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1 Inleiding 

De heer H. Kundersma runt een melkveehouderijbedrijf aan de Hesenserreed 11 in Jorwert. 

Er is behoefte aan een vergroting van de bestaande ligboxenstal op het erf. Het is de bedoe-

ling dat de ligboxenstal met drie spantvakken vergroot wordt. Daarmee kunnen er meer 

melkkoeien gehouden worden.  

 

Op dit moment vigeert (nog) de Beheersverordening Buitengebied gemeente Littenseradiel 

(16 december 2013). Hierin zijn alle wijzigings- en uitbreidingsmogelijkheden met het oog op 

ongewenste ontwikkelingsmogelijkheden bevroren. Daarmee is er een verbod op het nieuw 

bouwen en wijzigen van veestallen. Wel is het mogelijk om van het betreffend plan (binnen-

plans) af te wijken, als het project (bijvoorbeeld de bouw van een stal) niet leidt tot vergun-

ningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet dan wel past binnen een eerder verleende 

vergunning op grond van de Wet milieubeheer.  

 

Deze regeling biedt echter geen ruimte voor projecten waarbij wel sprake is van vergunning-

plicht of in het geval van projecten waarbij de uitbreiding niet past binnen de eerder ver-

leende vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Omdat het vreemd is dat projecten 

waarvoor toch een Natuurbeschermingswetvergunning is verleend, geen gebruik kunnen 

maken van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, heeft de gemeente een wijziging van de 

beheersverordening doorgevoerd. Betreffende wijziging is op 15 december 2014 vastge-

steld. 

 

Daarmee is het mogelijk gemaakt dat ook stalvergroting uitgevoerd kan worden met een 

binnenplanse afwijking als de NBwet-vergunning door de provincie is verleend. Een te uitge-

breide procedure voor plannen die passen binnen de ruimtelijke voorwaarden, wordt daar-

mee voorkomen. 

 

Het plangebied ligt op een zodanige afstand van het Natura-2000 gebied Alde Feanen dat 

negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. Daarom is bij de provincie 

Fryslân een Verklaring van geen bedenkingen aangevraagd.  

 

De (ontwerp) Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb), zie bijlage 1, is inmiddels afgegeven 

door de provincie. Deze Vvgb heeft onder de Natuurbeschermingswet dezelfde status als 

een NBwet-vergunning.  

 

Echter vanwege de andere gevolgde procedure bij een Vvgb kan er desondanks geen gebruik 

gemaakt worden van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid en is een buitenplanse afwij-

king noodzakelijk (een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerst lid onder c 

juncto 2.12 eerste lid onder a sub 3 van de Wabo). De onderhavige ruimtelijke onderbou-

wing is voor deze afwijking opgesteld.  
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Voor het buitengebied is een nieuw bestemmingsplan in procedure. Het bouwvlak van het 

perceel Hesenserreed is in betreffend bestemmingsplan anders ingetekend dan het bouw-

vlak van het vigerend bestemmingsplan. Om die reden is een zienswijze ingediend.  

 

Omdat in feite alleen vanwege de niet vooraf verleende NBwet-vergunning, geen binnen-

planse afwijking mogelijk is, worden de verschillende onderdelen van de ruimtelijke onder-

bouwing in het kort behandeld. Ruimtelijk gezien past de ontwikkeling namelijk binnen het 

vigerende bouwvlak en de overige bouwregels.  
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2 Planbeschrijving 

Het plan omvat de uitbreiding van de bestaande ligboxenstal. Het oppervlak van de uitbrei-

ding is 272 m2.  

 

Op navolgende afbeelding is weergegeven op welke plek uitgebreid wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Op de onderstaande afbeelding is te zien hoe de uitbreiding zich verhoudt tot de bestaande 

stal.  

Voor de uitbreiding is op 5 november 2014 bij de gemeente een aanvraag Omgevingsver-

gunning ingediend en is een positief welstandsadvies afgegeven. 
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3 Beleidskader 

3.1 Provinciaal beleid 

3.1.1 Verordening Romte 2014 
 

Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslan/werkwijze RO 

2014 vastgesteld. De verordening is een juridische doorvertaling van het streekplan.  

 

De relevante regels voor agrarisch bedrijven zijn weergegeven in onder andere artikel 6.1.2 

en 6.3.1.  
 

Artikel 6.1.2 

Hierin is opgenomen dat een ruimtelijke plan kan voorzien in uitbreiding van een bestaand 

bouwperceel tot een maximale oppervlakte van 1,5 ha, dan wel de bestaande oppervlakte 

indien deze meer bedraagt dan 1,5 ha. In afwijking hierop (tweede lid) kan een groter bouw-

perceel worden toegestaan, mits het agrarisch bedrijf grondgebonden blijft en de oppervlak-

te van het agrarisch bouwperceel niet meer bedraagt dan 3 ha.  

