deel van het plangebied niet op een terp ligt, is 
hier één boring gezet aan de oostrand. Uiteindelijk is in het ongeveer 0,1 hectare 
grote plangebied een boordichtheid bereikt van ruim vijftig boringen per hectare.  

Voor het booronderzoek is gebruik gemaakt van een guts met een diameter van 
drie centimeter. Alle boringen zijn doorgezet tot tenminste twee meter beneden het 
maaiveld. 

De ligging van de boorpunten is afgebeeld in Figuur 4. De resultaten van de 
boringen zijn weergeven in boorprofielen in Figuur 5.

Figuur 4. Jellum, Hilaarderdyk 3. Boorpuntenkaart. De genummerde punten geven de
uitgevoerde boringen weer. [Bron: Buro Wietze Dijkstra.]
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3.2 Bodem, reliëf en archeologie 
Bovenin alle boringen bevond zich een tamelijk dik pakket vergraven humusrijke klei. 
Ter plaatse van het oostelijke deel van het plangebied is deze klei vermengd met een 
grote hoeveelheid puin. De dikte van dit pakket loopt uiteen van ongeveer tachtig 
centimeter in de boringen 1, 2 en 3 tot zestig centimeter in boring 4. Volgens de 
terreineigenaar is dit puin opgebracht om een stevige bodem te creëren voor de mest-
transportband die hier in het verleden stond. Onder de met puin vermengde toplaag is 
een dik pakket zware klei aanwezig. Deze klei is matig slap en nauwelijks gerijpt. De 
klei loopt door tot een diepte van tenminste twee en een halve meter beneden het 
maaiveld. In deze klei zijn nergens sporen van bodemvorming waargenomen. Deze 
klei lijkt derhalve te zijn afgezet in een milieu dat met zeer grote regelmaat, maar 
onder rustige omstandigheden, onder water liep. Dit past bij de ligging binnen een 
getijde-afzettingsvlakte zoals de geomorfologische kaart aangeeft. Terplagen of 
overige acheologische indicatoren zijn niet gevonden.

In de op het westelijke deel van het plangebied geplaatste boring 6 bevond zich 
bovenin een 35 centimeter dik pakket recent geroerde klei. Hieronder ligt een dik 
pakket sterk zandige klei dat doorloopt tot een diepte van tenminste twee en een halve 
meter beneden het maaiveld. Ook hierin zijn geen sporen van bodemvorming of 
archeologische indicatoren aangetroffen. Terplagen zijn evenmin aanwezig.

In verband met het ontbreken van relevante archeologische indicatoren in het 
plangebied is geen vindplaatsbeoordeling uitgevoerd aan de hand van de 
waarderingstabel uit de KNA 3.2 (VS06).
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Figuur 5. Jellum, Hilaarderdyk 3. Weergave van de resultaten van het booronderzoek in
de vorm van boorprofielen.
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4. Conclusies en Advies

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een hoge 
kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de middeleeuwen en de 
nieuwe tijd. 

Binnen het 0,1 hectare grote plangebied zijn zes boringen gezet. Uit de 
resultaten van het booronderzoek blijkt dat de ondergrond van het plangebied uit 
matig slappe klei bestaat. Deze klei lijkt te zijn afgezet in een getijdemilieu.  
Gedurende de periode van afzetting lijken nooit omstandigheden te hebben geheerst 
die geschikt waren voor bewoning. Deze klei loopt binnen de beide delen van het 
plangebied door tot een diepte van tenminste twee en een halve meter beneden het 
maaiveld en daarmee tot ver beneden de geplande ingreepdiepte van twee meter 
beneden het maaiveld in het oostelijke deel van het plangebied. In geen van de beide 
delen van het plangebied zijn terplagen aangetroffen. De toplaag van de bodem 
bestaat daarentegen uit sterk geroerde klei. Deze is op het oostelijke deel van het 
plangebied vermengd met puin dat in de twintigste eeuw is opgebracht als 
verhardingsmateriaal. 

