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Bijlage 1

Overzichtskaarten van Harlingen

1. Kaart van 1889

2. Kaart van 1938

3. Kaart van 2000



216



217



218



219

Kaart van Harlingen en directe omgeving in 2000 (schaal 1 : 35.000)
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Bijlage 2

Analyse van de bedrijvigheid van Harlingen

in de periode 1870-2000 volgens het

Provinciaal Historisch Bodembestand
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Bijlage 2

Analyse van de in Harlingen verleende hinderwetvergunningen aan de hand de gemeentelijke uitsnede uit

het provinciaal Historisch Bodembestand in de periode 1870-2000

1. Algemeen
In deze bijlage worden de in Harlingen verleende hinderwetvergunningen geïnventariseerd zoals deze zijn

opgeslagen in het provinciaal Historisch Bodembestand (HBB). Op bedrijfstakniveau wordt op basis van deze

gegevens nagegaan welke en hoeveel vergunningen in de onderzoeksperiode werden verleend. Deze inventarisatie

wordt gedaan aan de hand van de periodes, periode A, 1870-1920, periode B, 1920-1970 en periode C, 1970-2000.

Hierbij wordt aangesloten bij de periodes van dit onderzoek.

Wanneer is het HBB tot stand gekomen? Het HBB betreft een lijst van circa 17.000 locaties, waarvan het

vermoeden bestaat dat de bodem verontreinigd is. Het HBB refereert behalve aan voormalige stortplaatsen aan

voormalige bedrijfsactiviteiten in de 19
e
 en in de 20

e
 eeuw in de provincie Fryslân. De informatie van de voormalige

bedrijfsactiviteiten is verzameld op basis van verleende hinderwetvergunningen en dossiers van de Kamer van

Koophandel. Het HBB kent wel zijn tekortkomingen; ten eerste is in het HBB niet de volledige locale

bedrijvigheid opgenomen. Alleen die bedrijven die qua grootte of qua bedrijfsproces bodembedreigend waren,

zijn erin opgenomen. Dit betekent dat kleinere bedrijven zoals slagers en bakkers er niet in voorkomen. Ten

tweede kan, omdat niet alle bedrijven vergunningsplichtig volgens de Hinderwet waren, ook een aantal andere

bedrijven niet in het HBB worden teruggevonden. Zo hoefden kleine landbouwbedrijven en overheidsinstel-

lingen geen hinderwetvergunning te hebben. Ondanks genoemde nadelen is er om de volgende redenen voor

gekozen het HBB voor dit onderzoek te gebruiken:

• Er is voor zover bekend geen andere toegankelijke bron die zo goed gedocumenteerd gegevens kan

verschaffen voor de onderzoeksperiode (zie ook § 2.4);

• Het HBB bevat alle voor dit onderzoek relevante bedrijfsgegevens, zoals de bedrijfstak, het type bedrijf en

waar het bedrijf was gevestigd.

2. Ontwikkeling van de bedrijvigheid in het onderzoeksgebied in de periode 1870-2000
Volgens het provinciaal Historisch Bodembestand (HBB) voor de periode 1870-2000 bevinden zich in het

gemeentearchief van Harlingen 782 verleende hinderwetvergunningen: oprichtings- en uitbreidingsver-

Verhouding van de vergunningen opgenomen in uitsnede van het Historisch Bodembestand van Harlingen en
door de gemeente Harlingen verleende vergunningen.

Om mogelijke verschillen naar voren te laten komen is nagegaan in hoeverre het HBB afweek van daadwerkelijk

door de gemeente verleende vergunningen. In het gemeentearchief werden daartoe het Register ‘Stukken in verband

met de Hinderwetten’ geraadpleegd (Obreen,1968). Aan de hand van dit Register (GA Harlingen/ 3230/3231/3232 en

3233) werd gekeken welke hinderwetvergunningen door de gemeente werden verleend. Voor de periode 1870-1930

betrof dit vergunningen voor de volgende bedrijfsactiviteiten:

• Bakkerijen 1857-1933  63   vergunningen

• Opslag en handel in petroleum 1875-1933                212   vergunningen

• Inrichtingen waar gassen, stoom,

hoog- & laagspanning wordt

gebruikt 1878-1936 104   vergunningen

• Rokerijen 1874-1918   29   vergunningen

• Sigarenfabriek, drogerijen, etc. 1873-1931   27   vergunningen

• Slachterijen & vetsmelterijen 1866-1928   86   vergunningen

• Smederijen, koperslagerijen,

bankwerkerijen, loodgieters, etc. 1880-1933   48    vergunningen

• Zouterijen, drogerijen van dier-

lijke stoffen, etc. 1895-1934   13    vergunningen

Het totaal aan aanvraag- en uitbreidingsvergunningen betrof 582 vergunningen. Omdat het locale HBB is gericht op

bodembedreiging, is een aantal bedrijfsactiviteiten hierin niet opgenomen (zie tekst hierboven). Volgens het HBB

werden in de periode A en B (1870-1970) voor 448 bedrijven vergunningen verleend (zie tabellen 1, 2 en 3). Omdat

het hierbij om vestigingsvergunningen(aanvraag) gaat, is het aantal vergunningen aanzienlijk hoger dan 448 als de

uitbreidingsvergunningen hierbij worden opgeteld. Een globale berekening leert dat als de 582 door de gemeente

verleende vergunningen worden verminderd met die voor de kleine detailhandel (geschat op 150) er 432 overblijven.

Als deze 432 vervolgens wordt omgerekend voor de perioden A en B (1870-1970) komt dit uit op ongeveer 720 (432 x

100/60) vergunningen. Omdat dit zowel aanvraag- als uitbreidingsvergunningen betreft, kan worden geconcludeerd

dat de aantallen van door de gemeente verleende vergunningen en de vergunningen van het HBB nagenoeg

overeenkomen.
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gunningen. Deze 782 betreffen 554 locaties. Vooronderzoek ten behoeve van de opbouw van het provinciaal

Historisch Bodembestand voor de provincie Fryslân toonde aan dat 95% van de vergunningen in het gemeente-

archief kunnen worden teruggevonden. Dit betekende dat het HBB een goede basis vormt voor dit onderzoek

(Provincie Fryslân, 1996a). De oudste Hinderwetvergunning, die in het gemeentelijke archief kon worden

teruggevonden, dateert van 1842. In het Rijksarchief te Leeuwarden, waar ook vergunningen van de gemeente

Harlingen zijn opgeslagen, werd nog een vergunning uit Harlingen uit 1827 aangetroffen (Provincie Fryslan,

1997).

Aan de hand van de 554 verleende hinderwetvergunningen en deze te voorzien van een SBI-code  (Standaard

Bedrijfsindeling), wordt het mogelijk om ontwikkelingen van de locale bedrijvigheid van Harlingen te volgen

(Centraal Bureau Statistiek, 1986). Hierbij is de onderzoeksperiode, zoals in § 2.3 werd voorgesteld, in drieën

gedeeld. Deze indeling, die is gehanteerd op basis van onderzoeksvraag 4 (zie § 1.5), heeft als voordeel dat

ontwikkelingen in de onderzoeksperiode kunnen worden gevolgd.

In de periode 1870-1920 werden volgens het Historisch Bodembestand (zie tabel 1) 218 hinderwetvergunningen

aan de te Harlingen gevestigde bedrijven verleend.

Periode I  1870-1920

SBI nr. Bedrijfstak Aantal Periode vergunningverlening 

1870=periode 1870-1875(etc.)

1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915

2011 exportslagerijen 5 X X X

2016 vleesdrogerij/zouterijen 3 X X

2017 darmenwasserijen 1 X

2021/2023 zuivelfabrieken 1 X

2039 visrokerijen 18 X X X X X X

2061 oliezuiveringsfabrieken 3 X X

2133 azijnmakerijen 1 X

2142 distilleerderijen 1 X

2241 textielververijen 4 X X X X

2411/2412 huidenbedrijven 8 X X X X X

2541/2571 houtbewerking/meubelfabrieken 5 X X X X

2710 drukkerijen 1 X

2821 teer/pekkokerijen 6 X X X X X X

2942 azijnzuurfabrieken 2 X

2971 zeepfabrieken 1 X

3211 steen- en pannenfabrieken 9 X X X X X X X

3241 kalkbranderijen 4 X X X

3487 smederij/koperslagerijen 36 X X X X X X X X X X

3571 stoomwerktuigenfabrieken 1 X

3741 scheepswerven 1 X

3912 zilversmederijen 1 X

4021 gasfabrieken 3 X X

6346 brandstoffenhandel (vast) 4 X X X

6671 petroleumhandel 97 X X X X X X X X X

9831 strijk- en wasinrichtingen 2 X X

218

Tabel 1 De volgens het Historisch bodembestand op bedrijfstakniveau in Harlingen verleende

hinderwetvergunningen in de periode 1870-1920

Tabel 1 levert de volgende informatie:

• 101 bedrijven hielden zich bezig met de brandstofhandel;

Onder deze 101 waren de petroleumhandelaren met 97 veruit het hoogst in aantal. De meesten moesten in 1875

een vergunning aanvragen. Uit informatie in het archief bleek dat het hierbij vooral om verkoop van petroleum

aan huis betrof.

• 42 bedrijven hielden zich bezig met de metaalbedrijvigheid;

Onder deze 42 waren 19 koperslagerijen, 9 smederijen en 8 kachelbranders. Vooral de overwegend

ambachtelijke koperslagerijen duiden nog op de traditionele kleinschaligheid in de 19
e
 eeuw. De vergunningen

werden verleend in de periode 1870-1905.

• 29 bedrijven hielden zich bezig met de bedrijvigheid betreffende voeding- & genotmiddelen;

Deze 29 bedrijven betroffen onder andere 18 visrokerijen die tegen het einde van de 19
e
 eeuw, de periode na de

totstandkoming van de Fabriekswet in 1874, door het gemeentebestuur werden gedwongen vergunning aan te
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vragen.

• De opkomst van de exportslachterijen na 1895;

In het Historisch Bodembestand zijn 5 vergunningen van exportslagerijen opgenomen. In deze periode vestigden

zich ook bedrijven in de stad die restanten van de slacht verwerkten. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven als

huidenbewerkerijen en darmenwasserijen.

• De bouwbedrijvigheid betrof 5 bedrijven.

Door de kleinschaligheid van deze bedrijvigheid bleef de opname in het bodembestand beperkt tot de grotere

bedrijven. Om deze reden wordt verwacht dat de complete nijverheid uit meer bedrijven heeft bestaan.

2. Ontwikkeling van de bedrijvigheid in Harlingen in de periode 1920-1970
In de periode 1920-1970 werden volgens het Historisch Bodembestand de volgende 230 hinderwetvergunningen

(zie tabel 2) aan de te Harlingen gevestigde bedrijven verleend.

1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970

0125/0143 Kwekerij/vlasbewerkingen 3 X X

2011 Slachthuizen 1 X

2016 Vetsmelterijen 7 X X X

2017 Darmenwasserijen 1 X

2021/2023 Zuivel/ijsfabrieken 6 X X X X X X

2032/2039 Visbewerkingfabrieken 7 X X X X X X X X

2061 Oliezuiveringsfabrieken 1 X

2092 Suikerfabrieken 1 X

2142 Distilleerderijen 1 X

2241 Zakkenstempelfabrieken 1 X

2251/2274 Textiel/mattenfabrieken 4 X X X X

2293 Touwslagerijen 2 X

2411/2412 Huidenbedrijven 2 X X

2500/2571 Houtbewerking/meubelfabr. 11 X X X X X X X X

2710/2711 Drukkerijen 5 X X X X X X X X X

2911 Kunstmestfabrieken 2 X

2951/3130 Bedrijven met klein chemie 7 X X X X X X X

3221/3251 Tegel/betonfabrieken 11 X X X X X X X

3487 Smederij/koperslagerijen 19 X X X X X X X X X

3493 Moffelinrichtingen 1 X

3511/3598 Machinefabrieken 5 X X X X X X X

3740/3741 Scheepswerven 5 X X X X X X

3791 Kinderwagenfabrieken 1 X

3951 Sociale werkplaatsen 1 X

5117 Timmerwerkplaatsen 26 X X X X X X

6146/6147 Steenkolenoverslagen 1 X

6291 IJzerschroothandel 3 X X

6299 Afvalstoffengroothandel 6 X X X

6147/6347 Brandstoffenhandel 2 X X

6631 Benzineservicestations 74 X X X X X X X X X X

6821 Autoreparatiebedrijven 7 X X

6831 Fietsenreparatiebedrijven 2 X X

7331 Laad-,los & overslagbedr. 1 X

9813 Vuilstortplaatsen 1 X

9831 Strijkwasinrichtingen 2 X

Totaal aantal 230

Periode B 1920-1970

SBI nr. Bedrijfstak Aantal Periode vergunningverlening.

1920=1920-1925(etc) 

Tabel 2 De volgens het Historisch bodembestand op bedrijfstakniveau verleende hinderwet-

vergunningen in Harlingen in de periode 1920-1970

Tabel 2 levert de volgende informatie:

• 90 bedrijven hielden zich bezig met de brandstofhandel;

In deze periode verscheen de automobiel. Dit komt tot uitdrukking in het grote aantal benzineservicestations. In
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deze periode werden 58 vergunningen verleend. De uitgifte begon in 1923, terwijl in 1933 een twintigtal

bedrijven een vergunning kreeg. De laatste vergunning werd in deze periode in 1969 afgegeven.

• 30 bedrijven hielden zich bezig met de metaalbedrijvigheid;

Dit waren vooral smederijen / koperslagerijen, waaraan 19 vergunningen werden verleend.

• 26 bedrijven hielden zich bezig met de bouwbedrijvigheid;

Dit betrof de oprichting van 26 timmerwerkplaatsen in de periode 1930-1960. De meeste kregen in de periode

vlak na de Tweede Wereldoorlog een vergunning.

• 25 bedrijven hielden zich bezig met de bedrijvigheid betreffende voedings- en genotmiddelen.

Van deze 25 waren zeven vetsmelterijen. Acht visverwerkingsbedrijven werden, na de Tweede Wereld-

oorlog opgericht. Ook de opkomst van de productie van zuivelproducten, zoals consumptie-ijs, valt op.

3. Ontwikkeling van de bedrijvigheid in het onderzoeksgebied in de periode 1970-2000
In de periode 1970-2000 werden volgens het Historisch Bodembestand de volgende 106 hinderwetvergunningen,

zie tabel 3, aan de te Harlingen gevestigde bedrijven verleend.

1970 1975 1980 1985 1990 1995

142 Agrarisch loonbedrijven X

1203 Aardgaswinning X

2013 Slachterijen X

2039 Visverwerkingen X X X X

2061 Oliezuiveringsbedrijven X

2241/2411 stof/zeil/leerververijen X X X X X

2710 Drukkerijen X X

2972/3130 Klein chemie X X X X

3233/3251 Aardewerk/betonwarenbedr. X X X X X X

3421/3449 Constructiebedrijven X X X

3488/3491 Smederijen/zinkverwerkingen X X X

3493/3495 Metaaloppervlaktebedrijven X X X X X

3574/3598 Motorenmachinefabrieken X X

3741 Scheepswerven X X X X X X

5117/5131 Aannemers- en schildersbedr. X X

6147/6631 Brandstoffenhandel X X X X X X

6296 Autosloperijen X X X

6675 Chemicaliënopslagen X X X X

6821/6823 Autoreparatiebedrijven X X X X X

7231 Transportbedrijven X X X X X X

9831 Afvalverwijdering ( bagger) X X X

Totaal aantal

Periode C 1970-2000

SBI nr. Bedrijfstak Aantal Periode vergunningverlen.

 1970=1970-1975 (etc)

1

2

1

7

1

4

2

4

7

7

3

7

4

11

6

14

4

118

3

4

10

4

Tabel 3 De volgens het Historisch bodembestand op bedrijfstakniveau verleende vergunningen in

Harlingen in de periode 1970-2000

Tabel 3 levert de volgende informatie:

• Algemeen;

In het algemeen kan worden opgemerkt dat het aantal verleende vergunningen in deze periode minder was dan

in voorgaande perioden; 106 ten opzichte van 217 en 230. Dit komt omdat ‘vergunningenhausses’ ontbraken.

Ook beperkte deze periode zich tot 30 jaar, dit in tegenstelling tot de beide andere die 50 jaar omvatten.

• 32 bedrijven hielden zich bezig met de metaalbedrijvigheid;

De oprichting van 12 scheepswerven in de jaren tachtig en negentig was opvallend. Daarnaast kreeg een

twintigtal bedrijven, dat zich met metaalbewerking of daarmee verband houdende activiteiten bezighield, zoals

constructiebedrijven, smederijen en motormachinebedrijven, een vergunning. Deze activiteiten hingen samen

met de visserijactiviteiten, die zich blijvend in Harlingen vestigden, en de opkomst van de Bruine Vaart
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(recreatievaart met oude schepen), die zich vanaf de jaren tachtig voordeed.

• 32 bedrijven hielden zich bezig met de brandstofhandel;

Hiervan maakten 7 benzinepompen deel uit, terwijl 10 bedrijven zich bezighielden met het repareren van auto’s.

4 Per bedrijfstak waar te nemen veranderingen op basis van de verleende vergunningen in het

onderzoeksgebied 1870-2000
Aan de hand van een tweetal tabellen is in deze paragraaf gekeken naar de verleende vergunningen. Zo is gekeken

naar veranderingen van de per bedrijfstak verleende vergunningen, die over de drie perioden zijn verdeeld en naar

het aantal vergunningen per 10 jaar.

In tabel 4 worden de verleende hinderwetvergunningen per bedrijfstak over de drie perioden in procenten weer-

gegeven. Uit deze tabel komt de tekortkoming van provinciaal Historisch Bodembestand naar voren. In het

Historisch Bodembestand is niet de volledige locale bedrijvigheid opgenomen. Alleen die bedrijven die qua

grootte of qua bedrijfsproces bodembedreigend zijn, zijn in het bestand opgenomen.

SBI-code Bedrijfstak Periode A

1870-1920
          %

Periode B

1920-1970
           %

Periode C

1970-2000
         %

0000-1500 Landbouw en delfstoffenwinning 2 1 3

   1500-2200 Voedings- & genotmiddelenbedrijvigheid 11 11 8

2200-2500 Lichte bedrijvigheid 6 4 3

2500-3000 Chemische bedrijvigheid 6 10 5

3000-3400 Bouw-, glas- en aardewerkbedrijvigheid 6 7 8

3400-4000 Metaalbedrijvigheid 17 13 28

4000-6000 Bouw bedrijvigheid (timmerwerkplaatsen) 4 12 5

6000-7000 Brandstoffenhandel 47 40 33

> 7000 Overige & dienstverleningbedrijvigheid 1 2 7

100% 100% 100%

Tabel 4 De in het Historisch Bodembestand op bedrijfstakniveau verleende hinderwetver-

gunningen in Harlingen weergegeven in procenten per deelperiode

Dit betekent dat kleinere bedrijven zoals slagers en bakkers niet kunnen worden aangetroffen in het bestand. Een

ander aspect waardoor het HBB niet volledig is, dat alle bedrijven volgens de Hinderwet van destijds niet

vergun-ningplichtig waren. Zo hoefden kleine landbouwbedrijven geen hinderwetvergunning te hebben en zijn

daardoor ook niet in het HBB terug te vinden. Ondanks deze beperkingen verschaft tabel 4 globaal inzicht in de

veranderingen die per bedrijfstak plaatsvonden in Harlingen in de onderzoeksperiode.

Tabel 4 levert de volgende informatie:

• Landbouw & delfstoffenwinning;

In het onderzoeksgebied vroegen weinig bedrijven een hinderwetvergunning aan. Veel landbouwbedrijven

hoefden namelijk geen vergunning te hebben. Uit deze staat kan niet precies worden afgeleid hoeveel

landbouwbedrijven in Harlingen waren gevestigd.

• Voedings- en genotmiddelenbedrijvigheid;

In periode A vroegen vooral visrokerijen een vergunning aan. In de periode B betroffen het vergunningen voor

vetsmelterijen en zuivelbereiding. In periode C vroegen nogal wat visverwerkende bedrijven een  vergunning

aan.

• Lichte bedrijvigheid;

In periode A vroegen ververijen voor de textielbedrijvigheid vergunning aan. In periode B betrof dit

vergunningsaanvragen voor de productie van matten, terwijl in periode C de stof- en zeilververijen

vergunningen aanvroegen. Het bleef echter een beperkte bedrijfstak.

• Chemische bedrijvigheid;
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De chemische bedrijvigheid die in periode A vergunning aanvroeg was gericht op de zeilvaart. Producten als

teer en pek werden gebruikt voor het waterdicht krijgen van de schepen en het waterafstotend maken van

zeilen en touwen. Opvallend aan periode B was dat de op de scheepvaart gerichte bedrijvigheid voor een

groot deel wegviel. In periode C was nog een klein aantal bedrijven in de chemische nijverheid werkzaam.

Dit betrof onder andere een bedrijf dat kunststof produceerde.

• Bouw-, glas- en aardeverwerkende bedrijven;

Deze vorm van bedrijvigheid was al eeuwenlang in of nabij Harlingen gevestigd. Gedurende periode A

betrof het vooral steen- en dakpannenfabrieken. In periode B kwam de productie van betonwaren op. In

periode C kwam de productie van het fijn-aardewerk, zij het op beperktere schaal, weer terug.

• Metaalbedrijvigheid;

In periode A bestond de metaalbedrijvigheid in het bijzonder uit de productie van kachels en

koperslagerijen. In periode B verschoof deze bedrijfsactiviteit zich meer naar smederijen en

autoservicebedrijven, maar ook naar op de scheepsvaart gerichte nijverheid zoals scheepswerven. Deze

trend zette zich in periode C voort.

• Bouwbedrijvigheid;

De bedrijven die in periode A vergunning aanvroegen waren overwegend kleinschalig. Een bouwbedrijf werd

namelijk alleen in het HBB opgenomen als er grootschalig werd gewerkt. In periode B verscheen er wel een

aantal. Waarschijnlijk had dit te maken met de bouwactiviteiten ten gevolge van de aanleg van de nabijgelegen

Afsluitdijk en de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. In periode C vroegen nog zeven bedrijven binnen

deze bedrijfstak vergunning aan.

• Brandstoffenhandel;

In periode A kwamen de vergunningsaanvragen voor petroleumbewaarplaatsen sterk naar voren. In periode

B betrof dit de opkomst van de handel in minerale olie door de entree van de auto, die in periode C min of

meer op hetzelfde niveau gehandhaafd bleef.

• Dienstverlening

Bleef deze in periode A beperkt tot de strijkwasinrichtingen, in periode B kwamen onderdelen van de tran-

sportsector naar voren. In periode C kwam de afvalverwijdering daarbij.

In tabel 5 zijn de over de gehele onderzoeksperiode verleende hinderwetvergunningen per 10 jaar weergegeven.

Hierdoor wordt een indruk gekregen in welke tijd de meeste vergunningen werden verleend.

Periode A Periode B Periode C

1870-1879        122 1920-1929       52 1970-1979     32

1880-1889          25 1930-1939       43 1980-1989     42

1890-1899          22 1940-1949       22 1990-2000     44*

1900-1909          33 1950-1959       74 * = afgeleid

1910-1919          24 1959-1969       39

Tabel 5  Aantal verleende vergunningen per 10 jaar in de onderzoeksperiode

Tabel 5 levert de volgende informatie:

• De in de periode A optredende ‘vergunninghausse’ van de petroleumhandel, met 122 vergunningaanvragen,

viel in de jaren 1870-1879;

• De opkomst van de benzineservicestations in periode B, met 74 vergunningsaanvragen, in de jaren 1950-

1959 wordt door tabel 5 aangetoond;

• Het aantal aangevraagde vergunningen per 10 jaar was in periode A lager dan in de periodes B en C.
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Bijlage 3

Inschatting van de leefomgevinghinder

van de voor het onderzoek geselecteerde

bedrijfstakken
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Bijlage 3 Inschatting van de leefomgevinghinder van de geselecteerde bedrijfstakken

1. Inleiding

Om in te kunnen schatten of de geselecteerde bedrijfstakken hinder tot gevolg hadden, wordt van de in dit

onderzoek onderzochte vijf categorieën (bedrijfstakken) nagegaan op welke wijze en in welke mate deze de

leefomgeving verstoorden. Gehoopt wordt dat aan de hand van deze informatie de uitkomsten van het onderzoek

kunnen worden verklaard. Achtereenvolgens worden de volgende 5 bedrijfstakken besproken:

1. Categorie I, de vleesverwerkende bedrijfstak;

2. Categorie II, de visverwerkende bedrijfstak;

3. Categorie III, de steenverwerkende bedrijfstak;

4. Categorie IV, de scheepsbewerkende bedrijfstak;

5. Categorie V, de overige bedrijfstakken.

Voordat op de beschrijving van de bedrijfstakken wordt ingegaan, wordt een toelichting gegeven over de

mogelijk voorkomende manieren van leefomgevinghinder en hoe deze wordt toegepast in dit onderzoek.

Hierdoor wordt het mogelijk om de leefomgevinghinder van de bedrijfstakken onderling te vergelijken, wat

wellicht een verklaring kan bieden waarom bezwaar werd aangetekend.

2. Inschatting van de leefomgevinghinder van de bedrijvigheid

Door de bedrijvigheid veroorzaakte vormen van leefomgevinghinder
Het dichtopeenwonen van mensen in sterk groeiende stedelijke industriële concentraties leidde vooral in de

tweede helft van de 19
e
 eeuw tot mensonterende en ongezonde toestanden. De algemene voorzieningen waren

niet op deze situaties berekend, terwijl deze ook niet aan de nieuwe situaties werden aangepast. Door toepassing

van nieuwe technieken en gebruik van een andere energiedrager, steenkool in plaats van hout, waardoor het

productieproces kon worden opgeschaald, was de bedrijvigheid veel meer dan daarvoor een potentiële bron van

hinder. In het algemeen kan dit aanleiding hebben gegeven tot de volgende vormen van hinder:

a. Geluidhinder;

b. Luchtverontreiniging;

c. Oppervlaktewaterverontreiniging;

d. Ondoelmatige afvalverwijdering;

e. Bodem- en grondwaterverontreiniging.

Deze vormen van hinder zullen hieronder worden besproken.

Geluidhinder
Geluidhinder wordt bepaald door bronnen die geluid veroorzaken. Bepalend zijn de intensiteit, de frequentie, de duur

en de afstand van de geluidsbron. Of geluid als hinderlijk wordt ervaren hangt behalve genoemde aspecten af van

individuele psychologische variabelen.

Bij de bedrijvigheid kan een aantal geluidsbronnen worden aangewezen:

• Transportbewegingen (verkeer) onder andere aan- en afvoer van materialen ten behoeve van het

productieproces, grondstoffen, producten en afval;

• geluidsbronnen van het interne productieproces onder andere motoren, brekers, stoomketels;

• geluidsbronnen van externe onderdelen van het productieproces zoals ventilatoren, etc.

Bij de toenemende technische mogelijkheden betreffende mobiliteit nam ook de leefomgevinghinder van het verkeer

toe. Dit verschilt per bedrijfstak, omdat het ene bedrijf meer verkeer met zich meebrengt dan het andere. Ook de aan-

en afvoer van grondstoffen kan door het karakter van de stoffen tot meer of minder leefomge-vinghinder leiden.

Mede hierdoor is ook aan de hinderparameter verkeer een waardering gegeven.

Luchtverontreiniging
Bij luchtverontreiniging kan onderscheid worden gemaakt in emissies die een toxisch (giftig) en schadelijk effect

hebben of een storend (stank) karakter bezitten. Omdat in dit onderzoek het toxische, op een enkel geval na,

beperkt aan de orde komt, beperken we ons in deze toelichting tot het storende element.