 

Het bouwvlak wordt ten opzichte van het oude Bestemmingsplan Buitengebied Oost (2001) 

niet vergroot. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, dat nog in procedure is, is een 

voorstel voor een nieuwe vorm bouwvlak opgenomen (met een omvang van circa 1 hectare). 

De uitbreiding van de stal past niet binnen deze nieuwe vorm. Om die reden is een zienswij-

ze ingediend.  

 

De omvang van het bouwvlak blijft nagenoeg 1 hectare en voldoet daarmee aan de Veror-

dening Romte 2014. Artikel 6.1.2, tweede lid, sub a, is daarmee ook niet aan de orde.  
 

Artikel 6.3.1 

In betreffend artikel is bepaald dat de goothoogte van een stal maximaal 5 meter bedraagt.  

 

De uitbreiding sluit aan op de bestaande stal. De goothoogte bedraagt ongeveer 2,3 meter.  
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3.2 Gemeentelijk beleid 
 
 

3.2.1 Beheersverordening Buitengebied gemeente Littenseradiel 

De beheersverordening is opgesteld ter overbrugging naar het nieuwe bestemmingsplan 

Buitengebied. De beheersverordening heeft het bestaande gebruik vastgelegd. In de inlei-

ding is aangegeven hoe het plan zich verhoudt tot de beheersverordening.  

Omdat in feite de bouwrechten van het voorgaande plan vigeren, is op navolgende afbeel-

ding een uitsnede van de verbeelding van het (oude) bestemmingsplan buitengebied weer-

gegeven: 
 

 
 

Het groene vlak geeft de agrarische bestemming aan. Hierop is te zien dat de locatie waar 

uitgebreid wordt, binnen de agrarisch bestemming ligt.  

 

Omdat het beleid van de gemeente is vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan Buitenge-

bied, komt dit ruimtelijk plan uitgebreider aan bod.  

3.2.2 Bestemmingsplan Bûtengebiet  

Op 6 november 2014 is het ontwerp van het bestemmingsplan Bûtengebiet gepubliceerd. 

Het ontwerp bestemmingsplan is in feite niet van toepassing op deze aanvraag, omdat de 

aanvraag van een eerdere datum is. Desondanks wordt het beleid in het kort toegelicht. 

Het perceel Hesenserreed heeft hierin een agrarische bestemming. Het perceel is voorzien 

van een bouwvlak en een functieaanduiding (specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel 

grondgebonden agrarisch bedrijf). Daarnaast liggen de volgende (dubbel) bestemmin-

gen/aanduidingen (deels) over het perceel: 

o Dubbelbestemming Waarde – Terpen 

o Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1 

o Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - radarverstoringsgebied 
 

De vorm van het bouwvlak maakt de uitbreiding van de stal niet mogelijk. Daarom is hier-
voor een zienswijze ingediend. Bedrijfstechnisch en financieel is het verlengen van de lig-
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boxenstal voor de heer Kundersma op dit moment de best passende bedrijfsontwikkeling. 
Een aanpassing van de vorm van het bouwvlak is daarom noodzakelijk.  

Omdat in het voorgaande bestemmingsplan op de plek van de uitbreiding al bouwmogelijk-

heden aanwezig waren, lijkt deze wijziging van vorm niet op ruimtelijke bezwaren te stuiten.  

 

Ter beoordeling kan het bouwplan al wel getoetst worden aan de regels van het ontwerp 

bestemmingsplan. Twee relevante bouwregels staan omschreven in lid 3.2.1, sub g en sub h: 
 
 

 
 

Sub g. De uitbreiding blijft achter de voorgevel van de woning.  
 

Sub h. Het totale oppervlak van de ligboxenstal na uitbreiding is circa 826 m2. Qua bebou-

wingsoppervlak wordt daarmee op voorhand afgeweken van het ontwerp bestemmingsplan 

Bûtengebiet. Onder de tabel is echter aangegeven dat de regel niet van toepassing is als het 

bestaande oppervlak meer bedraagt. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken 

van het bepaalde in 3.2.1 onder h in die zin dat een bedrijfsgebouw of een overkapping 

wordt gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits: 

 

a. met een erfinrichtingsplan en een lichtplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling 

op een zorgvuldige wijze landschappelijk wordt ingepast overeenkomstig het ge-

stelde in het Beeldkwaliteitplan Buitengebied 28 oktober 2014; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de milieusitua-

tie, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmo-

gelijkheden van de aangrenzende gronden.  

 

Met het voorliggende plan wordt afgeweken van het vigerend plan en dat betreft (nog) de 

beheersverordening in plaats van het ontwerp bestemmingsplan Bûtengebiet. De afwij-

kingsbepalingen zoals genoemd onder artikel 3.2.1 zijn daarom ook nog niet van toepassing.  

 

De stal zal onder het nieuwe bestemmingsplan Bûtengebied worden aangemerkt als een 

bestaande stal.  

