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1. ALGEMEEN  

1.1 INLEIDING 

 

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Combinatie De Heak Súd aan de realisatie van de 
Haak om Leeuwarden, deel zuid. De Haak om Leeuwarden wordt de nieuwe Rijksweg aan 
de zuidwestkant van de stad. Deze verbindt de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein 
(Wâldwei). De Haak wordt aangelegd onder regie van Rijkswaterstaat. De nieuwe weg is 
belangrijk voor de bereikbaarheid van Leeuwarden en de ontwikkeling van de regio. Het pro-
ject maakt deel uit van Vrij-Baan. 
 
Combinatie de Heak Súd is inmiddels gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden 
van dit werk. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de 
voorbelastingsmateriaal (zand) dat per schip wordt aangevoerd. Deze voorbelasting wordt op 
het bestaande wegtracé aangebracht met de bedoeling om de ondergrond voldoende te la-
ten inklinken zodat een draagkrachtige ondergrond ontstaat voor de bouw van het project.  
 
Het zand wordt  via een zandtransportbuis op de gewenste locatie van het toekomstige tracé 
gespoten. Transport per schip levert een aanzienlijke CO2 besparing op en scheelt verkeers-
bewegingen op de openbare weg. Hierdoor is het is het vele malen duurzamer dan transport 
per vrachtwagen. Ten behoeve van de aanvoer van het zand per schip is het noodzakelijk 
om een loslocatie in te richten waar de schepen het zand kunnen lossen. Combinatie De 
Heak Súd is voornemens hiervoor een tijdelijke insteekhaven te realiseren op de hoek 
Snekertrekvaart / Van Harinxmakanaal. Deze tijdelijke haven is in strijd met de voorschriften 
van het vigerende bestemmingsplan. Na afronding van de voorbelastingswerkzaamheden, 
circa 10 maanden na start van het aanbrengen van de voorbelasting, wordt de situatie weer 
hersteld. 
 
1.2 AANLEIDING 

Aanleiding tot deze aanvraag is het voornemen van de Combinatie Heak Súd om een tijdelij-
ke insteek(haven) in het Harinxmakanaal ter hoogte van de kruising met de Sneker Trekvaart 
(Swette) te realiseren. Deze inpandige voorziening is noodzakelijk om de nautische veilig-
heid te kunnen handhaven in het Van Harinxmakanaal.  
 
De aanleg en het gebruik van deze tijdelijke haven is in strijd met het vigerende bestem-
mingsplan. Voor de bouw van  de insteekhaven is dan ook een tijdelijke ontheffing van het 
bestemmingsplan ex artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo noodzakelijk. De percelen zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan “2e wijziging buitengebied” en heeft hierin de bestem-
ming „recreatieve doeleinden “. Deze bestemming voorziet niet in het tijdelijke gebruik van 
een haven ten behoeve van (tijdelijk) zandtransport.  
 
1.3 DOELSTELLING 

Het doel van deze aanvraag is het realiseren van een  tijdelijke ligplaats voor de een aan-
landvoorziening ten behoeve van het lossen van zand en het plaatsen van een grondpers. 
De grondpers drukt het aangevoerde zand in een mengsel van zand en water via de trans-
portleiding naar de toepassingslocatie. Deze voorzieningen zijn beschikbaar op een schip 
dat in de insteekhaven een ligplaats zal innemen. Dit schip vaart onder de naam Rhenus een 
schip dat gebruikt en wordt om zand (voorbelasting) op te spuiten. Het bovenliggende doel is 
het opbrengen van voorbelasting ten behoeve van de Haak om Leeuwarden deel Zuid. Om 
de aanleg van de tijdelijke haven vanuit  het bestemmingsplan mogelijk te maken dient een 
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tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan aangevraagd te worden. Conform artikel 2.12 
lid 2 van de Wabo dient aangetoond te worden dat de ontwikkeling past binnen de kaders 
van een goede ruimtelijke ordening. Om aan te tonen dat de aanleg van een tijdelijke haven 
past binnen de kaders van een goede ruimtelijke ordening is deze ruimtelijke onderbouwing 
opgesteld. 
 
Het spuitbuistracé is vrijgesteld conform het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bor), bijlage 2, lid 
20. Voor de delen van de spuitbuis gelegen in het openbaar gebied, zoals langs het Swet-
tepaed en de Bredyk is conform de Algemene Plaatselijke Verordening een Ontheffing ge-
bruik openbare ruimte vergund. 
 
1.4 LEESWIJZER 

Na de inleiding, aanleiding en het doel in het algemene deel van deze ruimtelijke onderbou-
wing wordt ingegaan op de huidige situatie van de locatie waarna het tijdelijk gebruik van de 
locatie wordt beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de relevante milieu- en omgevings-
factoren.  In de paragraaf uitvoerbaarheid wordt nadere ingegaan op de maatschappelijke en 
economische uitvoerbaarheid van de voorgenomen tijdelijke ingreep. Waarna wordt inge-
gaan op de relatie met andere vergunningen en inzicht wordt gegeven in de indicatieve plan-
ning.  
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2 LOCATIE 

 
2.1 BESTAANDE SITUATIE 

De locatie van de losvoorziening is gelegen tussen de Hendrik Algrawei (N31). Het van Ha-
rinxmakanaal en De Sneker Trekvaart (Swette). In de onderstaande afbeelding is een lucht-
foto van de locatie opgenomen. Hierbij is indicatief, rood omkaderd de locatie van de ont-
gronding weergegeven. De locatie is momenteel in gebruik door oever, bomen en gras. Het 
terrein heeft in het bestemmingsplan een recreatieve bestemming. 
 

