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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Tussen de Lageweg en de Hoofdstraat in Ried ligt een braak liggend stuk grond.  
Bij de gemeente is het verzoek ingediend om op het stuk grond een woning te 
ontwikkelen. Op basis van het geldende bestemmingsplan (zie paragraaf 1.2) is de 
bouw van een woning op de locatie niet toegestaan.  
 
De gemeente Franekeradeel wil medewerking verlenen aan het initiatief. Op basis 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit door het verle-
nen van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestem-
mingsplan. Voorwaarde hierbij is dat de activiteit niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. Ter motivering hiervan is een goede ruimtelijke onderbou-
wing noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin en maakt deel uit van de omge-
vingsvergunning. 
 
De aanvraag heeft betrekking op het perceel Lageweg 8. Dit perceel ligt middenin 
Ried. De globale ligging van het projectgebied is aangegeven in figuur 1. 
 

 

Figuur 1. De ligging van het projectgebied (bron: Bing Maps) 
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1.   2. Planologische regeling 

Het projectgebied valt onder de regeling van het bestemmingsplan Dongjum, 
Herbaijum, Hitzum, Oosterbierum, Peins, Ried, Schalsum, dat is vastgesteld 3 sep-
tember 2009. Het heeft hierin de bestemming ‘Verkeer - Verblijf’. De gronden 
binnen deze bestemming zijn uitsluitend bedoel voor (woon)straten en paden. 
Het gebruik van de gronden en bouwwerken voor wonen is niet toegestaan. 
 
Op het perceel ligt verder de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’, waar-
binnen de archeologische waarden van de gronden worden beschermd. Hiervoor 
geldt dat bij bodemingrepen groter dan 50 m2 archeologisch onderzoek vereist is.  

1.   3. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige si-
tuatie, de gewenste ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 
3 worden de uitgangspunten getoetst aan het, voor het project relevante, beleid 
op de verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevingsas-
pecten. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de maatschappelijk en economische 
uitvoerbaarheid van het project besproken. Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een be-
knopte samenvatting en conclusie van de ruimtelijke onderbouwing. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie 
gegeven. Er wordt ingegaan op zowel de ruimtelijke- als functionele structuur van 
Ried. Vervolgens wordt beschreven hoe de ontwikkeling past binnen de ruimtelij-
ke – en functionele structuur.  

2.   1. Huidige situatie 

Ruimtelijke structuur Ried 
Het projectgebied ligt gelegen in het dorp Ried. Het dorp wordt historisch bepaald 
door een aantal wegen en een vaart. Tussen en langs de wegen heeft in het verle-
den de bebouwing plaatsgevonden. Ruimtelijk gezien kan het dorp worden onder-
scheiden in twee deelgebieden. Enerzijds is dit de oudere bebouwing langs de 
Hoofdstraat, Dongjumerweg/ Berlikumerweg en de Zevenhuisterweg, anderzijds 
de jongere bebouwing in de vorm van planmatige uitbreidingen en invullingen. 
 
In de beginfase van het dorp was sprake van een concentratie van bebouwing 
nabij de kerk. Bij verdere uitbreidingen werd echter het lineaire wegen- en water-
patroon gevolgd. De jongere bebouwingsstructuur volgde vooral de al aanwezige, 
rationele verkavelingstructuur.  
 
Het dorp kent dan ook een ruime variatie aan bebouwing. Een uitzondering hierop 
vormen de rijtjes en de halfvrijstaande woningen. Naast de grote hoeveelheid 
schuren en (voormalige) bedrijfsgebouwen, wordt er ook een groot aantal diverse 
woningtypen aangetroffen. Het merendeel is van het type één bouwlaag met kap. 
Hierbij is echter grote verscheidenheid in ouderdom, dakvorm, oriëntatie, 
(erf)grootte en kleur- en materiaalgebruik. 
 
Functionele structuur Ried 
Ried is een klein dorpje in de gemeente Franekeradeel. Het grootste deel van de 
bebouwing in het dorp bestaat uit woonfuncties. Naast het wonen zijn er nog en-
kele voorzieningen, zoals een restaurant, een jachthaven, een gymnastieklokaal, 
een kaatsveld, een agrarisch perceel dat kan worden gebruikt als ijsbaan, een 
kerk, en een openbare basisschool. 
 
Huidige situatie projectgebied 
Dit project heeft betrekking op een braakliggend stuk grond, die aan de noordkant 
begrenst wordt door de Lageweg en aan de zuidkant door de Hoofdstraat. Ten 
westen van het projectgebied is een kerk gevestigd. Rondom het projectgebied 
kenmerkt de bebouwing zich door bebouwing met een woonfunctie. Het perceel 
wordt ontsloten door een zijtak van de Lageweg. Hieraan staan twee (jonge) 
twee-half-vrijstaande woningen.  
Figuur 2 geeft een overzicht van de huidige situatie van het projectgebied weer. 
Figuur 3 en 4 geven respectievelijk een aanzicht vanaf de Lageweg en de Hoofd-
straat.  
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Figuur 2. Bovenaanzicht van de huidige situatie (bron: Bing Maps) 

 

Figuur 3. Aanzicht op het perceel vanaf de Lageweg (bron: Bing Maps) 

 

Figuur 4. Aanzicht op het perceel vanaf de Hoofdstraat (bron: Bing Maps) 
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2.   2. Voorgenomen initiatief 

Het initiatief omvat de bouw van een nieuwe woning gelegen aan de zijtak van de 
Lageweg. De woning komt hierbij met de voorkant te liggen aan de Lageweg. De 
vormgeving van de woning komt qua hoofdvorm en bouwmassa overeen met de 
al aanwezige bebouwing aan de Lageweg. Op het achtererf heeft de initiatiefne-
mer voornemens een nieuw te bouwen hobbyruimte/berging te realiseren (zie fi-
guur 5). De gevelaanzichten van de nieuwe situatie zijn weergegeven in figuur 6. 
 

 

Figuur 5. Nieuwe situatie projectgebied (bron: EB) 
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Figuur 6. Gevelaanzichten nieuwe situatie 

2.   3. Ruimtelijke inpassing 

Stedenbouwkundige inpassing 
De nieuwe woning vormt een afronding van de zijtak aan de Lageweg. Door de 
woning met de voorkant aan de weg te positioneren wordt aangesloten bij de ka-
prichting van de overige woningen aan de zijtak; namelijk dwars op de weg. Ver-
der wordt de woning uitgevoerd in één laag met kap en wordt qua bouwmassa in 
de dezelfde verhouding gebouwd als de overige woningen aan de zijtak.  
Op deze manier wordt op een passende manier een woning toegevoegd die goed 
past in het beeld van de woonstraat. Enkele impressie en de ligging van de woning 
is al weergeven in figuur 5 en 6.  
 

Functionele inpassing 
Het project stelt de ontwikkeling van een braakliggend stuk grond in een woon-
wijk voor. Van belang is dat de nieuwe woning bestaande bedrijven en voorzie-
ningen niet belemmert. Het projectgebied ligt tussen andere woningen. De nieu-
we functie is dus in beginsel inpasbaar op de locatie. Hierop wordt in paragraaf 
4.2 nader ingegaan.  
 
Verkeer en parkeren 
Het perceel wordt ontsloten op een zijtak van de Lageweg. Dit betreft een rustige 
weg, waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. De zijtak is enkel be-
stemd voor bestemmingsverkeer van de woningen aan de zijtak. Het ontsluiten 
van een extra woning op deze straat leidt niet tot een onveilige of onwenselijke 
verkeerssituatie.  
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Voor parkeren geldt als uitgangspunt dat op eigen erf voldoende ruimte is voor 
parkeren. Op basis van de CROW parkeernormen moeten bij woningen uit het ho-
gere segment minimaal 2 parkeerplaatsen aanwezig zijn. Het perceel biedt vol-
doende ruimte om hieraan te voldoen. 
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3. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk worden relevante planologische beleidskaders op rijk-, provinci-
aal en gemeentelijk niveau beschreven.  

3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 22 november 2011 onder 
aanvaarding van een aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en is be-
gin 2012 in werking getreden. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in 
het nationale ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke drukte te beperken brengt 
het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het 
meer over aan gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven cen-
traal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 
13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het 
resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden be-
leidsvrijheid. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 
13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastruc-
tuur en Ruimte.  
De ontwikkelingen binnen het plangebied raken geen rijksbelangen. Het beleid 
geeft geen uitgangspunten voor deze ruimtelijke onderbouwing.  
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het Bro (artikel 3.1.6 lid 2) is opgenomen dat een toelichting bij een ruimtelijk 
plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de vol-
gende voorwaarden: 
1. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in 

een actuele regionale behoefte; 
2. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een 

actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte 
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden 
voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, 
transformatie of anderszins; 

3. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke 
ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijke gebied van de betreffende 
regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die 
behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van ver-
voer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

 
 
 
Van belang voor de toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking zijn de 
definities van artikel 1.1.1, eerste lid, onderdelen h en i van het Bro van belang: 
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a.  bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van 
bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detail-
handel of horeca, alsmede de  

b.  stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein 
of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of an-
dere stedelijke voorzieningen. 
 