 

Qua goot- en bouwhoogte wordt ruimschoots voldaan aan de voorwaarden. Ook aan de 

minimale en maximale dakhelling wordt voldaan.  
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-ON01/r_NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-ON01.html#_3.2.1_Gebouwenenoverkappingen
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4 Omgevingsaspecten 

4.1 Ammoniakemissie 

De ammoniakemissie uit de stallen wordt berekend op basis van de emissiefactoren van de 

toegepaste huisvestingssystemen (Regeling ammoniak en veehouderij) en het aantal dieren 

dat in de stal wordt gehouden.  

 

Op basis van artikel 6 van de Wet Ammoniak en Veehouderij is het niet toegestaan om 

binnen een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een zodanig ge-

bied, een dierenverblijf uit te breiden. In deze situatie is er geen sprake van een zeer kwets-

baar gebied binnen een afstand van 250 meter. Uitbreiding van het agrarisch bedrijf behoort 

in dit kader tot de mogelijkheden. 

 

Directe ammoniakschade 

Directe ammoniakschade zal zich bij dit project niet voordoen, omdat er in de directe  

omgeving (binnen 100 meter) geen gewassen worden geteeld die bijzonder gevoelig zijn 

voor ammoniakschade. 
 

4.2 Wet geurhinder en veehouderij 

Geurhinder kan optreden door het houden van dieren, de opslag en bewerking van mest en 

door de opslag en bewerking van veevoer. 

 

Het houden van landbouwhuisdieren 

Geurhinder vanwege het houden van landbouwhuisdieren in stallen wordt in Nederland 

getoetst middels de regels in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Met minimumaf-

standen en maximale waarden voor geurbelasting krijgen geurgevoelige objecten bescher-

ming tegen overmatige geurhinder. De voorschriften uit de Wgv zijn overgenomen in het 

Activiteitenbesluit. De meest nabije (toekomstige) woonbestemming ligt aan de Hesenser-

reed nummer 7. Dit perceel is het dichtstbijzijnde geurgevoelige object en moet in deze 

situatie beoordeeld worden.  

 

Voor de diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld, geldt op basis 

van artikel 3.117 een minimale afstand tussen het emissiepunt van de stal en de gevel van 

het geurgevoelige object. Voor de diercategorieën melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee 

zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Het oprichten van een dierenverblijf mag niet 

plaatsvinden indien de afstand tot het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom minder 

dan 50 meter bedraagt. Het gaat om de afstand vanaf het emissiepunt van een dierenverblijf 

tot de gevel van een geurgevoelig object. In deze situatie ligt een woonbestemming op een 

afstand van meer dan 50 meter (circa 100 meter), gemeten vanaf de gevel van de woning tot 

de stal. Er wordt daarmee voldaan de voorschriften. Naast de afstand tot het emissiepunt 

geldt ook nog een minimale afstand van gevel tot gevel van 25 meter. Logischerwijs wordt 

ook aan deze afstand voldaan.  
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Overige activiteiten 

Overige activiteiten, zoals de opslag van mest en veevoer, kunnen lokaal geurhinder veroor-

zaken. Geurhinder kan worden voorkomen door voldoende afstand te houden tussen de 

geurbron en een geurgevoelige locatie. Er wordt voldaan aan de afstanden die zijn opgeno-

men in het Activiteitenbesluit. 

4.3 Luchtkwaliteit 

Nederland heeft de Europese regels met betrekking tot luchtkwaliteit geïmplementeerd in 

de Wet milieubeheer. Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet 

milieubeheer (hoofdstuk 5) in werking getreden. 

 

Op basis van de Wet hoeven projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) bijdragen op 

de luchtkwaliteit niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De 

criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd 

in de AMvB-nibm. 

 

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma 

een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 

μg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met Kennis-

centrum InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Het aantal verkeersbewegingen zal 

slechts minimaal toenemen. Op basis van de NIBM-rekentool is er sprake van een project 

welke niet in betekenende mate bijdraagt. Er is geen aanvullend onderzoek noodzakelijk. 

4.4 Geluidhinder 

Er is geen akoestische onderzoek uitgevoerd om de gemiddelde geluidniveaus en piekge-

luidsniveaus te bepalen. Binnen het bedrijf is er geen sprake van de toepassing van groot 

materiaal, installaties en voertuigen. Op basis van de activiteiten (het houden van rundvee) 

is het aannemelijk dat er aan de standaard voorschriften als opgenomen in het Activiteiten-

besluit kan worden voldaan.  

4.5 Externe veiligheid 

Ten aanzien van externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in inrichtingen waar gevaar-

lijke stoffen aanwezig zijn (Besluit en Regeling externe veiligheid inrichtingen), transport-

routes waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt (thans de circulaire Risiconor-

mering vervoer van gevaarlijke stoffen en binnenkort het Besluit externe veiligheid trans-

portroutes met bijbehorend Basisnet) en buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd (Besluit en Regeling externe veiligheid buisleidingen).  