 
 
2.2 GEBRUIK VAN DE HAVEN, TIJDELIJKE SITUATIE 

Het gebruik van de haven is uitsluitend beoogd tijdens het aanbrengen van de voorbelasting 
(zand) ten behoeve van de realisatie van De Haak om Leeuwarden, deel zuid. Na afronding 
van de werkzaamheden wordt het terrein zo goed als mogelijk weer teruggebracht in zijn 
oorspronkelijke staat. Hier worden afspraken over gemaakt met de grondeigenaren. 
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De locatie wordt over een breedte van circa 150 meter langs het Van Harinxmakanaal afge-
graven en voor een deel langs de Sneker Trekvaart. Er wordt ontgraven tot een waterdiepte 
is gerealiseerd van 2,20 meter en 3 meter. De grond circa 14.500 m3 wordt tijdelijk uitgeno-
men en tijdelijk binnen het plangebied opgeslagen. Na het opheffen van de losvoorziening 
wordt dit weer teruggeplaatst. In bijlage 1 is een situatietekening opgenomen. Tevens is in 
bijlage 2 de dwarsdoorsnede opgenomen.  
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3 MILIEU- EN OMGEVINGSFACTOREN 

3.1 ARCHEOLOGIE 

In het kader van de voorbereiding van het project is de verwachtingenkaart van de gemeente 
Leeuwarden  onderzocht. Het gebied kent een lage archeologische verwachtingswaarde en 
is tijdens de aanleg van het kanaal verstoord. De locatie van de insteekhaven hoeft dan ook 
niet nader te worden onderzocht. De noodzaak van een eventueel archeologisch onderzoek 
is afgestemd met de gemeente Leeuwarden. Uitkomst van dit overleg is dat het aspect ar-
cheologie geen knelpunt vormt voor het realiseren van de tijdelijke insteekhaven. Tevens is 
de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra geraadpleegd (FAMKE). Hieruit is op te 
maken dat er voor onderhavige locatie geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is, zie 
onderstaande afbeelding: 

 
 
3.2 BODEMKWALITEIT 

 

De bodemkwaliteit is afgestemd met de gemeente Leeuwarden. In het verleden heeft op de 
locatie een bodemonderzoek plaats gevonden. Hier zijn geen verontreiniging in aan het licht 
gekomen. Aanvullend is ter plaatse van de Tijdelijke Haven hoek Van Harinxmakanaal in juni 
2012 bodemonderzoek uitgevoerd door Logistiek Centrum Hergebruik Grond Nederland. 
 
Over de linie genomen is het rapport qua veldwerk en rapportage correct uitgevoerd. Er is 
één opmerking. Peilbuizen mogen, conform de BRL SIKB 2000, pas een week  na plaatsing  
worden bemonsterd. 
 
LCHGN meldt wel in het rapport dat er is afgeweken van het protocol, maar noemt deze af-
wijking niet kritisch omdat er grote hoeveelheden water na plaatsing en voor bemonstering 
zijn afgepompt. Dat lijkt tamelijk onwaarschijnlijk, omdat de bodem uit zware klei bestaat. 
Van klei is bekend dat het water sterk vasthoudt en dat peilbuizen geplaatst in kleigronden 
doorgaans slecht toestromen. Het vermoeden bestaat dat de peilbuizen direct na plaatsing  
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bemonsterd zijn vanuit een kostenbesparende aspect. Dat het men toch het Kwalibo-logo 
voert, lijkt niet correct. Naar mening van de gemeente is de afwijking wel kritisch. 
 
De analyses van de grond en het grondwater wijzen echter niet op een verontreinigde situa-
tie; er zijn slechts enkele licht verhoogde gehalten gemeten. Deze waarden staan een tijdelij-
ke inrichting van de locatie niet in de weg. Vanuit het aspect bodem zijn er dan ook geen 
bezwaren ten aanzien van de voorgenomen tijdelijke ontwikkeling. 
 
3.3 WATER 

Er is overleg geweest tussen de aannemer en het Wetterskip Fryslân over dit plan. Wet-
terskip Fryslân heeft geen bezwaar tegen de realisatie van de tijdelijke haven wanneer de 
initiatiefnemer aan enkele voorwaarden voldoet welke in de watervergunning worden vastge-
legd.  
 