De mate van bederf (biodegradatie) van grondstoffen, er wordt in de bedrijven vaak met natuurlijke grondstoffen

gewerkt, bepaalt de grootte van geuremissie. De geuren die onder andere bij de visverwerkende en vleesver-

werkende bedrijfstakken vrijkomen, worden door de mens overwegend negatief beoordeeld. Bederf van de

natuurlijke materialen die vooral bestaat uit water, koolhydraten, eiwitten en vetten, wordt veroorzaakt door een
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groot aantal micro-organismen. Deze organismen kunnen in de volgende groepen worden ingedeeld: de anaërobe

en aërobe bacteriën, de schimmels en de gisten.

Bij bederf van slachtproducten, waar vooral de bacteriën een belangrijke rol in spelen, richt de biodegradatie zich

vooral op eiwitten. Dit omdat de best afbreekbare stoffen waaronder suikers, beperkt aanwezig behoren te zijn. De

eiwitafbraak van dierlijke herkomst resulteert in gasvormige verbindingen als ammoniak (NH3) en zwavelwaterstof

(H2S). Ammoniak wordt dan ook wel toegepast als een maat voor de voortgang van het bederf.

In hoeverre bij bedrijven hinderlijke geuremissies vrijkomen, hangt af van de kwaliteit van de aangevoerde

grondstoffen. Deze kwaliteit wordt negatief beïnvloed door een aantal parameters zoals opslagtijd, fysische en

chemische omstandigheden (temperatuur, zuurgraad), substraataanbod (vloeibaar bloed) of meer vast

slachtafval) en enting met bedorven of bederf veroorzakende stoffen. In tabel 1 staan de stoffen vermeld die in

belangrijke mate tot stankoverlast bij destructiebedrijven leiden.

Groepsnaam Belangrijkste componenten

Aldehyden 2- en 3- methylbutanal, 2 methylpropanal, hexanal, nonanal

Ketonen 4- methyl- 2-pentanon, 2- butanon

An-/organische stikstofverbindingen Trimethylamine, ammoniak

An-/organische zwavelverbindingen Dimethyldisulfide, dimethyltrisulfide, waterstofsulfide,

2- pentylthiopheen

Etherische oliën Alfa en bèta pineen (C10H16)

Tabel 1 De belangrijkste bij geuremissies waargenomen gasvormige verbindingen van destruc-tiebedrijven
voor slachtafval en afgekeurd vlees (Handboek milieuvergunningen; maart 2002)

Omdat binnen een bedrijf verschillende bronnen voor deze hinderlijke gasvormige stoffen zijn aan te wijzen is

bedrijfsvoering een bepalende factor of een bedrijf wel of niet hinder voor zijn directe omgeving veroorzaakt.

Uiteraard speelt de overheid met haar regelgeving hierin ook een belangrijke rol.

Oppervlaktewaterverontreiniging
In Nederland is men relatief laat, ongeveer 1900, begonnen met het aanleggen van rioolwaterstelsels. Hoewel

men op de hoogte was van zuiveringstechnieken, vertrouwde men op het zogenaamde zelfreinigend vermogen

van het oppervlaktewater of zorgde er voor dat het effluent, het water dat in gereinigde staat de RWZI verlaat,

‘de goede kant van het lozingspunt af’ stroomde (van Zon, 1991).

Tot ver in de 20
e
 eeuw werd vloeibaar afval direct op het oppervlaktewater geloosd (Koolmees, 1997). Doordat

hetzelfde oppervlaktewater ook als drinkwater fungeerde, leidde dit vooral in de 19
e
 eeuw tot regelmatig

terugkerende epidemieën. De cholera-epidemieën in Utrecht en Amsterdam van 1865 zijn hier voorbeelden van

(Houwaart, 1993). Pas na de Tweede Wereldoorlog werd met de bouw van rioolwaterzuiveringen begonnen om,

in eerste instantie lokaal, de toenemende kwaliteitsvermindering van het oppervlaktewater terug te dringen. Met

de komst van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (1965) verkreeg de overheid een instrument om

lozingen op straffe van een heffing tegen te kunnen gaan. Hierna zijn in snel tempo rioolwaterzuiveringsinstal-

laties in het gehele gebied gebouwd. Hoewel directe lozingen nu, anno 2004, nog beperkt voorkomen heeft

onderzoek aangetoond dat op veel plaatsen lozingen uit het verleden in veel watergangen sediment op de bodem

hebben gevormd. Deze bagger vormt nog steeds een probleem. Het levert door de uitwisseling van stoffen aan

het erboven stromende water risico voor het oppervlaktewater, terwijl het daarnaast economische aspecten

belemmert, zoals recreatieontwikkeling in een stadscentrum.

Afvalverwijdering

In de 19
e
 eeuw maakte de afvalverwijdering nog economisch deel uit van de meststoffencyclus van de landbouw.

Eind 19
e
 en begin 20

e
 eeuw werd de mogelijkheid om het stedelijk afval aan de landbouw af te zetten steeds

moeilijker. Dit kwam omdat de kwaliteit van stedelijk afval steeds meer verminderde omdat door de groeiende

bedrijvigheid er steeds meer bedrijfsafval terechtkwam in het stedelijk afval. Hierdoor en door de opkomst van

kunstmest hadden de steden geen andere mogelijkheid om hun afval kwijt te raken dan door het te storten.

Rond 1910-1920 verschenen dan ook de eerste gemeentelijke stortplaatsen (van Zon, 1986). Dit betrof meestal

lager gelegen gebieden iets buiten het bebouwde gebied. De gemeenten, die voor de inzameling van het afval

zorgden, beheerden deze stortplaatsen. Om het afvalvolume te verminderen en om de op het afval afgekomen

ongedierte te bestrijden werd regelmatig het aangevoerde afval in de brand gestoken. Om deze reden werden

gemeentelijke stortplaatsen ook wel ‘asland’ genoemd. (Dijkstra, 1993). Veel bedrijven stortten echter nog

steeds hun bedrijfsafval nabij hun bedrijf. Omdat dit hinder voor omwonenden veroorzaakte, verplichtte de

gemeente de bedrijven om hun afval naar de aangelegde stortplaatsen af te voeren. De gemeente Leeuwarden

bijvoorbeeld voerde zijn afval vanaf 1921 naar een veengebied nabij het dorp Wartena. Via platbodems werd het

afval naar de locatie getransporteerd waar vervolgens het afval met behulp van een smalspoor in een veenput

werd gestort. Tot 1965 werd in totaal 2.5 miljoen m3 afval in het betreffende veengebied gestort (Dijkstra,
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1993). De verwijdering van het overige reguliere afval werd vanaf 1977 geregeld door de Afvalstoffenwet. Ook

kwam in dat jaar een regeling tot stand die de afvoer van chemische stoffen regelde. Deze regelgeving beoogde

naast een doelmatige en milieuhygiënische verantwoorde verwijdering van afvalstoffen, ook bevordering van

preventie en hergebruik ervan. In begin jaren negentig werd de Afvalstoffenwet opgenomen in de Wet

Milieubeheer.

Bodem- en grondwaterverontreiniging
Het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging is vanaf 1994 opgenomen in de saneringsparagraaf

van de Wet Bodembescherming. De voorloper van deze regeling was de Interim-wet Bodemsanering (1983).

Deze Interim-wet beoogde, na ontdekking van een grote illegale chemische verontreiniging in 1980, de

bodemproblematiek binnen een generatie op te lossen. De problematiek bleek echter veel groter dan gedacht, in

1988 werd het aantal gevallen van bodemverontreiniging op circa 100.000 geschat, waardoor de regelgeving als

de genoemde saneringsparagraaf in de Wet bodembescherming werd ondergebracht. De regelgeving stelt de

eigenaar van een perceel waarop zich een geval van bodemverontreiniging voordoet verantwoordelijk voor de

verwijdering ervan tenzij de verontreiniging vóór 1975 is veroorzaakt en de eigenaar hier geen voorkennis van

heeft. Onderzoek toonde aan dat vooral menselijke handelingen, zoals bedrijfsmatige activiteiten (o.a.

gasfabrieken, afvalstortplaatsen, etc.), als oorzaak van bodem- en grondwaterverontreiniging kunnen worden

aangewezen( Nieuwkoop, 1993). Bodem- en grondwaterverontreiniging is het gevolg van het op of in de bodem

geraken van de in een inrichting gebruikte chemicaliën, stookolie, dieselolie, benzine uit vaten of tanks. Dit kan

plaatsvinden door morsen bij overslag, lekke emballage, lekke transportleidingen, lekke procesapparatuur,

buitenopslag van grondstoffen of afvalstoffen en ongewone voorvallen (calamiteiten).

Het probleem bij bodemverontreiniging is dat het, omdat men er geen kennis van had, vooral in het verleden is

veroorzaakt. Doordat we in dit onderzoek hedendaagse meetmethoden gebruiken komt bodemverontreiniging in

dit onderzoek nadrukkelijk naar voren.

Vergelijking van de bedrijfstakken
Om de verschillende vormen van leefomgevinghinder onderling te kunnen vergelijken is ten behoeve van dit

onderzoek een tabel ontwikkeld waarin de voor dit onderzoek relevante vormen van leefomgevinghinder kunnen

worden gewaardeerd. Hieronder is als voorbeeld de waardering van de vleesverwerkende nijverheid weergegeven.

Het betreft dus een bedrijfstak die bestaat uit meerdere bedrijven.

Bedrijfstak

Vleesverwerking

Geur

m

Geluid

m

Stof

m

Cat.

m

Bodem

(UBI)

Verkeer

1, 2 en 3

Opp.water

1, 2 en 3

Afval

1, 2 en 3

Exportslagerij 300 100 0 4 3 2 2 3

Huidenvellenbloterij 300 100 0 4 4 2 2 2

Darmenwasserij en -zouterij 300 100 0 4 4 2 2 2

Vetsmelterij 700 100 0 5 5 2 2 2

Leerindustrie tot 1925 500 100 0 5 3 2 3 3

Leerindustrie ná 1925 300 100 0 4 3 2 3 2

Tabel 2 Inschatting leefomgevinghinder van de vleesverwerkende categorie op grond van de

Milieuzonering (m.) , UBI-model (klasse) en risico-interpretatie (1, 2 en 3)

Wijze van beoordeling zoals gebruikt in de tabel:

• Geur, geluid en stofemissie wordt in overeenstemming met de methodiek van Milieuzonering uitgedrukt in

meters potentiële hinder (zie voor uitleg hoofdstuk 6). In een straal van de aangegeven meters rondom het

bedrijf bestaat risico op de betreffende vorm van hinder.

• Het risico voor de bodem wordt tot uitdrukking gebracht door de UBI-klasse;

• In de uitgave van 1992 van ‘Bedrijven en Milieuzonering’ is per bedrijfstak de verkeersaantrekkende werking

(verkeer) aangegeven. De volgende waardering wordt in dit verband toegepast; 1 = ‘toelaatbaar’, geen of

geringe emissie of hinder; 2 = ‘beperkt toelaatbaar’, aanzienlijke emissie of hinder en 3 = ‘niet toelaatbaar’,

potentieel zeer ernstige emissie of hinder;

• Om bedrijfstakken te kwalificeren op het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater wordt bij dit onderzoek

gebruik gemaakt van de globale toetsing die gebruikt wordt door het Waterschap Hunze en Aa in de provincie

Groningen. Op grond van de beoordelingslijst wordt bepaald of een bedrijf een vergunning in het kader van de

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) nodig heeft. De lijst is op basis van een Algemene Maatregel

van Bestuur voor zowel directe als indirecte lozingen onderverdeeld in drie groepen. Op basis van deze

beoordelingslijst is er voor gekozen de ook bij verkeer toegepaste kwalificatie van de emissie in 1, 2 en 3 te

gebruiken;
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• Op dezelfde manier is ook de kwalificatie voor de afvalverwijdering (afval) weergegeven. Als leidraad hiervoor

is het Handboek Milieuvergunningen gebruikt. In dit handboek is per bedrijfstak aangegeven welke

afvalstromen vrijkomen en hoe hiermee wordt omgegaan.

2.1 Categorie I De vleesverwerkende bedrijfstakken
Door de eeuwen heen hebben vleesverwerkende bedrijvigheid aanleiding gegeven tot leefomgevinghinder. Dit

omdat de bedrijfstak vleesverwerking activiteiten verricht met producten van natuurlijke herkomst die aan bederf

onderhevig zijn. In welke mate er sprake was van leefomgevinghinder wordt mede bepaald door een aantal

locatiegebonden factoren zoals de hoeveelheid natuurlijk materiaal die op de locatie wordt verwerkt, het type

natuurlijk afval, het stadium van bederf van het materiaal, de wijze van opslag, etc, maar soms ook externe zaken

zoals weersomstandigheden. De meest in het oog springende leefomgevingproblemen van deze bedrijvigheid

zijn stank en ongedierte, terwijl soms het transport van aan- en afvoer van vee en grondstoffen geluidhinder

veroorzaakt. Bij de vleesverwerkende nijverheid speelt daarnaast nog een ethisch aspect. Het doden van dieren

voor voedseldoeleinden heeft met een negatief imago te kampen. In 1918 werd in een ingezonden brief in de

Nieuwe Harlinger Courant melding gemaakt dat wandelaars door de geopende deuren van de exportslagerijen

toe konden zien hoe de dieren een voor een werden geslacht.

Omdat vleesverwerkende en aanverwante bedrijvigheid natuurlijke materialen, die door de gevoeligheid voor

bederf snel aanleiding tot geuremissies geven, verwerkt of bewerkt, is dit bij uitstek een bedrijvigheid die tot

veel bezwaren kan leiden.

Geluidhinder

Bij de vleesverwerkende bedrijvigheid kan een aantal geluidsbronnen worden aangewezen:

• Transportbewegingen; zoals aan- en afvoer van materialen ten behoeve van het productieproces,

grondstoffen, producten en afval;

• geluidsbronnen van het interne productieproces; o.a. motoren, brekers, stoomketels;

• geluidsbronnen van externe onderdelen van het productieproces.

Luchtverontreiniging
Zoals bij paragraaf 2 van deze bijlage is beschreven worden de geuren die bij de vleesverwerkende en aanverwante

bedrijvigheid vrijkomen overwegend als negatief beoordeeld. Dit komt omdat met organisch rijke grondstoffen

wordt gewerkt die door rotting snel geurhinder kunnen veroorzaken. Omdat binnen een vleesverwerkend bedrijf

verschillende bronnen voor deze hinderlijke gasvormige stoffen zijn aan te wijzen is bedrijfsvoering een bepalende

factor of een bedrijf wel of geen hinder voor zijn directe omgeving veroorzaakt

De vleesverwerkende bedrijfstak was hierdoor dan ook aan strenge regelgeving gehouden.

Oppervlaktewaterverontreiniging
De meeste slachthuizen van rond 1900 werden aan het water gebouwd zodat vloeibaar afval direct op het water

kon worden geloost (Koolmees, 1997). Omdat de lozingen van slagerijen regelmatig oppervlaktewater-

verontreiniging veroorzaakten werd snel riolering aangelegd om het vrijkomende afvalwater op grotere

vaarwegen te lozen. Vooral in de beginfase verstopte de riolering regelmatig omdat relatief veel vast afval zoals

botten met het afvalwater mee werd geloosd. In Harlingen overstroomde hierdoor de riolering regelmatig

waardoor bloedrijk afvalwater over de straat stroomde.

Afvalverwijdering

Ook vrijkomend slachtafval vond haar weg naar de gemeentelijke stortplaats. Voor 1922 toen de

Vleeskeuringwet werd afgevaardigd, was er nog geen wettelijke regeling voor het opruimen van kadavers en

overig dierlijk afval. Behalve afvoer naar de stortplaats werd afgekeurd slachtafval met petroleum overgoten en

in brand gestoken of afgedekt met ongebluste kalk en begraven. Bij sommige slachthuizen die waren voorzien

van schoorstenen werd afgekeurd afval verbrand in ovens en zodoende voor veel overlast voor een groot gebied

zorgde. Op het platteland was het de gewoonte dat slachtafval of afgekeurd vee op locatie werd begraven.

Bodem- en grondwaterverontreiniging
Bedrijfsmatig kan bodem- en grondwaterverontreiniging het gevolg zijn van het op of in de bodem geraken van de in

een inrichting gebruikte chemicaliën, stookolie, dieselolie, benzine uit vaten of tanks. In het algemeen blijft de kans

dat de vleesverwerkende en aanverwante bedrijvigheid tot bodemverontreiniging leidt beperkt tot een aantal stoffen.

Het betreft vooral minerale olie en ammoniak (koelvloeistof) (Nieuwkoop, 1989).
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In onderstaande tabel wordt de leefomgevinghinder van deze bedrijfstak als volgt tot uitdrukking gebracht.

Bedrijfstak

Vleesverwerking

Geur

m

Geluid

m

Stof

m

Cat.

m

Bodem

(UBI)

1-8

Verkeer

1, 2 en 3

Opp.water

1, 2 en 3

Afval

1, 2 en 3

Exportslagerij 300 100 0 4 3 3 3 3

Huidenvellenbloterij 300 100 0 4 4 2 2 3

Darmenwasserij en -zouterij 300 100 0 4 4 2 2 3

Vetsmelterij 700 100 0 5 5 2 2 2

Leerindustrie tot 1925 500 100 0 5 3 2 3 3

Leerindustrie ná 1925 300 100 0 4 3 2 3 2

Tabel 3. Inschatting leefomgevinghinder van de vleesverwerkende bedrijfstak op grond van de

milieuzonering (m), UBI-model (klasse) en risico-interpretatie (1, 2 en 3)

Tabel 3 levert de volgende informatie:

• De vleesverwerkende bedrijven veroorzaken geurhinder. Waarschijnlijk zijn de geurproblemen in het

verleden groter geweest dan uit bovenvermeld tabel naar voren komen omdat bovenstaande waarden

namelijk geënt zijn op de huidige – anno 2005 – bedrijven;

• Het risico voor de bodem is ‘beperkt toelaatbaar’;

• Het risico voor afval, verkeer en oppervlaktewater wordt met een 2 of een 3 gewaardeerd door het vele

transport wat deze bedrijfstak vergt en omdat het lozen van vrijkomend afvalwater behalve geurproblemen

door rotting, ook ongedierte kan aantrekken.

2.2 Categorie II De visverwerkende bedrijfstakken

Algemeen
Visbewerkende en visverwerkende bedrijven hebben door de eeuwen heen aanleiding gegeven tot

leefomgevinghinder voor de directe omwonenden. Omdat deze bedrijvigheid evenals de vleesverwerkende

bedrijvigheid activiteiten met producten van natuurlijke herkomst uitvoeren, zullen deze activiteiten globaal

vergelijkbare hinder veroorzaken. In welke mate dat het geval is, wordt mede bepaald door een aantal

locatiegebonden factoren, zoals de hoeveelheid natuurlijk materiaal dat op de locatie wordt verwerkt, het type

natuurlijk afval, het stadium van bederf van het materiaal, de wijze van opslag, etc, maar soms ook externe zaken

als weersomstandigheden.

Vormen van hinder van de visbe- en visverwerkende bedrijvigheid
Omdat de visverwerkende en aanverwante bedrijvigheid natuurlijke materialen ver- en bewerkt die door de

gevoeligheid voor bederf snel aanleiding tot geuremissies geeft, was dit een bedrijvigheid die tot veel bezwaren

leidde.

In zijn algemeenheid kan de bedrijvigheid aanleiding geven tot de volgende vormen van hinder:

1. Geluidhinder;

2. Luchtverontreiniging;

3. Oppervlaktewaterverontreiniging;

4. Ondoelmatige afvalverwijdering (ongedierte en vogels);

5. Bodem- en grondwaterverontreiniging.

Geluidhinder
Bij visverwerkende bedrijvigheid kan een aantal geluidsbronnen worden aangewezen;

• Transportbewegingen; o.a. aan- en afvoer van materialen ten behoeve van het productieproces, grondstoffen,

producten en afval;

• geluidsbronnen van het interne productieproces; o.a. motoren, brekers, stoomketels;

• geluidsbronnen van externe onderdelen van het productieproces; o.a. afvalwaterzuivering.

Vooral het verkeer is een belangrijke oorzaak van geluidhinder.

Luchtverontreiniging

Geuremissie
De opslag van verse vis en vaak nog levende schaal- en schelpdieren gaat gepaard met een lichte ‘vis’lucht en

levert een beperkte bron van geurhinder. Problemen met geur ontstaan wanneer vis begint te rotten door

langdurige opslag zonder koeling. Geurhinder kan ontstaan bij opslag van visafval, afvoer van vis en door lozing
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in het oppervlaktewater. Visafval heeft de neiging om door anaërobe omzetting van het organische materiaal te

gaan rotten. Visafval in zuurstofloos water verspreidt een onaangename geur door de daarin voorkomende

vetzuren en levert daarnaast problemen op bij zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Visverwerkende

bedrijven geven in het algemeen  aanleiding tot geuremissie. Vooral visrokerijen hebben decennia lang voor

leefomgevinghinder gezorgd. Eigenlijk tot het moment dat de vrijkomende rook niet zonder reiniging kon

worden uitgestoten. Bij het roken van vis kunnen de volgende aspecten als hinderbronnen (Handboek

milieuvergunningen, 2001) optreden:

- Luchtemissie ten gevolge van al dan niet onvolledig verbrande houtdelen;

- Vliegas en andere vaste verbrandingsresten;

- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's);

- Koolmonoxide;

- Formaldehyde;

- Roet en teer;

- Condensaat door condensatie langs de wanden van het rookhuis of de rookkast.

Oppervlaktewaterverontreiniging

Pas na de Tweede Wereldoorlog werd men zich echt bewust van de oppervlaktewaterproblematiek. Ook de

visverwerkende bedrijvigheid kreeg hiermee te maken, want zelfs na scheiding van het vaste visafval is

bedrijfsafvalwater van deze bedrijvigheid gevuld met veel organisch materiaal. Toch werden lozingen op het

oppervlaktewater tot in de jaren zeventig toegestaan. De sector heeft na de totstandkoming van de Wet

verontreiniging Oppervlaktewater (1965) verregaande maatregelen moeten treffen om lozingen van afvalwater te

minimaliseren dan wel te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is installatie van bezinkputten en vetafscheiders om

spoelwater van het proces rechtstreeks op het riool te kunnen lozen.

Afvalverwijdering
Indien visverwerking op zee plaats vindt, bijvoorbeeld bij het kaken, zal in de meeste gevallen overblijvend dode

vis dan wel restanten van vis meestal overboord verdwijnen. Bij verwerking aan land is visafval aan de

gemeentereiniging aangeboden, die het met het andere afval op de gemeentelijke stortplaats stortte, in het geval

van Harlingen van circa 1900-1965 aan de zuidkant van de stad (Van Hinte, 1936 & Dijkstra, 1993).

De verwijdering van het reguliere afval wordt vanaf 1977 geregeld door de Afvalstoffenwet. Ook kwam in dat jaar

een regeling tot stand die de afvoer van chemische stoffen regelde. De regelgeving beoogde naast een doelmatige en

milieuhygiënische verantwoorde verwijdering van afvalstoffen ook bevordering van preventie en hergebruik ervan.

Veel visrestanten lenen zich ervoor om te worden hergebruikt omdat deze als grondstof kunnen dienen voor onder

andere de productie van vismeel. De geuremissie van het visafval wordt veroorzaakt door een ontbindingsproces in

het materiaal. Dit proces is tijd- en temperatuurafhankelijk. De frequentie van afvoer is naast de seizoensinvloed

belangrijk voor de geuremissie. Het moment van afvoer zelf veroorzaakt kortdurend een sterk verhoogde geuremissie

doordat het visafval tijdelijk in contact staat met de buitenlucht. Ook het openstaan van deuren naar bedrijfsruimten

kan een extra bron van geurhinder geven, die normaal niet als hinderlijk wordt ervaren. Dit geldt niet wanneer het

visafval in gesloten containers wordt afgevoerd.

Het visafval kan worden opgeslagen (Handboek milieuvergunningen, 2001):

- In een gesloten ongekoelde ruimte, bijvoorbeeld een gesloten container;

- In een gesloten gekoelde ruimte, bijvoorbeeld een gekoelde container of containers in een gekoelde

ruimte;

- In een open ongekoelde ruimte of buitenopslag, bijvoorbeeld bij de opslag van gekookte

mosselschelpen of een open container.

Bodem- en grondwaterverontreiniging
Evenals bij de visverwerkende bedrijvigheid kan bodem- en grondwaterverontreiniging worden veroorzaakt door het

op of in de bodem geraken van de in een inrichting gebruikte chemicaliën, stookolie, dieselolie, benzine uit vaten of

tanks. Bij de visbe- en verwerkende bedrijfstak is maar een beperkt aantal stoffen aan te wijzen die

bodemverontreiniging kan veroorzaken. Volgens de UBI kennisdatabank zijn deze: glycerol, oliezuur, stearinezuur,

tin, minerale olie en ammoniak (koelvloeistof).
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Bedrijfstak

Visverwerking

Geur

m

Geluid

m

Stof

m

Cat.

m

Bodem

(UBI)

Verkeer

1, 2 en 3

Opp.water

1, 2 en 3

Afval

1, 2 en 3

Visrokerij 500 100 0 5 3 2 2 2

Visbewerkinginrichtingen 200 100 0 4 3 2 2 3

Visconservenfabriek 200 100 0 4 3 2 2 3

Vismeelfabriek 700 100 0 7 3 2 2 2

Tabel 4. Inschatting leefomgevinghinder van de visverwerkende bedrijfstak op grond van de

milieuzonering (m), UBI-model (klasse) en risico-interpretatie (1, 2 en 3)

Tabel 4 levert de volgende informatie:

• De visverwerkende bedrijvigheid veroorzaakt geurhinder. Net zoals bij de vleesverwerkende bedrijvigheid

zijn de geurproblemen in het verleden groter geweest dan uit bovenvermelde tabel naar voren komt. De in

de tabel weergegeven waarden zijn onder invloed van de hedendaagse normen gebonden aan strengere

randvoorwaarden;

• Het risico voor de bodem is ‘beperkt toelaatbaar’;

• Het risico voor verkeer, afval en oppervlaktewater worden met een 2 of een 3 gewaardeerd. Visverwerking

vergt veel transport, terwijl het lozen van het bij deze bedrijfstak vrijkomende afval naast geurproblemen,

door rotting, ook ongedierte zal aantrekken.

2.3 Categorie III Steenbewerkende bedrijfstakken

Algemeen
Transport is van oudsher een belangrijk probleem voor de baksteenindustrie en de steenbakkerijen vestigden zich

daarom graag zo dicht mogelijk bij de stad. In de praktijk was dat dikwijls direct buiten de stadsmuren. De

steenbakkers kregen daardoor al vroeg te maken met ‘milieuvergunningen’. Hun ovens hadden in die tijd nog geen

schouwen en vanuit de steenbakkerijen trok de rook soms laag over de stad. Bij de uitbreiding van de stad kwamen

de steenbakkerijen soms binnen de muren te liggen. In die gevallen werd aan de steenbakkers verzocht hun

ruimteverslindende en stinkende activiteiten te verrichten op andere locaties.

In het algemeen kan voor deze bedrijfstak de volgende leefomgevinghinder worden onderscheiden:

• de vrijkomende rook bij het droog- en bakproces;

Speelde vooral in de tijd dat de ovens nog met turf en met steenkool werden gevoed. Werd later verbeterd door

ingebruikneming van hoge schoorstenen. Toen werd overgeschakeld op moderne verwarmingsvormen als

stoom, gas, etc, werden de problemen met hinderlijke rook opgeheven.

• brand- en explosiegevaar;

Gebruik van gevaarlijke stoffen en de continue aanwezigheid van veel stof in combinatie met de

aanwezigheid van veel verhitte oppervlakten dragen bij aan een voortdurende kans op brand- en

explosiegevaar. Een bijkomend aspect is de aanwezigheid van betrekkelijk veel gevaarlijke brandbare

stoffen zoals pigmenten en vloeibare brandbare stoffen. Van pigmenten is bekend dat deze onder bepaalde

omstandigheden, droog en warm weer, de neiging tot zelfontbranding bezitten.