 

De belangrijkste risicomaten zijn het plaatsgebonden risico (grenswaarde voor kwetsbare 

objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten) en het groepsrisico (oriënta-

tiewaarde, waar aan moet worden getoetst bij ontwikkelingen in het invloedsgebied). 

 

Om te bepalen of in de nabijheid van het besluitgebied risicovolle objecten aanwezig zijn die 

het voornemen belemmeren, is de risicokaart geraadpleegd. De navolgende figuur betreft 
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een uitsnede van deze kaart met daarop de (globale) ligging van het besluitgebied weerge-

geven. 
 

 
Figuur 10  Uitsnede risicokaart 

 

Uit de risicokaart blijkt dat er geen inrichting of transportroutes in de directe omgeving 

aanwezig zijn. Wel ligt er een buisleiding op meer dan 200 m van het besluitgebied. Het 

besluitgebied ligt buiten het invloedsgebied. Externe veiligheid speelt daarmee voor het 

onderhavig plan geen rol.  

4.6 Bedrijven en milieuzonering 

Ten behoeve van een passende afstand rond bedrijven en instellingen ten opzichte van 

gevoelige functies is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het systeem 

"Bedrijven en milieuzonering" (2009) ontwikkeld in de vorm van een bedrijvenlijst. 

In het door VNG uitgegeven boekje "Bedrijven en milieuzonering" valt een veehouderij- 

bedrijf onder 0121 / 0141, 0142 (Fokken en houden van rundvee). In de bedrijvenlijst be-

draagt de grootste richtafstand 100 meter. Deze afstand is gebaseerd op het aspect geur. 

Voor de aspecten stof en geluid zijn richtafstanden van 30 m opgenomen. De afstanden zijn 

geldig voor een rustige woonwijk en een rustig buitengebied.  

De in de VNG-brochure genoemde afstanden gelden in principe tussen enerzijds de per-

ceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning (ABRvS 10 augustus 2011, 

200906804/1/R1).  

In de omgeving van het plangebied bevinden zich de volgende gebouwen: 

- Bedrijfsgebouwen met bedrijfswoning aan de Hesenserreed 9; 

- Toekomstige woonbestemming aan de Hesenserreed 7; 

 

Wat betreft het aspect geur is de wetgeving vastgelegd in de Wet geurhinder en veehoude-

rij. Het oprichten van een dierenverblijf mag op grond daarvan niet plaatsvinden indien de 

afstand tot het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom minder dan 50 meter be-

draagt. Aan deze afstand wordt voldaan (zie ook paragraaf 4.2).  

 

Wat betreft de aspecten stof en geluid wordt eveneens voldaan aan de normen, zie hiervoor 

de paragrafen 4.3 en 4.4.  
 

4.7 Bodem 

In het geval er nieuwe gebouwen opgericht worden, waar mensen gemiddeld langer dan 2 

uur per dag verblijven, dient voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor bouw, de 

milieuhygiënische gesteldheid van de bodem geschikt te zijn bevonden voor het toekomstig 

gebruik.  

externalhyperlink#//ZW-SR-FS02/RomBou/Klanten/Boer, de Beerta 54.769/13 Ruimtelijke ordening/werkmap Marieta/ABRS200906804 - milieuzonering bij plan.pdf
externalhyperlink#//ZW-SR-FS02/RomBou/Klanten/Boer, de Beerta 54.769/13 Ruimtelijke ordening/werkmap Marieta/ABRS200906804 - milieuzonering bij plan.pdf
externalhyperlink#//ZW-SR-FS02/RomBou/Klanten/Boer, de Beerta 54.769/13 Ruimtelijke ordening/werkmap Marieta/ABRS200906804 - milieuzonering bij plan.pdf
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Omdat in dit geval er sprake is van de bouw van een stal en de locatie op grond van histori-

sche gegevens onverdacht is kan een onderzoek naar de milieuhygiënische gesteldheid van 

de bodem achterwege blijven. In de toekomstige situatie worden voldoende maatregelen 

getroffen, op basis waarvan er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. Hiermee 

wordt voldaan aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.  
 

4.8 Archeologie 

Op 1 december 2014 heeft het Steunpunt monumentenzorg Fryslân een advies uitgebracht. 

Uit het advies blijkt (zie ook bijlage 2) dat een booronderzoek op de locatie nodig is.  

 

Het booronderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn weergegeven in bijlage 3.  

 

Uit het onderzoek (‘Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek’, De Steekproef, april 

2015) blijkt dat de ondergrond van het plangebied bestaat uit een enkele decimeters dik 

pakket recent opgebracht verhardingsmateriaal met daaronder een bijna twee meter dik 

pakket dat bestaat uit met oranje baksteenpuin en kalkmortel vermengde klei. De bovenste 

helft van dit pakket bevat over het geheel genomen meer puin dan het onderste deel. Het 

gaat echter in alle boringen om hetzelfde type puin. Dit puin is vrijwel zeker afkomstig van 

de sloop van de voorganger van de huidige boerderij. Hierbij is mogelijk de 

oorspronkelijk ondergrond tot een meter diepte vermengd met sloopresten waarna de 

kavel waarop het plangebied ligt met klei en slooppuin een meter is verhoogd tot 

ongeveer het huidige niveau. Het gehele, met slooppuin vermengde kleipakket moet 

aan het einde van de negentiende eeuw ontstaan zijn en kan derhalve geen 

behoudenswaardige archeologische sporen bevatten. 