Een plan om een woning te bouwen wordt, vanwege de relatieve kleinschaligheid, 
door de Raad van State niet gezien als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 
artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro (201311233/1/R4, r.o. 3.3, 
d.d. 27 augustus 2104). Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking is 
daarom niet noodzakelijk.   

3.   2. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007 
Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor het ge-
meentelijk (bestemmingsplan)beleid. Dit is onder meer neergelegd in het Streek-
plan Fryslân, vastgesteld op 13 december 2006.  
 
De provincie Fryslân zet meer dan voorheen in op de verhoging van de ruimtelijke 
kwaliteit bij veranderingen in het gebruik en de inrichting van de ruimte. Ruimte-
lijke kwaliteit dient zowel voor economische, sociale als culturele belangen en is 
daarmee voor alle functies in Fryslân essentieel. Met ruimtelijke kwaliteit wordt 
bedoeld dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoering expliciet de 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde in stand worden gehouden 
en verder worden ontwikkeld. 
 
Ondanks de verweving tussen steden en platteland wordt er nog steeds een grote 
waarde gehecht aan het onderscheid tussen de dynamiek en intensiteit van ste-
den en de rust en de ruimte van het gebied eromheen. Deze onderscheiden kwali-
teiten moeten behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt.  
 
Ried is in het streekplan aangemerkt als kleine kernen. De provincie zet hier in om 
kleine kernen te betrekken en te faciliteren bij de ontwikkeling van plannen voor 
woningbouw aansluitend op de lokale vraag. Om het toekomstige ruimtebeslag 
van wonen te beperken, worden nieuwe woningen zoveel mogelijk eerst in het 
bestaande bebouwde gebied van kernen opgevangen. Het bestaande bebouwde 
gebied wordt gevormd door de bestaande bebouwde kommen van steden en 
dorpen. 
 
De ontwikkelingen in het projectgebied sluiten hierop aan. 
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Verordening Romte Fryslân 
De Verordening Romte Fryslân is de juridische vertaling van de structuurvisie. De 
structuurvisie is alleen bindend voor de provincie zelf, de verordening is daaren-
tegen algemeen bindend en werkt dus ook door op bestemmingsplanniveau.  
 
In de verordening is het bestaand stedelijk gebied aangeduid. Het projectgebied 
ligt binnen de grenzen hiervan. Een plan kan hier stedelijke functies, waaronder 
wonen, mogelijk maken.  
 
Voor het toevoegen van woningen geldt dat de aantallen en de kwaliteit van de 
woningbouw in overeenstemming moet zijn met een woonplan, dat de schriftelij-
ke instemming van Gedeputeerde Staten heeft. Hiervan mag afgeweken worden 
wanneer het woningbouwproject niet meer dan drie woningen bevat. Bij dit initia-
tief gaat het om slechts één nieuwe woning. Dit project voldoet aan de regels van 
de verordening. 

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Regiovisie Volkshuisvesting Regiogemeenten Noordwest Friesland 
De gemeente Franekeradeel heeft in regionaal verband afspraken gemaakt met 
de provincie over de woningbouwprogrammering. De regiogemeenten Noordwest 
Friesland hebben op zichzelf geen probleem met de volkshuisvestelijke invul-
lingsmogelijkheden. De woningbouwafspraken, die gemaakt zijn met de provincie 
Fryslân en bekrachtigd zijn op 15 december 2009, geven dus voldoende ruimte 
om woningen te bouwen. De woningmarkt zelf heeft echter een groot probleem 
én vraagt om een sturende overheid om op een goede en verantwoorde wijze om 
te gaan met huidige volkshuisvestelijke omstandigheden.  
 
Voor de dorpen geldt een sterke inzet op herstructurering de komende jaren. 
Kwaliteitsverbetering/-behoud van het dorp en kwalitatief goede woningbouw 
staan hierbij voorop. Dit kan betekenen dat in een dorp woningen worden ge-
sloopt, waarvoor geen nieuwe woningen terugkomen. Op basis van maatwerk en 
lokale vraag naar woningen is beperkte toevoeging van woningen mogelijk. 
 
Woonplan gemeente Franekeradeel 2015 – 2018 (concept) 
Het “Woonplan Gemeente Franekeradeel 2015 - 2018” is op dit moment in voor-
bereiding. In dit woonplan wordt het woonbeleid van de gemeente weergegeven. 
Centraal in het woonplan staat maatwerk. De betaalbaarheid van de huidige en 
toekomstige woningen en de benodigde doorstromingsmogelijkheden op de wo-
ningmarkt zijn door de financiële omstandigheden sterk verminderd.  
Voor de dorpen geldt een sterke inzet op herstructurering en inbreiding, waarbij 
het in het laatste geval gaat om een relatief kleine toevoeging van een aantal wo-
ningen op basis van lokale behoefte. Kwaliteitsverbetering/-behoud van het dorp 
en kwalitatief goede woningbouw staan hierbij voorop. 
Vraagstukken van herstructurering en inbreiding zijn vaak aan de orde, waarbij in 
het geval van herstructurering in de meeste gevallen niet de hoeveelheid gesloop-
te woningen teruggebouwd kunnen worden. De kwaliteitsomslag kan zich uiten in 
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het aanbieden van andere woningtypen voor de sociale doelgroep (twee-onder-
één-kap, vrijstaande woning) en die voldoen aan de hedendaagse wensen. Een 
kwaliteitsomslag is nodig om de aangekondigde demografische ontwikkelingen 
het hoofd te kunnen bieden en een kans te vormen. 
 
Voor de dorpen geldt een duidelijke herstructureringsopgave. In de dorpen wor-
den naar verwachting de komende jaren meer woningen gesloopt dan terugge-
bouwd. Op basis van de demografische cijfers lijkt een 
sloop/nieuwbouwverhouding reëel. Hierbij kan uitgegaan worden van een reële 
verhouding van 10 te slopen woningen en 4 terug te bouwen woningen. Bij hoge 
uitzondering kan een voorzichtige toevoeging via een inbreidingsplan worden ge-
realiseerd. Het aantal woningen dat kan worden toegevoegd, moet worden beke-
ken in relatie tot de lokale vraag. 
Het van tevoren opstellen van richtgetallen per dorp is derhalve niet meer wense-
lijk. De richtgetallen worden anders rechtgetallen, die in het huidige woning-
marktklimaat niet meer realistisch zijn. 
De lokale woningbehoefte in de dorpen ligt met name de focus op twee-onder-
één-kap- en vrijstaande woningen, behalve voor speciale doelgroepen. Het betreft 
hier ouderen die zorgbehoevend zijn. 
 
Dit project gaat gepaard met een kwaliteitsverbetering van de locatie en voldoet 
aan de invulling van de lokale vraag, aangezien de initiatiefnemer zelf op de loca-
tie gaat wonen. 
 
 
  



blz 12 20150812    

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke onderbouwing Ried - Lageweg 8 
 Status: Definitief / 15-03-2016 

4. OMGEVINGSASPECTEN 

Bij realisatie van nieuwe ontwikkelingen dient, met het oog op de uitvoerbaarheid 
van het plan, te worden onderzocht of in de toekomst sprake is van een goede 
omgevingssituatie. Daarbij wordt getoetst aan de sectorale wet- en regelgeving 
op het gebied van milieu, ecologie, archeologie en water. 

4.   1. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 
Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de 
basiszoneringslijst van de VNG-brochure ’Bedrijven en milieuzonering’ (2009). Een 
richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare mili-
euhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
 
Een woning is aangewezen als een milieugevoelige functie. De omgeving van het 
projectgebied kenmerkt zich hoofdzakelijk als woongebied. In de voormalige zui-
velfabriek (ten westen van het projectgebied) is in gebruik als expositieruimte en 
woonruimte. Expositieruimtes vallen onder milieucategorie 1. Hierbij hoor een 
richtafstand van 10 meter. Aan deze afstand kan worden voldaan. De beoogde 
woonlocatie bevindt zich op ruimte 15 meter van de oude fabriek. Tevens staat 
tussen de beoogde woning en de zuivelfabriek al een woning. De nieuwe woning 
vormt dan ook geen belemmering voor de bestaande bedrijfsactiviteiten.  
Vanuit de milieuzonering bestaan dus geen beperkingen voor het project. 

4.   2. Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid 
hoger dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluid-
hinder veroorzaken', een geluidzone. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsge-
voelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uit-
gevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrens-
waarden die in de wet zijn vastgelegd. Wanneer niet aan de voorkeursgrenswaar-
de wordt voldaan, kan het bevoegd gezag hogere grenswaarden vaststellen. 
 
Op de Lageweg en de Hoofdstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. 
Het is daarom vanuit de Wet geluidhinder niet noodzakelijk om onderzoek te doen 
naar de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer. Wel moet vanuit een goede 
ruimtelijke ordening worden beoordeeld of sprake is van een aanvaardbaar leef-
klimaat. 
 