• Stofemissies;

Stofemissies met een hoog gehalte aan organisch materiaal, bij concentraties >250 mg/ M³ lucht, kunnen

explosies veroorzaken. Stofemissies geven ook aanleiding tot stofhinder voor de directe omgeving. Tijdens

de voorbewerking van de kleibewerking ontstaan geringe stofvormige emissies, omdat dan meestal met

vochtig materiaal gewerkt wordt. Stofemissies kunnen optreden in droge perioden tijdens de opslag van de

klei en het transport van de opslag naar de fabriek. Het stof bestaat meestal uit klei en zand. Alle

aardewerkfabrieken maar vooral betonwarenfabrieken, kalkfabrieken maar ook grintbrekers kunnen

stofuitstoot geven.

• Bodemverontreiniging;

Glazuur bevat pigmenten. Deze pigmenten bestaan voor een deel uit oxiden van metalen als lood en tin.

Omdat veel aardewerk wordt geglazuurd is de kans groot dat de bodem bij deze bedrijfsactiviteiten met

metaaloxiden is verontreinigd.

• Geluidhinder.

Grindbrekers geven aanleiding tot geluidhinder. Deze brekers die dienen om restanten van steenfabricage op

maat te breken en verwerken. Er heeft vermoedelijk een breker aan de Franeker Trekvaart gestaan. Deze is

overigens niet uit de stukken naar voren gekomen. Wel werd een grindbreker opgericht in 1994 aan de

Industrieweg 10.

In onderstaande tabel wordt de leefomgevinghinder van de steenbewerkende bedrijven als volgt tot uitdrukking

gebracht.
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Bedrijfstak

Steenbewerkende

Geur

m

Geluid

m

Stof

m

Cat.

m

Bodem

(UBI)

Verkeer

1, 2 en 3

Opp.water

1, 2 en 3

Afval

1, 2 en 3

Pannen- estrikkenfabriek 50 200 200 4 4 2 1 1

Plateel- en tegelfabriek 30 100 100 3 3 2 1 1

Baksteen- en steenfabriek 10 200 500 5 3 3 1 1

Aardewerkfabriek 30 200 200 4 4 2 1 1

Betonwarenfabriek 30 300 500 5 4 3 1 2

Grintbreker 10 500 300 5 2 3 1 1

Kalkcementfabriek 30 300 500 3 2 2 2 1

Tabel 5 Inschatting leefomgevinghinder van de steenbewerkende categorie op grond van de

milieuzonering (m), UBI-model (klasse) en risico-interpretatie (1, 2 en 3)

Tabel 5 levert de volgende informatie:

• De stenenbewerkende nijverheid veroorzaakt volgens bovenstaande tabel geen geuremissie. Ook hier moet

worden verwacht dat vermoedelijk de geurproblemen in het verleden groter zijn geweest. Er waren immers

grote ovens nodig om de klei tot steen te bakken. De energiedragers van de 19
e
 eeuw als turf en hout en later

steenkool moeten meer leefomgevinghinder hebben veroorzaakt dan de hedendaagse energiedragers zoals

minerale olie of gas;

• De geluidhinder wordt beperkt toelaatbaar geacht bij de meeste bedrijfstakken van deze categorie behalve

bij de betonwarenfabriek en de grintbrekers die hoger uitkomen dan normaal. De direct omwonenden

moeten hiervan hinder hebben ondervonden;

• De stofemissie is voor de steenfabriek, kalkfabriek en de betonwarenfabriek een kritisch punt;

• De risico’s voor de bodem, verkeer, afval en oppervlaktewater zijn beperkt toelaatbaar.

2.4 Categorie IV Scheepsverwerkende bedrijvigheid

Situering scheepswerven
Scheepswerven kunnen in de directe nabijheid van woningen zijn gelegen. Bij scheepswerven hangt de leefom-

gevinghinder af van waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daar is het mogelijk om door het aanbrengen

van voorzieningen de hinder te beperken. De werklocatie wordt bepaald door het type scheepswerf maar ook in

welk stadium van de bouw men is gevorderd. Zo zal een jachtwerf vooral binnen bedrijfshallen en bij de grotere

schepen buiten worden gewerkt. Wanneer woningen in de nabijheid zijn gelegen kan de ligging bepalend zijn

voor de mate waarin een scheepswerf overlast veroorzaakt. Het Handboek Milieuvergunningen (2001) geeft aan

dat de volgende leefomgevinghinder kan zijn veroorzaakt:

• Geluidhinder;

• Oppervlaktewaterverontreiniging;

• Bodem- en grondwaterverontreiniging;

• Luchtverontreiniging;

Van deze vormen van leefomgevinghinder kan het volgende worden opgemerkt:

Geluidhinder
Scheepswerven zijn bedrijven waar in veel gevallen zowel continu als discontinu wordt geproduceerd. Het voor

de nachtelijke periode toelaatbare geluidsniveau dat door dergelijke inrichtingen mag worden geproduceerd is

lager dan het toelaatbare geluidsniveau voor de dagperiode. Het is gewenst scheepswerven op grote afstand van

woningen en andere gevoelige bebouwing te vestigen. Binnen de inrichting zijn vele belangrijke geluidsbronnen

te onderscheiden die een bijdrage leveren aan het totale geluidsniveau van de inrichting zoals:

- aandrijvingen van kranen;

- ventilatoren en compressoren;

- proefdraaien van motoren;

- laswerkzaamheden;

- gritstralen;

- gebruik van pneumatisch handgereedschap;

- klinken, hakken, hameren en slijpen;

- handelingen met en aan plaatstalen delen;

- richten en verplaatsen van werkstukken;

- montage- en constructiewerk;

- intern transport;

- machinale metaalbewerkingen.
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Het uitslijpen en uithakken van lasnaden bij elektrische lassen kan een belangrijke bron zijn. Als een

scheepswerf nabij een woonomgeving is gelegen, kan het aan- en afvoeren van materialen, gasflessen,

werkstukken, evenals het af- en opladen daarvan, ernstige geluidsoverlast veroorzaken voor de omwonenden als

die activiteiten 's avonds, 's nachts of in de vroege ochtend plaatsvinden. Geluidsoverdracht kan worden beperkt

als de werkzaamheden in montagehallen wordt uitgevoerd.

Oppervlaktewaterverontreiniging
Om vervuiling van het oppervlaktewater (zoals bij uitdokken) te beperken moeten scheepswerven met een dok of

helling een strenge dok- en hellingdiscipline worden gehanteerd. Chemicaliën, verontreinigde vloeistoffen,

vloeibare brandstoffen en dergelijke mogen niet op het oppervlaktewater worden geloosd. Het bedrijfsafvalwater

van scheepswerven mag in verband met de verontreiniging ervan in veel gevallen niet zonder afdoende zuivering

op het oppervlaktewater worden geloosd. Ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging moet het

verfspuiten buiten bij te sterke wind worden beperkt.

Bodem- en grondwaterverontreiniging

Om schepen of scheepsonderdelen te kunnen bouwen en te beschermen tegen roesten en verwering wordt in de

scheepsbewerkende bedrijvigheid gebruik gemaakt van veel chemische stoffen. De meeste van deze stoffen

kunnen aanleiding geven tot bodem- en grondwaterverontreiniging. Ter voorkoming hiervan moet op plaatsen

waar met deze stoffen wordt gewerkt, gebruik worden gemaakt van vloeistofdichte vloeren, putten en

rioleringen. Chemicaliën en chemische vloeistoffen moeten worden bewaard in vloeistofdicht vaatwerk, goed

gesloten verpakking en tanks. Onder- en bovengrondse tanks voor vloeibare brandstoffen, chemicaliën,

afvalstoffen en dergelijke, moeten vloeistofdicht zijn en tegen corrosie zijn beschermd.

Aandacht moet worden besteed aan de opslag van met metaalbewerkingvloeistoffen verontreinigd metaalafval

om lekvloeistoffen op te vangen zodat de bodem niet wordt verontreinigd. Het uit baden verwijderen van natte

werkstukken, het verplaatsen ervan en dergelijke moet boven vloeistofdichte vloeren plaatsvinden.

Luchtverontreiniging
Luchtverontreiniging kan ontstaan door:

• Verbrandingsgassen;

De verbrandingsgassen ontstaan door verhitting van ovens, waarin materialen voor smeden, persen,

extruderen, warmtebehandelingen en dergelijke worden verwarmd.

• Metaalbewerkingsvloeistoffen;

Metaalverwerkingsvloeistoffen worden gebruikt bij veel verspanende bewerkingen. Door verdamping

kunnen water en vluchtige bestanddelen ontsnappen.

• Geoxideerde metaaldeeltjes;

Bij het droogslijpen komt stof vrij in de vorm van geheel of gedeeltelijk geoxideerde metaaldeeltjes,

slijpmiddel en eventuele verfrestanten. Dit kan worden voorkomen door ze bijvoorbeeld met behulp van een

filterinstallatie uit de transportlucht te halen.

• Lassen;

Bij het lassen kunnen, afhankelijk van het toe te passen lasproces, meer of minder lasrook en gassen

vrijkomen.

• Stralen;

Bij het stralen kunnen, afhankelijk van de toe te passen straalmethode, het straalmiddel en de plaats,

waar het stralen plaatsvindt, meer of minder stofdeeltjes vrijkomen

• Verfspuiten;

Bij verfspuiten kunnen verfdeeltjes buiten de inrichting terechtkomen. Dit hangt af van de keuze van de verf

en het gebruikte oplosmiddel, en de verfspuitmethode. In het bijzonder overspray kan aanleiding geven tot

verfemissie.

• Ontvetten en reinigen

Bij het reinigen en ontvetten kunnen, afhankelijk van het proces en de toegepaste middelen, oplosmiddelen

als vluchtige koolwaterstoffen of basische dampen vrijkomen.

Behalve de scheepsbouw, waarvan hierboven de mogelijke hinder werd besproken, zijn in het onderzoeksgebied ook

aan de scheepsbewerkende bedrijvigheid verwante bedrijven aangetroffen:

- Peksmelterijen;

- Zeilmakerijen, touwslagerijen en mast-blok en pompmakerijen;

- Scheepsmotorenbedrijven.



240

Peksmelterijen

Van teerachtige stoffen als pek is bekend dat de dampen ervan leefomgevinghinder in de vorm van geuremissies

veroorzaken. Op en nabij inrichtingen waar pek of teer werd gesmolten moet daarom rekening worden gehouden met

geurhinder. In de bodem van een voormalige peksmelterij kunnen teerachtige stoffen worden aangetroffen.

Zeilmakerijen, touwslagerijen en mast-,blok- en pompmakerijen.

Om zeilen, masten, blokken, pompen en touwen te conserveren werden deze door teerbevattende oplossingen

gehaald. Daardoor kregen ze de voor die tijd karakteristieke bruine kleur. Deze kleur kwam door de creosoot die een

belangrijk deel van de conserveringsvloeistof uitmaakte. Ook hierbij kunnen teerachtige stoffen als restant in de

bodem worden aangetroffen.

Scheepsmotorenbedrijf

Om scheepsmotoren te assembleren of te repareren moet worden gewerkt met diverse soorten chemische

oplossingen, vooral gebaseerd op minerale olieproducten. Behalve dat deze stoffen risico`s opleveren voor

uitdamping moeten ze, ter voorkoming van lekkage en lozingen, zorgvuldig worden opgeslagen. Bij veel van

deze bedrijven gebeurt dit niet altijd, waardoor veel van deze stoffen in de bodem terechtkomen en

bodemverontreiniging veroorzaken. Omdat dit type bedrijven nogal wat verkeersbewegingen aantrekken is de

kans op geluidshinder aanwezig.

 In onderstaande tabel wordt de leefomgevinghinder van de scheepsbewerkende bedrijfstak als volgt tot

uitdrukking gebracht.

Bedrijfstak

Scheepsbewerking

Geur

m

Geluid

m

Stof

m

Cat.

m

Bodem

(UBI)

Verkeer

1, 2 en 3

Opp.water

1, 2 en 3

Afval

1, 2 en 3

Werf voor metalen schepen 30 500 100 5 7 2 2 3

Pek- en teersmelterij 500 100 30 5 6 2 3 3

Zeilmakerij, touwslagerij,

mast-, blok- en pompmakerij

30 100 30 3 6 2 1 2

Jachtbouw 100 100 50 3 7 2 2 3

Scheepsmotorenfabriek 50 300 30 4 7 2 1 3

Tabel 6 Inschatting leefomgevinghinder van de scheepsbewerkende categorie op grond van de

milieuzonering (m), UBI-model (klasse) en risico-interpretatie (1, 2 en 3)

Tabel 6 levert de volgende informatie:

• Scheepswerven en scheepsmotorenfabrieken geven vaak aanleiding tot geluidhinder. Vooral bij

scheepswerven waar metalen schepen worden bewerkt, kan deze zich voordoen;

• De kans op verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater is, door het gebruik van minerale olie of

pek en teer, als geen maatregelen worden getroffen, groot;

• Bij de jachtbouw kan door uitdamping van oplosmiddelen van gebruikte kunststof de geuremissie hoger

uitvallen dan in tabel 5 staat aangegeven. Pek- en teersmelterijen kunnen door de teergeuren ook aanleiding

tot geurhinder geven;

• Men moet er rekening meehouden dat van de watergang, indien deze aanwezig is, de waterbodem

waarschijnlijk verontreinigd is.

2.5 Categorie V De overige bedrijvigheid
De overige bedrijvigheid betreft een mengeling van bedrijven die op grond van hun specifieke kenmerken zijn

geselecteerd. Het zijn de volgende bedrijven: gasfabriek, teerdestillatiebedrijf, houtconserveringsbedrijf,

kunststofverwerkend bedrijf, rubberindustrie, suikerverwerkend bedrijf, wasserijen en zoutziederijen.

Per bedrijfstype is de te verwachten leefomgevinghinder beschreven.

Gasfabriek
In het algemeen kan een gasfabriek aanleiding geven tot de volgende vormen van hinder:

a Geluidhinder;

b. Luchtverontreiniging;

c. Oppervlaktewaterverontreiniging;

d. Ondoelmatige afvalverwijdering (ongedierte);

e. Bodem- en grondwaterverontreiniging.
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Geluidhinder
Geluidhinder hangt af van de bronnen die het geluid veroorzaken. Bepalend hierbij is de intensiteit, de

frequentie, de duur en de afstand van de geluidsbron. Of geluid als hinderlijk wordt ervaren hangt naast

bovenvermelde aspecten ook af van de psychologische variabelen. Bij een gasfabriek kan een aantal

geluidsbronnen worden aangewezen:

• transportbewegingen; o.a. aan- en afvoer van materialen ten behoeve van het productieproces, grondstoffen

(cokes), producten en afval;

• geluidsbronnen van het interne productieproces; o.a. motoren, cokesbrekers, stoomketels;

• geluidsbronnen van externe onderdelen van het productieproces; o.a. gaszuivering.

Verwacht moet worden dat de regelmatige aanvoer van steenkool tot geluidhinder heeft geleid. In welke mate is

niet bekend.

Luchtverontreiniging
Het belangrijkste milieuhygiënische aspect bij de verwerking van (droge-) destillatieproducten is luchtveront-

reiniging. De luchtverontreiniging ontstaat door de verbranding van destillatieproducten voor het destillatiepro-ces en

verder door dampemissies op diverse (meestal ongecontroleerde) plaatsen in het proces. De verontreini-gingen

kunnen bestaan uit stof (roet), zwaveldioxide, zwavelwaterstof, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en kleine

hoeveelheden stankstoffen. De vrijkomende hoeveelheid stankstoffen is afhankelijk van de capaciteit van de

installatie en van de gevolgde werkwijze. Verder kunnen emissies optreden vanuit de opslagtanks voor teer en soms

uit de tanks met producten. De schadelijkheid van de emissies bij de verwerking van steenkoolteer is vergelijkbaar

met die van cokesfabrieken.

Door afzuiging bij de bron en reiniging van de afgezogen lucht of door verbranding van de verontreinigende

componenten kan luchtverontreiniging worden beperkt.

Wat betreft luchtverontreiniging kan onderscheid worden gemaakt in emissies die een toxisch of schadelijk

(giftig) en een storend (geur) karakter bezitten. Bij gasfabrieken kunnen beide emissies zich voordoen.

Het zijn de volgende emissies:

• bij vervanging of reiniging van de zuiveringskisten; waarbij zich emissies van zwavelwaterstof en

watercyanide kunnen voordoen;

• Bij het afgassen van productieonderdelen van het bedrijf;

• Eventuele lekgassen van het productieproces.

Oppervlaktewaterverontreiniging
Het afvalwater van gasfabrieken werd, tot de RWZI`s operationeel waren in de jaren zeventig en tachtig van de

20
e
 eeuw, op het oppervlaktewater geloosd. Hoewel men probeerde in verband met de marktwaarde winbare

stoffen eruit te halen, werd bijna al het wateroplosbare afval geloosd op het oppervlaktewater. In de jaren tachtig

en negentig ontdekte men dan ook, dat van veel van de nabij de voormalige gasfabrieken gelegen watergangen,

de waterbodem verontreinigd was met typische gasfabriekstoffen als PAK’s en cyaniden. De meeste

gasfabrieken waren al gesloten voordat, met de komst van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (1976), de

overheid een instrument kreeg om lozingen op straffe van heffingen tegen te kunnen gaan.

Afvalverwijdering

De bedrijven voor droge destillatie van kolen hebben als afvalproduct een asrest, welke niet meer als cokes of

houtskool kan worden aangemerkt en die ontstaat door verbranding van een deel van de grondstoffen voor het

opwekken van de voor het proces benodigde warmte. De afvalstoffen worden opgeslagen in een container en

daarin afgevoerd. Vloeibare afvalproducten worden afgevoerd naar een daartoe ingericht verwerkingsbedrijf.

Afvalstoffen van inrichtingen voor het verwerken van (droge) destillatieproducten zijn in het algemeen verpak-

kingsmaterialen en afgekeurde of misproducten.

Bodem- en grondwaterverontreiniging
Onderzoek toonde aan dat menselijke handelingen waaronder vooral bedrijfsmatige activiteiten zoals productie

van gas en het storten van afval, etc, als oorzaak van bodem- en grondwaterverontreiniging kan worden aange-

wezen (Nieuwkoop 1993). Bij het slopen van de gasfabrieken bleek de bodem van veel gasfabrieken

verontreinigd te zijn met o.a. cyanide, fenol, arseen, tolueen, teer, etc, terwijl er nog complete ondergrondse teer-

en ammoniakputten werden aangetroffen.

Teerdestillatiebedrijven
In het algemeen kan teerdestillatie de volgende leefomgevinghinder veroorzaken:

1. Luchtverontreiniging;

2. Oppervlaktewaterverontreiniging;

3. Bodem- en grondwaterverontreiniging.
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Luchtverontreiniging
Inrichtingen voor de droge destillatie van teer veroorzaken luchtverontreiniging. Gasvormige emissies zijn niet

te vermijden ondanks dat de ovens zijn voorzien van een gasafzuigsysteem, waarmede de geproduceerde gassen

worden afgezogen om daarna naar een gasverwerkingsinstallatie te worden gevoerd. Rond een teerfabriek zal,

vooral door het openen van de ovens aan het einde van een cyclus, altijd een specifieke geur waarneembaar zijn

van producten met lage geurdrempels, zoals van naftalenen, creosolen, fenolen, xylenen en zwavelwaterstof.

Tevens bevatten de ontsnappende gassen ook polycyclische koolwaterstoffen, waarvan er enkele carcinogeen

zijn. Op grond van deze problemen gevende emissies zal het uitgangspunt bij de bestrijding van luchtver-

ontreiniging moeten zijn, dat het processysteem zo goed mogelijk gesloten moet worden gehouden. Toch kunnen

emissies optreden vanuit de opslagtanks voor teer en eventueel uit de tanks voor producten. De vrijkomende

hoeveelheid stankstoffen is afhankelijk van de capaciteit van de installatie en van de gevolgde werkwijze.

Oppervlaktewaterverontreiniging

Vooral in de oudere bedrijven werd het voor het proces benodigde water meestal uit de nabijgelegen watergang

gepompt, na doorlopen van het proces werd het echter samen met de andere opgeloste bedrijfsstoffen weer

geloosd. Van de bij het proces vrijkomende stoffen, zoals ammoniak, benzeen, etc, moet worden verwacht dat

deze oppervlaktewaterverontreiniging hebben veroorzaakt.

Bodem- en grondwaterverontreiniging
Bij teerdestillatiebedrijven kan bodem- en grondwaterverontreiniging voorkomen. Dit is het gevolg van het op of

in de bodem belanden van de in een inrichting gebruikte grondstoffen of chemicaliën, teerachtige componenten

(Poly-cyclische-aromaten; PAK’s), benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xyleen, naftaleen, etc.

Houtconserveringsbedrijven
Houtconservering kan aanleiding geven tot de volgende leefomgevinghinder:

• Luchtverontreiniging;

• Bodem- grondwaterverontreiniging.

Luchtverontreiniging
Rond een houtconserveringsbedrijf, tenminste wanneer creosootolie wordt gebruikt, zal door de creosoot (een

bijproduct van teerdestillatie) altijd een specifieke geur waarneembaar zijn van producten met lage geurdrem-

pels, zoals van naftalenen, creosolen, fenolen, xylenen en zwavelwaterstof. De ontsnappende gassen kunnen ook

polycyclische koolwaterstoffen bevatten, waarvan er enkele carcinogeen zijn. Bij andere vormen van conserver-

ing zal de luchtverontreiniging minder zijn.

Bodemverontreiniging:
De kans op bodemverontreiniging bij de houtconservering en bij houtconserveringsbedrijven is aanzienlijk. De

conserveringsvloeistof kan door oververzadiging van het hout, lekken, morsen of afvloeiing na gebruik uit het

dompelbad of de drukketel, in de bodem terecht zijn gekomen. Bij de vacuüm-drukmethode trof men maatrege-

len om het lekken naar de bodem te verminderen. De lekvloeistof werd opgevangen en kon dan na zuivering

weer opnieuw worden gebruikt. Bij het te drogen leggen van het hout na de behandeling, kan door verzadiging

overtollig conserveringsvocht in de bodem terechtkomen.

Rubberfabricage
De rubberfabricage kan aanleiding geven tot de volgende leefomgevinghinder:

• Luchtverontreiniging;

• Bodem- grondwaterverontreiniging.

Luchtverontreiniging
Rond een rubberartikelenbedrijf zal onder invloed van de in het bedrijf gebruikte organische oplosmiddelen

zoals benzeen, tolueen en xylenen een specifieke geur waarneembaar zijn. Als zorgvuldig met de oplosmiddelen

wordt omgegaan is de hinder beperkt. Uit de stukken kwam niet naar voren dat luchtverontreiniging bij de

Delftse Rubberindustrie aan de Noorderwal 1 tot problemen heeft geleid. Ook het minder netjes gerunde bedrijf

in de Droogstraat 15 gaf slechts beperkt aanleiding tot geurhinder.

Bodem- grondwaterverontreiniging
Bij de produktie en de bewerking van rubber worden verschillende hulpstoffen gebruikt, die schadelijk kunnen zijn

voor de bodem, zoals vulstoffen, weekmakers, antioxidanten, kleurstoffen en zwavel. Ook bij het vulcaniseren

worden bodembedreigende stoffen gebruikt. De meest risicovolle stoffen zijn: aromatische en gechloreerde

koolwaterstoffen, PAK’s, sulfiden, verfstoffen en zware metalen. De bodem van het bedrijfspand aan de Noorderwal
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bleek matig verontreinigd te zijn met organische oplosmiddelen en met zware metalen als lood, zink en koper.

De kunststofbedrijvigheid
Uit de bronnen kan worden afgeleid dat de kunststofnijverheid de volgende leefomgevinghinder kan veroorzaken:

• Luchtverontreiniging;

• Bodem- grondwaterverontreiniging.

Luchtverontreiniging

Rond een kunststofbedrijf zal onder invloed van de in het bedrijf gebruikte organische oplosmiddelen zoals

benzeen, tolueen en xylenen een specifieke geur waarneembaar zijn. Als zorgvuldig met de oplosmiddelen wordt

omgegaan is deze hinder beperkt. Uit de stukken kwam niet naar voren dat luchtverontreiniging bij Flexoplast

aan de Industrieweg tot problemen hebben geleid.

Bodemverontreiniging:

Dezelfde organische oplosmiddelen kunnen door lekkage in de bodem belanden en bodemverontreiniging tot

gevolg hebben. Van meerdere kunststofbedrijven is aangetoond dat bodem- en grondwater ernstig verontreinigd

waren met zware metalen als aromatische koolwaterstoffen.

Textielbehandeling annex wasinrichting
De textielbedrijvigheid kan aanleiding geven tot de volgende leefomgevinghinder:

• Luchtverontreiniging;

• Bodem- grondwaterverontreiniging.

Luchtverontreiniging
Rond een textielbehandelingsbedrijf zal door de in het bedrijf gebruikte behandelings- of schoonmaakmiddelen

zoals zeep, soda, zwaveligzuur, etc, een specifieke geur waarneembaar zijn. Indien zorgvuldig met de

oplosmiddelen wordt omgegaan is deze hinder beperkt. Uit de bronnen is afgeleid dat de activiteiten in veel

gevallen inderdaad geurhinder hebben veroorzaakt.

Bodemverontreiniging:
In deze bedrijfstak wordt een groot aantal verschillende chemische stoffen gebruikt zoals kleurstoffen, bleekmid-

delen, hulpstoffen en appreteermiddelen. Bodemverontreiniging kan ontstaan door, lekkages en morsen tijdens

opslag of transport; lekkages en morsen tijdens het productieproces, lekkages of lozingen van afvalwater op het

oppervlaktewater of het riool of het storten van afvalstoffen op het terrein. De kans op bodemverontreiniging op

bedrijfsterreinen waar een textielveredelingsbedrijf was gevestigd, is groot. De belangrijkste stoffen die aanlei-

ding tot bodemproblemen geven zijn: cyanides, gechloreerde koolwaterstoffen, PAK`s en zware metalen.

De suikerwerkbedrijvigheid
De suikerwerkbedrijvigheid kan aanleiding geven tot de volgende leefomgevinghinder:

• Luchtverontreiniging;

• Geluidhinder;

• Bodem- grondwaterverontreiniging.

Luchtverontreiniging
Behalve de verbrandingsemissies uit de stookinstallaties kunnen de emissies in de suikerwerkindustrie worden

onderverdeeld in: emissie van ‘stof’ en ‘geur’.

Stofemissie

De poedervormige grondstoffen en hulpstoffen die aanleiding kunnen geven tot stofemissies zijn, suiker(poeder),

cacaopoeder, zetmeel, bloem, melkpoeder, poedervormige bindmiddelen en geur- en smaakstoffen. De plaatsen

waar stofemissies kunnen ontstaan zijn:

- de silo's;

- de mengers;

- de Mogul (zetmeelvormmachine + uitpoederinstallatie);

- de uitpoederinstallatie en de suikerstrooimachine;

- open transportbanden;

- het stortpunt voor poedervormige grondstoffen;

- de drageertrommels;

de suikermolens en de reinigingsinstallatie van noten.
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Geuremissie

Door het gebruik van geurhoudende grondstoffen (etherische oliën, geur- en smaakstoffen en chocolade) hangt

er in en rond de suikerwerkinrichtingen een geur die als hinderlijk wordt ervaren. Vooral dropfabrieken, peper-

muntfabrieken en inrichtingen waar noten worden gebrand, worden genoemd. Als in de inrichting gebruik wordt

gemaakt van open kookinrichtingen, worden deze beschouwd als de belangrijkste geurbronnen. Een andere

belangrijke geurbron is de gietmachine (Mogul) waarmee het warme mengsel in vormen wordt gegoten. De

afgezogen lucht komt via cyclonen en doekfilters in de buitenlucht.