In verband met het ontbreken van relevante archeologische indicatoren geven 
de resultaten van het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van 
archeologisch vervolgonderzoek. Evenmin geven de resultaten van het onderzoek 
aanleiding om vast te houden aan het streven naar behoud van archeologische 
waarden dat voor het oostelijke deel van het plangebied geldt.  

Wij wijzen er verder op dat in alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen 
en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de provinciaal 
archeoloog dr. G. de Langen (tel: 058-2925487) en bij de gemeente Littenseradiel 
conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, 
artikel 53 en verder.
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Appendix I

Jellum, Hilaarderdyk 3
Archeologische periodes

paleolithicum: tot 8.800 vC
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum: 8.800 - 4.900 vC
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

neolithicum: 5.300 - 2.000 vC
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

bronstijd: 2.000 - 800 vC
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

ijzertijd: 800 - 12 vC
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
Romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
Romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
Romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
Romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 450 - 1.500 nC
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 1.500 - heden
nieuwe tijd A: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd B: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd C: 1.850 – heden
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177103 / 574715
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Appendix II - Jellum, Hilaarderdyk 3
Bekende archeologische waarden

Legenda
VONDSTMELDINGEN

WAARNEMINGEN

ONDERZOEKSMELDINGEN

HUIZEN

TOP10 ((c)TDN)

PLAATSNAMEN

PLANGEBIED

MONUMENTEN
archeologische waarde

hoge archeologische waarde

zeer hoge archeologische waarde

zeer hoge arch waarde, beschermd

0 100 m

N Archis2



Appendix III

Jellum, Hilaarderdyk 3

Boorbeschrijving volgens ASB 5.1
Boor
Nr

LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS
GD B

K
BS BZ B

V
B
H

HK TK IK VL
K

CO PLH VS SST BHN BI GI

1 80 K 1 2 BR GR MST DW ROG P3
250 K 1 GR MSL

2 78 K 1 2 BR GR MST DW ROG P3
250 K 1 GR MSL

3 80 K 1 2 BR GR MST DW ROG P3
250 K 1 GR MSL

4 60 K 1 2 BR GR MST DW ROG P3
250 K 1 GR MSL

5 68 K 1 2 BR GR MST DW ROG P3
250 K 1 GR MSL

6 35 K 1 2 BR GR MST DW ROG P1
250 K 3 GR MSL

Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie: 

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BV= bijmengsel veen, 
BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. 

Kleur:  
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, 
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).   
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel

Overige kenmerken:
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel); DW = doorworteld 
VS = veensoorten
SST = Sedimentaire structuren; ZL is zandlagen
BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC= BC-horizont
BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , ROG = rommelig, VRG = vergraven
GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand
AIS = Archeologische indicatoren
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1. Noodzaak van goede verlichting 
 
Stallen waar vee in gehouden wordt, moet voorzien zijn van goede verlichting. Licht is voor 
het functioneren van de het melkvee erg belangrijk. Licht beïnvloedt de 
hormoonhuishouding van de koe.  
 
Droogstaande koeien die iedere dag 16 uur in het donker worden gehouden en daarna acht 
uur in het licht, geven gedurende de eerste vier maanden van de lactatie ruim drie kg melk 
per dag per koe meer dan voorheen. 
 
Jongvee groeit sneller als het 16 uur in het licht en 8 uur in het donker loopt.  
 
Melkkoeien worden door veel en lang licht sneller tochtig. Daarnaast eten koeien meer door 
meer licht. Koeien die in een stal rondlopen waar het meer dan 13,5 uur licht is, geven zes 
tot vijftien procent meer melk, zonder dat het eiwitgehalte van de melk verandert. 
 