 

De geplande graafwerkzaamheden reiken maximaal tot twee meter beneden het 

huidige maaiveld en reiken derhalve niet tot onder het met sloopresten vermengde 

kleipakket. Overigens zijn onder dit pakket slechts natuurlijke getijde-afzettingen 

aangetroffen die nooit geschikt geweest zijn voor bewoning. 

 

In verband met de aanwezigheid van een tot twee meter diep reikend kleipakket 

dat in de negentiende eeuw is ontstaan alsmede 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 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. 

4.9 Ecologie 
Met betrekking tot ecologie dient rekening te worden gehouden met de soortenbescherming en 
de gebiedsbescherming. 
 

Soortenbescherming 
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Het besluitgebied wordt in de huidige situatie gebruikt als agrarisch erf. Beschermde soorten zijn 
daarom in het plangebied niet te verwachten. Een nader onderzoek naar beschermde soorten 
kan achterwege blijven.  
 

Gebiedsbescherming 

Naast soortbescherming, worden ook bepaalde natuurgebieden als geheel beschermd tegen 

negatieve invloeden. De voor de ontwikkeling meest relevante gebieden, zijn de Natura-

2000-gebieden. In het volgende meer hierover.  

 

Het houden van rundvee resulteert in de uitstoot van onder andere ammoniak en daardoor 

neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden. Er is sprake van externe werking door de 

aard van het bedrijf en de effecten die kunnen optreden. De Natuurbeschermingswet 1998 

is in dit kader het beoordelingskader. 

 

Er is geen sprake van een project of handeling conform een vastgesteld beheerplan. Verder 

is er geen sprake van bestaand gebruik, in overeenstemming met artikel 1 van de Natuurbe-

schermingswet. Daarmee is deze activiteit vergunningplichtig in het kader van artikel 19d 

van de Nb-wet.  
 

Uit jurisprudentie blijkt dat er uitzonderingen zijn voor die gevallen, waarbij de stikstofdepo-

sitie niet toeneemt ten opzichte van de milieuvergunde situatie op het tijdstip van aanwij-

zing van een beschermd gebied. In die situatie is een passende beoordeling niet noodzake-

lijk. 

 

Omdat er sprake is van een (geringe) uitbreiding heeft de gemeente een Verklaring van geen 

bedenkingen (Vvgb) aangevraagd. Deze Vvgb is op 2 maart 2015 verleend. In de Vvgb (zie 

bijlage) is aangegeven welke afweging heeft plaatsgevonden.  
 

4.10 Water 

Het waterschap is van het plan op de hoogte gebracht via de online watertoets. Uit de 

watertoets blijkt dat de normale procedure doorlopen moet worden.  

 

Het waterschap heeft het plan beoordeeld en komt tot het volgende advies: 
 

De uitbreiding vindt plaats aan de zuidoostkant van de bestaande bebouwing, aan de ach-
terkant van het perceel.  
  
Aanleg van een kelder 
In de aanvraag is aangegeven dat onder de stal een kelder wordt gerealiseerd. Wij adviseren 
om ondergrondse constructies zoals een kelder altijd waterdicht aan te leggen om (toekom-
stige) wateroverlast te voorkomen. Ook als een kelder in de bestaande situatie boven de 
heersende grondwaterstand wordt aangelegd is het advies om deze waterdicht te realiseren. 
Zo ontstaat bij toekomstige stijgingen in de grondwaterstand geen wateroverlast. De initia-
tiefnemer is hier zelf verantwoordelijk voor.  
  
In veel gevallen is het voor de realisatie van een kelder nodig om het grondwater te verla-
gen. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of melding nodig. Ook het lozen 
van onttrokken grondwater is meldingsplichtig. Om te weten of u met een melding kunt 
volstaan of een vergunning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Cluster Vergunning-
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verlening van Wetterskip Fryslân. Meer informatie over de Watervergunning staat vermeld 
onder Waterwet.  
  
Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te 
beperken, is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te 
voeren.  
In geval van dit bouwplan kan het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij 
Waterkwaliteit genoemde voorwaarden, geloosd worden op het oppervlaktewater.  
  
Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat er geen milieubelastende stoffen 
in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten 
emissievrij zijn. Ook is het nodig dat gebouwd wordt met milieuvriendelijk en duurzaam 
materiaal.  
  