Geluidhinder

Bij de suikerwerkindustrie kan onderscheid worden gemaakt in geluid- en/of trillingsbronnen die binnen en/of

buiten de inrichting staan opgesteld. De installaties die binnen de inrichting geluid- en/of trillingshinder kunnen

veroorzaken zijn: vacuümpompen voor de kookinstallaties, compressoren, suikermolens, dragertrommels voor

het drageren van hard suikerwerk, comprimeermachines en inpakmachines. De installaties die buiten de

inrichting geluid- en/of trillingshinder kunnen veroorzaken zijn: ventilatoren, compressoren, koeltorens en aan-

en afvoerende vrachtwagens. In verband met de genoemde geur- en geluidhinder is het wenselijk de

suikerverwerkende bedrijven op voldoende afstand te vestigen van woonbebouwing en andere gevoelige

objecten als bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. .

Bodem en grondwater
De kans op bodemverontreiniging door de suikerwerkende bedrijven is klein. In ruimtes waar met chemicaliën

wordt gewerkt moet aandacht worden besteed aan maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van de

bodem en het grondwater. De productie van suikerwerken gebeurt in Nederland voornamelijk in grootschalige

fabrieken. Bodemverontreiniging is daarom te verwachten van de nevenactiviteiten als energievoorziening,

bedrijfsmotoren, onderhoudswerken, etc, die worden verricht naast het eigenlijke productieproces. Ook moeten

afvalstoffen op zodanige wijze worden opgeslagen dat verontreiniging van de bodem wordt voorkomen.

In onderstaande tabel wordt de leefomgevinghinder van de overige nijverheid als volgt tot uitdrukking gebracht.

Bedrijfstak

Overige

Geur

m

Geluid

m

Stof

m

Cat.

m

Bodem

(UBI)

Verkeer

1, 2 en 3

Opp.water

1, 2 en 3

Afval

1, 2 en 3

Gasfabriek 1000 500 100 5 7 2 2 3

Destilleren koolteer 1500 500 100 6 7 3 3 3

Houtconservering 200 100 50 4 6 1 1 3

Rubberbedrijf 100 50 30 3 6 1 1 2

Kunststofverwerkend bedrijf 700 100 0 5 5 2 1 3

Textiel- annex wasinrichting 30 50 200 4 7 1 1 2

Suikerwerkenbedrijf 1000 700 200 5 5 2 2 2

Tabel 7 Inschatting leefomgevinghinder van de categorie overige nijverheid op grond van de

milieuzonering (m), UBI-model (klasse) en risico-interpretatie (1, 2 en 3)

Tabel 7 levert de volgende informatie:

• Van de overige bedrijvigheid kan worden opgemerkt dat sterke geuremissie kan zijn veroorzaakt door de

gasfabriek, bij het destilleren van koolteer en het suikerwerkenbedrijf;

• De geluidhinder wordt beperkt toelaatbaar geacht bij de meeste nijverheidsvormen behalve bij de

gasfabriek, het destilleren van koolteer en het suikerwerkenbedrijf. Deze moet leefomgevinghinder hebben

veroorzaakt;

• De risico’s voor de bodem, verkeer en oppervlaktewater zijn beperkt toelaatbaar of niet toelaatbaar. Ook

moet bij de bedrijven rekening worden gehouden met verontreiniging van de waterbodem;

• De afvalverwijdering heeft door de stankgevoeligheid van de te verwijderen stoffen als teer en filteraarde

veel leefomgevinghinder veroorzaakt;

• De stofemissie is bij deze categorie beperkt.
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Bijlage 4

• 4.1 Geselecteerde 82

                onderzoeksgevallen;

• 4.2 Onderzoeksgevallen in

            Periode A, 1870-1920;

• 4.3 Onderzoeksgevallen in

            Periode B, 1920-1970;

• 4.4 Onderzoeksgevallen in

            Periode C, 1970-2000.



246



247

Bijlage 4.1

Geselecteerde 82

Onderzoeksgevallen
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Onderzoeksgevallen periode A 1870-1920

Nr. Loc.nr.  Eigenaar bedrijfsactiviteit jaar opr. Verg. adres vestiging x-coord. y-coord UBI-kl. Geur stof geluid water verkeer arbeid grootte afst. W. 

1 1 Straten A. v. huidendrogerij 1895 Bolswardervaart 138a 157310 575900 3 200 50 100 3 2 2 2 3

2 2a Boer L. de Vellenbloterij 1898 Voorstraat 90a 157275 576414 3 200 50 100 3 2 2 2 1

3 2b Boer L. de idem 1904 Roptaweg 23 157130 577010 3 200 50 100 3 2 2 2 3

4 3a Boer B. de Huidenzouterij 1898 Roptaweg 3 157010 576705 3 200 50 100 3 2 2 3 3

5 3b Boer B. de idem 1904 Roptaweg 11 157210 577180 3 200 50 100 3 2 2 3 3

6 4a Gelder L..van darmenzouterij 1902 Schoolsteeg 157256 576579 3 300 50 100 2 2 2 2 1

7 4b Gelder L..van idem 1906 Roptaweg 12 157200 577170 3 300 50 100 2 2 2 2 3

8 4c Gelder L..van idem 1908 Kanaalweg 74 157994 576386 3 300 50 100 2 2 2 2 4

9 5 Bruin H. de vetsmelterij 1906 Noorderstraat 3 156933 576631 4 700 0 100 2 2 2 2 1

10 6 Bruin H. de & Zn. exportslagerij 1908 Havenweg 7 156670 576276 3 100 0 200 3 3 3 3 2

11 7a Fontein Jacobus exportslagerij 1908 Zuiderhaven 10 156721 576349 3 100 0 200 3 3 3 3 1

12 7b Fontein Jacobus idem 1908 Havenweg 8 156670 576276 3 100 0 200 3 3 3 3 2

13 8a Hartog v. Esso huidenzouterij 1910 Havenplein 156610 576480 3 200 50 100 3 2 0 3 1

14 8b Hartog v. Esso idem 1912 Droogstr. 15 156997 576646 3 200 50 100 3 2 2 3 1

15 9a Lichtendahl J. visrokerij 1881 Zoutsloot 17 156997 576689 3 500 0 50 2 2 2 1 1

16 9b Lichtendahl J. idem 1900 Roptaweg 7 157150 577150 3 500 0 50 2 2 2 2 3

17 10a Hulst van J. aardewerk 1866 Westerzeedijk 158038 576321 4 30 100 20 1 2 3 4 3

18 10b Hulst van J. idem 1869 Kanaalweg 20 156980 575850 4 30 100 20 1 2 3 4 3

19 11 Tuinhout-Fontein J. aardewerk 1855 Westerzeedijk 157010 575780 4 30 100 20 1 2 3 4 3

20 12a Boonstra S. Visrokerij 1884 Visserstraat 157010 576710 3 500 0 50 2 2 1 1 1

21 12b Boonstra S. idem 1900 Bargebuurtpoortje 157050 576740 3 500 0 50 2 2 1 1 1

22 13 Perseverantia teerfabriek 1895 Oude Trekweg 12 158136 576107 7 1500 500 100 2 2 4 3 3

23 14 Schaafsma & Banning aardewerk 1827 Oude Trekweg 9 158310 576150 4 30 100 20 1 2 3 4 2

24 15 Gemeente Harlingen gasfabriek 1852 Fabrieksstraat 157440 576310 7 1000 700 1000 2 2 4 4 1

25 16 Tjallingii S. plateelfabriek 1867 William Boothstraat 12 157359 576538 4 30 100 20 1 2 3 4 3

26 17 Visser B. & Boon touwslagerij 1872 Roptaweg 3 157190 577160 4 30 10 30 1 1 3 3 3

27 18 Hannema Sj. zoutziederij 1867 William Boothstraat 5 157375 576590 3 100 100 500 2 2 3 3 2

28 19 Bruinsma & Banning wasserij 1913 Westerzeedijk 7 157100 575750 3 200 50 200 3 2 3 3 3

Legenda

arbeid = aantal werknemers; 1=<3; 2=3-10; 3=10-25; 4= >25  

grootte bedrijf geschat in m2; 1=<100; 2=100-<500; 3=500-1000; 4=>1000

afst. W.=afstand tot dichtstbijzijnde bebouwing; 1=<20m; 2=20-50m; 3=50-150; 4=>150m 
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Onderzoeksgevallen periode B 1920-1970

Nr. Loc.nr.  Eigenaar bedrijfsactiviteit jaar opr.  adres x-coord. y-coord UBI-kl. Geur stof geluid water verkeer

29 20a Smeding vetsmelterij 1920 Frankereind 30 157415 576376 5 700 0 100 2 2

30 20b Smeding idem 1924 Weverstraat 2 157400 576350 5 700 0 100 2 2

31 21a Smit H. vetsmelterij 1920 Kerkpoortstraat 1 157331 576296 5 700 0 100 2 2

32 21b Smit H. idem 1921 L.Warnersteeg 10 157351 576331 5 700 0 100 2 2

33 22a Roorda Th. vellenbloterij 1909 Havenweg 1-3 156660 576210 4 200 50 100 3 2

34 22b Roorda Th. leerfabriek 1913 Kanaalweg 96 158580 576380 3 300 100 100 3 2

35 23 Zeijlmaker W. vetsmelterij 1927 Anjelierstraat 13a 157205 576710 5 700 0 100 2 2

36 24 Kaufmann's Handelsmij velbereiderij 1968 Hermesweg 2 158242 576620 4 200 50 100 3 2

37 25a Frisia Suikerwerkfabriek Suikerwerkfabriek 1920 Kerkpoortstraat 27 157400 576260 5 300 30 50 1 2

38 25b Frisia Suikerwerkfabriek idem 1975 Hermesweg 4 158313 576774 5 300 30 50 1 2

39 26 Feenstra R.A Garnalendrogerij 1933 Westerzeedijk 15 156991 575945 3 500 0 50 2 2

40 27 Ministerie van Defensie betonningsterrein 1952 Zuiderhaven 20 156860 576200 7 100 200 700 2 2

41 28a Scheepswerf Welgelegen Scheepswerf 1910 Nieuwe Weg 1 156968 576056 7 200 200 500 3 2

42 28b Scheepswerf Welgelegen idem 1970 N.Willemshaven 34 156730 576050 7 200 200 500 3 2

43 28c Scheepswerf Welgelegen idem 1994 L. Lijnbaan 5 157780 578110 7 200 200 500 3 2

44 29 Hengel van der G. darmenwasserij 1951 Rommelhaven 16 157210 576505 3 300 50 100 2 2

45 30a Boomstra Gebr. Visverwerkend bedrijf 1920 Wasbleekplein 12 157200 576075 3 500 0 50 2 2

46 30b Boomstra Gebr. idem 1921 Oude Trekweg 60 158136 576107 3 500 0 50 2 2

47 31a Delftse Rubberindustrie rubberartikelenfabriek 1956 Noorderwal 1 157035 576790 6 300 50 300 1 2

48 31b Delftse Rubberindustrie idem 1958 droogstraat 15 156972 576643 6 300 50 300 1 2

49 32 Kooijman Baggervaartuigenwerf 1930 Kanaalweg 17 157939 576458 7 200 200 500 3 2

50 33 Hoek A.A. Houtconserveerbedrijf 1920 Rozengracht 14-20 157200 576072 7 300 50 300 2 2

51 34 Boer J.H. Textielbedrijf /Wasserij 1920 Zoutsloot 54 157215 576674 3 200 50 200 3 2

52 35 Koster B. Was- en strijkinrichting 1930 Midlumerlaan 11 157405 576757 3 200 50 200 3 2

53 36 Gebr. J. en P. van der Meer Scheepsreparatiebedrijf 1949 Zuiderhaven 51 156899 576276 7 100 200 700 2 2

54 37 Broersma H. Tegelfabriek 1925 Rozengracht 24 157200 576072 4 30 100 100 1 2

55 38a Van der Schoot C. &  Zn. Sisalcocosmattenfabriek 1936 Droogstraat 15 156997 576646 7 50 30 300 2 1

56 38b Van der Schoot C. &  Zn. Sisalcocosmattenfabriek 1947 Kimswerderweg 21 157825 575500 7 50 30 300 2 1

57 39 Gemeente Harlingen  Vuistortplaats 1930 Westerzeedijk 9 156991 575945 6 300 200 300 3 2

Legenda

arbeiders= aantal werknemers; 1=<3; 2=3-10; 3=10-25; 4= >25  

grootte in m2; 1=<100; 2=100-<500; 3=500-1000; 4=>1000

afst. W.=afstand tot dichtstbijzijnde bebouwing; 1=<20m; 2=20-50m; 3=50-150; 4=>150m 
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Onderzoeksgevallen C periode 1970-2000 

Nr. Loc.nr. Eigenaar bedrijfsactiviteit jaar opr.  adres 1e vestiging x-coord. y-coord UBI-kl. Geur stof geluid water verkeer arbeid grootte

58 40 Flexoplast Kunststofverwerkend fabr. 1961 Industrieweg 1 158356 576635 5 700 0 100 2 2 3 4

59 41 Smilde Fa. P.A. Slachterij 1982 Hermesweg 1 158242 576200 3 100 0 200 3 3 2 3

60 42 Haitsma Betonwarenfabriek 1934 Kanaalweg 14 159440 576334 4 30 200 700 1 3 4 4

61 42 Haitsma Europrofyl BV Kunststofverwerkend fabr. 1973 Industrieweg 2a 158367 576535 5 700 0 100 2 3 2 3

62 43 Oswald H.S. aardewerkfabr./tegelfabr. 1983 Voorstraat 84 157258 576404 4 30 200 100 2 2 3 3

63 44 Deutz Holland service bv. Machineapparatenfabriek 1960 Zuiderhaven 41-43 156899 576276 4 100 100 100 3 2 2 2

64 45 Boersma D. Visbewerkingsinrichting 1982 Havenweg 1 156660 576210 3 300 10 50 2 2 2 3

65 46 Lenger S.A. Visconservenbedrijf 1960 Industrieweg 2 158465 576542 3 300 0 100 2 2 3 3

66 47a Lichtendahl Tj. Visbewerkingsinrichting 1958 Zuiderhaven 4 156733 576440 3 300 10 50 2 2 3 3

67 47b Lichtendahl Tj. idem 1976 Zuiderhaven 22-24 156810 576200 3 300 10 50 2 2 3 3

68 47c Lichtendahl Tj. idem 1990 Nieuwe Vissershaven 9 157209 577189 3 300 10 50 2 2 2 3

69 48 Brijder B. Scheepswerf 1958 Kimswerderweg 1 157733 575898 7 200 200 500 3 2 2 3

70 49 Rijkswaterstaat Friesland Lasinrichting 1990 Kanaalweg 19 158240 576450 4 100 100 100 3 2 2 2

71 50 Wierda P. Scheepswerf 1988 Nieuwe Vissershaven 11 157149 577105 7 200 200 500 3 2 2 3

72 51 Galen H.A. van Scheepswerf 1992 Koningsweg 10 158992 576450 7 200 200 500 3 2 2 3

73 52 Philipse A.D. Scheepswerf 1993 Kanaalweg 31 159475 576405 7 200 200 500 3 2 2 3

74 53 Kroon J.J./Boat Service Jedda Scheepswerf 1994 Industrieweg 10a 158334 576965 7 200 200 500 3 2 2 3

75 54 Bouma E.W. Scheepswerf 1988 Koningsweg 12 159023 576457 7 200 200 500 3 2 2 3

76 55 Ned. Schelpkalkbranderij Kalkfabriek 1908 Kanaalweg 31 159475 576405 4 30 200 700 1 3 2 3

77 56 Bijko Jachtservice Scheepswerf 1990 Koningsweg 10 158992 576450 7 200 200 500 3 2 2 3

78 57 Spaansen Grintbreker 1994 Industrieweg 10 158500 576900 4 30 200 700 1 3 2 3

79 58 Ouwehand & Waddenzee Jachtwerf 1974 Kanaalweg 120 158334 576965 7 200 200 500 3 2 2 3

80 59 Veltman L.G. Visbewerkingsinrichting 1968 Oude trekweg 12 158136 576107 3 300 10 50 2 2 3 2

81 60 Scheepswerf Harlingen Scheepswerf 1957 Industrieweg 8 158501 576679 7 200 200 500 3 2 4 4

82 61 Meinesz Houtzagerij 1903 Bolswardervaart 157310 575900 6 300 50 300 2 2 4 3

Legenda

arbeiders= aantal werknemers; 1=<3; 2=3-10; 3=10-25; 4= >25  

grootte in m2; 1=<100; 2=100-<500; 3=500-1000; 4=>1000

afst. W.=afstand tot dichtstbijzijnde bebouwing; 1=<20m; 2=20-50m; 3=50-150; 4=>150m 
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Bijlage 4.2

Onderzoeksgevallen

Periode A

         

      1870-1920
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 1

Onderzoeksgeval Nr. 1

Beschrijving onderzoeksgeval A. van Straten

Categorie  Vleesverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Huidenzouterij / 512413

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1895– 1903 Bolswardervaart 38a

Bolswardervaart 38a; het bedrijfspand lag op een afstand van 50-150 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.

In 1895 vroeg Aron van Straten een hinderwetvergunning aan voor het oprichten van een huidenzouterij en -

drogerij annex slachterij op het perceel Bolswardervaart 38a, kadastraal gemerkt gemeente Harlingen A 4644.

Het perceel grensde ten westen aan de Bolswardervaart en ten oosten aan een opvaart naar de houtkolk van

houthandel Meinesz (onderzoeksgeval 61). Voor de bedrijfsuitoefening werd een schuur gebruikt met een lengte

van 30 meter en een breedte van 16 meter. De schuur was deels uit steen en deels uit hout opgetrokken. De

slachterij werd in het noordelijke deel en de huidenzouterij in het zuidelijke deel gevestigd. De huidendrogerij

bevond zich op de eerste verdieping van het pand. Voor zowel de slachterij en de huidenzouterij werd bepaald

dat de vloer waterdicht moest zijn en voorzien van schrobputten. Het afvalwater moest zonder vleesresten direct

worden geloosd op het stromende water van de naastgelegen Bolswardervaart en mocht niet op een naastgelegen

sloot worden geloosd. Voor de lozing werd door Gedeputeerde Staten toestemming verleend. [GA Harlingen/

Oud Archief/ Doos 1524/ Stuknrs: 213;235;250 en 720]. Voor zover bekend was het nooit een erg groot bedrijf

geweest want er werkten maximaal 5 of 6 werknemers. Tegen de vergunningverlening werd nooit bezwaar

aangetekend.

1903-1983: De locatie van de huidenzouterij, huidendrogerij en slachterij van Van Straten werd na 1903 in

gebruik genomen door houthandel Meinesz, die op de locatie verschillende houtbewerkingactiviteiten

uitoefende. Op de locatie werden onder andere een kistenfabriek, een houtverduurzamingsinrichting, een

kolenopslag en een benzinepomp gevestigd. [GA Harlingen/Diverse hinderwetvergunning Meinesz]

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

In de periode 1983-1996 werden op het voormalige bedrijfsterrein van de houthandel Meinesz en dus ook van de

vroegere slachterij en huidenzouterij en -drogerij Van Straten, diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Ook werd,

tot twee keer toe, het bedrijfsterrein gesaneerd. In 1996 was voor de locatie een nazorgprogramma opgesteld

(Provincie Fryslân, 2002).

Waterbodemonderzoek:

In de Bolswardervaart was al waterbodemonderzoek uitgevoerd (Provincie Fryslân, 1997). Voor de opvaart naar

de vroegere houtkolk was waterbodemonderzoek niet nodig, omdat deze al was gedempt.



256

Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 2/3

Onderzoeksgeval Nr. 2a/2b

Ondernemer  L. de Boer

Categorie   Vleesverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Huidenzouterij / 512413

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1895–1903 Voorstraat 90 A

1904-1930 Roptaweg 23

Voorstraat 90A; het bedrijfspand lag op een afstand van meer dan 20 m van de dichtstbijzijnde

bebouwing.
In het gemeentearchief van Harlingen konden voor deze locatie geen directe aanwijzingen worden gevonden.

Mogelijk is bij het invoeren van de hinderwetgegevens een fout kadastraal nummer ingevoerd. Overigens

werden bij het op de locatie uitgevoerde bodemonderzoek aanwijzingen gevonden die duiden op de vroegere

aanwezigheid van een leerlooierij op de locatie. Vooral verhoogde waarden aan bepaalde zware metalen als

chroom werden vastgesteld (Provincie Fryslân, 2002).

Activiteiten:

1930-1999: Uit de diverse verleende bouwvergunningen kan worden geconcludeerd dat op de locatie in de

genoemde periode overwegend winkelactiviteiten hebben plaatsgevonden. Archiefstukken die wijzen op de

mogelijke vestiging van een leerlooierij of vellenbloterij op deze locatie in deze periode, konden in het archief

van de gemeente Harlingen niet worden aangetroffen.

Bodemonderzoeken:

Op de locatie is een bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van voorgenomen

bouwwerkzaamheden in de tuin, gelegen tussen de Voorstraat en de Heilige Weg, achter het pand Voorstraat 90-

90a. De in de bovengrond aangetroffen verontreiniging was dusdanig, dat de bouwvergunning niet zonder het

nemen van sanerende maatregelen kon worden afgegeven. De eigenaar heeft in eigen beheer een sanering

uitgevoerd, waardoor de belemmering voor het verkrijgen van een bouwvergunning werd weggenomen. Omdat

naar de mening van het bevoegde gezag, de provincie Fryslân, het uitgevoerde onderzoek en de uitgevoerde

sanering als onvoldoende werd beschouwd is de locatie onder nr. 056 0131 als potentieel verdachte locatie in het

provinciale Historisch Bodembestand opgenomen (Provincie Fryslân, 2002).

Roptaweg 23; het bedrijfspand lag op een afstand van 50-150 m van de dichtstbijzijnde

bebouwing.
In het Kamer van Koophandelbestand staat beschreven dat L. de Boer zich in 1904 als pels- en bontbereider,

maar ook als handelaar, vestigde aan de Roptaweg 23 [dossiernr. 2078 KvK Leeuwarden]. Er zijn inderdaad

foto’s waar het bedrijf duidelijk herkenbaar op staat vermeld (Vereniging Oud Harlingen, 2000). Het betreft een

twee etage hoog bedrijfspand. Naar verwachting hadden hier 10-15 werknemers hun werk. Deze locatie gelegen

aan de Roptaweg is bij de totstandkoming van de Tjerk Hiddessluis rond 1935, vergraven.

Leefomgevingaspecten

Waarschijnlijk moet het bedrijf geurhinder hebben veroorzaakt. De bronnen konden daarover geen opheldering

verschaffen.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 4/5

Onderzoeksgeval Nr. 3a/3b

Ondernemer  B. de Boer

Categorie   Vleesverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Huidenzouterij / 512413

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1898–1899 Roptaweg 3

1904-1930 Roptaweg 11

Roptaweg 3; het bedrijfspand lag op een afstand van 20-50 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Aan Bartele de Boer werd d.d. 10 november 1898 vergunning verleend voor het oprichten van een vellenbloterij

op het perceel gemeente Harlingen A 4954 [GA Harlingen/1534/92/363].

In 1899 vroeg De Boer vergunning voor heroprichting van zijn door brand verwoeste vellenbloterij op het

perceel kadastraal bekend A 4954. De Boer kon niet volstaan met zijn in 1899 verleende vergunning, maar moest

van het college van B & W zoals ze zeggen ‘een de gehele inrichting omvattende nieuwe vergunning’

aanvragen. Hij vroeg vergunning voor een opnieuw uit hout opgetrokken gebouw op dezelfde locatie [GA

Harlingen/1536/920]. Tegen deze vergunningverlening werd door de volgende personen bezwaar aangetekend.

[GA Harlingen/1534-92]

Naam Adres Beroep Inkomen * Reden klacht

Mevr. Van der Wal Roptaweg Buur Huisvrouw 800 Stank; ongedierte en minder inkomen;

bang voor opnieuw brand

Dhr. K. Roedema Idem Huisvrouw 600 Idem

Dhr. S. Maneveld Idem Niet bekend  600 Idem

Dhr. R. Beer Idem Idem 700 Idem

• uitgedrukt in guldens gebruikt voor de hoofdelijke omslag voor de gemeentelijke belasting van 1905

op jaarbasis (ter informatie; een timmerman verdiende ca. f. 500 een havenarbeider 3 à  f. 400)

Behalve dat een opnieuw uit hout opgetrokken gebouw een te groot gevaar voor de omgeving zou opleveren,

greep men ook de kans aan om tegen de door het bedrijf veroorzaakte stank- en ongedierteoverlast te protesteren.

Er ontstond touwtrekkerij tussen De Boer en de gemeente. De adviseurs van het college, de

Gezondheidscommissie, de stadsarchitect en de Rijkstoezicht op Fabrieken en werkplaatsen kozen de zijde van

de bezwaarmakers. Ze vonden dat het bedrijfspand in plaats van met hout met steen diende te worden gebouwd.

Tevens waren ze van mening dat het pand op een grotere afstand van de bewoning moest komen [GA Harlingen

/1534 – 364]. Uiteindelijk zwichtte De Boer in 1904 voor deze druk en vroeg vergunning aan voor een locatie

verder van de verbouwing aan de Roptaweg 11. Hij liet ook zijn eis vallen om op de nieuwe locatie te mogen

slachten.

Roptaweg 11; het bedrijfspand lag op een afstand van meer dan 150 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
D.d. 10 september 1904 kreeg De Boer een hinderwetvergunning voor de oprichting van een zouterij, bloterij en

drogerij van huiden op het perceel A 5187 aan de Roptaweg [GA Harlingen /1566– 1444].  Aan de vergunning

werd als voorwaarde verbonden, dat een afstand tot ten minste 8 meter moest worden aangehouden ten opzichte

van het gebouw 'Etna' , wijk I 6 en 7. Voorwaarde was tevens dat de vloer geheel moest zijn opgetrokken uit

waterdichte steen. De vloeren moesten afwaterend zijn aangelegd en op waterdicht gemetselde putten aflopen.

De inhoud van de putten moest na ontsmetting met carbolzuur telkens worden afgevoerd. Bij de vergunning was

geen tekening aanwezig. [GA Harlingen/1564/504/577/685/692]. Tegen de nieuwe vergunning werden geen

bezwaren ingediend. Het bedrijf heeft tot circa 1930 op deze locatie gewerkt.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 6/7 en 8

Onderzoeksgeval Nr. 4a, 4b en 4c

Ondernemer  L. van Gelder

Categorie  Vleesverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Huidenzouterij / 512413

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locatie(s): 1898 - 1904 Schoolsteeg   1 / Rommelhaven 26

1906 - 1935 Roptaweg 11

1908 - 1930 Kanaalweg 78

Schoolsteeg 1 / Rommelhaven 26; het bedrijfspand lag op een afstand van minder dan 20m van de

dichtstbijzijnde bebouwing.

In 1898 vroeg Van Gelder vergunning bij het college aan voor het oprichten van een darmenzouterij. De

gemeente verleende na veel aandrang Van Gelder een gedoogvergunning voor de duur van twee maanden [GA

Harlingen/1574/1228, 1248, 1288;1575/1423]. De activiteiten van Van Gelder leidden tot meerdere bezwaren

van de direct omwonenden, waar de ondernemer in eerste instantie geen gehoor aan gaf. Toen de bezwaren

echter bleven komen,  probeerde hij er iets aan te doen.  In 1902, hij werkte vermoedelijk nog altijd met een

gedoogvergunning, vroeg hij een definitieve vergunning aan voor het perceel A 5247 aan de Schoolsteeg. Van

Gelder stelde hierin dat hij door toepassing van een nieuwe procédé op het gebied van de drogerij een werkwijze

had ontwikkeld, waardoor niemand iets van zijn activiteiten zou merken.