 
3.4 GELUID 

 
Het gebruik van de insteekhaven leidt tot de productie van geluid als gevolg van transport-
bewegingen van schepen op het Van Harinxmakanaal en het gebruik van de grondpers.  De 
locatie is gelegen aan de zuidzijde van een industrieterrein en wordt tijdelijk gebruikt voor 
een periode van 10 maanden, inclusief aanleg. In de directe omgeving zijn geen geluidge-
voelige bestemmingen zoals woningen of scholen  aanwezig. Gelet op de tijdelijkheid van de 
voorziening en de afwezigheid van gevoelige bestemmingen is nader onderzoek niet nood-
zakelijk. 
 
3.5 LUCHTKWALITEIT 

De aanleg en gebruik van de haven is een tijdelijke situatie. Er zullen een aantal extra boten 
langs komen maar dit zal niet leiden tot een significante toename van het waterverkeer. In 
die zin kan de ontwikkeling beoordeeld worden als NIBM (niet in betekenende mate). 

 

3.6 FLORA EN FAUNA 

 
Op 8 juni 2012 heeft er op de locatie een broedvogelinspectie plaatsgevonden. De notitie 
van Royal Haskoning is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
3.7 KABELS EN LEIDINGEN 

 
In het projectgebied ter plaatse van de insteekhaven en het tracé van de transportleiding zijn 
geen planologisch relevante kabels of leidingen aanwezig. Nadere afstemming ten aanzien 
van de coördinatie met planologisch relevante kabels en leidingen is dan ook niet noodzake-
lijk. De raakvlakken met overige kabels en leidingen worden afgestemd met de desbetreffen-
de beheerder. 
 
3.8 EXTERNE VEILIGHEID 

De locatie ligt binnen de zone van de “route gevaarlijke stoffen” (Hendrik van Algraweg). Uit 
de digitale veiligheidstoets komt dat er informeel contact gezocht dient te worden met de 
Regionale Brandweer. Brandweer Fryslân heeft op 26 juni 2012 aangegeven dat er in het 
kader van de externe veiligheid geen knelpunten zijn. 
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3.9 GELUID 

Voor het project is tevens een aanvraag ingediend voor het “gebruik openbare ruimte” en is 
er een geluidsontheffing verleend. Ten opzichte van de haven en het gebruik van de Rhenus 
wordt er voldaan aan de eisen uit de Circulaire Bouwlawaai. 
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4 UITVOERBAARHEID 

4.1 MAATSCHAPPELIJK UITVOERBAARHEID 
 

Zandtransport over het water en vervolgens via een zandtransportbuis heeft vele voordelen 
ten opzichte van het alternatief, namelijk vervoer over de weg. Indien zandtransport van een 
dergelijke omvang over de weg plaats zou vinden zouden veel verkeersbeweging over de 
openbare weg noodzakelijk zijn. Dit leidt tot een aanzienlijkere uitstoot van CO2 , onveiligere 
situaties en verkeershinder.  
 
De gekozen locatie van de haven is zorgvuldig afgestemd met Provinsje  Fryslân, gemeente 
Leeuwarden en Wetterskip Fryslân. Hierbij zijn meerdere alternatieven besproken.  Daar-
naast is in het kader van de provinciale ontgrondingsvergunning een rondgang gemaakt bij 
omliggende bedrijven. Een groot deel van deze bedrijven heeft hierbij een “Verklaring van 
geen bezwaar” tegen de voorgenomen ontwikkeling ondertekent.  
 
De realisatie van een tijdelijke insteekhaven draagt bij aan een CO2 besparing op het totale 
project. 
 
4.2 FINANCIËLE UITVOERBAARHEID 

 
Combinatie De Heak Sûd voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Ten 
behoeve van de bouw van insteekhaven en het herstel van de bestaande situatie zijn bud-
getten gereserveerd.  
 
4.3 RELATIE MET ANDERE WETGEVING/VERGUNNINGEN 

 
Ten aanzien van de ontgronding en het gebruik van de insteekhaven zijn diverse procedures 
bij andere bevoegde gezagen gestart. Een overzicht hiervan is weergegeven in onderstaan-
de tabel. 
 
Vergunningen in procedure: 

Wet Bevoegd 
gezag 

Nummer Datum Einddatum Soort be-
schikking 

Wro Gemeente 
Leeuwarden 

- n.t.b. n.t.b.  

Waterwet Wetterskip 
Fryslân 

- verleend verleend vergunning 

Melding Boswet Min. Eli - verleend verleend Melding 

Apv Gemeente 
Leeuwarden 

- n.v.t. n.v.t.   

Ontgrondingsvergunning Provincie 
Fryslân 

 verleend verleend vergunning 

 

4.4 PLANNING 

Afhankelijk van vergunningverlening worden de voorbereidende graafwerkzaamheden opge-
start deze nemen circa één maand in beslag. Waarna het schip (De Rhenus) gebruik kan 
gaan maken van de locatie. De feitelijke zandtransport werkzaamheden duren korter dan 
een half jaar. Naar verwachting is na circa 8 maanden is de locatie weer in omgezet in land.  
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BIJLAGE 1: SITUATIETEKENING  
                CDHS-ONG-TEK-0316 SITUATIE 
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BIJLAGE 2: DWARSPROFIELEN  
CDHS-ONG-TEK-0316 SITUATIE 