Voorkomen dient te worden dat mest, voederresten en perssappen in het oppervlaktewater 
terecht komen. Hierbij is het nodig dat voldaan wordt aan het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen. Voor meer informatie of verder advies hierover kan contact opgenomen wor-
den met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.  
  
Waterwet 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op 
het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging 
in het watersysteem, dient een vergunning aangevraagd te worden of een melding gedaan 
te worden bij Wetterskip Fryslân. Op de website (www.wetterskipfryslan.nl) staat meer 
informatie aan over de Waterwet (en staan ook de meldingsformulieren en het aanvraag-
formulier voor een watervergunning). De aanvraag voor een watervergunning of de melding 
kan ook gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag ingediend worden via het omge-
vingsloket online (www.omgevingsloket.nl).  
  
Procedure 
Het waterschap gaat er van uit dat de in deze watertoets vermelde adviezen worden opge-
volgd en worden meegenomen in de verdere planvorming.  
 
Wanneer de vermelde adviezen worden opgevolgd ziet het waterschap met betrekking tot 
het voorliggende plan geen waterhuishoudkundige bezwaren. Het waterschap geeft dan ook 
een positief wateradvies. De watertoetsprocedure is hiermee afgerond. 
  
  

http://www.wetterskipfryslan.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
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5 Economische en maatschappe-
lijk uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

De kosten voor de uitvoering van het plan komen voor rekening van de initiatiefnemer. 

Gemeentelijke kosten worden gedekt door de leges.  

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De ruimtelijke onderbouwing is voorgelegd aan het waterschap en de provincie. Het advies 

van het waterschap is verwerkt in de waterparagraaf. De reactie van de provincie is opge-

nomen als bijlage.  

 

Het ontwerp van de omgevingsvergunning wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de 

procedure zal blijken of er zienswijzen worden ingediend op het plan.  
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Samenvatting

In opdracht van de heer H. Kundersma is door De Steekproef bv een plangebied 
onderzocht dat onderdeel uitmaakt van het perceel naast huisnummer 
Hesenserreed 11 te Jorwert in de gemeente Littenseradiel. Het plangebied bestaat nu 
nog uit een deel van een erf. Hierop zal een melkveestal worden uitgebreid. De 
melkveestal zal onderkelderd worden tot een diepte van maximaal twee meter. 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 en 
bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel van boringen.

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

Binnen het 0,03 hectare grote plangebied zijn zes boringen gezet. Uit de resultaten 
hiervan blijkt dat de ondergrond van het plangebied bestaat uit een enkele decimeters
dik pakket recent opgebracht verhardingsmateriaal met daaronder een bijna twee 
meter dik pakket dat bestaat uit met oranje baksteenpuin en kalkmortel vermengde 
klei. De bovenste helft van dit pakket bevat over het geheel genomen meer puin dan 
het onderste deel. Het gaat echter in alle boringen om hetzelfde type puin. Dit puin is 
vrijwel zeker afkomstig van de sloop van de voorganger van de huidige boerderij. 
Hierbij is mogelijk de oorspronkelijk ondergrond tot een meter diepte vermengd met 
sloopresten waarna de kavel met klei en slooppuin een meter is verhoogd tot 
ongeveer het huidige niveau. Het gehele, met slooppuin vermengde kleipakket moet 
aan het einde van de negentiende eeuw ontstaan zijn en kan derhalve geen 
behoudenswaardige archeologische sporen bevatten.

De geplande graafwerkzaamheden reiken maximaal tot twee meter beneden het 
huidige maaiveld en reiken derhalve niet tot onder het met sloopresten vermengde 
kleipakket. Overigens zijn onder dit pakket slechts natuurlijke getijde-afzettingen 
aangetroffen die nooit geschikt geweest zijn voor bewoning.

In verband met de aanwezigheid van een tot twee meter diep reikend kleipakket 
dat in de negentiende eeuw is ontstaan alsmede 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 plangebied geldt.



Figuur 1. Jorwert, Hesenserreed 11. Het plangebied is het rode vlak bij de rode pijl. (Naar Kadata.)
De afstand tussen de zwarte rasterlijnen is 1 kilometer.



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
In opdracht van de heer H. Kundersma is door De Steekproef bv een plangebied 
onderzocht dat onderdeel uitmaakt van het perceel naast huisnummer 
Hesenserreed 11 te Jorwert in de gemeente Littenseradiel. Het plangebied bestaat nu 
nog uit een deel van een erf. Hierop zal een melkveestal worden uitgebreid. De 
melkveestal zal onderkelderd worden tot een diepte van ongeveer twee meter. 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 karterend 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. Jorwert, Hesenserreed 11. Het plangebied in de rode cirkel, gezien vanuit de lucht. 
(Naar: Bing Maps.)
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1.2 Locatie en administratieve gegevens
Het plangebied beslaat ongeveer 0,03 hectare en bestaat uit een deel van het erf.
De hoogte van het maaiveld is ongeveer 0,7 meter boven NAP.

Tabel 1. Jorwert, Hesenserreed 11. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied.