Omdat toch stank van de bedrijfsactiviteiten werd verwacht, werden bezwaar tegen de vergunningaanvraag

aangetekend. Een van de bezwaarmakers was de nabij wonende banketbakker Bok. Deze verwachtte minder

inkomen door de stankhinder. Later werd door meer personen bezwaar tegen de gewenste vestiging bij het

college aangetekend.  Zie daarvoor onderstaande tabel.

Naam Adres Beroep Inkomen in f. * Reden klacht

J. Bok Kleine Voorstraat Banketbakker 500 Stank; ongedierte en minder

inkomen

Weduwe J. van Hulst Voorstraat Huisvrouw 6000 Stank; ongedierte; sociale

bewogenheid met de lagere

standen

Luitz Kleine Voorstraat Niet bekend 2100 Stank en ongedierte

H. de Vries Idem Idem 800 Idem

W. de Windt Idem Idem 3400 Idem

• uitgedrukt in guldens gebruikt voor de hoofdelijke omslag voor de gemeentelijke belasting van 1905

op jaarbasis (ter informatie; een timmerman verdiende ca. f. 500 een havenarbeider 3 à f. 400)

In 1904 vroeg Van Gelder opnieuw een definitieve hinderwetvergunning aan voor een inrichting voor het drogen

en zouten van dierlijke stoffen. Enkele omwonenden tekenden opnieuw bezwaar aan. Zij hadden vooral in de

zomermaanden last van stank. In zijn verweerschrift wees Van Gelder op de stinkende gracht nabij de

Voorstraat, die mogelijk de bron van de overlast was. Zelf loosde hij in het geheel niet op de gracht bij de

Voorstraat, zodat de stankoverlast niet van hem afkomstig kon zijn. De gezondheidscommissie van Harlingen

verklaarde zich ook tegen verlening van een definitieve vergunning. De gemeentearchitect had van stankoverlast

weinig vernomen, maar zag geen mogelijkheden om door extra voorwaarden aan de bezwaren tegemoet te

komen. In ieder geval werd aan Van Gelder een vergunning verleend.

Van Gelder kreeg vergunning om bedrijfsactiviteiten te verrichten aan de Schoolsteeg. De verleende vergunning

betrof het volgende: op de bovenverdieping van het pand Schoolsteeg 1 mocht Van Gelder een drogerij van

lebben en blazen exploiteren en de begane grond mocht hij alleen gebruiken als bergplaats van dierlijke stoffen.

Hij mocht er geen bewerkingen uitvoeren. Zijn bedrijf van het zouten en drogen van huiden moest Van Gelder

voortzetten in het pand wijk C nummer 82 (nu Rommelhaven 26). Het betrof dan het zouten van nieren, levers,

tongen en andere vleeswaren. Het bewerken en zouten van ingewanden als pensen, magen en darmen werd in de

zomermaanden verboden. [GA Harlingen/Oud-Archief/1564/nrs. 401-474-488 en 491/1565/608-682/1566/1435]
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Ook tegen de nieuwe vergunning bleven de bezwaren komen. Weduwe Van Hulst diende meerdere keren

bezwaren in bij zowel het college als bij de Gezondheidscommissie. De laatste keer was op 14 november 1905

[1571; 1717]. Ze vroeg ook een persoonlijk gesprek aan met het college. Een reden dat het zo niet langer kon,

was dat  een meisjesschool nabij het bedrijf in de Schoolsteeg was gevestigd. Uit de stukken kan niet worden

afgeleid waarom Van Gelder niet werd gedwongen zijn activiteiten na de gedoogperiode te beëindigen. De

ondernemer reageerde op de bezwaren met een brief aan de gezondheidscommissie en het college. In deze brief

probeerde hij de bezwaren te bagatelliseren. Tevens schreef hij elke bezwaarmaker aan en vroeg ze vervolgens

aan te geven waarom ze precies bezwaar hadden aangetekend [18 maart 1904; 1564; 491].

Als de Gezondheidscommissie zelf, na een bezoek van een aantal leden aan de locatie, zich achter de bezwaar-

makers schaarde, werd de ondernemer door het college verzocht om naar een andere bedrijfslocatie om te zien.

Later betuigde Van Gelder schriftelijk spijt voor wat hij zou hebben overtreden [1907;1187].

Roptaweg 11; het bedrijfspand lag op een afstand van meer dan 150m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
In 1906 vroeg Van Gelder vergunning aan voor oprichting van een darmenzouterij en -wasserij op het perceel

Roptaweg 11. Het bedrijf was gevestigd naast dat van L. de Boer, een vellenbloterij, aan de Roptaweg 7. Ook het

bedrijf van De Boer had veel bezwaren gekregen bij een aanvraag voor een vergunning nabij de zeedijk in de

stad zelf [GA;1899/1534/92]. Deze aanvraag was nodig omdat zijn pand door brand was verwoest. Ook De Boer

koos ervoor om zijn bedrijf, ter voorkoming van bezwaren, buiten de stad te vestigen.

In het bedrijf van Van Gelder mocht alleen worden gewerkt met behulp van handkracht. [1574; 1288]. De

gezondheidscommissie en de stadsarchitect waren positief over de vergunning, mits strenge voorwaarden werden

gehanteerd; directe lozingen werden toegestaan [1575; 1906].

Uit de stukken komen geen verdere problemen naar voren. Er werden ook geen bezwaren meer ingediend. Het is

niet duidelijk wanneer de betreffende bedrijven zijn gesloten. Het is echter wel duidelijk dat de toenmalige

locaties tijdens de bouw van de sluis van het van Harinxmakanaal, de Tjerk Hiddessluis, werden gesloopt en

vergraven. De sluitingsdatum wordt geschat op circa 1935.

Kanaalweg 78; het bedrijfspand lag op een afstand van meer dan 150m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
In 1908 vroeg Van Gelder vergunning aan voor oprichting van een zouterij en drogerij van dierlijke stoffen aan

de Kanaalweg 78. Dit perceel was gelegen in de gemeente Franekeradeel. De gehanteerde randvoorwaarden

waren dat de vloeren van steen moesten zijn terwijl het afvalwater moest worden ontdaan van vaste stoffen.

Voor de lozing op het Nieuwe Kanaal kreeg Van Gelder vergunning van GS [B/IS/1908; 358 rubriek 30 GA

Franekeradeel]. Vaste stoffen van lozingen moesten worden tegengehouden met een rooster. Uit de stukken bij

de aanvraag van de vergunning en van tijdens het normaal functioneren van het bedrijf blijkt dat geen verdere

bezwaren tegen het bedrijf werden ingediend.

Op de huidige locatie aan de Kanaalweg 78 staan thans woningen. Gelet op de bouwstijl wordt geschat dat rond

1930 de activiteiten zijn gestaakt. In 1912 werd de firma Van Gelder overgenomen door de fa. Creveld & Febre

uit Rotterdam (Harlinger Courant verzamelde uitgaven 1912).

Leefomgevingsaspecten

Lozing afvalwater:
Schoolsteeg / Rommelhaven 26

Over de lozing van het afvalwater zijn geen bijzonderheden gevonden. Wel is bekend dat Van Gelder niet loosde

op de Voorstraat. Het bedrijf zal waarschijnlijk op de Rommelhaven hebben geloosd.

Bodemonderzoek:

Voor zover bekend bij de gemeente Harlingen is op de locatie(s) geen bodemonderzoek uitgevoerd.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 9

Onderzoeksgeval Nummer 5

Ondernemer  H. de Bruin

Categorie   Vleesverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Vetsmelter / 151102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1906–1930 Hoek Noorderstraat 3 / Zoutsloot 6

Hoek Noorderstraat 3 / Zoutsloot 6; het bedrijfspand lag op een afstand van minder dan 20m van de

dichtstbijzijnde bebouwing.

In 1906 vroeg H. de Bruin een Hinderwetvergunning aan voor de oprichting van een vetsmelterij op de hoek

Noorderstraat 3 / Zoutsloot 6. De aanvraag stuitte op de nodige bezwaren. Men verwachtte dat door de stank van

de bedrijfsactiviteiten leefomgevinghinder zou ontstaan. In eerste instantie tekenden de directe buren bezwaar

aan. Later diende een collectief van de overige buren ook een bezwaar in [GA Harlingen/VI/Doos 1574-1125] en

[Doos/ gemeentewerken Noorderstraat]. De directe openbare gebouwen binnen een straal van 200 m in casu de

Gereformeerde Kerk aan de Zuiderhaven en de Christelijke School aan de Voorstraat meenden geen bezwaar aan

te moeten tekenen.

Naam Adres Beroep Inkomen * Reden klacht

Hamstra Noorderstraat 1 Niet bekend 500 Stank; ongedierte

Leeuw Zoutsloot 8 Niet bekend 500 Stank; ongedierte

Overige omwonenden

(collectief)

Buren Niet bekend <500-800 Idem

• uitgedrukt in guldens gebruikt voor de hoofdelijke omslag voor de gemeentelijke belasting van 1905

op jaarbasis (ter informatie; een timmerman verdiende ca. f. 500  een havenarbeider 3 à 400 gulden)

Aanvankelijk werd de vergunning door het college op advies van de stadsarchitect geweigerd. In zijn advies

verwees de stadsarchitect nog naar de negatieve ervaringen met dhr. L.van Gelder [GA Harlingen/VI/Doos

1574-1245]. Het Staatstoezicht op de Nijverheid wees het college er nog op dat er nieuwe type vetsmelterijen

waren die geen stankoverlast veroorzaakten. Aan het bedrijf werden nieuwe randvoorwaarden gesteld, waarin

uiteindelijk ook de bezwaarmakers, onder bemiddeling van de Commissaris van de koningin nota bene, zich

konden vinden [GA Harlingen/VI/Doos 1575-1768]. In december 1906 kreeg het bedrijf vergunning om

bedrijfsafvalwater te mogen lozen op de Zoutsloot [GA Harlingen/VI/Doos 1575-1770].

Uiteindelijk kreeg De Bruin in 1907 een definitieve vergunning, de nieuwe Duitse vetsmeltketel kon pas in

februari worden geleverd, voor zijn vetsmelterij [GA Harlingen/VI/Doos 1578-1086 en 1183]. De Bruin had met

zijn zonen onder de naam H. de Bruin & Zn een exportslagerij aan de Havenweg 7. Wanneer het bedrijf met haar

werkzaamheden aan de Noorderstraat stopte, is niet duidelijk uit de stukken af te leiden.

Leefomgevingsaspecten

Lozing afvalwater:

Alle bedrijven en woningen gelegen aan de Zoutsloot loosden hun afvalwater tot circa 1965 rechtstreeks op de

Zoutsloot. Na de aanleg van riolering werd het eerst centraal op het van Harinxmakanaal geloosd en van 1980 op

de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Locatiebezoek:
Het voormalige bedrijf is nog duidelijk herkenbaar in de huidige woning annex werkplaats. Welke activiteiten er

thans worden uitgevoerd is niet bekend.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 10

Onderzoeksgeval Nr. 6

Ondernemer  H. de Bruin & Zn

Categorie  Vleesverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Exportslager / 151110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1908–1925 Havenweg 7-9

Havenweg 7-9; het bedrijfspand lag op een afstand van 20-50m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
D.d. 5 oktober 1908 vroegen L. en H. de Bruin vergunning voor het oprichten van een exportslachterij aan de

Havenweg 9 [GA Harlingen/1582/1009]. Voor zover bekend werden er tegen de vergunning geen bezwaren

aangetekend. De exportslachterijen van Harlingen van 1910 waren aan de Havenweg, precies de Havenweg 1-17, te

vinden. De slachterij van De Bruin was daar één van (Provincie Fryslan, 1996c). De slacht betrof aanvankelijk

schapen maar later ook kalveren en ander rundvee. De naam ‘Schapestraatje’ een steeg nabij de Havenweg herinnert

nog aan deze bedrijvigheid.

D.d. 11 januari 1909 werden rioleringsproblemen door de stadsarchitect aan het college gemeld [GA

Harlingen/1584/26]. Een brief d.d. 16 januari 1909 van de stadsarchitect aan het college [GA Harlingen/1584/34]

gaf opheldering over deze problemen. Er stroomde regelmatig bloedwater uit de riolering afkomstig van de

slachterijen over nabijgelegen straten naar de haven. Dit was deels te wijten aan het ontwerp en deels aan de

beperkingen van de toenmalige riolering. In belangrijke mate werd het probleem veroorzaakt door delen vast

slachtafval dat tegelijkertijd met het bloed vrijkwam bij het slachten.

Uit berichten rond 1910 kwamen er bezwaren uit de straten nabij de slachterijen. Bewoners uit de Westerstraat

en de Zuiderstraat maakten in toenemende mate bezwaar tegen het nachtelijke lawaai dat het slachten

veroorzaakte. Dit is begrijpelijk want de slachtactiviteiten konden in de praktijk elk moment van de dag, dus ook

’s nachts, plaatsvinden, omdat deze zich aanpasten aan de vertrektijden van de boten.

Door een ethisch reveil (Koolmees, 1997) begon men rond het einde van de Eerste Wereldoorlog, wat anders

tegen slachterijen aankeken. In toenemende mate ontstonden problemen over de door de exportslagers gebezigde

slachtpraktijken. Omdat de slagers vaak dag en nacht doorwerkten bleven bij warme dagen regelmatig de deuren

van de slagerijen open, zodat de in die tijd in gebruik zijnde betrekkelijk wrede manier van slachten voor een

ieder zichtbaar was. Protesten in de Harlinger Courant waren het gevolg.

L. en H. de Bruin brachten in 1919 hun slachtplaatsen onder in de fa. H. de Bruin  & Zn.

In de Eerste Wereldoorlog viel de vleesexport tijdelijk stil om in 1918 weer te herstellen. De boten die wekelijks

vanuit Harlingen op Londen voeren, ‘Heron’ en ‘Sterling’, werden speciaal van vriescellen voorzien om de

grotere hoeveelheid vlees te kunnen verschepen.

In 1925 verkocht de fa. De Bruin de locatie aan medeslachters Folkerts en Messcher. Dit omdat in de loop van

de twintiger jaren de vleeshandel naar Londen geleidelijk aan verminderde en uiteindelijk stil viel  door een

algeheel verbod vanuit Londen voor invoer van vlees. Dit betekende in feite de nekslag voor de

exportslachterijen in Harlingen.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 11 en 12

Onderzoeksgeval Nr. 7a en 7b

Ondernemer  Jac. Fontein

Categorie  Vleesverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Exportslachterij / 151110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1906-1925 Zuiderhaven 10

1908-1925 Havenweg 9

Zuiderhaven 10;  het bedrijfspand lag op een afstand van 20-50m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
De doopsgezinde familie Fontein behoorde vanaf de 17

e
 eeuw tot de welgestelden van de stad Harlingen. Uit de

stukken komen ze naar voren als ambitieuze mensen die bereid waren in allerlei vormen van bedrijvigheid te

willen investeren. Zo bezaten ze houtzaagmolens, kleiverwerkende maar ook vleesverwerkende bedrijven. Ze

behoorden met De Hannema’s, De Foekens, De Simonsz’, De Tjallingii’s en De Harmens tot de liberale

broodheersers van de stad. Dit bleef in feite in de hele 19
e
 eeuw en het begin van de 20

e
 eeuw nog zo omdat hun

nageslacht er steeds voor zorgde dat ze binnen deze kring huwden (Faber, 1973).

In 1906 investeerde Fontein in een exportslagerij aan de Zuiderhaven 10 en een paar jaar later in een

exportslagerij aan de Havenweg 9. Volgens de hoofdelijke gemeentelijke omslag, een gemeentelijke belasting,

werd Fontein in 1905 aangeslagen voor een bedrag van f. 13.500.-. Een geoefende timmerman werd in die tijd

aangeslagen voor f. 500.-. In 1908 vroeg hij een bouwvergunning aan voor het verbouwen van het gebouw ‘De

Twenthe’ (Zuiderhaven 10) tot exportslagerij [1908/983,991].

Uit de stukken van deze aanvraag komt een discussie naar voren over de lozing van het afvalwater van de

exportslachterij. Moest deze wel of niet afstromen op de Willemshaven of was het beter dat dit op de

Zuiderhaven plaatsvond, was de vraag. De Gezondheidscommissie tekende bezwaar aan tegen lozing op de

Zuiderhaven. Dit gelet op slechte ervaringen die was opgedaan met de lozingen van de slachterijen van de

Havenweg [GA/1908/1071].  In dit bezwaar van de commissie speelde mee, dat voorzitter Kleffens, die

tegelijkertijd ook voorzitter van het bestuur van het Weeshuis was, persoonlijk tegen deze lozing was, omdat het

gemeentelijke weeshuis slechts op een steenworp afstand lag van de gewenste slachterij.

De heren Kleffens en Postma, in de functie van voorzitter en secretaris van het Weeshuis, tekenden dan ook

bezwaar aan tegen het verlenen van deze vergunning [DGAHW/Doos 40/XVII-e/64]. Tevens werd door beide

heren de volgende bezwaarargumenten aangedragen:

• Tekeningen waren niet volledig; waar is onder andere de bergplaats voor het afval;

• Voor verwijdering van mest van de geslachte dieren is te weinig ruimte;

• Bij de verwijdering van de huiden is te beperkt aandacht besteed aan mogelijke stankoverlast.

De vergunning werd, zij het met randvoorwaarden gericht op het voorkomen van stankhinder, d.d. 1 september

1909 wel door de gemeente verleend. Het is uit de stukken niet precies af te leiden wanneer daar werd begonnen

met het slachten van vee. Uit een bouwvergunning uit 1914 voor het bouwen van een keet voor opslag van

slachtattributen blijkt dat er in 1914 wel werd geslacht [1914/214]. Wanneer de slachtactiviteiten aan de

Zuiderhaven zijn gestopt kan niet worden achterhaald. Waarschijnlijk zijn deze tegelijkertijd met de activiteiten

aan de Havenweg (1930) opgehouden.

Havenweg 9; het bedrijfspand lag op een afstand van 20-50m. van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Fontein vroeg in 1908 vergunning voor het bouwen van een slachthuis op de Havenweg 8 of  9. Beide nummers

werden gebruikt. De vergunning werd in 1910 verleend aan Harlinger Exportslagerijen NV. Fontein was

directeur van deze firma, die was gevestigd aan de Brouwerstraat 12. In 1926 werd het bedrijf bij het besluit d.d.

6 mei 1926 nieuwe randvoorwaarden voor de riolering opgelegd. De exportslachterij van Fontein maakte deel uit

van een cluster van vier slachterijen die allemaal aan de Havenweg waren gevestigd. Na het invoerverbod van

Engeland in 1926 kwam de klad in de export van vlees. De een na de ander sloten de bedrijven.

Na het overlijden van Jac. Fontein in 1930 en een kort durende overname door zijn zoon Freerk werd de

exportslagerij van Fontein in 1931 opgeheven. Het pand behield nog tot 1978 de functie van (gemeentelijke)

slachtplaats. Er zijn gegevens bekend waaruit blijkt dat er, behalve bovenvermelde opmerkingen, bezwaar tegen

beide vergunningen werd aangetekend. Zo werd d.d. 8 augustus 1909 ( Harlinger Courant uitgave 93) bezwaar

door omwonenden ingediend tegen geloei van vee. Er werd in het bijzonder bezwaar ingediend omdat dit op een

vrijdag was en het tot laat in de nacht bleef doorgaan. Vanaf 1918 na de opleving van de handel na de Eerste

Wereldoorlog leidden de toenemende hinder van de slachtactiviteiten tot veel protesten van omwonenden.
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Daarnaast werd in het algemeen ook door de gezondheidscommissie bezwaar aangetekend tegen de

slachtactiviteiten aan de Havenweg. Het betrof hierbij vooral de volgende problemen:

• Lozing afvalwater

Al het afvalwater van de Havenweg werd op één punt in de Willemshaven geloosd. In toenemende mate gaf dit

lozingspunt aanleiding tot stankoverlast. Vooral tijdens eb als het opgehoopte vuil wat met het afvalwater mee

was gestroomd droog kwam te liggen. D.d. 16 april 1926 werd regelmatig bezwaar aangetekend tegen de slechte

afwatering. Het probleem kwam door de bezinkputten. Omdat de exportslagerijen deze bezinkputten niet

regelmatig schoonmaakten kon het geloosde afvalwater, veelal met bloed, nergens anders wegstromen dan over

de straat.

• Afvoer vast afval

Door opschaling van slachtactiviteiten moest in toenemende mate gebruik worden gemaakt van het storten van

dierlijk afval. Daarvoor was het gebruikelijk dat bijna alles van geslacht vee werd gebruikt. Veel vrijkomend

slachtafval vond op deze wijze haar weg naar de gemeentelijke stortplaats. Te vaak bleef het af te voeren

slachtafval te lang opgeslagen, wat stankhinder en overlast van ongedierte tot gevolg had.

• Ethische problemen

Omdat de slagers meestal dag en nacht doorwerkten, bleven bij warme dagen regelmatig de deuren van de

slagerijen open, zodat de betrekkelijke wrede manier van slachten van die tijd voor iedereen zichtbaar was.

Protesten in de Harlinger Courant waren het gevolg. In 1912 (Harlinger Courant uitgave 40) werd gesproken van

dierenmishandeling bij het uitladen van vee uit de spoorwagons. Volgens de auteurs van dit artikel zou de

manier van omgaan met vee een slechte uitwerking op de jeugd hebben.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 13 en 14

Onderzoeksgeval Nr. 8a en 8b

Ondernemer / eigenaar  Firma Hartog van Esso

Categorie   Vleesverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Huidenzouterij / 151110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): Geweigerd Havenplein 11

1910-1930 Droogstraat 15

Havenplein 11;  De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was meer dan 20m.
D.d. 11 december 1901vroeg de firma Hartog van Esso vergunning bij het college aan voor het oprichten van

een huidenzouterij aan het Havenplein [GAHarlingen/1564; 103]. Het bedrijf was oorspronkelijk te Meppel

gevestigd. De gemeente weigerde de vergunning op grond van negatief advies van zowel de

gezondheidscommissie als de stadsarchitect. Ook omwonenden maakten bezwaar. In het opgemaakte proces-

verbaal kwam naar voren dat ze overlast van het bedrijf verwachtten door:

• Leefomgevinghinder door stank, ongedierte, etc;

• Toename van verkeer;

• Waardevermindering van de bodem;

• Specifieke overlast werd verwacht voor het pal achter het bewuste pand gelegen weeshuis.

Bezwaarmakers waren:

Naam Adres Beroep & betrokkenheid Inkomen* Reden bezwaar

Kleffens** & Postma Weeshuisplein Bestuur weeshuis 6800/1500 Verstoring weeshuis

Kroon Havenplein Caféhouder 800 Vermindering inkomsten

L.J. Faber Idem Namens naastwonenende

moeder

800 Verwachting stank en

ongedierte

* Inkomen uitgedrukt in guldens gebruikt voor de hoofdelijke omslag voor de gemeentelijke belasting van

1905 op jaarbasis (ter informatie;  een timmerman verdiende ca. f. 500 een havenarbeider: 3 à 400).

** Dhr. Kleffens was in deze periode ook voorzitter van de gemeentelijke gezondheidscommissie dus

helemaal onbevooroordeeld was hij niet.

De vertegenwoordigster van de aanvrager probeerde nog met enige toezeggingen de bezwaarmakers over te

halen tot acceptatie van de gewenste vergunning. Het betroffen onder andere de volgende opmerkingen:

• De vergunning zou slechts tijdelijke opslag betreffen;

• Gezouten huiden zouden niet stinken;

• Ter tegemoetkoming aan mogelijke problemen met het weeshuis was de aanvrager bereid aanpassingen aan

te brengen.

De firma Hartog van Esso legde de weigering van de gemeente aan de Raad van State voor. Deze

onderschreven de tegenargumenten van de bezwaarmakers en het college van B&W en nam de weigering van

de gemeente over [4 april 1905; 1569;486].

Droogstraat 15; De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was kleiner dan 20m.
In 1909 vroeg de fa. Hertog van Esso een vergunning aan voor het uitoefenen van een zouterij en bewaarplaats

van schapenvellen in het perceel gelegen aan de Droogstraat 15. Aanvankelijk weigerde de gemeente ook deze

vergunning. De Raad van State stelde de gemeente echter in het ongelijk [1909;1589/283]. De fa. Hartog Esso

verkreeg hiermee het recht om op het perceel aan de Droogstraat 15 onder randvoorwaarden een huidenzouterij

te vestigen. Het timmerbedrijf van de Gebr. Van der Meer vroeg uit naam van de firma Hartog van Esso een

bouwvergunning aan om het perceel aan de Droogstraat 15 te verbouwen tot huidenzouterij [1910;343]. Ook

tegen deze aanvraag hadden direct omwonenden bezwaar aangetekend.
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Bezwaarmakers waren:

Naam Adres Beroep & betrokkenheid Inkomen Reden bezwaar

Van der Schaaf Zoutsloot Buurtbewoner 600 Stank en ongedierte

Terpstra Zeijlmakerstr. Idem 800 Idem

De Beer Zoutsloot 7 Idem 600 Idem

Keijzer Zoutsloot 12 Idem 1000 Idem

In het verweerschrift werd door de aanvrager aangevoerd, dat stank en aantrekken van vliegen en ratten alleen

plaatsvond bij opslag van gedroogde schapenvellen. Bij de voorgestelde bedrijfsactiviteiten zou dit niet plaats-

vinden. De aanvrager wist de Raad van State ervan te overtuigen dat het bij deze activiteiten niet droge

schapenhuiden maar gezouten huiden zouden worden bewerkt. Ongedierte, zoals ratten, zou bij voorkeur

gezouten huiden mijden. Ratten en vliegen zouden verder nog worden geweerd door het gebruik van naftaline

[1910;1589/283 KB].

De volgende randvoorwaarden werden voor deze hinderwetvergunning gehanteerd:

• Het pand moet uit steen worden opgetrokken;

• Voorzien zijn van een waterdicht gemetselde of betonnen vloer;

• De afvoer naar het lozingspunt naar de Zoutsloot dient te voorzien zijn van een bezinkput;

• De bezinkput dient minstens elke maand te worden ontdaan van resten slachtafval.

Verondersteld wordt dat de huidenzouterij het voorspel voor leerlooierij-activiteiten vormde. Dit is echter niet

met zekerheid te zeggen. Er werden ook geen verdere bouwvergunningen meer aangevraagd. Wanneer het

bedrijf haar activiteiten stopte is niet duidelijk. Waarschijnlijk had de sluitingsdatum een relatie met het

importverbod van de Britse overheid in 1926.

In 1962 werd hetzelfde pand betrokken door de fa. Kaufmann Huidenhandel. De inrichting ten opzichte van

1910 was beperkt gewijzigd. Alleen het afvalwater werd nu via de riolering geloosd [1985/126]. Kaufmann heeft

het pand inmiddels ook weer verlaten. Thans staat op dezelfde plaats nog steeds het oude bedrijfspand.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 15 en 16

Onderzoeksgeval Nr. 9a en 9b

Ondernemer  J. Lichtendahl

Categorie   Visverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Visrokerij / 152

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1881-1899 Zoutsloot 17

1900-1935 Roptaweg 5

Algemeen

Eind jaren zeventig begin jaren tachtig van de 19
e
 eeuw werd de acceptatiegraad van de visrokerij met

betrekking tot de leefomgevinghinder steeds minder. Deze bedrijfsactiviteit was grotendeels geconcentreerd in

het noordwestelijk deel van de stad. Het betrof een drukbewoonde en tevens arme buurt. Toch veroorzaakte het

visroken een dusdanige hinder dat de bewoners zich er steeds meer tegen verzetten. Toen bovendien bij het

visroken van Gijsbert Koops aan de Visserstraat 2 brand ontstond was de maat vol. De gemeentearchitect

adviseerde het college vervolgens het visroken, hoe beperkt dan ook, als een inrichting conform artikel 3 van het

KB van 1824, in casu een inrichting die gevaar en hinder voor de omgeving kan teweegbrengen, te beschouwen.