De Hoofdstraat betreft een doorgaande weg, maar deze dient een beperkt en re-
latief dunbevolkt gebied. Deze weg kent een lage verkeersintensiteit. De ‘nieuwe’ 
woning ligt op relatief grote afstand vanaf deze weg (circa 20 meter). Daarnaast 
wordt de woning ontsloten op een zijtak van de Lageweg. Deze weg dient alleen 
voor de woningen aan deze zijtak. Op basis hiervan is de conclusie dat voldaan 
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wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Nader onderzoek is daarom niet noodzake-
lijk. 

4.   3. Water  

Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van 
waterschappen een vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van 
ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel 
in de ruimtelijke ordening geworden.  
 
Belangrijke aspecten die invloed hebben op de waterhuishouding zijn ingrepen 
aan watergangen, de toename van het verhard oppervlak en de afvoer van hemel- 
en afvalwater vanaf het perceel.  
 
Het Wetterskip Fryslân is voor het projectgebied de waterbeheerder. De ontwik-
keling is daarom voorgelegd aan dit waterschap. Dit is gedaan via de digitale wa-
tertoets (kenmerk: 20151019-2-11767). Met de gegevens die zijn opgegeven, is 
bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding dat de 
Normale procedure moet worden gevolgd. Het Wetterskip heeft in een telefonisch 
overleg met de gemeente aangegeven dat er compensatie nodig is in verband met 
een toename van verharding met meer dan 200 m². Een verslag van dit gesprek is 
opgenomen in bijlage 1 bij de ruimtelijke onderbouwing.  
Ter realisatie van de nodige waterberging  worden compenserende maatregelen 
getroffen. Over de exacte invulling van de compenserende maatregelen treedt de 
initiatiefnemer van het plan in overleg met de gemeente. 

4.   4. Bodem 

Het uitgangspunt voor het aspect bodem in het projectgebied is dat de kwaliteit 
ervan goed genoeg is om risico’s voor de volksgezondheid uit te sluiten. In het ka-
der van de ruimtelijke procedure moeten verdachte locatie worden gesignaleerd. 
Om de bodemkwaliteit aan te tonen heeft een verkennend bodemonderzoek 
plaatsgevonden. Het onderzoek is in bijlage 2 van de onderbouwing toegevoegd. 
Uit het onderzoek zijn enige verontreinigde stoffen aangetoond zoals puin en 
kooldeeltjes. Verder blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater licht- en 
matig verhoogde gehalten zijn aangetoond. Deze verhoogde gehalten vormen 
mogelijk een risico voor de volksgezondheid en/of milieu. Een bodemonderzoek 
wordt aanbevolen, vanwege de verontreinigingssituatie en de mogelijkheden tot 
contact met de verontreinigde grond.  
Om de kwaliteit van de beoogde grond te waarborgen wordt een voorwaardelijke 
verplichting voor het uitvoeren van nader onderzoek aan de vergunning verbon-
den.  
 
 



blz 14 20150812    

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke onderbouwing Ried - Lageweg 8 
 Status: Definitief / 15-03-2016 

4.   5. Archeologie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 
2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg als onderdeel van de Monu-
mentenwet in werking getreden. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem 
wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. De wet verplicht 
gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen en projecten rekening te 
houden met de in hun bodem aanwezige waarden. 
 
Het projectgebied ligt in een gebied met hoge archeologische waarden. Op basis 
van het provinciaal archeologiebeleid (FAMKE) wordt gestreefd naar behoud. Bij 
ingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 30 centimeter is het uitvoeren van ar-
cheologisch onderzoek nodig. Een archeologisch onderzoek is uitgevoerd, omdat 
de ingreep groter is dan de gestelde criteria. Het gebied is namelijk circa 115 m2. 
Het onderzoek is opgenomen in bijlage 3.  
 
Het onderzoek concludeert dat bij de voorgenomen werkzaamheden waarschijn-
lijk geen archeologische resten worden bedreigd. Geadviseerd wordt om het pro-
jectgebied vrij te geven voor de voorgenomen werkzaamheden. Mochten er in de 
toekomst werkzaamheden worden uitgevoerd beneden 50 cm –mv moet vervolg-
onderzoek uitgevoerd worden in de vorm van een inventariserend veldonderzoek, 
karterende/waarderende fase. 
 
Wanneer bij bodemingrepen archeologische resten worden aangetroffen, geldt 
op grond van artikel 53 van de Monumentenwet een meldingsplicht. 

4.   6. Cultuurhistorie 

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toe-
genomen. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig 
in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat ver-
band specifieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk 
moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhisto-
rie is daarmee een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 
 
Het projectgebied ligt niet in een gebied dat een wettelijke bescherming kent. Wel 
kunnen de structuren en kenmerken van het dorp als van cultuurhistorische bete-
kenis worden aangemerkt. Het plan doet geen afbreuk aan cultuurhistorische 
waarden. 

4.   7. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk project moet met het oog op de natuurbescherming rekening 
worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. 
Hierbij wordt aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de natuur-
doelstellingen van beschermde natuurgebieden en de gunstige staat van instand-
houding van waardevolle dier- en plantensoorten niet in het geding komen. Daar-
bij is een onderscheid tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
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Gebiedsbescherming 
Het projectgebied ligt op ruime afstand van beschermde natuurgebieden en niet 
aangrenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Er worden geen belasten-
de functies voorgesteld. Gebiedsbescherming is dan ook niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het versto-
ren en vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en 
hun vaste rust- of verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze 
verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer 
streng.  
 
Het projectgebied is nu ingericht als braakliggend stuk grond. Op het perceel is 
aan weerzijden enige beplanting (struweel en jonge bomen) aanwezig. Voor de 
uitvoering van het plan wordt een groot deel van het struweel verwijderd. 
De gronden zijn mogelijk onderdeel van een habitat van (beschermde) soorten. 
Het gaat dan vooral om licht beschermde soorten zoals mol, egel, huisspitsmuis 
en veldmuis. Het struweel en de jonge bomen zijn vanwege de omvang ongeschikt 
voor verblijfsplaatsen voor beschermde soorten of jaarrond beschermde nesten. 
Het projectgebied kan wel een deel van een habitat vormen. In de directe omge-
ving van het projectgebied is voldoende gelijkwaardig habitat aanwezig. Daar-
naast blijft het gebied in de nieuwe situatie grotendeels in gebruik voor groen-
voorzieningen en daarmee geschikt als habitat. 
 
De kavel vormt geen doorgaande lijnvormige structuur, zodat het geen deel uit-
maakt van een vaste vlieg- of migratieroute van vleermuizen. Het verwijderen van 
het struweel veroorzaakt dus geen conflicten met de Flora- en faunawet.  
 
De zorgplicht (artikel 2) uit de Flora- en faunawet geldt onverminderd. Deze zegt 
dat het doden, verwonden, verstoren of beschadigen van wilde flora en fauna 
moet worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt. Dit betekent dat het 
struweel en de jonge bomen zorgvuldig worden verwijderd. Bij de werkzaamhe-
den moet onder andere rekening gehouden worden met alle broedende vogels 
(actieve nesten van vogels mogen niet worden aangetast of verstoord). Voor de 
algemeen voorkomende broedvogels in het gebied geldt dat beplantingen rond-
om het perceel buiten het broedseizoen verwijderd moeten worden. Hier wordt 
bij de verdere uitvoering van het project rekening mee gehouden. 
 

4.   8. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beper-
ken van de risico's voor de burger door bovengenoemde activiteiten. Hiervoor zijn 
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risico's gekwantificeerd, namelijk door middel van het plaatsgebonden risico en 
het groepsrisico.  
 
Het plaatsgebonden risico (PR) is de berekende kans per jaar, dat een persoon 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen 
dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het Groepsrisico (GR) is 
de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het GR moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting.  
 
De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit ex-
terne veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van ge-
vaarlijke stoffen (cRNVGS) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Nabij het projectgebied zijn geen risicobronnen aanwezig. De dichtstbijzijnde risi-
cobron betreft een hogedruk aardgastransportleiding, die op ruim 500 meter rich-
ting het noorden ligt. Het projectgebied ligt binnen de inventarisatieafstand (85 
meter) van deze leiding. Vanuit de externe veiligheid bestaan geen belemmerin-
gen voor dit project. 

4.   9. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld 
om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, aan te pakken.  
 
Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdra-
gen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in aan-
merking als het voor minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bij-
draagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.  
 
Een verslechtering van de luchtkwaliteit is veelal het gevolg van een toename van 
het aantal verkeersbewegingen in een gebied. Er wordt slechts één woning moge-
lijk gemaakt en blijft daarmee ruimschoots onder de 3%-grenswaarde voor 'niet in 
betekenende mate'. Het project draagt dus niet in betekenende mate bij aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit.  
Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is daarom niet noodzakelijk. 