Provincie Fryslân

Gemeente Littenseradiel

Plaats Jorwert

Toponiem Hesenserreed 11

Coördinaten hoekpunten 175,831/574,813; 175,844/574,802; 175,817/574,802; 175,826/574,790

Bevoegde overheid Gemeente Littenseradiel

Opdrachtgever Dhr. H. Kundersma

ARCHIS CIS-code 65913

ISSNnr. 1871 - 269X

Steekproef projectcode 13-03-15

Geomorfologische context Vlakte van getij-afzettingen

NAP hoogte maaiveld Rond 0,7m +NAP

maximale diepte onderzoek 2,5 m min maaiveld

Uitvoering van het veldwerk 24-03-15

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: Jorwert, Hesenserreed 11.  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 3.3. 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

3



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 vaak podzolgronden ontstaan. Deze worden gekenmerkt door 
een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). De B-horizont 
gaat veelal 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 op ruime afstand ten westen van de kwelderwal die langs de
westkust van de Middelzee is gevormd, in een vlakte van getij-afzettingen. 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 zware klei (classificatie bodemkaart kMn48C).
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 7829 ligt. Het betreft een terp 
waarvan de zuidwestelijke helft in 1992 door RAAP is onderzocht door middel van 
boringen. Hierbij is vastgesteld dat op het meest zuidelijke deel van het terrein nog 
resten van een voormalig Stateterrein in de ondergrond aanwezig zijn.

Enkele honderden meters ten noorden van het plangebied ligt AMK-terrein 
9187. Het betreft de resten van een huisterp met bewoningssporen uit de periode late 
ijzertijd-Romeinse tijd en uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd (waarneming 
427063).

Figuur 3 toont een uitsnede van de kadasterkaart uit omstreeks 1830 en een uitsnede 
uit de topografische kaart uit 1929. De uitsnede uit de kadasterkaart uit omstreeks 
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1830 toont in meer detail dezelfde situatie die staat afgebeeld op de kaarten van 
Schotanus uit 1718 en van Eekhoff uit de periode 1849-1859. Om deze reden zijn 
deze beide kaarten hier niet afgebeeld. Op de kadasterkaart uit omstreeks 1830 is de 
voorganger van de huidige boerderij afgebeeld (Figuur 3, midden). Tevens is hierop te
zien dat het plangebied toen nog grotendeels op een afzonderlijk kavel lag. Op de 
topografische kaart uit 1929 is de huidige boerderij afgebeeld, maar is de gracht nog 
volledig aanwezig. Wel wordt deze dan aangegeven als een groenstrook.

Figuur 3.

Jorwert, Hesenserreed 11. Uitsneden uit de kadasterkaart uit omstreeks 1830 (boven) en 
de topografische kaart uit 1929 (onder). Op de kadasterkaart is nog een volledige 
gracht rond het voormalige stateterrein aanwezig en lijkt het plangebied grotendeels uit 
een afzonderlijk kavel te hebben bestaan. Op de kaart uit 1929 is het noordelijke deel 
van deze gracht gedempt en is inmiddels de huidige boerderij afgebeeld.
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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 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 omliggende terreindelen 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
In het plangebied zijn zes boringen geplaatst. Deze zijn zo gelijkmatig mogelijk 
verdeeld over het plangebied. Op deze manier is op het 0,03 hectare grote 
plangebied een boordichtheid bereikt van bijna tweehonderd 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. Jorwert, Hesenserreed 11. Boorpuntenkaart. De genummerde punten geven de
uitgevoerde boringen weer. [Bron: Kadata.nl.]
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3.2 Bodem, reliëf en archeologie
Bovenin alle boringen bevond zich een twintig tot dertig centimeter dik pakket met klei 
vermengd puin. Onder dit tamelijk recent opgebrachte pakket is in alle boringen een 
zeer dik pakket vergraven humusrijke klei aangetroffen. Deze klei bestaat uit brokken 
van uiteenlopend humusgehalte en is in elk van de zes boringen vermengd met een 
grote hoeveelheid puin. Het in dit pakket aangetroffen puin bestaat uit oranje 
baksteenfragmenten en brokken kalkmortel.

Het met puin vermengde kleipakket loopt in alle boringen door tot een diepte 
van minimaal twee meter beneden het maaiveld. Wel is over het geheel genomen 
meer puin aanwezig in de bovenste helft van dit pakket dan in de onderste helft.
Onder het met puin vermengde kleipakket is matig zandige, 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 aangetroffen. 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 in het plangebied niet 
gevonden. Het pakket met puin vermengde klei is niet als zodanig te beschouwen 
omdat het aangetroffen puin vrijwel zeker sloopresten betreft van de voorganger van 
de huidige boerderij. 