Hij wilde de leefomgevinghinder beperken of voorkomen door alle visrokerijen te binden aan randvoorwaarden.

Het betroffen de volgende randvoorwaarden [GA Harlingen/ Doos1509/784]:

• De rookgang diende van steen te zijn;

• Er diende te worden gewerkt met metalen pinnen;

• Het kozijn van de opening van de rookgang diende met ijzer te zijn beslagen;

• De rooktunnel diende minimaal 7.00 m hoog te zijn;

• Indien niet aan deze randvoorwaarden werd voldaan, diende het roken van vis op te betreffende locatie te

worden gestaakt.

Alle visrokers werden in deze strekking 29 juni 1888 schriftelijk benaderd [GA Harlingen/Doos 1520/707].

Gijsbert Koops was de eerste, na deze uitvaardiging, die vergunning aanvroeg d.d. 28 augustus 1888.

Drie buren tekenden bezwaar tegen deze oprichtingsvergunning aan.

Naam Adres Betrokkenheid Inkomen* Reden bezwaar

Tj. Reitsma Visserstraat Buur 600 Stankhinder & brandgevaar

J. Nauta Idem Buur 600 Idem + kon geen verzekering tegen brand

voor zijn woning krijgen

L. Boerichter Idem Buur 500 Stankhinder & brandgevaar

* bepaald in jaar 1905 met behulp informatie van gemeentelijke hoofdelijke omslag

Tegen de enige visrokerij in de Kerkpoortstraat, van Monsma die ook een vergunningsaanvraag indiende tekende

Jelle van der Wal van dezelfde straat bezwaar aan omdat naar zijn mening het visroken naast al het ongerief wat

het veroorzaakte de waarde van zijn huis in waarde deed dalen en hem daarmee schade berokkende.

Naam Adres Betrokkenheid Inkomen* Reden bezwaar

J. van der Wal Kerkpoortstraat Buur 1100 Stankhinder & waardedaling woning

Tegen de aanvraag van J. Meijer, d.d. 16 november 1988, tekende nota bene een collegavisroker D. de Boer

bezwaar aan. Als reden voerde deze aan dat zijn vruchtbomen door het voortdurende roet van het visroken

schade ondervonden. Hij eiste schadeloosstelling die volgens hem jaarlijks aan hem diende te worden uitbetaald.

Naam Adres Betrokkenheid Inkomen* Reden bezwaar

D. de Boer Visserstraat Collega visroker 600 Schade aan vruchtbomen, eiste

schadeloosstelling



267

Zoutsloot 17; De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was kleiner dan 20m.
In 1881 had Lichtendahl  vergunning voor het inwerkinghebben van een rokerij [V/16-06-1881(1)]. Het pand

Zoutsloot 17 lag min of meer pal onder de zeedijk. Echter niet zo dicht als de woningen van de Dijkswal waar bij

harde wind soms de kachel uitging door over de dijk slaand zeewater dat via de schoorsteen de huizen

binnendrong. (zie ook figuur 10). De rokerij van Lichtendahl betrof een particuliere rookinrichting achter zijn

woning. Ook Lichtendahl J. diende opnieuw vergunning aan te vragen, want zijn rookactiviteiten gaven blijkbaar

toch reden om bezwaar te maken en voldeden niet aan de gestelde randvoorwaarden .

De volgende buren tekenden bezwaar tegen deze vergunning aan:

Naam Adres Betrokkenheid Inkomen* Reden bezwaar

Wed.Sanders Visserstraat Achterbuur 600 Bleken kon niet meer goed door

de rook

S.H. Klein Idem Achterbuur 500 Opgevangen hemelwater “hun

drinkwater” smaakte vies

B.L. van Leer Bildtstraat Achterbuur 1000 Roet op het dak, vies hemelwater

en vieze was

In 1893 was het weer raak. De buurtbewoners van de Bargebuurt, Visserstraat en een deel van de Roptaweg

protesteerden inclusief veel visrokers en bloc, tegen een stortlocatie waar onder andere rottend vis was

gedeponeerd d.d. 6 juni 1893 [GA/Harlingen/Doos 1520/484].

Naam Adres Betrokkenheid Inkomen* Reden bezwaar

Torenbeek Visserstraat Buur 1100 Stankhinder

Tichelaar Idem Buur 600 Idem

Nieuwenhuis. Idem Buur 500 Idem

Boonstra Idem Buur 700 Idem

J. Lichtendahl Zoutsloot Buur 900 Idem

Etc.

Een stuitend voorbeeld van onprofessioneel visroken betrof de visrokerij van Lichtendahl J.W. De aan deze

visrokerij grenzende buren hadden al enige tijd geklaagd, dat ze last hadden van rook in hun woning. Deze

bezwaren werden door de betreffende visroker Lichtendahl echter afgewimpeld. Uit een in opdracht van de

gemeentearchitect ingesteld onderzoek d.d. 19 juli 1895 kwam de oorzaak van de voortdurende bezwaren naar

voren. De muur van de woning van de overigens anoniem gebleven bezwaarmaker bleek onderdeel uit te maken

van de rooktunnel van de visrokerij. Door de voortdurende hitte in de rooktunnel waren de voegen zo beschadigd

dat het rook van het visroken rechtstreeks in de naastgelegen woning terechtkwam [GA Harlingen/Doos

1525/444]. Als reactie op de eis van de stadsarchitect om deze tekortkoming zo spoedig mogelijk te herstellen

besloot de weduwe van Lichtendahl (Lichtendahl zelf was vlak daarvoor overleden) om met het visroken te

stoppen [GA Harlingen/Doos 1525/546].

Al deze bezwaren hadden uiteindelijk tot resultaat dat het visroken professionaliseerde. Aan de Roptaweg vlak

buiten de stad aan de Noordzijde werden specifieke visrookbedrijven opgericht. H. de Vries vroeg in 1893

vergunning voor een visrokerij met 3 visrooktunnels aan. De gemeentearchitect wilde deze echter eerst afwijzen

omdat de rooktunnels 0.6 meter minder hoog waren dan de voorgeschreven 7 meter [GA/Harlingen/Doos

1520/62]. Na overleg, waarbij ook buurondernemer touwslager Zeijlmaker werd betrokken, verkreeg De Vries

wel zijn gewenste vergunning. Hiertegen werden geen bezwaren ingediend [GA/Harlingen/Doos 1520/463].

Ook binnen de stad werd later een specifieke inrichting voor het visroken, in de volksmond ‘De Hang’,

gebouwd. Tj. Lichtendahl betrok in 1900 een pand aan de Roptaweg 3 [Ga/Harlingen/V/11-10-1900(4)].

Roptaweg 5; De dichtstbijzijnde bebouwing is te vinden op 50-150m afstand.
Bij de aanvraag van de vergunning voor de rookactiviteiten in dit bedrijfspand werden geen verdere bezwaren

ingediend. Het was dan ook buiten stad gelegen. Lichtendahl kocht zijn te roken haring langs de gehele oude

Zuiderzeekust. Dit blijkt uit een bericht dat het bedrijf haring in Stavoren had gekocht, had gerookt en

vervolgens voor verkoop had geleverd aan de afslag van Urk  (Elzinga, 1993).

Deze panden aan de Roptaweg verdwenen rond 1935 bij de bouw van de sluizen voor het Van Harinxmakanaal

(Tjerk Hiddessluis).
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 17 en 18

Onderzoeksgeval Nr. 10a en 10b

Beschrijving onderzoeksgeval J. van Hulst

Categorie  Steenbewerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Aardewerk / 2621

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1866 Westerzeedijk

1869-1949 Oude Trekweg/ Kanaalweg 20

Algemeen

Nieuwe Kerkstraat 2; Het bedrijfspand was minder dan 20m van de dichtstbijzijnde bebouwing

verwijderd.
Generaties lang heeft op deze locatie nabij de Kerkpoort een tegelfabriek gestaan. In 1750 was deze in eigendom van

Theunis Clasen Sybeda. Na vele malen van eigenaar te zijn verwisseld, kocht in 1850 Jan van Hulst de tegelfabriek

nabij de Kerkpoort. Na het overlijden van Van Hulst in 1852 namen zijn zonen Jan en Sybren het bedrijf over. Dit is

voor zover bekend de eerste aardewerkfabriek geweest die door de familie Van Hulst is aangekocht (Faber, 1973).

De familie Van Hulst bleek volgens de gemeentelijke aanslag anno 1902 tot de rijkere families van de stad te

behoren, want ze werden aangeslagen voor het bedrag van f. 10.000.-, terwijl ze evenals als de overige beter

gesitueerden aan de Voorstraat woonden (op nr. 91).

Figuur 1 van de bijlagen Een overzichtsfoto van de molens aan de opvaarten van de Bolswarder

Trekvaart rond 1900

Een overzichtsfoto van de molens aan de opvaarten van de Bolswarder Trekvaart. Op de voorgrond de

Houtzaagmolen `t Fortuin aan de Westerzeedijk. Links achter de molen de Standvastigheid en rechts op de

achtergrond de molens de Arend en de Vrede. Het tichelwerk van de tegel- en estrikkenfabriek van Van Hulst is links

op de foto te zien.

Westerzeedijk; Bedrijfspand was meer dan 150 m van de dichtstbijzijnde bebouwing verwijderd.
Het perceel waarop Van Hulst zijn bedrijf, een zogenaamd tichelwerk, vestigde was een westelijke opvaart van

de Bolswarder Trekvaart. Deze in de 16
e
 en 17

e
 eeuw gegraven trekvaart met zijn vele opvaarten werd in de 19

e

eeuw gedomineerd door de vele molens. De molens hadden aansprekende namen zoals de Eendracht, de Arend,

de Standvastigheid en de Vrede. De meeste ervan waren houtzaagmolens omdat in dit gebied het uit Scandinavië

geïmporteerde hout op maat werd gezaagd. Behalve molens waren de vele houtloodsen en houtkolken tot
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ongeveer 1950 beeldbepalende elementen (Provincie Fryslân, 1997). De latere naam van het

sportveldencomplex, Balkland, is daardoor zeer toepasselijk.

In 1866 vroeg Van Hulst vergunning aan voor het in werking hebben van een dakpannen- en estrikkenfabriek

aan de Bolswardervaart bij Harlingen[ RA/GS/T11-11/2908-47]. In de fabriek werd een stoommachine geplaatst

voor aandrijving van de machines. Het bedrijf lag pal ten zuiden van het bedrijf van Tuinhout Fontein aan de

Westerzeedijk. Noodzakelijke maalwerkzaamheden zoals van loodglazuur werden dan ook uitbesteed aan dit

bedrijf dat ook de beschikking had over de molen De Fortuin. Wanneer het bedrijf werd beëindigd en de

gebouwen werden gesloopt is niet precies bekend. Thans maakt de locatie deel uit van het sportveldencomplex

Balkland. Voor zover bekend werden geen bezwaren tegen deze bedrijfsactiviteit aangetekend.

Oude Trekweg 20; Bedrijfspand lag 50-150m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Het bedrijf was gevestigd op een perceel bekend onder Oude Trekweg 20. Dit perceel was gelegen aan een gedeelte

van de Oude Trekvaart waar deze ongeveer 300 meter ten oosten van de oude stad een bocht naar het zuiden maakt.

Aan de overzijde van de Oude Trekvaart was de Grettingabuurt. In 1837 werd op de Oude Trekweg 20 in opdracht

van Jurjen Rinnerts Haitsma een dakpannenfabriek, het panwerk genoemd, gebouwd. Na het overlijden van de

Weduwe van Haitsma kreeg Pieter Arius Rodenhuis het eigendom van de fabriek en vervolgens Jacob Noyon tot

1869. In 1869 nam Jan Jans van Hulst het bedrijf over en vestigde hier vanaf 1886 de fa. J. Van Hulst, later

overgaand in de fa. J. Van Hulst Bouwstoffenindustrie N.V. In 1923 vroeg Van Hulst een hinderwetvergunning aan

voor uitbreiding van de steenfabriek aan de Oude Trekvaart Noordzijde. Er werden onder andere meerdere

elektromotoren bijgeplaatst. [RA/DGAHW/doos 9/I – 25].

In 1939 nam de fa. Haitsma de dakpannenfabriek aan de Oude Trekvaart over van Van Hulst.

Onder de naam van Van Hulst vroeg het bedrijf in 1949, toen het al was overgenomen door Haitsma, vergunning

aan voor het plaatsen van elektromotoren. Waarschijnlijk waren deze nodig om de kolengestookte ovens van

steenkool te voorzien. Het bedrijf had ook meerdere kolenopslagen [ RA/DGAGW/Doos 37/I-24].

In 1954 had Haitsma plannen om de dakpannenfabriek te vernieuwen en de oude ovens te vervangen door een

moderne ringoven met twaalf kamers. Omdat dit economisch niet haalbaar bleek werd het panwerk in 1961

gesloten en in 1963 afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van de betonfabriek (De Jong, 1998).

In 1933 heeft Van Hulst haar inventaris aan diverse archieven aangeboden. Omdat geen enkele instantie hiervoor

belangstelling had besloot de familie de inventaris te verbranden.

Uit de verzamelde informatie zijn geen problemen in de zin van bezwaren naar voren gekomen.

Leefomgevingaspecten
Lozingen van afvalwater

Het in de bedrijfspanden vrijgekomen afvalwater werd rechtstreeks op de Oude Trekvaart geloosd.

Bodemproblematiek

Voor zover bekend is er nog geen bodemonderzoek op het voormalige bedrijfsperceel van Van Hulst verricht.

Harmsma (van ReGister Historisch Adviesbureau uit Groningen) beweert in het Nader Onderzoek voormalige

stadsgrachten Harlingen, dat de kans groot is dat veel van de voormalige bedrijfsgrondstoffen, zoals de grote

kolenopslag voor de kleiovens, bij de demping van de voormalige Oude Trekvaart in 1955 zijn gebruikt

(Provincie Fryslân, 1997).

In het archief kon van al deze locaties geen informatie worden gevonden die erop duidde dat omwonenden

bezwaren indienden tegen de bedrijfsactiviteiten.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 19

Onderzoeksgeval Nr. 11

Beschrijving onderzoeksgeval J. Tuinhout-Fontein

Categorie  Steenbewerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Aardewerk / 512413

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1855 – 1875 Westerzeedijk

Westerzeedijk; Bedrijfspand lag meer dan 150 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Het perceel waarop de firma Tuinhout & Fontein zijn bedrijf had gevestigd lag aan dezelfde westelijke opvaart

van de Bolswarder Trekvaart, waaraan de firma Van der Hulst zijn bedrijf had. De dakpannen- en

estrikkenfabriek lag direct aan de Bolswardervaart, net ten noorden van de aftakking richting Zeedijk.

In 1855 vroeg Jan Tuinhout-Fontein een Hinderwetvergunning aan voor oprichting van een dakpannen- en

estrikkenfabriek aan de Bolswardervaart. De fabriek lag ten noorden van de tweede zijtak van de

Boswardervaart, nabij de dijk [RA/GS/T11-11/2904-13]. Nabij het bedrijf stond de molen ‘De Fortuin’. In deze

molen werd looderts vermalen tot lood voor het glazuren van tegels. Een tiental medewerkers, de meeste

tegelschilders, waren op het bedrijf werkzaam.

In 1875 vroeg het bedrijf een uitbreidingsvergunning aan voor een nieuwe dakpannen- en estrikkenfabriek met

een nieuwe stoommachine [RA/GS/T11-11/2912-54]. Tuinhout-Fontein vertrok later naar Den Haag, terwijl zijn

zaakwaarnemer Augustus Fontein werd. De molen was later ook in gebruik als cement- of trasmolen.

In 1920 was de molen nog in eigendom van de fa.Tuinhout-Fontein. In de jaren twintig van de 20
e
 eeuw werd De

Fortuin overgenomen door de laatste eigenaar in casu Frits Simonsz. In 1934 werd de molen verkocht en

vervolgens in augustus van dat jaar gesloopt (Severein, 1990).

Voor zover bekend werden geen bezwaren tegen de activiteiten van dit bedrijf ingediend.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek

Bij bodemonderzoek naar de voormalige stortplaats op dan wel nabij het huidige sportcomplex werd ook gezocht

naar de voormalige dakpannen- en estrikkenfabriek. Ter plaatse grote hoeveelheden aangetroffen tegelafval en

puin duidden op de aanwezigheid van het voormalige bedrijf (Provincie Fryslân, 1997)

Lozing Afvalwater:

Het bedrijf loosde haar afvalwater op de Bolswardervaart. Bij de aandrijving van de machines in de fabriek

werden kolen of cokes als brandstof gebruikt. Bij de overslag daarvan kunnen kolen/cokes in de Bolswardervaart

terecht zijn gekomen. Ook bij het overslaan van de dakpannen en estrikken kan een en ander in de Bolswar-

dervaart terecht zijn gekomen (Severein, 1990).

Locatiebezoek:

De locatie behoort nu tot het sportcomplex Balkland.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 20 en 21

Onderzoeksgeval Nr. 12a en 12b

Ondernemer  H. Boonstra

Categorie   Visverwerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Visrokerij / 152

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1884-1900 Vissersstraat (Bargebuurt 6)

1900-onbekend Bargebuurtspoortje 10

Visserstraat; De dichtstbijzijnde bebouwing was te vinden op minder dan 20m afstand.
In 1892 kreeg H. Boonstra vergunning voor het inwerkinghebben van een visrokerij [V/18-03-1881(8)]. Ook

deze visrokerij betrof eerst een particuliere rookinrichting nabij of zelfs in de woning.

In 1897 vroeg Boonstra vergunning voor uitbreiding van zijn rokerij. Deze vergunning werd door de gemeente

geweigerd. De gemeente wilde de rookactiviteiten en de daaruit voortkomende stankhinder uit de bebouwing

verdringen. Vooral het particulier visroken wenste de gemeente aan banden leggen. Specifieke visrookinrich-

tingen werkten met schoorstenen waardoor de rook beter kon worden afgevoerd. Het particuliere roken van vis

werd vanaf 1900 wegens deze overlast alleen nog toegestaan in professionele rokerijen.

De gemeente bood de particuliere visrokerijen de gelegenheid hun rookactiviteiten te legaliseren.

Bargebuurts-poortje 10;  De dichtstbijzijnde bebouwing was te vinden op 20-50m afstand.
In 1900 probeerde Boonstra weer een vergunning voor het roken van vis te krijgen. Hij wenste nu zijn rokerij-

activiteiten in het pand op perceel Bargebuurtspoortje 10 te gaan verrichten. Dit pand was professioneler voor de

visrokerij ingericht. De gemeente verleende hem in 1900 daarvoor vergunning. In 1901 vroeg hij nog een

uitbreidingsvergunning aan voor de inrichting. Er werden nu geen bezwaren tegen de vergunningsaanvragen

ingediend. Ook tijdens het roken zelf in de nieuwe inrichting werden geen bezwaren bij het college ingediend.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 22

Onderzoeksgeval Nr. 13
Beschrijving onderzoeksgeval Perseverantia

Categorie  Overige geselecteerde nijverheid

UBI - beschrijving Teerfabriek / 231021

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1892 – 1901 Oude Trekweg 12

Oude Trekweg 12; Het bedrijfspand lag op een afstand van 50-150 m van de dichtstbijzijnde

bebouwing.
In januari 1895 kreeg W.C.A. Fontein vergunning voor het oprichten van de Koolteerdestilleerderij

Perseverantia N.V. Fontein deed een aanvraag nadat hij een proef had gedaan met destilleren van teer in een

pand aan de Droogstraat. Fontein was een afstammeling van de bekende doopsgezinde Harlinger

ondernemersfamilie.

Het was de bedoeling dat bij Perseverantia door het destilleren van teer, een afvalproduct bij het produceren van

gas, grondstoffen werden geproduceerd voor de groeiende chemische industrie. Het betrof stoffen als naftaleen

fenol, benzeen en conserveringsmiddelen voor hout zoals creosoot en carbolineum..

Voor het bedrijf werd aan de Oude Trekvaart een omvangrijk fabriekscomplex gebouwd. Het complex bestond

uit meerdere destillatiegebouwen, diverse oliereservoirs, opslagputten voor teer en pek, een machinekamer met 2

stoommachines, een watertoren, een smederij en een gebouw waarin de administratie, het laboratorium en de

woning van de 'administrateur' waren ondergebracht. Omdat het fabrieksterrein in de gemeente Barradeel lag,

werd de aanvraag van een Hinderwetvergunning voor de fabriek gericht aan het gemeentebestuur te Sexbierum.

De aanvraag is echter niet meer aanwezig in de ingekomen stukken van B&W van Barradeel. Over hoe het

produktieproces er precies heeft uitgezien, is dus geen precieze informatie te vinden.

Tegen het verlenen van de vergunning werden door het Rooms-katholieke kerkbestuur en de eigenaar van een

aan de fabriek grenzend perceel grond, bezwaren ingediend. Het kerkbestuur was bang dat de boomgaard bij de

nabijgelegen begraafplaats schade zou lijden door de 'dampen' van de fabriek, terwijl de grondeigenaar meende

dat door bederf van het slootwater, het niet meer kon worden gebruikt voor de veedrenking. De bezwaren

vormden voor de gemeente geen beletsel om d.d. 23 maart 1895, zonder nadere beperkende voorwaarden,

vergunning te verlenen voor de oprichting van de fabriek (Provincie Fryslân, 1996d).

Aanvankelijk draaide de fabriek goed en vonden circa 50 mensen werk in het bedrijf. Jaarlijks wilde de fabriek

15.000 ton teer zien te verwerken, maar dat bleek al vrij snel te hoog gegrepen. De hoeveelheid teer die jaarlijks

vrijkwam in heel Nederland was niet meer dan 20.000 ton en omdat er meerdere koolteerdestilleerderijen waren,

was de spoeling (te) dun. De fabriek die in oktober 1895 met de productie begon, draaide in de eerste 2 jaren van

haar bestaan goed, maar in 1897 kwam de klad er in. Per 1 januari 1898 lag de fabriek tijdelijk stil, om in april

van dat jaar de werkzaamheden weer te hervatten. Het ging op en neer met de fabriek, maar eind 1901 viel het

doek. De perifere ligging van de fabriek ten opzichte van de grote gasfabrieken in het westen van het land, de

leveranciers van de teer, maakte dat Perseverantia moeite had voldoende teer tegen een redelijke prijs te kopen.

Daardoor kon de fabriek niet rendabel meer draaien. De destillatieapparatuur werd verkocht aan een concurrent

in Utrecht, terwijl de gebouwen van de fabriek, behalve het administratiegebouw, werden afgebroken.

Het productieproces in de fabriek van Perseverantia verliep niet bepaald vlekkeloos. Er gebeurden op het

fabrieksterrein meerdere malen ongelukken, waarbij ook een dode viel. Op 24 maart 1896 kwam een arbeider

met zijn benen in de pekput terecht en ruim 2 jaar later brak er brand uit in de fabriek, waarbij een arbeider

dodelijk gewond raakte. Over de oorzaak en de ernst van de brand werd verder niets vermeld. Het werken met de

voor die tijd ingewikkelde machines was een moeilijke klus en vereiste de nodige ervaring. Ervaren personeel

was echter schaars, waardoor wel meer ongelukken zullen zijn voorgekomen dan de hiervoor genoemde.

Uit een verslag van een omwonende werd duidelijk dat ook niet altijd even zorgvuldig werd gehandeld. Hij

verhaalde van het lozen van de pek uit de destillatieketels in de pekput, waarbij soms teveel pek te snel werd

geloosd waardoor de pekput overliep en de pek op de trekweg en in de trekvaart terechtkwam. Directeur Fontein

maakte in 1900 zelf bij het gemeentebestuur van Barradeel melding van een volgende calamiteit, de bodems van

de in de teerdestillatieruimte opgestelde olieketels bleken te hebben gelekt maar waren weer gerepareerd. Twee

In 1878 had Fontein alvorens in Perseverantia te investeren proefgedraaid met teerdestillatie in een pand aan de

Droogstraat 7. In het pand werd pek gekookt en vervolgens bewerkt om voor conservering van artikelen als hout te

worden toegepast [GA/Harlingen/V/II/11-07-1878].
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ketels waren daarbij verplaatst naar het oliedestillatiegebouw en vervangen door 2 nieuwe teerketels. De derde

olieketel kwam daardoor te vervallen.

Waren er bij de oprichting van de fabriek al bezwaren geuit vanwege het 'milieuvervuilende' karakter van

Perseverantia, er kwamen nog veel meer bezwaren in de productiefase van het bedrijf. In 1896 werd in de

Harlinger Courant voor het eerst melding gemaakt van schade aan omliggende landerijen, veroorzaakt door de

uitstoot van de schoorsteen van de Perseverantia. In mei 1897 wendde de eigenares van het perceel grond direct

ten westen van het fabrieksterrein, mevrouw J. Lunter, zich tot de Commissaris der Koningin, omdat zij ten tijde

van de oprichting van de fabriek niet in kennis zou zijn gesteld, en dus ook niet in de gelegenheid was geweest

protest tegen de oprichting van de fabriek aan te tekenen.

Inderdaad bleek door de gemeente in strijd met de Hinderwet te zijn gehandeld en kon mevrouw Lunter, volgens

de inmiddels ook ingeschakelde Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, alsnog bezwaar aantekenen. Dit

had tot gevolg dat Perseverantia alsnog beperkende voorwaarden kreeg opgelegd. Inderdaad werd de teerfabriek

per 1 januari 1898 tijdelijk gesloten, maar dit duurde niet erg lang.

In juni 1901 richtte een aantal omwonenden opnieuw een brief aan het gemeentebestuur, waarin over de door de

fabriek in de omgeving aangerichte schade wordt verhaald.

‘Daar alle vruchten en bloemen, niet alleen in de onmiddellijke nabijheid van de fabriek, maar zelfs op een

betrekkelijk grote afstand worden bedorven, en onherroepelijk zijn vernietigd als genoemde fabriek de pek laat

lopen’

Het wasgoed op de bleek was bedorven, bij zuidenwind kon men niet langs het jaagpad bij de fabriek lopen, het

regenwater was bedorven, de kippen waren van de leg en het linnen was onbruikbaar. Verder werd geklaagd

over blaasjes, ontstoken ogen en rode vlekken op de huid wanneer men onverhoopt in de walm van de fabriek

terechtkwam. Veroorzaker van deze ellende was  de groengele walm uit de fabrieksschoorsteen, die om de 2 à  3

dagen werd uitgestoten. De tuinvruchten waren dan volgens de omwonende in één keer zwart. De bezwaren

werden ook onderschreven door inwoners van Franekeradeel. De Inspecteur van de Arbeid stelde ditmaal een

onderzoek in. Hij meende echter dat moeilijk was aan te tonen dat de dampen uit de fabriek de problemen met de

oogst veroorzaakten en vond dat de fabriek ook van goede wil was. Perseverantia had namelijk al proeven

genomen met een zogenaamd 'wastoestel'. Voordat de dampen door de schoorsteen gingen werden deze eerst

gereinigd door ze door een gemetselde kuip te leiden waarin met 3 douches water over de damp werd gespoten.

De vluchtige stoffen condenseerden, terwijl de vaste deeltjes (teer) werden verwijderd. Op het afvloeiende water

(waarschijnlijk naar de trekvaart of de sloot aan de oostzijde van het fabrieksterrein) was volgens de inspecteur

duidelijk een zwarte, vettige gestolde laag waarneembaar. De kleur van de walm was na de wassing wit, in plaats

van groengeel en het probleem leek verholpen. Of het 'wastoestel' werkelijk in gebruik is genomen, is niet

bekend, want enige maanden later werd de fabriek gesloten (Provincie Fryslân, (1996d).