4.   10. Kabels, leidingen en zoneringen 

In of nabij het projectgebied liggen geen kabels, leidingen of zones die invloed 
hebben op de gewenste ontwikkeling binnen dit project. 
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5. UITVOERBAARHEID 

In dit hoofdstuk wordt de maatschappelijke- en economische uitvoerbaarheid be-
schreven. De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen 
dat het plan maatschappelijk draagvlak heeft. De economische uitvoerbaarheid 
heeft als doel om aan te tonen dat het plan financieel uitvoerbaar is.  

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Dit project stelt de bouw van een woning inclusief berging/hobbyruimte voor. 
Met het project zijn geen grote maatschappelijke belangen gemoeid. 
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwik-
keling voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. De ontwerpbeschikking van 
de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken wordt daarna gedurende een 
periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de moge-
lijkheid tot het indienen van zienswijzen. Eenieder wordt zo in de gelegenheid ge-
steld om zienswijzen tegen het initiatief kenbaar te maken.  
De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewo-
gen in de besluitvorming omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning. Te-
gen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. De ge-
noemde procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project 
aan. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Voor de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of het econo-
misch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald 
door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de 
manier van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen di-
recte financiële bemoeienis heeft. De initiatiefnemer draagt de kosten voor de 
bouw van de woning. Aangenomen wordt dat hiervoor voldoende financiële mid-
delen beschikbaar zijn. 
 

Grondexploitatie 
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over moge-
lijkheden voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp 
maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Wanneer sprake is van bepaalde 
bouwplannen, moet de gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan vast-
stellen. Hiervan kan worden afgezien als het kostenverhaal anderszins verzekerd 
is. Voor vaststelling van het planologisch besluit moet duidelijk zijn hoe de kosten 
worden verhaald. 
Voor dit project geldt dat sprake is van een bouwplan omdat er een nieuwe wo-
ning mogelijk gemaakt wordt. De gemeente sluit hiervoor met de aanvrager een 
overeenkomst. Het vaststellen van een grondexploitatieplan is daardoor niet 
noodzakelijk.  
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6. AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing biedt een afwegingskader voor het verlenen van 
een omgevingsvergunning. Deze is gebaseerd op artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 
van de Wabo. Hiermee wordt de bouw van een woning in Ried in afwijking van 
het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 
 
De afwijking betreft de bouw van een woning op gronden die bestemd zijn voor 
de functie ‘Verkeer’. De bouw van een woning is binnen de verkeersbestemming 
niet toegestaan.  
 
Afweging 
De woning vormt een afsluiting van de zijtak van de Lageweg en wordt in lijn ge-
bouwd met de overige bebouwing aan de Lageweg. Het toevoegen van een extra 
woning in een dorp met hoofdzakelijk woonfuncties is functioneel- en ruimtelijk 
inpasbaar. 
 
Verder is het project in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspun-
ten op provinciaal en gemeentelijk niveau en veroorzaakt het geen conflicten met 
de sectorale wet- en regelgeving. Om de kwaliteit van de bodem te waarborgen 
wordt een voorwaardelijke verplichting voor het uitvoeren van nader bodemon-
derzoek aan de omgevingsvergunning verbonden.  
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening. 
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Bijlage 1 Wateradvies  
 
Van: Jelly van der Kloet [mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl]  

Verzonden: woensdag 9 maart 2016 14:56 
Aan: Alma, Aleida 

CC: Reijer Tamminga; Hinke Grasman 
Onderwerp: compensatie Lageweg 8 Ried 
  
Beste mevrouw Alma, 
  
Gister hebben wij telefonisch contact gehad over het plan Lageweg 8 te Ried. Door de realisatie van 
het plan neemt het verhard oppervlak toe met meer dan 200 m². Op het perceel is geen ruimte om 
nieuw oppervlaktewater aan te leggen. Daarnaast was de toename aan verharding planologisch al 
mogelijk , maar in de praktijk nog niet gerealiseerd. U vroeg of het daarom ook mogelijk was om 
voor dit plan een uitzondering te maken voor wat betreft de vereiste compensatie. Daarbij verwees 
u naar een plan uit 2011 waarbij ook door Wetterskip Fryslân is aangegeven dat compensatie niet 
nodig is omdat het planologisch al mogelijk was.  
  
Het klopt dat voor een plan in 2011 door Wetterskip Fryslân is aangegeven dat compensatie niet 
nodig is. Dit was echter een uitzondering, in principe gaan wij uit van de toename aan verhard 
oppervlak in de praktijk. Hiervan kunnen wij alleen afwijken als daarvoor goede redenen zijn. 
Bijvoorbeeld als er in het verleden al voor de aanleg van een plan is gecompenseerd en dat plan nu 
wordt aangepast, of als er in het verleden ook al verharding in het gebied aanwezig was.  
  
Het plangebied Lageweg 8 te Ried ligt in het peilvak van de Friese boezem. Dit is een omvangrijk 
peilvak waarin vele ontwikkelingen plaats vinden. Mogelijk heeft de gemeente elders in dit peilvak 
een ontwikkeling waarbij sprake is van ‘overcompensatie’. Overcompensatie wil zeggen dat er meer 
oppervlaktewater wordt gerealiseerd dan nodig is voor de toename aan verhard oppervlak. In dat 
geval kunnen we dit verrekenen met de compensatie die nodig is voor het voorliggende plan. Een 
andere optie is om op het perceel waterberging aan te leggen en dit in te zetten voor hergebruik 
door bijvoorbeeld het toilet er mee door te spoelen.  
  
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Wanneer u een voorstel heeft voor de 
compensatie (bijvoorbeeld door verrekening met overcompensatie in een ander plan) dan kunt u 
hiervoor contact opnemen met mij of met dhr. Tamminga.  
  
  
Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet, 
  
Jelly van der Kloet 
Medewerker Cluster Plannen 
Werkdagen: ma | di | wo | do  
  
  
Wetterskip Fryslân 
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  
T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl   
  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
  
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip 

mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl
mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl
http://www.wetterskipfryslan.nl/


Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan 
persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.  
  
  

Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân is tijdelijk gehuisvest in Crystalic Business Centre.  

  

NB Het laboratorium is nog steeds gehuisvest aan de Harlingerstraatweg 113.  

  

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip 
Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan 
persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.  

  
 

http://www.wetterskipfryslan.nl/nl/contact
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Transect-rapport 773 

 

Ried, Lageweg (ong.) 

Gemeente Frjentsjeradiel 
Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend 

Veldonderzoek (IVO; waarderende fase) 
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Samenvatting 

In opdracht van de heer J. Kooistra heeft Transect in augustus 2015 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd voor een locatie aan de Lageweg in Ried. De aanleiding voor het onderzoek vormt 

nieuwbouw van een woning.  

In het kader van deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.  

Het plangebied ligt op een terp die is ontstaan op een kwelderwal die in de Late IJzertijd is gevormd. 

Vanaf de Romeinse Tijd vindt bewoning plaats op de kwelderwal. In de kwelderwal zijn twee 

bodemniveaus met brandlaagjes aangetroffen (op 145 en 160 cm –mv) die in de Romeinse Tijd of 

Vroege Middeleeuwen zijn gevormd, toen er in de omgeving wel sprake was van bewoning, maar 

binnen het plangebied niet. De terp dateert dus uit de Middeleeuwen. Het bovenste deel van de terp 

in het plangebied is mogelijk pas in de Nieuwe Tijd opgebracht of omgezet (vondst 16e eeuws 

aardewerk op circa 90 cm –mv. In de 20e eeuw heeft op het plangebied een fabriek gestaan en heeft 

er vermoedelijk een bouwweg gelegen. Hierdoor is binnen het plangebied een geroerd, puinhoudend 

en verontreinigd pakket grond aanwezig met een dikte van 20 tot 80 cm. De geplande 

werkzaamheden, namelijk het verwijderen van 50 cm verontreinigde grond en het aanleggen van een 

plaatfundering op dit ontgravingsniveau, vinden voornamelijk in dit geroerde pakket of in de top van 

het ophogingspakket uit de Nieuwe Tijd plaats. Omdat er in de Nieuwe Tijd geen bebouwing binnen 

het plangebied heeft gestaan, worden er bij de werkzaamheden waarschijnlijk geen archeologische 

waarden bedreigd.  

Advies 
Omdat er bij de voorgenomen werkzaamheden waarschijnlijk geen archeologische resten worden 

bedreigd, adviseren wij om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen werkzaamheden.  

Mochten er in de toekomst werkzaamheden worden uitgevoerd beneden 50 cm –mv dan dient 

vervolgonderzoek uit te worden gevoerd in de vorm van een inventariserend veldonderzoek, 

karterende/waarderende fase.  

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Frjentsjeradiel, om op basis van deze aanbeveling een 

selectiebesluit te nemen.  

Kanttekening 
Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Monumentenwet 1988 te worden gemeld. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van de heer J. Kooistra heeft Transect1 in augustus 2015 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd voor een locatie aan de Lageweg in Ried. De aanleiding voor het onderzoek vormt 

nieuwbouw van een woning.  

In het kader van deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.  