In de Maatlat Duurzame Veehouderij worden de volgende niveaus gehanteerd, dit is het 
lichtniveau in de stal: 
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2. Negatieve effecten van verlichting 
 
Er kunnen ook negatieve effecten van verlichting zijn. De negatieve effecten van 
kunstmatige verlichting worden enerzijds bepaald door de aard, intensiteit en duur en 
plaats van de verlichting en anderzijds door de kans op blootstelling, die gerelateerd is aan 
de omgeving en aan de leefwijze van mens en dier. 
 
Er zijn drie soorten effecten van kunstmatige verlichting te onderscheiden: 

 hinder voor de mens 

 hinder/verstoring voor de natuur 

 horizonvervuiling 
Hinder bij mensen ontstaat wanneer men zich niet kan onttrekken aan het aanwezige 
kunstlicht, terwijl er wel behoefte aan is, bijvoorbeeld om te kunnen rusten of slapen. Bij 
de beoordeling van lichthinder voor mensen moet er een afweging gemaakt worden tussen 
maatschappelijke belangen (veiligheid op straat of bijvoorbeeld bruikbaarheid sportvelden) 
en de hinderbeleving. 
 
Nachtelijk kunstmatige verlichting kan het gedrag van dieren (negatief) beïnvloeden. Naast 
mogelijke aanpassingen van de levenscyclus aan de kunstmatige verlichting, kan er sprake 
zijn van desoriëntatie, afstoting of aantrekking. Deze effecten kunnen leiden tot uitputting 
en sterfte. Ook kan kunstmatige verlichting als een barrière werken bij migrerende dieren.  
De verschillende negatieve effecten van kunstmatige verlichting hebben niet alleen een 
individueel effect, maar kunnen ook een negatieve invloed hebben op de 
instandhoudingdoelstellingen van specifieke soorten. 
 
Bij horizonvervuiling/donkertebescherming gaat het om de zichtbaarheid van licht op 
langere afstand, bijvoorbeeld het zichtbaar zijn van een open stal of een verlicht sportveld 
in een open landschap. Het gaat hierbij om grotere afstanden, waarbij geen direct licht 
meer te meten is van een lamp. Het licht is echter nog wel zichtbaar. Het gaat dan om een 
afstand tot vijf a tien kilometer, boven zee maximaal vijftien kilometer. 
 
Over effectafstanden van kunstmatige verlichting is nog relatief weinig bekend. Deze 
afstanden zijn afhankelijk van een complex van variabelen: 

 de kenmerken van de verlichting (zoals verlichtingsintensiteit, spectrale 
samenstelling, vorm van de armatuur, etc.) 

 de situatie waarin de verlichting plaats vindt (de transparantie van het landschap) 

 de gehinderde (mens/soort dier) 
 
In de onderzoekliteratuur worden tot dusverre effectstanden van honderden meters 
gemeld.  
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Voor bijvoorbeeld de afstotende werking van moderne, UV- en blauwwarme wegverlichting: 

 op broedende grutto's omstreeks 300 meter, en op termijn vermoedelijk meer 

 op amfibieën tot enkele honderden meters 

 op insecten honderden meters tot meer dan een kilometer 

 voor de aantrekkende werking op terrestrische zoogdieren (bunzing, hermelijn, vos) 
in elk geval meer dan 100 meter 

 
De hinder van de oppervlaktehelderheid van sterke lichten (inkijk) kan zelfs vele kilometers 
ver reiken. Voor de zichtbaarheid en effecten van air glow (boven bijvoorbeeld kassen en 
industrieterreinen) geldt eveneens dat deze afhankelijk van de weersomstandigheden vele 
kilometers ver reikt (Alterra-rapport 778, Molennaar J.G. de, 2003). 
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3. Regelgeving en begrippen 
 
In het bestemmingsplan “Bûtengebiet”, zoals vastgesteld op 29 september 2015, staat in 
artikel 3.4 “Specifieke gebruiksregels”: 
 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in 
aanvulling op het gestelde in Artikel 51 in ieder geval gerekend: 

q. het gebruik van bedrijfsgebouwen zodanig dat de lichtuitstraling vanuit de 

bedrijfsgebouwen meer dan 150 lux bedraagt. In geval in de bestaande situatie de 

lichtuitstraling meer bedraagt, dan moet boven de 150 lux de lichtuitstraling vanuit 

de bedrijfsgebouwen tussen 20.00 uur en 6.00 uur met tenminste 90% worden 

gereduceerd. 