Leefomgevingaspecten
Lozingen van afvalwater

Het in de bedrijfspanden vrijgekomen afvalwater werd rechtstreeks op de Oude Trekvaart geloosd.

Bodemproblematiek

Bodemonderzoeken uitgevoerd in 1990 en in 1993 toonden aan dat in de bodem, ter plaatse van de voormalige

fabriek, zowel de grond als het grondwater met teer, Polycyclische aromaten (PAK’s), fenolen en minerale olie

ernstig verontreinigd zijn. De verontreiniging is volgens het onderzoek van 1996 te wijten aan de

fabrieksactiviteiten.

Situatie thans

De rest van het bedrijfsterrein is momenteel in gebruik bij het visverwerkingsbedrijf Velza, de autosloperij

Hofma en deels als tuinbouwgrond en grasland. Direct ten zuidwesten van het vroegere Perseverantiaterrein is

momenteel een gebouw van de PTT. De voormalige Franeker Trekvaart, de er oorspronkelijk langs lopende

watergang, werd in 1955 gedempt.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 23

Onderzoeksgeval Nr. 14
Beschrijving onderzoeksgeval P.A Braams & Schaafsma

Categorie  Steenbewerkende nijverheid

UBI - beschrijving Aardewerkfabriek / 264002

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1828 – 1901 Oude Trekweg  9

Oude Trekweg 9; Het bedrijfspand lag op een afstand van 20-50 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Volgens Kreger (1983) was de Oude Trekweg nabij Harlingen van oudsher bekend om zijn industrie. Deze

industrie betrof in het bijzonder fabrieken voor de productie van baksteen, dakpannen en estrikken maar ook kalk

voor cement. Om de bedrijven van grondstoffen, zoals vette potklei, te voorzien werden vlak bij de fabrieken

kleisloten gegraven. Tussen 1830 en 1940 waren in totaal 12 steenfabrieken (tichelwerken), 3 panwerken

(dakpannen) en 5 kalkovens in bedrijf.(zie voor volledig bedrijvenschema steenbewerkende bedrijfstakken,

hoofdstuk 7)

Uit het schema blijkt dat rond 1830 (1827) aan P.A. Braams en P. J. Schaafsma een Hinderwetvergunning werd

verleend voor de oprichting van een pannen- en estrikkenfabriek aan de Trekvaart 9 bij Harlingen. In de fabriek

werden uit klei tegels en dakpannen vervaardigd [RA/GS/T11-11/2896/14/33].

In 1828 vroegen Braams en Schaafsma vergunning aan voor uitbreiding van hun pannen- en estrikkenfabriek

[RA/GS/T11-11/2896/16-81].

In 1865 werd een aanvraag voor een vergunning ingediend door Simon Meinesz voor uitbreiding van de pannen-

en estrikken-fabriek aan de Trekvaart 9 [RA/GS/T11-11/2908/10]. In 1871 kreeg het panwerk een kleisloot aan

de westkant van het perceel. Uit een locatietekening van rond 1920 wordt zichtbaar dat de uitbreidingen waren

gebouwd rond de kleisloot. Het bedrijf had op dat tijdstip zijn functie als panwerk al verloren.

In 1905 vroeg Vermeulen R. vergunning voor uitbreiding van zijn pannen- en estrikken-fabriek door plaatsing

van een stoomketel en stoommachine aan de westzijde van zijn pand [B/IS/1905-352/rubriek 29].

Door de aanvraag van een Hinderwetvergunning in 1922 door H. Nauta voor de oprichting van een smederij in

de voormalige pannen- en estrikkenfabriek werd de traditie dat het werd gebruikt voor de steenbewerkende

bedrijvigheid doorbroken [RA/DGAHW/Doos 9/XI/642].

Uit de doorgenomen stukken komt naar voren dat door omwonenden geen bezwaren tegen de

vergunningverlening werden ingediend. In de jaren dertig van de 20
e
 eeuw werd het bedrijf gesloopt voor de

totstandkoming van de latere Trebolwijk.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 24

Onderzoeksgeval Nr. 15

Beschrijving onderzoeksgeval Gasfabriek

Categorie  Overige geselecteerde nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Gasfabriek / 4004

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1856 – 1956 Fabrieksstraat 1

Fabrieksstraat 1; Het bedrijfspand lag voor grote gedeelten op een afstand van minder dan 20 m van

de dichtstbijzijnde bebouwing.
In 1852 werd de gasfabriek opgericht door Tjallingii en Feytema. In de fabriek werd gas gedestilleerd uit

steenkool, waarbij als bijproducten cokes, ammoniakwater, teer en nog een aantal andere chemische producten

werden geproduceerd. De diverse bijproducten van de gasfabriek golden lange tijd als afvalproducten waar

weinig mee te doen viel. De producten werden geloosd in de bodem, in die tijd gebuikte men daartoe

zogenaamde zakputten, of het aangrenzende oppervlaktewater.

Na 1885 nam de mogelijkheid toe om met de restproducten geld te verdienen, waardoor het storten en het lozen

ervan verminderde. Het teerdestillatiebedrijf Perseverantia fungeerde een aantal jaren als verwerkingsbedrijf van

de teerhoudende afvalstof dat bij de gasfabriek vrijkwam.

In 1898 werd de gasfabriek door de gemeente Harlingen overgenomen. Na deze overname werd de gasfabriek in

de periode 1900-1956 steeds uitgebreid. Vergunningsaanvragen van 1900, 1904, 1907, 1908, 1909, 1911, 1926,

1930 en 1931 zijn in het Rijksarchief gevonden [RA/DGAHW/Doos 39/XVI – 12]. Uiteindelijk besloeg het

gasfabriekterrein het gebied tussen het fabrieksplein en het Rapenburg. Bij al deze uitbreidingsvergunningen

maakte niemand gebruik van de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen. Er werd niet schriftelijk gereageerd,

terwijl ook niemand op de hoorzittingen verscheen.

In 1956 werd de gasfabriek gesloten omdat aardgas een lagere kostprijs had. In 1956 werd een vergunningaan-

vraag ingediend voor een gasreduceerstation. Met dit gasreduceerstation werd binnenkomend aardgas op druk

gebracht en vervolgens in het bestaande gasnetwerk gepompt.

Leefomgevingaspecten

Bodem- c.q. waterbodemaspecten

Om ruimte te maken voor een nieuwe ruimtelijke indeling van de stad moest de voormalige gasfabriek worden

verwijderd. Bij de verwijdering ervan kwam aan het licht op welke wijze door de gasfabriekactiviteiten schade

was aangericht aan de omgeving. De nog aanwezige teerputten waren in 1982, ten tijde van de bodemsanering,

zelfs nog deels gevuld met teer. Onderzoek toonde verder aan dat de bodem en ook het grondwater ernstig

verontreinigd was met de typische gasfabriekstoffen als cyanide, fenolen, arseen, tolueen en ook gewoon teer.

Daarnaast bleek dat door de lozingen van het bedrijf de waterbodem van de Zuidoostersingel zo was

verontreinigd, met onder andere cyaniden, fenolen, arseen, tolueen, etc, dat deze als chemisch vervuild kon

worden beschouwd en daardoor zal moeten worden gesaneerd.

Huidige situatie
Op de locatie van de voormalige gasfabriek is bebouwing aangebracht. Onder andere een nieuwe woonwijk en

een gymnastiekzaal. De gymnastiekschool zal binnen afzienbare tijd moeten worden gesloopt, omdat eronder

nog restanten aanwezig zijn van de gasfabriek.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 25

Onderzoeksgeval Nr. 16

Beschrijving onderzoeksgeval S. Tjallingii

Categorie  Steenbewerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Plateelfabriek / 2630

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1867– 1950 William Boothstraat 12

Zoutsloot later William Boothstraat 12; Het bedrijfspand lag over grote gedeelten op een afstand van

minder dan 20 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
In 1867 vroeg Sybrand Tjallingii vergunning aan voor plaatsing van een stoommachine voor zijn tegelfabriek

aan de Zoutsloot te Harlingen. De werkzaamheden in dit pand en nabijgelegen panden gingen terug tot circa

1650. Dit gedeelte van de Zoutsloot, in 1955 gedempt en vervolgens omgedoopt tot William Boothstraat, stond

al generaties bekend om haar zoutfabrieken. Onder andere de Hannema’s, aan de William Boothstraat 5, maar

ook de Tjallingii’s waren eigenaren van zogenaamde zoutziederijen.

Met het opstarten van een tegel of plateelfabriek probeerde Tjallingii de door de teruglopende zouthandel

vrijgekomen bedrijfsruimten nuttig te gebruiken. Het tegelbedrijf was aanvankelijk gesticht door de heer

Feytema [RA/GA/T11-11/2090-20]. Beide genoemde ondernemers waren overigens ook betrokken bij de

oprichting van de gasfabriek. De Tjallingii’s maakten deel uit van de welgestelden van de stad.

Naast het pand aan de Zoutsloot had het bedrijf tevens een zoutziederij in de Zoutstraat, een grote steeg

tegenover de uitmonding van de Zoutsloot in het Franekereind.

In 1902 werd de plateelfabriek aan de Zoutsloot uitgebreid tot aan het Noordijs nr. 13. De fabriek liep dus van de

Zoutsloot tot aan het Noordijs.

In 1904 vroeg Tjallingii vergunning aan voor plaatsing van een gasmotor [GA/Harlingen/VI/11-10-1904 (5130],

terwijl in 1910 een vergunning voor aanpassing van het bedrijf werd verkregen [GW/doos Boothstraat].

Voor zover bekend, er konden geen concrete stukken worden gevonden, werden nooit tegen de tegelfabriek

bezwaren ingediend [GA/Harlingen/V/02-04-1902(8)].

Leefomgevingaspecten
Lozing afvalwater:

In het kader van de uitbreidingsvergunning van 1910 legde Tjallingi een riolering aan waarmee vrijkomend

afvalwater van de tegelfabriek rechtstreeks op de Zoutsloot kon worden geloosd. Het bedrijf loosde tot circa

1950 op de Zoutsloot. Dit deel van de Zoutsloot werd in 1955 gedempt. Rond die periode moet het bedrijf ook

ongeveer zijn gesloten.

Zoutziederijen
Hoewel in dit onderzoek maar bij één locatie van dit bedrijfstype wordt stilgestaan, kan het niet anders dat

zoutziederijen in het verleden leefomgevinghinder hebben veroorzaakt. Vooral de overschakeling van de

energiedrager turf naar steenkool en de daaruit vrijkomende stankverwekkende rook gaf  daar aanleiding toe.. Met

behulp van het bouwen van schoorstenen kon de locale stankhinder worden beperkt. Aan de Zoutsloot kon dan ook

menig schoorsteen worden aangetroffen (Bruinsma, 1996).
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 26

Onderzoeksgeval Nr. 17

Beschrijving onderzoeksgeval B. Visser & Zn

Categorie  Scheepsbewerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Touwslagerij / 175202

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1856 – 1956 Roptaweg 3

Roptaweg 3;    Het bedrijfspand lag op een afstand tussen 50-150 m van de dichtstbijzijnde woonbebouwing.
In 1872 vroeg de B. Visser & Zn vergunning voor oprichting van een touwslagerij aan de Roptaweg 3 langs de

noordelijke zeedijk van Harlingen. [RA/GS/T11-11/2911/48]. De gezondheidscommissie en de stadsarchitect

adviseerden positief over deze vergunningaanvraag. Uit de stukken kwamen geen verdere problemen naar voren.

Er werden ook geen bezwaren ingediend. Bedrijfslocaties buiten de stad gelegen gaven meestal geen redenen

voor bezwaren.

De touwslagerijen hadden generaties lang op of nabij deze locatie gezeten. Eerst werd het touw met behulp van

handkracht geslagen. In het begin van de 20
e
 eeuw werd overgegaan op stoomenergie, terwijl later, in de jaren

twintig, werd overgestapt op elektrische energie.

Het is niet bekend wanneer het betreffende bedrijf is gesloten. Het is echter duidelijk dat de toenmalige locaties

tijdens de bouw van de sluis van het Van Harinxmakanaal, de Tjerk Hiddessluis, werden gesloopt en vergraven.

Verwachte sluitingsdatum wordt rond 1935 geschat.

Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 27

Onderzoeksgeval Nr. 18

Beschrijving onderzoeksgeval Sj. Hannema

Categorie  Overige geselecteerde nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Zoutziederij / 14402

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1867– 1950 William Boothstraat 5

Zoutsloot later William Boothstaart 5; Het bedrijfspand lag over grote gedeelten op een afstand van

minder dan 20 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
D.d. 20 mei 1897 vroeg Hannema uitbreidingsvergunning aan voor zijn zoutziederij aan de Zoutsloot, thans

William Boothstraat 5, te Harlingen. De zoutziederijen waren al lang aan deze gracht, de Zoutsloot, die zijn

naam ook aan deze vorm van nijverheid ontleende, gevestigd. Ondernemer Hannema behoorde evenals de

meeste andere zoutzieders tot de beter gesitueerden van de stad. Hannema had voor 1905 op grond van de

gemeentelijke hoofdelijke omslag een inkomen van f. 25.000 / jaar. In relatie tot wat een arbeider destijds

verdiende, circa f. 500 tot f. 700 per jaar, kan dit niet als een slecht inkomen worden betiteld.

Zoutziederij was een industrie die veel energie vergde, want het water waarin het zout nu eenmaal opgelost zit,

moet worden verdampt. Gebruikte men in eerste instantie turf, later stapte men over naar steenkool. Hannema

gebruikte bij zijn proces stoommachines voor deze indamping. In de genoemde uitbreidingsvergunning wilde hij

een aanpassing realiseren aan zijn stoommachine.

Volgens het dossier [DGAHW/Doos 40/XVII/23] tekenden de heren Holstein en Nauta van de Chr.

Gereformeerde Kerk te Harlingen bezwaar aan tegen de vergunning. Het argument dat ze aanvoerden was dat de

kans dat de godsdienstoefening door de nieuwe bedrijfsactiviteiten zou worden geschaad groter was dan

daarvoor. Dit kwam volgens hen omdat het geblaas van de machines minimaal 15 meter dichter in de richting

van de kerk zou komen.

In overeenstemming met de wens van de bezwaarmakers werd aan de vergunning door de gemeente de

randvoorwaarde verbonden dat op zon- en christelijke feestdagen het bedrijf niet van de betreffende machinerie

gebruik mocht maken. Bij de volgende uitbreidingsvergunning van de zoutziederij van Hannema  d.d. 11 mei

1904 werden mede daarom geen verdere bezwaren ingediend.

Rond 1925 sloten geleidelijk aan alle zoutziederijen in Harlingen omdat ze de concurrentie van het exportzout

uit landen als Portugal en Spanje niet aankonden.
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Periode A, 1870-1920

Onderzoekslocatie Nr. 28

Onderzoeksgeval Nr. 19

Ondernemer  Bruinsma & Banning

Categorie   Overige geselecteerde nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Wasserij / 930110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1913- circa 1925 Westerzeedijk 7

Westerzeedijk 7;  Het bedrijfspand lag op een afstand van minder dan 20m van de dichtstbijzijnde

bebouwing.
In 1913 werd een hinderwetvergunning verleend aan de firma Bruinsma en Banning voor het oprichten van een

stoomwas- en strijkinrichting aan de Westerzeedijk 7. Bij de gemeentelijke herindeling van 1931 werd het

gebied, pal ten zuiden van Harlingen gelegen aan de zeedijk, ingedeeld bij de gemeente Harlingen. Daarvoor

maakte het deel uit van de gemeente Barradeel.

Het was de bedoeling dat in de inrichting kleding werd gewassen en gestreken. In de inrichting werd een

stoommachine geplaatst van circa 12 pk. In de werkplaats stonden een wasmachine, een centrifuge, een

wringmachine, een strijkmachine en een cilindermangel.

Tegen het verlenen van de hinderwetvergunning werd bezwaar ingediend door de houtmolenaar van de

houtmolen grenzend aan het perceel (kadastraal bekend Sexbierum A 1856). Reden hiervoor was het voornemen

van Bruinsma en Banning om afvalwater in de kolk van de houtmolen te lozen. Volgens de molenaar zou het

hout dat in de kolk lag te verwateren hierdoor bederven. Mede daarom werd aan de vergunning een voorwaarde

verbonden, dat het afvalwater moest worden geloosd op de Dijksloot. Voordat het afvalwater kon worden

geloosd, moest het eerst een bezinkput met een kalkbak passeren [GA Franekeradeel, Archief Barradeel,

Ingekomen Stukken 1913, 367, rubriek 24].

Het is niet bekend hoelang het bedrijf op deze locatie was gevestigd. Wel is bekend dat de gemeente al in de

jaren twintig het gebied in gebruik nam als verwerkingslocatie van vrijkomend afval.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek

In 1985 werd door Oranjewoud in opdracht van de gemeente een Oriënterend Bodemonderzoek uitgevoerd in het

gebied. Ter plaatse van de voormalige wasserij was door de gemeente ook huisvuil gestort. In de grond en het

grondwater werden verontreinigingen met diverse stoffen aangetroffen. Uit het onderzoek kon niet direct een

verband met de voormalige wasserij worden gelegd [GA Harlingen/1985-/Bodemonderzoeken Westerzeedijk].

Lozing afvalwater:

Het afvalwater van de was- en strijkinrichting werd, nadat het door een bezinkput en een kalkbak was gevoerd,

geloosd in de Dijksloot. Het water mocht niet in de kolk van de houtmolen worden geloosd.

Locatiebezoek:

Op het terrein van de voormalige wasserij van Bruinsma en Banning is momenteel een parkeerterrein met een

sporthal gevestigd.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 29/30

Onderzoeksgeval Nr. 20a en 20b

Beschrijving onderzoeksgeval H. Smeding

Categorie  Vleesverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Vetsmelterij / 151102

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1920 - 1978 Franekereind 30 / Weverstraat 2 / L. Warnersteeg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franekereind 30; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m te

vinden.
De fa. H. Smeding vroeg in 1920 vergunning aan voor het oprichten van een vetsmelterij aan het Frankereind 30. De

aanwezige gebouwen waren de voormalige panden van de zoutziederijen die in die periode geleidelijk aan de poorten

sloten. Het was de bedoeling dat het vet zou worden gesmolten in een klein gebouwtje aan de achterzijde van het

pand Franekereind 30 [GA Harlingen/1920/1191]. In 1924/25 vroeg Smeding een Hinderwetvergunning aan voor de

oprichting van een vetsmelterij aan de Weverstraat. Voorgesteld werd in de werkplaats twee smeltketels te plaatsen,

die zouden worden verwarmd met stoom, terwijl hij een expeditieruimte in het pand wilde inrichten. (Kad. Gem.

Harlingen sectie A; No. 924,925 en 5572 dls).

De uitbreidingsvergunning werd aangehouden wegens bezwaren betreffende de angst voor roetuitstoot. De

bezwaarmakers waren een collectief van direct omwonenden. Dit waren vier buurtbewoners die hun naam niet

bekend wilden maken en de Vereeniging van Christelijke Scholen vertegenwoordigd door de heer. R. de Ruiter.

Vlakbij het bedrijf stonden namelijk een kleuterschool en een lagere school aan het Scheffersplein. Na overleg werd

de vergunning voorwaardelijk verleend. De bezwaarmakers gingen ermee akkoord dat het smelten van het vet met

behulp van cokes of met steenkool zou plaatsvinden met minimaal 18% aan vluchtige bestanddelen. Hierdoor

zouden minder roet en stankhinder worden veroorzaakt. Om financiële redenen ging Smeding hier niet mee akkoord.

Na overleg met de gemeente accepteerde hij toch de gemaakte afspraken. In 1926 kreeg het bedrijf vergunning voor

verdere uitbreiding van de vetsmelterij aan de Weverstraat.

Weverstraat 2; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m te

vinden.
Er mocht nu ook vlees worden gerookt. Verwarming mocht slechts met gas plaatsvinden. Hiertegen werd geen

bezwaar gemaakt door omwonenden. In 1930 vroeg het bedrijf vergunning aan voor uitbreiding van de interne

transportmogelijkheden [GA/IV/hinderwet 1926-14].

Door de jaren heen breidde het bedrijf verder flink uit. In 1958 kreeg het de laatste uitbreidingsvergunning voordat

het werd overgenomen door fa. Smilde uit Heerenveen in 1964.

Ook werden bij de bedrijfsactiviteiten de panden van de voormalige zoutzieder Tjallingii betrokken aan de

Lammert Warnersteeg. Vervolgens werd gefuseerd met mede vetsmelter Smit (zie onderzoeksgeval 21). Het

bedrijf besloeg toen het gebied tussen Weverstraat, Lammert Warnersteeg en Kerkpoortstraat. In 1971 werd met

de gemeente gesproken over verplaatsing naar het industrieterrein [GA/GW/doos Franekereind].

In de tachtiger jaren van de 20
e
 eeuw werd tegelijk met de bodemsanering van de nabijgelegen voormalige

gasfabriek het bedrijf afgebroken en de bodem gesaneerd.

Leefomgevingaspecten
Lozingen van afvalwater

Het in de bedrijfspanden vrijgekomen afvalwater werd rechtstreeks op de Franeker Trekvaart geloosd.

In 1965 stelde de gemeente Harlingen de fa. Smeding verantwoordelijk voor schade ontstaan als gevolg van een

lozing van ruwe olie op de Trekvaart. Een lek olievat bleek via de riolering een aanzienlijke verontreiniging te

veroorzaken in de stadsgrachten en bij de grote sluis [GA/dynamisch/1.791.133]. Het bedrijf verzette zich tegen

deze aantijging. De zaak werd na overleg geregeld.

Bodemproblematiek

Tegelijkertijd met de bodemsanering van de nabijgelegen gasfabriek werd de bodem van de voormalige vetsmelterij

onderzocht. Wegens de aangetroffen ernstige bodemverontreiniging van de voormalige gasfabriek en daarmee

gepaard gaande hoge kosten, ontstond vertraging in de bouw van de geplande woonwijk. Op het gedeelte waar de

vetsmelterij stond, konden de woningen met een beperkte vertraging worden opgeleverd omdat de verontreiniging

beperkt bleef tot enkele plaatsen [GA/Harlingen/1936-1985/1.717.17/onderzoek milieuschadelijke stoffen

gasfabriekterrein]. De aangetroffen verontreinigingen met minerale olie en extraheerbare verontreinigde stoffen,

waren te wijten aan de bedrijfsactiviteiten van de vetsmelterij. Op de locatie van het voormalige bedrijf staan nu

woningen.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 31/32

Onderzoeksgeval Nummer 21a en 21b

Beschrijving onderzoeksgeval H. Smit

Categorie  Vleesverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Vetsmelterij / 151102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1920-1978 Kerkpoortstraat 1

1921-1978 Lammert Warnersteeg 10 / Zoutstraat 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerkpoortstraat 1; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m te

vinden.
In 1920 verzocht Smit voor het perceel Kerkpoortstraat 1 een vergunning aan voor een vetsmelterij resp.

spekrokerij Kad. Gem. Harlingen sectie A No. 6336]. De activiteiten richtten zich vooral op het roken van vlees

met behulp van een rookschoorsteen, vooral van spek. Van deze activiteiten zijn geen ingediende bezwaren

bekend. Omdat het bedrijf zich meer wilde richten op het vetsmelten, vroeg het tevens hiervoor vergunning aan.

Lammert Warnersteeg 10; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m

te vinden.
In 1921 vroeg Smit vergunning aan om een vetsmelterij op te richten, op een steenworp afstand van concurrent

vetsmelter Smeding, aan de Lammert Warnersteeg 10. Ook dit bedrijf zou als concurrent van Smeding diverse

uitbreidingen ondergaan.

In 1925 verzocht het bedrijf plaatsing van drie geïsoleerde kookpotten in de Weverstraat (kad. Gem. Harlingen;

sectie A. no. 2699, 6391 en 6392). Uit vrees voor roetuitstoot werd hiertegen bezwaar aangetekend.

De bezwaarmakers waren dhr. R. de Ruiter namens het Chr. Onderwijs en de buurman dhr. J. Schaaf van het

Frankereind [GA Harlingen doos 7 / no. 26.1925 hinderwet]. Ook hier werd geëist dat de verwarming met cokes

of met kool werd gestookt met minimaal 18% aan vluchtige bestanddelen. Het bedrijf ging hiermee akkoord en

ondervond verder geen problemen meer van de buren bij verdere uitbreidingen.

In 1926 breidde het bedrijf uit met het perceel aan de Zoutstraat 1; kad. Gem. Harlingen; sectie A. no. 2699,

6391 en 6392 [1926 hinderwet no.14]. Dit perceel werd gekocht van Tjallingii.

In 1940 breidde het bedrijf haar activiteiten in de Zoutstraat 1 verder uit.

Op enig moment in de jaren zestig fuseerde de fa. Smit met de fa. Smeding. Volgens de Harlinger Courant ging

een deel van de fa. H. Smit failliet. Uiteindelijk werd het gezamenlijke bedrijf opgekocht door de fa. Smilde (zie

bij Smeding) [GW/doos/zoutstraat].
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 33 en 34

Onderzoeksgeval Nr. 22a en 22b

Beschrijving onderzoeksgeval Th. Roorda

Categorie  Vleesverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Exportslagerij later Leerfabriek / 151110 later 1511101

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1902 - 1978 Havenweg 1-3

1902 – 1926 Havenweg 5

1909 - 1984 Kanaalweg 96

Havenweg 1-5; De dichtstbijzijnde bebouwing lag 20-50m van deze inrichting.
Aan de Havenweg 1-3 en Havenweg 5 had vanaf d.d.7 mei 1902 de Franeker zakenman Th. Roorda een

exportslachterij. Dit pand lag naast de toenmalige Israëlische begraafplaats. Deze activiteiten dienden voor Roorda

als opzet voor de oprichting van een vellenbloterij annex leerfabriek in 1909 aan de Kanaalweg 96. Het pand aan de

Havenweg 1-3 bleef nog tot 1982 in eigendom van de ontstane fa. Roorda. Vermoedelijk diende het  pand Havenweg

1-3 als tussenopslag voor de zeemleerfabriek. Vanaf 1926 nam slager Drost J. het pand over aan de Havenweg 5.

Kanaalweg 96; De dichtstbijzijnde bebouwing lag 20-150m van deze inrichting.
In 1909 vroeg Roorda vergunning aan bij de gemeente Franekeradeel voor het oprichten van een lederfabriek aan de

Kanaalweg 96. Het perceel Kanaalweg 96 is ten oosten van Harlingen in de gemeente Franekeradeel gelegen.

Hiertegen werden geen bezwaren ingediend. In 1913 vroeg Roorda een uitbreidingsvergunning aan. Het bedrijf

wilde zich gaan toeleggen op de productie van zeemleer. Voor zeemleerproductie is een voor de leerlooierij

hoogwaardige techniek nodig. De voor de productie van zeemleer benodigde dunnere lagen dienen zorgvuldig van

de lederhuid te worden verwijderd. In de bedrijfshal werden daartoe onder andere een ontvleesmachine, een

wasmachine, kuipen en centrifuges geplaatst [RA/DGAHW/doos 33/ix-121]. Van de nabijgelegen Koningsbuurt

kwamen nogal wat bezwaren binnen. De volgende bezwaren werden ingediend tijdens de hoorzitting d.d. 20 oktober

1913 te Franeker.

Naam Adres Beroep Inkomen Reden klacht

J.W. Tytsma Buur Advocaat;

vertegenwoordigt

een tiental bewoners

van de Koningsbuurt

Onbekend Bewoners

verwachten stank;

ongedierte en minder

inkomen

A.J. Magre Buur Huisbaas aantal

huizen Koningsbuurt

Onbekend Stank; ongedierte

Tijdens de hoorzitting gaf Roorda te kennen de nodige voorzieningen te willen treffen ter voorkoming van hinder

naar de buurt. Welke dat zou dan zijn werd niet medegedeeld (Harlingen GA; doos gemeentewerken betreffende fa.