Volgens het vigerende bestemmingsplan ligt het plangebied in een zone met “Waarde – Archeologie”. 

Voor deze beleidscategorie volgt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen groter dan 50 m2 en dieper 

dan 30 cm –Mv. Omdat de ingreep groter is dan de gestelde criteria is archeologisch onderzoek nodig. 

Dit rapport geeft invulling aan die onderzoeksplicht. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.3. 

                                                                 
1 Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning voor booronderzoek ex artikel 45 van de Monumentenwet, 

verleend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis2) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 

ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-

geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante informatie 

uit achtergrondliteratuur. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

 Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

 Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

 In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

 Zijn er archeologische indicatoren aangetroffen? 

 Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 3.3 (KNA 3.3). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 

4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3 (KNA 3.3). Verder is het onderzoek 

uitgevoerd volgens de richtlijnen van de provincie Fryslân 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Frjentsjeradiel 

Plaats Ried 

Toponiem Lageweg (ong) 

Kaartblad 31A 

Centrumcoördinaat 168.625/581.885 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden (figuur 1). Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct 

omringende gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de 

archeologische, (cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het 

onderzoeksgebied beslaat het plangebied en het omringende gebied, binnen een straal van circa 500 

meter. 

Het plangebied ligt in de bebouwde km van het dorp Ried en beslaat een braakliggend perceel tussen 

de Hoofdstraat in het zuiden, de bebouwing langs de Nieuweweg in het oosten, de Lageweg in het 

noorden en het perceel Hoogstraat 7 in het westen. Het perceel heeft een oppervlak van 75 m2 (15 x 

50 m). De ligging van het plangebied is weergegeven n figuur 1. 

 

 

  

Figuur 1 Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. 
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Figuur 2 Locatie van de nieuwbouw (rode vlak) binnen het 
plangebied (gele vlak). 

4. Consequenties toekomstig gebruik 

Kader Omgevingsvergunning 

Planvorming Nieuwbouw van een woning 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

Op het noordelijke deel van het plangebied wordt een woning gerealiseerd. De bovenste 50 cm van de 

bodem is verontreinigd en zal worden afgegraven. Op dit ontgravingsniveau wordt een plaatfundering 

aangelegd, waarop het huis wordt gebouwd. Dit huis heeft een oppervlakte van ongeveer 100 m2. De 

ligging van het huis binnen het plangebied is weergegeven in figuur 2. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Omgevingsvergunning 

Beleidskader Bestemmingsplan 

Onderzoeksgrens  > 50m2 en dieper dan 30 cm –mv  

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer en de Ontgrondingenwet. Vanuit de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een verplichting om bij de voorbereiding van 

bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. Vanuit de Monumentenwet zijn 

gemeenten namelijk verplicht bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen rekening te 

houden met archeologie. 

Volgens het vigerende bestemmingsplan Dongjum, Herbaijum, Hitzum, Oosterbierum, Peins, ried en 

Schalsum ligt het plangebied in een zone met een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. Voor 

deze beleidscategorie geldt dat er een archeologische onderzoeksplicht geldt voor verstoringen > 50 

m2 en dieper dan 30 cm –Mv. Omdat de voorgenomen grondwerkzaamheden in het plangebied de 

vrijstellingscriteria voor dit gebied overschrijden, geldt op basis van het bestemmingsplan een 

archeologische onderzoeksplicht.  

De vrijstellingsregels in het bestemmingsplan zijn gebaseerd op het archeologiebeleid van de provincie 

Fryslân. Dit beleid is vastgelegd in de FAMKE: de Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra. De 

FAMKE bestaat uit twee advieskaarten: één voor de periode Laat-Paleolithicum – Bronstijd en één 

voor de periode IJzertijd – Middeleeuwen. Volgens de kaart voor de periode Laat-Paleolithicum – 

Bronstijd ligt het plangebied in een zone waar geen archeologisch onderzoek hoeft te worden 

uitgevoerd. Volgens de kaart voor de periode IJzertijd – Middeleeuwen ligt het plangebied in een zone 

waar een waarderend terpenonderzoek moet worden uitgevoerd bij ingrepen groter dan 50 m2 en 

dieper dan 30 cm.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Noordelijk zeekleigebied 

Geologie Formatie van Naaldwijk 

Geomorfologie Terp 

Bodem Terp 

Grondwater VII 

Maaiveld 1,5 m NAP 

 

Geologie en landschap 
De onderzoekslocatie ligt in het noordelijk zeekleigebied, in de Westergo. Aan het begin van de 

huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden), zijn in Noord-Nederland grote 

dalsystemen aanwezig. Het plangebied ligt in deze periode op een hoger gelegen gebied tussen het 

Boorne- en Marne-dal. Het pleistocene oppervlak ligt in deze dalen tussen de -10 en -6 m NAP (Vos en 

Knol 2005). In het Vroeg-Atlanticum (8000 -7000 jaar geleden) ligt de kustlijn nog ver ten noorden van 

de Westergo, maar door de stijgende zeespiegel weet de zee de dalen van de Boorne en Marne 

binnen te dringen. In de dalen ontstaan getijdenbekkens waarin siltige klei wordt afgezet. Deze 

afzettingen worden tot de Formatie van Naaldwijk gerekend (Mulder e.a. 2003). Aan de randen van 

het getijdegebied vindt veengroei plaats. Dit veen wordt tot de Formatie van Nieuwkoop gerekend. 

Door de voortdurende stijging van de zeespiegel breidt het getijdegebied zich uit en schuift de kustlijn 

op in zuidelijke richting. Er ontstaat een actief waddengebied waarin voornamelijk gelamineerde 

zanden en siltige kleien worden afgezet. Rond 4000 jaar geleden komt er een einde aan de 

landinwaartse uitbreiding van het getijdegebied. Doordat via getijdegeulen nog steeds sediment wordt 

aangevoerd, kan het land opslibben tot boven het gemiddeld hoogwaterniveau. Hierdoor ontstaan 

kwelders die vanaf de IJzertijd aantrekkelijk worden voor bewoning (Vos en Knol 2005).  

Rondt 500 v. Chr. ligt het plangebied nog in een waddengebied. De kwelders ten zuiden van dit 

waddengebied worden al intensief bewoond. Aan de rand van het kweldergebied is een eerste 

kwelderwal ontstaan. Kwelderwallen ontstaan doordat tijdens stormen zand vanuit het wad op de 

kwelder wordt geworpen. Doordat de kwelders zich zeewaarts uitbreiden ontstaat tussen 500 v. Chr. 

en 100 n. Chr. een serie kustparallelle kwelderwallen (Vos 1999). Kwelderwallen zijn gemiddeld 200 

tot 500 m breed en 0,5 tot 1,5 m hoger dan de omgeving. In figuur 3 is de situatie rond 100 n. Chr. te 

zien. Ried ligt op de één na jongste kwelderwal. Deze kwelderwallen worden in de IJzertijd en 

Romeinse Tijd intensief bewoond. Bewoning vindt plaats op terpen, kunstmatige heuvels die tot boven 

het stormniveau worden opgeworpen. In Late Middeleeuwen ontstaat de Middelzee, een zeearm die 

de oostelijke begrenzing van de Westergo vormt en rond 800 n. Chr. haar grootste uitbreiding kent. 

Vanuit de Middelzee wordt op de laaggelegen kwelders zeeklei afgezet. Vanaf de 10e eeuw worden de 

Middelzee en later de Waddenzee bedijkt. Rond 1200 wordt de Middelzee afgesloten van en verdwijnt 

het gevaar voor overstromingen.  

Geomorfologie 
Volgens de geomorfologische kaart (bijlage 3) ligt het plangebied op een terp (code T), op de overgang 

van een kwelderwal (code 3K31) naar een getijdekreekbedding/zee-erosiegeul (code 2R13/14). De wal 

en kreek liggen in een getijdeafzettingsvlakte (code 2M35).  

Op het Actueel hoogtebestand Nederland is goed te zien dat de terp van Ried met een hoogte van 2,5 

m NAP ruim boven de omgeving uitsteekt. De lage delen van het terrein, de zee-erosiegeul waar nu de 
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Figuur 3 De Westergo rond 100 n. Chr. Ried ligt bij de rode pijl, op de één 
na jongste kwelderwal (donkergroen). Bron: Vos en Knol (2005).  

Rie en de Berltsumer Riid lopen, liggen op circa 0,5 m –mv. Het plangebied ligt op de rand van de terp, 

op zo’n 1,6 m NAP. Verder zijn ook goed de andere terpen en terpjes op de kwelderwal te zien. 

Bodem en grondwater 
Volgens de bodemkaart (www.bodemdata.nl) ligt het plangebied ook op een terp. Ten noorden van 

het plangebied, in de zee-erosiegeul, komen tochteerdgronden (pMo50) voor. Op de kwelderwal 

komen poldervaaggronden (code Mn15C) voor en op de kweldervlakte ten zuiden hiervan komen 

knippige poldervaaggronden (gMn15C) voor.  

Tochteerdgronden zijn ongerijpte kleigronden met een matig dikke humeuze bovengrond. 