Begrippen: 

 Luminantie is hoeveelheid licht dat van een verlicht vlak wordt uitgestraald of 

weerkaatst wordt. Eenheid: candela per vierkante meter (cd/m2) 

 Lichtsterkte is de hoeveelheid licht die een verlichtingsbron in een bepaalde richting 

uitzendt. Eenheid: candela (cd) 

 Verlichtingssterkte is de totale hoeveelheid licht dat op een oppervlakte valt. 

Eenheid: lux 

 ULR is het percentage licht van een installatie, dat boven de horizon uitgestraald 

wordt ten opzichte van het totale uitgestraalde licht. Eenheid: percentage 
 
Voor de beoordeling van de lichtuitstraling is gebruik gemaakt van “Technisch document bij 
Convenant lichthinder melkveehouderij LTO Noord / FMF / NMF” van april 2015. 
 
Om het licht van de stal te berekenen is het rekenprogramma Dialux gebruikt. 
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4. Uitgangspunten 
 
In de stal is de verlichting als volgt: 
 
Er zijn 23 armaturen “Nualight” of een vergelijkbaar type aanwezig. De gehanteerde 
Nualight heeft de volgende kenmerken: 
 

Nualight TITAN PURE 1200MM HE 32W WB 4K 
TITAN PURE 1200MM HE 32W WB 4K 
Artikelnr.: TITAN PURE 1200MM HE 32W WB 4K 
Lichtstroom (Armatuur): 4437 lm 
Lichtstroom (Lampen): 4437 lm 
Armatuurvermogen: 32.0 W 
Armatuurcategorie volgens CIE: 93 
CIE Flux code: 39 67 87 93 100 
Uitrusting: 1 x NICHIA 757 4K (Correctiefactor 1.000). 
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5. Resultaten 

 
In de gewenste situatie is gewerkt aan een verbeterd lichtplan, dit is noodzakelijk voor het 
optimaal presteren van het rundvee.  
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6. Conclusie 

 

Uit de resultaten volgt dat er in het midden van de stal de grootste verlichtingssterkte is.  
 
Aan de zij- en kopgevels is, in de gewenste situatie, de verlichtingssterkte minder dan 150 
lux.  
 
Hierdoor is het gebruik van bedrijfsgebouwen zodanig, dat de lichtuitstraling vanuit de 
bedrijfsgebouwen niet meer dan 150 lux bedraagt. 
 
Het aangevraagde plan voldoet dus aan het gestelde in het bestemmingsplan 
“Bûtengebiet”. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 





Verleende omgevingsvergunning legalisatie uitbreiding 
melkveehouderij aan de Hilaarderdyk 3 te Jellum   

Van donderdag 24 januari 2019 tot en met donderdag 7 maart 2019 ligt de verleende 
omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de 
Wabo voor de legalisatie van de uitbreiding van de melkveehouderij aan de 
Hilaarderdyk 3 te Jellum met bijbehorende stukken ter inzage. 

Ontwikkeling 

Wij hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van een 
reeds uitgevoerde uitbreiding bij de biologische melkveehouderij aan de Hilaarderdyk 3 
te Jellum. Het verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan 
Bûtengebiet omdat de maximale oppervlakte aan bedrijfsgebouwen wordt 
overschreden en de uitbreiding buiten het bouwvlak is gerealiseerd.  

Inzage 

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

• in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over 
het plan en de procedure 

• via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen. 

Beroep 

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep 
instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 

• van vrijdag 25 januari 2019 tot en met donderdag 7 maart 2019; 
• als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-

omgevingsvergunning hebt ingediend; 
• als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent 

geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.  



Voorlopige voorziening 

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
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