Waarom de sloop van de oorspronkelijke boerderij tot het ontstaan van een 
ongeveer twee meter dikke menglaag heeft geleid, is niet zonder meer duidelijk. Het 
huidige maaiveld in het plangebied ligt ruim een meter hoger dan de buiten de terp 
gelegen percelen. Eén meter van het twee meter dikke pakket zou derhalve uit 
ophogingsmateriaal kunnen bestaan. Het terrein waarop het plangebied ligt, vormde 
op de kadasterkaart uit omstreeks 1830 een afzonderlijke kavel. Wellicht lag dit lager 
dan de overige delen van de terp en is dit tijdens de sloop van de oorspronkelijke 
boerderij opgehoogd met een mengsel van klei en slooppuin. De met een geringere 
hoeveelheid puin vermengde klei hieronder zou dan ontstaan kunnen zijn tijdens de 
eigenlijke sloopwerkzaamheden als hierbij ter plaatse van het plangebied ook 
graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Behalve sloopresten zijn in geen van 
de boringen archeologische indicatoren gevonden. In verband hiermee is geen 
vindplaatsbeoordeling uitgevoerd aan de hand van de waarderingstabel uit de KNA 
3.3 (VS06).
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Figuur 5. Jorwert, Hesenserreed 11. 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 archeologische resten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd en een lage 
kans op resten uit eerdere perioden.

Binnen het 0,03 hectare grote plangebied zijn zes boringen gezet. Hierdoor is 
een boordichtheid bereikt van bijna tweehonderd boringen per hectare.

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de ondergrond van het 
plangebied bestaat uit een enkele decimeters dik pakket recent opgebracht 
verhardingsmateriaal met daaronder een bijna twee meter dik pakket dat bestaat uit 
met oranje baksteenpuin en kalkmortel vermengde klei. De bovenste helft van dit 
pakket bevat over het geheel genomen meer puin dan het onderste deel. Het gaat 
echter in alle boringen om hetzelfde type puin. Dit puin is vrijwel zeker afkomstig van 
de sloop van de voorganger van de huidige boerderij. Hierbij is mogelijk de 
oorspronkelijk ondergrond tot een meter diepte vermengd met sloopresten waarna de 
kavel waarop het plangebied ligt met klei en slooppuin een meter is verhoogd tot 
ongeveer het huidige niveau. Het gehele, met slooppuin vermengde kleipakket moet 
aan het einde van de negentiende eeuw ontstaan zijn en kan derhalve geen 
behoudenswaardige archeologische sporen bevatten.

De geplande graafwerkzaamheden reiken maximaal tot twee meter beneden het 
huidige maaiveld en reiken derhalve niet tot onder het met sloopresten vermengde 
kleipakket. Overigens zijn onder dit pakket slechts natuurlijke getijde-afzettingen 
aangetroffen die nooit geschikt geweest zijn voor bewoning.

In verband met de aanwezigheid van een tot twee meter diep reikend kleipakket 
dat in de negentiende eeuw is ontstaan alsmede 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 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.

10



Appendix I

Archeologische periodes
Jorwert, Hesenserreed 11

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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Appendix III

Boorbeschrijvingen
Jorwert, Hesensereed 11

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 VLK CO PLH VS SST BHN BI GI

1 24 P 2 OR GR OPG
105 K 1 GR BR OR MST OPG P2, M2
208 K 1 GR BR OR MST VRG P1, M1
240 K 2 GR MSL Wad

2 25 P 2 OR GR OPG
110 K 1 GR BR OR MST OPG P2, M2
210 K 1 GR BR OR MST VRG P1, M1
240 K 2 GR MSL Wad

3 20 P 2 OR GR OPG
203 K 1 GR BR OR MST OPG P2, M2
212 K 1 GR BR OR MST VRG P1, M1
240 K 2 GR MSL Wad

4 27 P 2 OR GR OPG
120 K 1 GR BR OR MST OPG P2, M2
215 K 1 GR BR OR MST VRG P1, M1
240 K 2 GR MSL Wad

5 20 P 2 OR GR OPG
108 K 1 GR BR OR MST OPG P2, M2
207 K 1 GR BR OR MST VRG P1, M1
240 K 2 GR MSL Wad

6 25 P 2 OR GR OPG
110 K 1 GR BR OR MST OPG P2, M2
200 K 1 GR BR OR MST VRG P1, M1
240 K 2 GR MSL Wad

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; OPG = opgebracht, ROG = rommelig, VRG = vergraven
GI = Geologische interpretaties; Wad = wad (getijde-)afzettingen
AIS = Archeologische indicatoren; P = puin en M = mortel
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Geachte heer/mevrouw M. Reessink,

Voor het plan Hesenserreed 11 Jorwert heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u
heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding dat de Normale procedure moet
worden gevolgd.

Dit betekent dat wij in een overleg met u willen bespreken hoe voor het plan Hesenserreed 11 Jorwert rekening kan worden
gehouden met de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om te bepalen binnen welke termijn u een wateradvies kunt verwachten of voor
het maken van een nadere afspraak. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons
algemene nummer 058-292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

 

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl
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