Tochteerdgronden ontstaan in gebieden die worden gekenmerkt door hoge grondwaterstanden. Deze 

bodems hebben grondwatertrap II. Dit betekent dat de hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm 

–mv staat en de laagste grondwaterstand tussen 50 en 80 cm –mv. Onder deze omstandigheden 

blijven organische resten goed bewaard.  

Poldervaaggronden zijn gerijpte kleigronden met een slechtontwikkelde humeuze bovengrond, die 

worden gekenmerkt door relatief hoge grondwaterstanden, waardoor gleyverschijnselen 

(roestvlekken) binnen 50 cm –mv voorkomen. Knipklei is zware, ontkalkte zeeklei, die daardoor 

moeilijk is te bewerken. De poldervaaggronden hebben grondwatertrap V. De hoogste 

grondwaterstand ligt ondieper dan 40 cm –mv, terwijl de laagste grondwaterstand beneden 120 cm –

mv ligt. Onder deze omstandigheden blijven organische resten slecht bewaard. 

De terp heeft grondwatertrap VII. De grondwaterstand ligt hier altijd beneden 80 cm –mv.  
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7. Bekende archeologische waarden en onderzoeken 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK-terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke beleidskaart Middelhoog 

Archeologische waarnemingen Geen 

 

Het plangebied ligt volgens Archis (bijlage 5) op de rand van een AMK-terrein van zeer hoge 

archeologische waarde. Dit AMK-terrein (AMK-nummer 8920) betreft de grotendeels afgegraven terp 

van Ried. In de directe omgeving van Ried, op de kwelderwal, liggen meerdere AMK-terreinen (AMK-

nummers 1017, 7593, 7594, 7595, 14721 en 14975). Het betreft in alle gevallen (resten van) huis- en 

dorpsterpen die in meer of mindere mate intact zijn. De terpen maken deel uit van de terpenreeks 

Boer – Ried – Berlikum. In de jaren 1990 heeft een waarderend archeologisch onderzoek van deze 

terpenreeks plaatsgevonden (Langen e.a. 1997). Uit dit onderzoek is gebleken dat de terpen sinds de 

Romeinse Tijd (2e eeuw n. Chr.) zijn bewoond. Tot in de Late Middeleeuwen bleven de terpen 

bewoond, hierna schoof de bewoning naar de rand van de terpen of daar buiten. Ried maakte geen 

deel uit van de inventarisatie, maar aangenomen kan worden dat ook deze terp in de 2e eeuw is 

ontstaan en sindsdien bewoond is geweest.  

In de omgeving van het plangebied zijn een aantal archeologische waarnemingen gedaan. Tussen 

haakjes is de afstand en richting vanaf het plangebied en de aard van de vondst aangegeven: 

 Waarneming 238714 (85 m W, gebouw): de kerk van Ried, Late Middeleeuwen;  

 Waarneming 238694 (460 m NO, losse vondst): Vorgebirge-aardewerk uit de Vroege 

Middeleeuwen (10e eeuw, losse vondst); 

 Waarneming 238700 (180 m Z, losse vondst): glazen glanssteen uit de Middeleeuwen – 

Nieuwe Tijd en bewerkt runderbot uit de Romeinse Tijd – Late Middeleeuwen; 

 Waarneming 414603 (470m ZW, losse vondst): fibula-schijf uit de Romeinse Tijd; 

 Waarneming 134316 (990 m NO, karterend booronderzoek (Langen e.a. 1997)): kogelpot-

aardewerk uit de Middeleeuwen; 

 Waarneming 134317 (590 m NO, karterend booronderzoek (Langen e.a. 1997)): metaalslak 

uit de Romeinse Tijd – Late Middeleeuwen; 

 Waarneming 134318 (715 m ZW, karterend booronderzoek (Langen e.a. 1997)): huttenleem 

uit de Romeinse Tijd – Late Middeleeuwen.  

Tot slot zijn er nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. De meeste onderzoeksmeldingen zijn gedaan 

in het kader van het onderzoek van Langen e.a. (1997). Het enige andere onderzoek betreft een 

booronderzoek (onderzoeksmelding 16706) uit 2006 op een terrein 110 m ten zuidwesten van het 

plangebied. Hier zijn kwelderafzettingen aangetroffen. Er zijn geen terplagen waargenomen of 

archeologische indicatoren aangetroffen. Geadviseerd is om het plangebied vrij te geven.  
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Bouwland, boomteelt 

Huidig gebruik Braakliggend, erf 

Bodemverstoringen Graafwerkzaamheden ten behoeve van 
woningbouw 

 

Historische situatie 
De Kwelderwal waarop Ried ligt, wordt sinds de 2e eeuw n. Chr. bewoond. Of ook de terp van Ried zelf 

uit deze tijd stamt is niet bekend, maar dit is wel aannemelijk. De eerste vermelding van het dorp 

dateert volgens Berkel en Samplonius (2006) uit 1409. Het dorp is vernoemd naar de Ried, de stroom 

in de zee-erosiegeul ten noorden van het dorp. Op een kaart uit de Atlas Schotanus (figuur 4) is Ried 

aan het begin van de 18e eeuw weergegeven. Het dorp bestaat uit een kerk, met daaromheen een 

aantal huizen. Tot halverwege de 19e eeuw (figuren 5 en 6) verandert er weinig. Het plangebied ligt 

iets ten oosten van het dorp. In figuur 6 is te zien dat het aan de voet van de terp ligt en in gebruik is 

als akkerland. Kaartmateriaal uit de periode 1854 – 1932 is niet beschikbaar via www.watwaswaar.nl. 

In 1932 is het dorp flink gegroeid; het plangebied ligt in middels in de bebouwde kom en ligt 

ingeklemd tussen een fabriek (huidige adres Hoofdstraat 7) en de bebouwing langs de Nieuweweg. 

Een voorloper van de Lageweg loopt ten noorden van het plangebied. Op het zuidelijke deel van het 

plangebied is bebouwing aanwezig. Volgens de eigenaar van het perceel hoorde dit gebouw bij de 

naastgelegen fabriek. Deze fabriek, die nu nog aanwezig is, dateert volgens www.edugis.nl uit 1909. 

De bebouwing langs de Nieuweweg dateert uit 1930. Op het zuidelijke deel van het plangebied staat 

ook een elektriciteitshuisje dat uit 1925 dateert. Tussen 1952 (figuur 8) en 1961 (figuur 9) krijgt de 

lageweg haar huidige vorm. Het deel van de fabriek binnen het plangebied is inmiddels verdwenen. 

Het plangebied is in gebruik als een groenstrook. Tussen 1961 en 1992 (figuren 9 t/m 12) gebeurt er 

vrij weinig rondom het plangebied. In de jaren 1990 wordt het stuk van de Lageweg ten noorden van 

het plangebied aangelegd. Deze weg liep eerst over het plangebied naar de Hoofdstraat. Dit deel is 

mogelijk bouwweg aangelegd; het is nu niet meer aanwezig. De huizen langs dit stuk van de Lageweg 

dateren uit 1999. 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 
In het plangebied heeft een deel van de naastgelegen fabriek gestaan en heeft in de jaren 1990 heeft 

er een (bouw)weg op het terrein gelegen. Als gevolg hiervan is op een groot deel van het terrein 

puinverharding aanwezig. Ook is de bovengrond op het noordelijke en middelste deel verontreinigd 

met zware metalen en PAK. Op het middelste deel is grond opgebracht om deze verontreiniging af te 

dekken. Op het noordelijke deel van het terrein wordt deze verontreinigde grond afgegraven tot 50 

cm –mv. Op het ontgravingsniveau wordt een plaatfundering aangebracht. Op het zuidelijke deel van 

het terrein is al een fundering voor een garage aangelegd.  
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Figuur 4 Het plangebied (blauw omlijnd) op een kaart uit 1718. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 

Figuur 5 Het plangebied (blauw omlijnd) op de kadastrale minuut uit de 
periode 1811 – 1832. Bron: www.watwaswaar.nl. 
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Figuur 6 Het plangebied (blauw omlijnd) op een kaart uit 1854. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 

Figuur 7 Het plangebied (blauw omlijnd) op een kaart uit 1932. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 
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Figuur 8 Het plangebied (blauw omlijnd) op een kaart uit 1952. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 

Figuur 9 Het plangebied (blauw omlijnd) op een kaart uit 1961. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 
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Figuur 10 Het plangebied (blauw omlijnd) op een kaart uit 1973. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 

Figuur 11 Het plangebied (blauw omlijnd) op een kaart uit 1982. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 
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Figuur 12 Het plangebied (blauw omlijnd) op een kaart uit 1992. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 

Figuur 13 Het plangebied (blauw omlijnd) op een kaart uit 2011. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode Romeinse Tijd – Middeleeuwen 

Complextypen Nederzettingsresten, sporen van landgebruik 

Stratigrafische positie Vanaf het maaiveld tot  

Diepteligging Tussen 0 en 1,5 m –mv 

 

Het plangebied ligt op een kwelderwal die in de IJzertijd is gevormd. Vanaf de Romeinse Tijd (2e eeuw) 

vindt bewoning plaats op die kwelderwal. Deze bewoning vindt in eerste instantie plaats op de 

kwelderwal zelf, maar later op terpen. De terp van ried steekt 2,5 m boven het omringende land uit. 

Het plangebied zelf ligt 1,5 m hoger dan de omgeving. In de 17e – 19e eeuw beperkt de bewoning op 

de terp zich tot het gebied direct rondom de kerk; het plangebied is in gebruik als akkerland. In de loop 

van de 19e eeuw komt het plangebied in de bebouwde kom van Ried te liggen. In het begin van de 20e 

eeuw heeft er een deel van de naastgelegen fabriek binnen het plangebied gestaan. In de jaren 1990 

heeft er binnen het plangebied een (bouw)weg gelegen. Binnen het plangebied ligt puin van de weg 

en de fabriek en de bovengrond is verontreinigd. 

Het plangebied heeft een hoge verwachting voor archeologische resten uit de periode Romeinse Tijd – 

Late Middeleeuwen. Deze resten bevinden zich in de top van de kwelderafzettingen op circa 1,5 m –

mv of in de terplagen hierboven. In de top van de kwelderafzettingen worden sporen van landgebruik 

en mogelijk nederzettingsresten uit de Romeinse Tijd verwacht. Hierna is men het gebied gaan 

ophogen. In de terplagen worden voornamelijk nederzettingsresten uit de Middeleeuwen verwacht. In 

de Nieuwe Tijd heeft er waarschijnlijk geen bebouwing binnen het plangebied gestaan. Het gebied is 

toen in gebruik geweest als landbouwgrond. Uit deze periode worden dus geen nederzettingsresten 

verwacht. 

Archeologische resten worden verwacht in de vorm van archeologische lagen (akker- en 

ophogingslagen), grondsporen (paal- en afvalkuilen) en mobilia en indicatoren (aardewerk, houtskool, 

(verbrand) bot, bouwmaterialen (baksteen, verbrand leem) en eventueel metaal. Organische resten 

zijn, gezien de grondwaterstand (GWT VII) waarschijnlijk alleen onder in de terp of in de top van de 

kwelderafzettingen bewaard gebleven. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Methodiek 
Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting uit het 

bureauonderzoek. Volgens de FAMKE dient het onderzoek uitgevoerd te worden als een waarderend 

booronderzoek voor terpen. Volgens deze methode dienen boringen in een kruisraai over de terp te 

worden gezet, waarbij de boorafstand 15 m bedraagt. Gezien de afmetingen van het plangebied (50 x 

15 m) zou dit betekenen dat in de lengterichting van het perceel vier boringen gezet zouden worden 

en in de breedterichting twee. Omdat Door aanwezige puinverhardingen op het oostelijke deel van 

het plangebied (van de bouwweg), funderingen op het zuidelijke deel (van de garage) en slappe 

opgebracht grond in het midden, zijn er uiteindelijk drie boringen langs de westgrens van het perceel 

geplaatst en één langs de oostgrens. Drie boringen zijn rondom het bouwvlak geplaatst.  

De boringen zijn gezet tot een diepte van maximaal 3 m –mv (Bijlage 6 t/m Bijlage 9). De boringen zijn 

uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 

3 cm. Van iedere boring is eerst de lithologie en lithogenese beschreven conform de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Na documentatie zijn de boorkernen 

geïnspecteerd op archeologische indicatoren.  

Bodemopbouw en lithologie 
Het meest complete beeld van de bodemopbouw is verkregen in boring 4. Hier is tot 66 cm –mv een 

geroerd en/of recent ophogingspakket met veel puin aangetroffen. Dit puin wordt met de voormalige 

fabriek of de bouwweg geassocieerd. Onder dit recente geroerde/opgebrachte pakket worden drie 

terplagen aangetroffen tot 139 cm –mv. De bovenste laag, tot 85 cm –mv, bestaat uit donkergrijze, 

matig zandige klei met baksteen- en houtskoolspikkels en doorworteling. Mogelijk is dit het oude 

maaiveldniveau en is dit de oude bouwvoor. Hieronder is tot 104 cm –mv beigegrijs matig siltig zand 

aangetroffen, zonder archeologische indicatoren. Tot 139 cm –mv ten slotte, wordt een beigegrijze 

sterk siltige zandlaag aangetroffen met houtskoolspikkels, doorworteling en gele vlekken. Onder deze 

laag beginnen de natuurlijke getijdeafzettingen, die bestaan uit matig tot uiterst siltige gelaagde 

zanden met kleilaagjes. Tussen 145 en 150 cm –mv en 156 en 170 cm –mv zijn twee mogelijke 

maaiveldniveautjes aangetroffen. Deze niveautjes zijn iets humeuzer, doorworteld en bevatten 

houtskoolspikkels. Dergelijke houtskoolhoudende bodemniveaus komen veel voor in het 

kweldergebied. Volgens Exaltus en Kortekaas (2008) zijn deze niveaus ontstaan doordat de mens aan 

het eind van de winter de verdorde kweldervegetatie afbrandde, zodat in het voorjaar weer frisse 

vegetatie kan groeien voor het vee dat op de kwelders werd geweid. Foto’s van boring 4 zijn in bijlage 

7 terug te vinden. 

In boring 1 is een recent puinhoudend ophogingspakket aangetroffen tot 45 cm –mv. Hieronder 

werden een twee terplagen aangetroffen, die uit sterk tot uiterst zandige klei bestaan. Het bovenste 

beigegrijze pakket dat tot 100 cm –mv is aangetroffen, bevat baksteen en is doorworteld. Op 90 cm –

mv is een fragmentje grijsbakkend, geglazuurd aardewerk aangetroffen, dat uit de 16e eeuw dateert. 

In het onderste, grijze, pakket zijn houtskool- en baksteenspikkels waargenomen. Vanaf 140 cm –mv 

zijn gelaagde getijdeafzettingen aangetroffen  In deze getijdeafzettingen zijn geen bodems of 

brandlagen waargenomen.  

In boring 2 onder een dunne bouwvoor tot 125 cm –mv een terplaag aangetroffen die bestaat uit 

donkergrijze, sterk zandige klei met baksteenspikkels. Deze klei stinkt, hetgeen mogelijk samenhangt 

met een lokaal aanwezige verontreiniging. Onder dit ophoogpakket zijn getijdeafzettingen 

aangetroffen tot 190 cm –mv. De top van deze afzettingen bestaat uit door bodemvorming 

gehomogeniseerde uiterst zandige klei. Hier onder liggen uiterst siltige, gelaagde zanden. Ook hier zijn 

geen oude bodems of brandlaagjes waargenomen. 
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Boring 3 ten slotte, is driemaal rond 90 cm –mv gestuit op puin of een oude fundering, mogelijk van de 

fabriek die binnen het plangebied heeft gestaan.  

Consequenties archeologische verwachting.  
Zoals verwacht ligt het plangebied op een terp die een hoge verwachting heeft voor bewoningssporen 

uit de periode Romeinse Tijd – Late Middeleeuwen. Op een deel van deze terp is een puinpakket 

aanwezig, dat afkomstig is van de voormalige fabriek of de (bouw)weg die hier heeft gelegen. Dit is het 

niveau dat is verontreinigd is en deels moet worden gesaneerd. Hieronder ligt de feitelijke terp, die uit 

twee/drie lagen bestaat en waarvan de basis rond 1,4 m –mv ligt ofwel tussen 0 en 0,3 m NAP. In 

boring één is op een diepte van 90 cm aardewerk uit de vroege Nieuwe Tijd aangetroffen, wat 

betekent dat het bovenste deel van het ophogingspakket relatief jong is. Onder de ophogingslagen zijn 

natuurlijke getijdeafzettingen aangetroffen. De zandigheid van de afzettingen wijzen er op dat we hier 

met een kwelderwal (of oeverwal van de zee-erosie geul) van doen hebben. In één boring zijn mogelijk 

brandlaagjes aangetroffen, wat er op wijst dat het plangebied als weidegebied werd gebruikt toen 

elders op de kwelderwal bewoning plaats vond, dus in de Romeinse Tijd en/of Vroege Middeleeuwen.  

De geplande bodemingrepen, waarbij tot 50 cm –mv puinhoudende, verontreinigde grond wordt 

afgegraven, beperkt zich tot een recent geroerd/opgehoogd pakket en de top van een 

ophogingspakket dat waarschijnlijk uit de vroege Nieuwe Tijd stamt of in de vroege Nieuwe Tijd is 

omgezet. Omdat er in de Nieuwe Tijd waarschijnlijk geen bebouwing op dit deel van de terp heeft 

plaatsgevonden, worden er bij de voorgenomen ingrepen waarschijnlijk geen archeologische resten 

bedreigd.  

 



 

21 

 

11.  Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied ligt op een kwelderwal met in de top een tweetal bodemniveaus met 

brandlaagjes. De top van de kwelderwal ligt iets boven 0 m NAP. Op de kwelderwal ligt een 1,4 m 

dik ophogingspakket, dat deel uit maakt van de terp van Ried. Binnen het ophogingspakket zijn 2 

tot 3 fases te onderscheiden.  

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

Het ophogingsfases vormen een relevant archeologisch niveau. Deze niveaus liggen tussen het 

maaiveld en 1,4 m –mv. De twee bodemniveaus in de kwelderwal, op ongeveer 150 en 165 cm –

mv vormen ook potentiële archeologische niveaus.  

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

De top van de terp is recent geroerd tot een diepte van 20 tot 80 cm –mv. De bodems in de 

kwelderwal worden door getijdeafzettingen en de terp afgedekt.  

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

De bovenste terplaag dateert waarschijnlijk uit de Nieuwe Tijd of is in de Nieuwe Tijd omgezet. In 

de Nieuwe tijd heeft op dit deel van de terp geen bebouwing gestaan. De archeologische 

verwachting voor nederzettingsresten uit de Nieuwe Tijd in de top van de terp is dan ook laag. In 

oudere terplagen zouden resten uit de Middeleeuwen kunnen worden verwacht. De verwachting 

voor dergelijke resten is hoog. Binnen de bodemniveaus in de kwelderwal worden geen 

nederzettingsresten verwacht, wel kunnen hier   
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12. Conclusie en Advies 

Conclusie 
Het plangebied ligt op een terp die is ontstaan op een kwelderwal die in de Late IJzertijd is gevormd. 

Vanaf de Romeinse Tijd vindt bewoning plaats op de kwelderwal. In de kwelderwal zijn twee 

bodemniveaus met brandlaagjes aangetroffen (op 145 en 160 cm –mv) die in de Romeinse Tijd of 

Vroege Middeleeuwen zijn gevormd, toen er in de omgeving wel sprake was van bewoning, maar 

binnen het plangebied niet. De terp dateert dus uit de Middeleeuwen. Het bovenste deel van de terp 

in het plangebied is mogelijk pas in de Nieuwe Tijd opgebracht of omgezet (vondst 16e eeuws 

aardewerk op circa 90 cm –mv. In de 20e eeuw heeft op het plangebied een fabriek gestaan en heeft 

er vermoedelijk een bouwweg gelegen. Hierdoor is binnen het plangebied een geroerd, puinhoudend 

en verontreinigd pakket grond aanwezig met een dikte van 20 tot 80 cm. De geplande 

werkzaamheden, namelijk het verwijderen van 50 cm verontreinigde grond en het aanleggen van een 

plaatfundering op dit ontgravingsniveau, vinden voornamelijk in dit geroerde pakket of in de top van 

het ophogingspakket uit de Nieuwe Tijd plaats. Omdat er in de Nieuwe Tijd geen bebouwing binnen 

het plangebied heeft gestaan, worden er bij de werkzaamheden waarschijnlijk geen archeologische 

waarden bedreigd.  

Advies 
Omdat er bij de voorgenomen werkzaamheden waarschijnlijk geen archeologische resten worden 

bedreigd, adviseren wij om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen werkzaamheden.  

Mochten er in de toekomst werkzaamheden worden uitgevoerd beneden 50 cm –mv dan dient 

vervolgonderzoek uit te worden gevoerd in de vorm van een inventariserend veldonderzoek, 

karterende/waarderende fase.  

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Frjentsjeradiel, om op basis van deze aanbeveling een 

selectiebesluit te nemen.  

Kanttekening 
Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Monumentenwet 1988 te worden gemeld. 
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Bijlage 1. Overzicht van geologische (chronostratigrafische) en archeologische periodes 
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Bijlage 2. Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) 

 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd C 1850 na Chr. heden 

  Nieuwe Tijd B 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Nieuwe Tijd A 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    Middeleeuwen Late Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    Romeinse Tijd Laat-Romeinse Tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse Tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    IJzertijd Late IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    Bronstijd Late Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Bijlage 3. Geomorfologie 
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Bijlage 4. Actueel Hoogtebestand Nederland 
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Bijlage 5. Archeologische waarden 
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Bijlage 6. Boorpuntenkaart 
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Bijlage 7. Boorfoto’s 

De boringen zijn van linksboven naar rechtsonder uitgelegd. 

 

 
Boring 4 (45 – 90 cm –mv) 
 

 
Boring 4 (90 – 170 cm –mv) 
 

 
Boring 4 (130 – 155 cm –mv), detailopname.  
 

 
Boring 4: (180 – 260 cm –mv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ophoging bovenste terplaag 

onderste terplaag 

onderste terplaag getijafzettingen bodem/brandlaag getijafzettingen 

getijafzettingen 

bodem/brandlaag 
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Bijlage 8. Legenda boorstaten conform NEN 5104 

Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 
Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak d = diffuus 
Z = zand z = zandig 2 = matig g = geleidelijk 
L = leem s = siltig 3 = sterk s = scherp 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst  
V = veen h = humeus   
 m = mineraalarm   

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 
Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) OPH = recente ophoging 
BHB  OMG = omgezet 
BHBC  T = Terplaag 
BHC  NW = Formatie van Naaldwijk 
…   
   

Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
gg = goed gesorteerd gr = grindje L = leem (verbrand) 
mg = matig gesorteerd plr = plantenresten BT = bot 
sg = slecht gesorteerd Fe conc = ijzerconcreties AW = aardewerk 
 Mn conc = mangaanconcreties VST = vuursteen 
ga = goed afgerond Mn = Mangaan BS = baksteen/puin 
ma = matig afgerond spik = spikkel FOSF = fosfaat 
sa = slecht afgerond gevl = gevlekt HK = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  
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Bijlage 9. Boorbeschrijvingen 

 



Projectnaam Ried, Lageweg (ong.) Boorpuntnummer 1

Projectcode

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelman, gutsboor Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik braakligggend

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Terp

Z-coordinaat 1,4 m NAP GWS na boring - Geom. kaart Terp

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

35 Zs3 - h1 - - dobrgr s - zf - 2 - - - - OPH bot

45 Zs3 - h1 - - dobrgr s - zf - 2 - - - - OPH puin, cementm baksteen, steenkool

100 Kz3 - - - w begr g mst - - 3 - - - - T baksteenspikkels op 73 cm, aardewerk op 90 cm -mv

140 Kz4 - - - - gr s msl - or 3 1 - - - T baksteenspikkels, houtskoolspikkels, grijze vlekken

230 Zs4 - - - - ligr s - zf or 3 2 - - - NW kleilaagjes

300 Zs2 - - - - ligr eb - zf or 3 1 - - - NW gelaagd, wat kleilaagjes

Projectnaam Ried, Lageweg (ong.) Boorpuntnummer 2

Projectcode

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelman, gutsboor Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik braakligggend

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Terp

Z-coordinaat 1,7 m NAP GWS na boring - Geom. kaart Terp

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

20 Kz4 - - - w dogrzw s - zf - - - - - - T baksteenspikkels, steenkool; stinkt

125 Kz4 - - - w dogr s - zf - - - - - - T baksteenspikkels, zwarte vlekken; stinkt

137 Kz4 - - - - gr g - zf or - 1 - - - NW gehomogeniseerd

190 Zs4 - - - - begr eb - zf or - 2 - - - NW zwakke gelaagdheid, kleilaagjes

-

15080028

29-9-2015

3975662100

168.625

581.880

15080028

168.610

581.910

-

29-9-2015

3975662100



Projectnaam Ried, Lageweg (ong.) Boorpuntnummer 3

Projectcode

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelman, gutsboor Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik braakligggend

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Terp

Z-coordinaat 1,7 m NAP GWS na boring - Geom. kaart Terp

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

80 Kz3 - - - - dobrgr eb - - - - - - - - OMG meerdere keren op puin gestuit

Projectnaam Ried, Lageweg (ong.) Boorpuntnummer 4

Projectcode

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelman, gutsboor Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik braakligggend

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Terp

Z-coordinaat 1,4 m NAP GWS na boring - Geom. kaart Terp

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Zs3 - - - - dogr s - - - - - - - - OPH veel puin

66 Kz3 - - - - ligr/be s - - - - - - - - OPH

85 Kz2 - - - - dogr s - 1 - - - - - - T baksteenspikkels, houtskool, wortels

104 Zs2 - - - - begr s - 2 - - - - - - T

139 Zs3 - - - - brgr s - 2 - - - - - - T houtskoolspikkels, wortels, gele vlekken

145 Zs2 - - - - ligr s - - - - - - - - NW kleilaagjes

150 Zs4 - - - - dogr s - - - - - - - A NW houtskoolspikkels, wortels

156 Zs2 - - - - ligr s - - - - - - - - NW

170 Zs3 - - - - dogr s - - - - - - - A NW houtskoolspikkels, wortels, grijze vlekken

270 Zs2 - - - - ligr eb - - - - - - - - NW gelaagd, kleilaagjes

168.625

581.900

-

581.880

-

15080028

29-9-2015

3975662100

15080028

29-9-2015

3975662100

168.625