Roorda). In 1914 kreeg het bedrijf de gewenste uitbreidingsvergunning.

In de daarop volgende jaren tot en met 1920 vroeg het bedrijf drie keer vergunning voor verdere uitbouw van het

bedrijf:

� Aanvraag voor plaatsing van een ruw-oliemotor;

� Aanvraag uitbreiding van de lederfabriek; plaatsen looivaten en looikuipen;

� Aanvraag uitbreiding van de leerlooierij met een timmerwerkplaats en machinewerkplaats.

(RA/DGAHW/doos 33/IX-121)

In 1932 vroeg het bedrijf een Hinderwetvergunning aan voor het inwerkingstellen van een ontvettingsinstallatie.

Het ontvetten vond plaats in een extractieketel met wasbenzine. Na verwarming met stoom werd de wasbenzine

enige keren door de ketel geleid. Vervolgens werden vet en wasbenzine door destillatie gescheiden. De benzine

werd teruggevoerd naar een retourvat om opnieuw te worden gebruikt, terwijl het vet werd opgeslagen in een

opslagvat (RA/DGAHW/doos 33/IX-121).
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In 1934 werd het bedrijf getroffen door een brand. Het bedrijfspand werd grotendeels verwoest. Voor de

herbouw vroeg het bedrijf vergunning aan. Naast een leerlooierij werd ook vergunning gevraagd voor een

leerververij. Hierdoor kon het geproduceerde leer en zeemleer verder worden bewerkt. Noodzakelijkerwijs

diende na de brand ook de stoommachine te worden vervangen. Aan deze vergunningen waren nadere

voorwaarden met betrekking tot verwijdering van afval opgenomen. Zo moest het af te voeren afval in

afwachting van de definitieve verwijdering, worden opgeslagen in vaten. Deze vaten dienden na gebruik te

worden gereinigd met ontsmettingsmiddelen (RA/DGAHW/doos 33/IX-121).

Na in 1939 vergunning te hebben gevraagd en gekregen om een ruwoliemotor in de fabriek te plaatsen vroeg het

bedrijf in 1940-41 vergunning aan voor een forse uitbreiding. Er werd een verdieping op het pand geplaatst

terwijl tevens een grote uitbreiding zuidwaarts werd gerealiseerd. Het bedrijf omschreef zich bij deze uitbreiding

als zeemlederfabriek, vellenbloterij en darmenslijmerij (RA/DGAHW/doos 33/IX-121). Bij een vergunnings-

aanvraag voor vernieuwing van elektromotoren in 1952 omschreef het bedrijf zich tevens als wolproducent.

Vanaf 1956 gaven de burgers van de Koningsbuurt collectief aan in toenemende mate hinder te ondervinden van

het bedrijf. Volgens hen had het bedrijf meerdere vuilnisbelten opgeworpen waarvan een aantal het opper-

vlaktewater kon verontreinigingen. Het zou onder andere een vuilnisbelt betreffen, waarin dierlijk afval werd

gestort dat vrijkwam bij het productieproces. Het handelde hierbij om koppen, poten, flanken en huidresten. Een

andere vuilnisbelt zou te vinden zijn aan de westkant van het bedrijf. Hier zou volgens de bewoners al vanaf het

begin looi- en verfstoffen en chemicaliënafval zijn gestort. Het meest stoorde de buurtbewoners een storting van

bedrijfsafval in een opvaart, die nota bene door gemeentewerken zou zijn vlak gestreken [Fd/1910-1975/1074].

Er zijn geen rapportages gevonden waaruit blijkt of de gemeente op deze aantijgingen meende te moeten

reageren. Uit een schrijven van 1961 bleek dat de buurtbewoners opnieuw hinder ondervonden van het bedrijf.

Er werd aangegeven, dat Roorda vaste afvalstoffen in een sloot nabij de nieuwe bebouwing van de buurt

deponeerde. Als reactie daarop gaf Roorda aan dat hij een opkoper voor zijn afvalstoffen had gevonden, zodat

vanaf dat moment geen dumpingen en lozingen meer zouden plaatsvinden [FD/1910-1975/1069].

In 1964 werd Roorda door de provincie Fryslân aangeschreven omdat lozingen van het bedrijf het oppervlakte-

water van de Trekvaart teveel zouden verontreinigingen. Vanaf 1909 had het bedrijf al zijn afvalwater op de

Trekvaart mogen lozen. Via de hierop volgende discussie, waarbij ook de gemeente werd betrokken, kwam naar

voren dat de gehele Koningsbuurt na demping van de zuidelijker gelegen Oude Trekvaart eveneens op de

Nieuwe Trekvaart loosde. De provincie wenste dat Roorda haar lozingen saneerde terwijl het bedrijf aan de

andere kant haar lozingen wenste te vergroten.

In 1971 vroeg het bedrijf een nieuwe Hinderwetvergunning aan voor uitbreiding van de bestaande fabriek. In

deze aanvraag gaf het aan een leerlooierij, wolbloterij en darmslijmerij te zijn. De leerlooierij betrof het

bewerken van huiden en vervolgens deze te looien en te slijpen. De wolbloterij betrof het ontwollen van

schapenhuiden, het drogen en sorteren van de wol en het spoelen van de resterende huiden. In de darmenslij-

merijen werd de slijmlaag van de binnenzijde van de darmen verwijderd, waarna de darmen werden gezout.

Bij deze aanvraag presenteerde het bedrijf ook een voorstel voor een vorm van waterzuivering. Het vrijkomende

afvalwater passeerde een ten westen van het bedrijf gelegen bezinkvijver en beluchter waarna het via sloten op

de Trekvaart loosde [GA Harlingen/I-266].

In 1980 gaf de provincie Fryslân Roorda te kennen dat in 1981 een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harlingen

in gebruik zou worden gesteld. De provincie stelde dat de bestaande situatie, dat wil zeggen de wijze waarop het

bedrijf met haar afvalwater omging, niet kon worden gehandhaafd. Als reactie hierop paste het bedrijf haar

rioolwaterzuiveringsinstallatie aan. Zo werden roosters en slibvangputten aangebracht, terwijl het hierbij

vrijkomende slib werd opgevangen en afgevoerd. Het vrijkomende water werd vervolgens geloosd op de

Trekvaart.

In 1982 werd vergunning aangevraagd voor aanpassing van het bedrijf. Dit betrof onder andere vergroting van

de stookolie tank tot 25 m³.

In 1984 werd op basis van bezwaren, het bedrijf bleef regelmatig aanleiding tot stankoverlast geven, besloten het

bedrijf aan te sluiten op de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daartoe werd aan

Roorda op basis van de Amvb-leerlooierijen een Wvo-vergunning verstrekt [Wvo-107]. Vrij snel daarna besloot

het Schotse moederbedrijf het bedrijf te sluiten.

Uitgevoerd bodemonderzoek in de periode 1991-1993 toonde bodemverontreinigingen aan die gerelateerd

konden worden aan de door de fa. Roorda uitgevoerde bedrijfsactiviteiten:

� Sterk verhoogde sulfidewaarden onder fabrieksgebouw en afwaterende sloten. Veroorzaakt door het

lekvocht van mechanische huidenontharing met behulp van natrium- of calciumsulfide (van Oss, 1948);

� Sterk verhoogde waarden aan chroom onder het fabrieksgebouw afkomstig van looizouten;

� In het gebied ten zuiden van fabrieksgebouw verhoogde waarden van lood, koper, zinken PAK`s afkomstig

van diverse bedrijfsactiviteiten;

� Over het gehele terrein minerale olieverontreiniging;

� Gestort afval rondom het voormalige bedrijfsterrein en nabij liggende sloten.

(rapport grondsanering locatie voormalige leerfabriek Roorda Kanaalweg 96 te Harlingen 17 jan. 2000).
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Periode B, 1920-1970

Onderzoeksgeval Nummer 23

Beschrijving onderzoeksgeval W. Zeijlmaker

Categorie  Vleesverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Vetsmelterij / 151102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1927-1978 Anjelierstraat 13A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anjelierstraat 13A; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m te

vinden.
W. Zeijlmaker vroeg in 1927 vergunning aan voor het smelten van vet in een pand aan de Anjelierstraat 13 A. Uit de

stukken is betrekkelijk weinig informatie af te leiden. De vergunningsaanvraag was summier. Er werden ook geen

bezwaren ingediend [GA Harlingen/VII/1927/93].

Het betreffende pand werd bij de eerste herstructurering van het Noorderkwartier rond 1960 afgebroken.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 36

Onderzoeksgeval Nummer 24

Beschrijving onderzoeksgeval Kaufmann’s Handelsmij

Categorie  Vleesverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Velbereiderij / 151102

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1968-1992 Hermesweg 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermesweg 2; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van 50-150m te vinden.
In 1968 vroeg Kaufmann's Handelsmaatschappij een hinderwetvergunning aan voor oprichting van opslag,

conservering, verwerking en bewerking van huiden en vellen en of delen van huiden of vellen. In deze

vergunningsaanvraag stond vermeld hoe de opslag en aanvoer van de benodigde hulpstoffen plaatsvond en

welke stoffen bij het bewerken en conserveren werden gebruikt.

Het bedrijf was gevestigd op het ten oosten van Harlingen gecreëerde industrieterrein. Op het moment van

vestiging was dit nog ver verwijderd van de directe bebouwing. De dichtstbijzijnde bebouwing lag aan de andere

kant van het kanaal ten zuiden van het bedrijf.

Op een aan de aanvraag gehechte bouwtekening staat een pakhuis aangegeven en enkele ruimten zoals een

kantoor, een wasruimte en een schaftlokaal. De nadere inrichting met machines of pekelbaden kan uit de

tekening niet worden afgeleid. Er mocht alleen vers materiaal worden verwerkt en het opslaan, wassen en drogen

van varkenshaar was niet toegestaan. Over gebruikte conserveringsmiddelen werd niets gezegd [GA

Harlingen\Hinderwet\1-216].

Uit een door Kaufmann aangevraagde bouwvergunning in 1968 wordt duidelijk dat de vloer van het pand zou

bestaan uit 12 centimeter dikke betonplaten. De afvoerbuizen waren van pvc. Als omschrijving van de

activiteiten wordt in de bouwvergunning een opslagplaats voor zout en verwerking van ruwe huiden en vellen

aangegeven [GA Harlingen / Bouwvergunningen voor 1985/1725].

In 1971 vroeg Kaufmann een hinderwetvergunning aan voor de uitbreiding van de inrichting met een ruimte

waarin 2 elektromotoren van 2pk stonden. Aan de oostzijde zou een groot pakhuis worden bijgebouwd. De

inrichting van het nieuwe pakhuis kwam overeen met het bestaande. Aan de nieuwe vergunning werden dezelfde

voorwaarden verbonden als aan de vergunning uit 1968. Uit latere stukken bleek, dat deze uitbreiding niet is

doorgegaan [GA Harlingen\Hinderwet\1-216]. Tegen alle vergunningsaanvragen werden voor zover bekend

geen bezwaren ingediend.

Bij een controlebezoek in 1985 bleek dat op het bedrijfsterrein door Kaufmann in strijd met de vergunning

huiden werden opgeslagen [GA Harlingen\Hinderwet\1-216].

In 1992 werden de panden van Kaufmann overgenomen door Flexoplast, zie onderzoeksgeval Fexoplast loc.nr.

40, en in gebruik genomen als opslagplaats voor haar producten. De locatie van de vroegere huidenhandel maakt

nu deel uit van het bedrijfsterrein van Flexoplast, een fabriek van plastic verpakkingsmaterialen. Op de locatie

Hermesweg 4 vestigde zich Suikerwerkenfabriek Frisia.

Leefomgevingaspecten

Bodemonderzoeken:

In 1991 werd door Ingenieursbureau Tauw uit Deventer op de locatie van Kaufmann een indicatief bodem-

onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Flexoplast omdat het bedrijf de vroegere

loods van Kaufmann voor haar bedrijf wilde aankopen en in gebruik wilde nemen als opslagplaats. Het uitge-

voerde bodemonderzoek was summier van opzet. Het onderzoek wees uit dat het grondwater ter plaatse van de

loods een sterk verhoogd arseengehalte had (twee maal de C-waarde). De verhoogde arseengehalten werden

toegeschreven aan natuurlijke achtergrondwaarden [GA Harlingen/1.777.17/Bodemonderzoeken/Hermesweg 2].

Afvalwater

In het pakhuis werden twee schrobputten aangebracht voor het afvoeren van het spoelwater. De afvoer van het

afvalwater gebeurde op de gemeentelijke riolering. De riolering loosde, voordat deze op de rioolwaterzuiverings-

installatie werd aangesloten vanaf 1982 eerst op het Van Harinxmakanaal. In de voorwaarden bij de vergunning

werd bepaald dat het pakhuis minimaal eens per week met water en een ontsmettingsmiddel moest worden

schoongemaakt. De vloer van het pakhuis moest waterdicht zijn en naar de muren toe hollend zijn aangelegd.

Door het midden van het pakhuis moest een afvoergoot worden aangebracht die op de riolering aangesloten

moest zijn.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 37/38

Onderzoeksgeval Nummer 25a en 25 b

Beschrijving onderzoeksgeval Frisia Suikerwerkbedrijf / Astra Faam/ Cadway Faam

Categorie  Overige bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Bedrijvigheid betreffende voedings- en genotmiddelen/

158442

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1920-1975 Kerkpoortstraat 27

1975-heden Hermesweg 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerkpoortstraat 27; De dichtstbijzijnde verbouwing was te vinden op minder dan 20m afstand.
In 1920 werd het Frisia Suikerwerkbedrijf opgericht op de hoek Mondriaanstraat / Kerkpoortstraat.

In 1934 dienden de eigenaren van het bedrijf, de Gebroeders Bouritius een aanvraag in voor een uitbreidings-

vergunning aan de Moriaanstraat. Het bedrijf zou worden voorzien van een dieselmotor ten behoeve van

opwekking van stroom. Een aantal omwonenden diende in datzelfde jaar bezwaar in over roetneerslag uit de

schoorsteen van het bedrijf. In overleg met het bedrijf werden maatregelen getroffen [GA/Harlingen /IV

Hinderwet 1934/ 11 en 14].

Het bedrijf produceerde onder andere toffee’s, nougat en een zacht suikerproduct genaamd ‘spekje’.

In 1941 verzocht het bedrijf een bouwvergunning voor verdere uitbreiding van het bedrijf [GW/doos diverse

bouwvergunningen].

In 1945-1975 breidde het bedrijf gestaag uit en werden steeds meer gebouwen in de nabijheid geannexeerd. In

1950 had het bedrijf ongeveer 140 medewerkers, waarvan ruim 40 dames (Wijga, 1954).

Het bedrijf nam het grootste gedeelte van de ruimte tussen de Moriaanstraat, Molenpad en de Kerkpoortstraat in

beslag. Wegens herziening van de ruimtelijke indeling van de oude stadskern verhuisde het bedrijf naar het

industrieterrein Hermes. Het vestigde zich aan de Hermesweg 4. Op de voormalige locatie van het bedrijf in de

oude stadskern staan thans woningen.

Leefomgevingaspecten
Lozingen van afvalwater

Op grond van de eerste vergunningen was het bedrijf toegestaan te lozen op de Zuid-Oostersingel. Na aansluiting

op de gemeentelijke riolering werden deze lozingen van bedrijfsafvalwater op de singel gestopt.

Bodemproblematiek

Tegelijkertijd met de bodemsanering van de nabijgelegen gasfabriek werd de bodem van de voormalige

suikerfabriek onderzocht. De bij het bedrijf aangetroffen verontreiniging was in verhouding tot die van de

gasfabriek beperkt.

Wegens de aangetroffen ernstige bodemverontreiniging van de voormalige gasfabriek en de daarmee gepaard

gaande bodemsanering ontstond vertraging voor de bouw van het betreffende gedeelte van de geplande

woonwijk. Op het gedeelte waar de suikerfabriek stond, werden de woningen met geringe vertraging opgeleverd

[GA/Harlingen/1936-1985/1.717.17/onderzoek milieuschadelijke stoffen gasfabriekterrein].

Hermesweg 4; de dichtstbijzijnde bebouwing is op een afstand van 50-150m te vinden.
In 1994 werd het bedrijf ingelijfd in Astra Faam en vanaf 2001 in het Britse bedrijf Cadway. Tegen alle door het

bedrijf aangevraagde vergunningen, onder andere vergunning voor een lasinrichting [Dossier I/317] en een

benzinepomp [dossier I/94], werden geen bezwaren aangetekend. Ook tijdens de regelmatige controles in het

kader van de vergunningverlening door het bevoegde gezag, de gemeente voor de Wet Milieubeheer en het

Waterschap Friesland voor de Wet Verontreiniging oppervlaktewater, werden slechts beperkte tekortkomingen

geconstateerd ten opzichte van de verleende vergunning.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 39

Onderzoeksgeval Nummer 26

Beschrijving onderzoeksgeval R.A. Feenstra

Categorie  Visverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Garnalendrogerij / 152001

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1932-1960 Westerzeedijk 15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Westerzeedijk 15;  De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand meer dan 150m te vinden.
D.d. 21 januari 1932 verzochten R.A Feenstra en A.H. van Hurck vergunning voor een vismeelfabriek op het perceel

Westerzeedijk 15. De heer K. Kalksma, de dichtstbijzijnde buurman, maakte bezwaar omdat hij vreesde dat hij last

van stank zou krijgen door de activiteiten van de drogerij. De waarde van zijn woning zou hierdoor volgens hem in

waarde dalen.

Feenstra stelde dat het bezwaar overdreven was omdat de vis volgens hem vanaf het moment van aanlevering binnen

24 uur zou zijn verwerkt. Hierdoor kon de hinder volgens hem dan ook beperkt zijn. Bovendien merkte hij op dat een

stad met een visafslag als Harlingen zeker ook een vismeelfabriek moest bezitten [DGAHW/Doos40/1975]. Feenstra

kreeg de gewenste vergunning van de gemeente Harlingen. Vooral door de crisistijd, en daaruit voortvloeiende

beperkte aanvoer van vis, kreeg Feenstra d.d. 25 mei 1938 vergunning om gras in zijn installatie te mogen drogen.

Hiertegen werden geen bezwaren ingediend, terwijl tevens geen bezwaren konden worden gevonden toen het bedrijf

in die tijd in werking was.

D.d. 23 juli 1951 vroeg Feenstra vergunning om zijn vismeelfabriek uit te mogen breiden met een garnalendro-gerij.

Op advies van de Arbeidsinspectie werd deze vergunning d.d. 7 augustus 1951 in eerste instantie geweigerd. De

volgende redenen werden hiervoor aangevoerd:

• Niet genoeg licht in de fabriek;

• Er waren niet genoeg toiletten in het pand;

• De wasgelegenheid ontbrak.

Ook het nabijgelegen Wijk Plan Zuid maakte collectief bezwaar tegen de geplande garnalendrogerijactiviteiten.

De buurt, vertegenwoordigd door dhr. H. Jellema, Wilhelminastraat 39a, was bang overlast te krijgen van stank-

hinder. D.d. 27 september 1951 kreeg Feenstra vergunning om gedurende een proeftijd te mogen werken, mits

de gewenste aanpassingen werden aangebracht. Het bedrijf had blijkbaar toch een bepaalde tijd gedraaid maar de

stankproblemen bleven. De Arbeidsinspectie adviseerde de gemeente, ingegeven door opnieuw een collectief

protest van de bewoners van Plan Zuid, om het bedrijf te sluiten. In een brief van de gemeente d.d. 23 maart

1954 werd Feenstra erop gewezen dat de verleende vergunning na de proeftijd afliep. Tevens gaf de gemeente

aan andere plannen met het gebied, waar het bedrijf was gevestigd, te hebben. Hierbij werd de totstandkoming

van een stortplaats genoemd en ook dat er plannen bestonden om dit gebied aan de zuidkant van de stad als

recreatieoord te gaan inrichten. Met andere woorden een bedrijf zoals van Feenstra paste daar niet in.

Een in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek door een bureau uit Rotterdam, naar voorkoming van het

stankprobleem van het drogen naar garnalen, concludeerde d.d. 23 november 1956 dat de stank hoogstens kon

worden beperkt maar niet worden voorkomen. Het bureau adviseerde de gemeente dat ter voorkoming van

stankhinder een grote en kostbare luchtfilterinstallatie te plaatsen.

Feenstra kon zich niet vinden in de houding van de gemeente die op advies van de Arbeidsinspectie tot

stopzetten van het drogen van garnalen aankoerste. Hij richtte daartoe een schrijven aan zowel de Arbeidsin-

spectie als de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid d.d. maart 1957, waarin hij de situatie schetste.

Hij wees in dit schrijven op, in zijn ogen, onbillijke houding van de gemeente en dat sluiting van zijn bedrijf

kapitaalsvernietiging tot gevolg zou hebben. Verder werden geen stukken in de archieven aangetroffen over deze

affaire. Wel is bekend dat bij de inrichting van de gemeentelijke gebouwen en stortplaats rond 1960 de

bebouwing op het bewuste perceel en ook overigens op de daar aangrenzende percelen is gesloopt.

Het is niet vreemd dat de gemeente daar een stortplaats inrichtte, want sinds de inzameling van de fecaliën in

1870, was daar al een inzameldepot voor afval ingericht. D.d. 25 november 1910 nam de stadsreiniging daar

tevens een verbrandingsoven in gebruik.

Door marktwerking werd deze zaak echter min of meer opgelost. In de tussentijd dat de vismeelverwerking bij de firma

Feenstra werd verstoord heeft de firma Tj. Lichtendahl het voormalige sleepschip ‘Ingrid’ opgekocht en ingericht voor

het drogen van garnalen. Tijdens een ambtelijke controle bleek dat deze firma zonder medeweten van de gemeente met

deze activiteit was begonnen. Het drogen werd daadwerkelijk in de havenmond uitgevoerd. Bij schrijven d.d. 31 oktober

1956 werd Lichtendahl gesommeerd vergunning voor deze activiteit aan te vragen.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr.  40

Onderzoeksgeval Nr. 27

Beschrijving onderzoeksgeval Ministerie van Defensie (loodswezen)

Categorie  Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Betonningsterrein / 3516

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1952-1999 Zuiderhaven 36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuiderhaven 35; De dichtstbijzijnde verbouwing was te vinden op minder dan 20m afstand.
Al vóór de Tweede Wereldoorlog was op deze locatie een betonningsmagazijn te vinden. Omdat het pand tijdens

de oorlog werd beschadigd, diende het pand te worden hersteld. Van de periode vóór 1952 is geen

Hinderwetvergunning aangetroffen.

In 1952 werd door het Ministerie van Defensie een Hinderwetvergunning aangevraagd voor plaatsing van een

kraan met een hefvermogen van 10 ton aan de Zuiderhaven en deze tegelijkertijd te elektrificeren. De kraan had

als doel betonning uit het water te hijsen om deze vervolgens via een smalspoor naar het achtergelegen

onderhoudsmagazijn te kunnen vervoeren.

In 1965 vroeg Het Ministerie van Defensie een Hinderwetvergunning aan voor een inrichting voor het herstellen

en opslaan van betonningsvoorwerpen, sloepen, goederen voor schepen e.d. In de aanvraag voor de vergunning

werd voorzien in onder andere een ondergrondse opslag van 20.000 liter diesel in twee ondergrondse tanks.

In de werkruimten zouden geen spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd, maar zouden de werkzaamheden

zoveel mogelijk met de hand worden uitgevoerd. De vergunning voorzag ook in de opslag van een grote

propaangastank. Deze opslag van propaan gaf aanleiding voor de buurtbewoners om massaal te protesteren.

Maar liefst ruim 20 personen en instellingen en ook de omliggende bedrijven als de Scheepswerf Welgelegen, in

de buurt langs de Zuiderhaven, de Nutsstraat, de Zuiderstraat, etc, tekenden bezwaar aan. Ze waren bang dat de

propaan zou exploderen. Hun protest mocht echter niet baten, de gemeente verstrekte 29 april 1966 overeen-

komstig de aanvraag de vergunning aan het Loodswezen.

Bij een uitbreidingsvergunning in  1978 kwam de propaandiscussie weer terug. Andermaal reageerde de buurt op

deze vergunningsaanvraag en tekende bezwaar aan. Ook ditmaal mocht het niet baten en 8 juni 1979 kreeg het

Loodswezen de gewenste vergunning.

In 1989 werd nog een laatste vergunning door de Directoraat-generaal van Scheepvaart en Marine aangevraagd.

Dit was de laatste want in 1991 werd voor het eerst een bodemonderzoek uitgevoerd dat min of meer het einde

van het Loodswezen in Harlingen aankondigde.

Leefomgevingaspecten

Bodemonderzoek:

Het in 1991 uitgevoerde indicatief bodemonderzoek in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

door het Ingenieurs Bureau Oranjewoud uit Heerenveen, toonde aan dat de grond op enkele plaatsen sterk

verontreinigd was met lood en matig verontreinigd met PAK-totaal. In de bovengrond werden verder plaatselijk

matig verhoogde loodgehalten en minerale olie geconstateerd. Het grondwater bleek sterk verontreinigd te zijn

met minerale olie en vluchtige aromaten. De gehalten waren zodanig dat er volgens het onderzoeksbureau

risico’s bestonden en dit stelde daarom voor, de bodem ter plaatse te saneren. In 1996 werd door het

Ingenieursbureau Oranjewoud uit Heerenveen een saneringsonderzoek uitgevoerd op het betonningsterrein. In

1996 werd door de provincie en de gemeente goedkeuring aan uitvoering van de bodemsanering op het terrein

gegeven. De waterbodem ter plaatse in de Zuiderhaven, waarvan werd verondersteld dat deze mede door de

activiteiten van het loodswezen was verontreinigd, werd gezamenlijk met het deel van de naastgelegen

scheepswerf ‘Welgelegen’ opgeschoond.

Lozing afvalwater:

Het afvalwater van de spuitinrichting werd opgevangen in een olie/slibafscheider en werd via de riolering

geloosd.

Locatiebezoek:

De locatie was tengevolge van een bodemsanering vergraven.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 41, 42 en 43

Onderzoeksgeval Scheepswerf Welgelegen / 28a, 28b en 28c

Ondernemers  Verschillende

Categorie   Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf / 351101

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): Ca. 1650–1998 Nieuwe Weg 1

1970-1995 Nieuwe Willemshaven 34

1995-heden Lange Lijnbaan 5-7

Nieuwe Weg 1;  De bedrijfspanden lagen in de meeste gevallen op een afstand van 20-50 m van de

dichtstbijzijnde bebouwing.
Uit oude kaarten van Harlingen kan worden afgeleid dat de scheepswerf, na de admiraliteitsoverdracht van

Dokkum naar Harlingen, sinds 1675 op deze plaats was gevestigd. In die tijd was het de werf van de Friese

admiraliteit, de zogenaamde 'Groote Werf'. Op deze werf werden nieuwe houten schepen gebouwd en werden

onderhoudswerkzaamheden gepleegd. Tot 1910 werden op de werf uitsluitend houten schepen gebouwd en

gerepareerd. Van de werf werden van vóór 1910 geen Hinderwetvergunningen aangetroffen in de archieven.

In 1910 vroeg de firma J. van der Werf en Zonen te Kootstertille een Hinderwetvergunning aan voor het

oprichten van een scheepsmakerij voor ijzeren vaartuigen. Op de locatie was toen al, zoals hierboven is

aangegeven, een scheepstimmerwerf aanwezig. De locatie werd uitgebreid voor de bouw van ijzeren schepen.

Daarvoor werden een smederij en metaalklopperij opgericht. In 1910 werd de aanwezige sleephelling uitgebreid

met een dwarshelling tot een lengte van 60 meter, die bestond uit 7 rails van 4 meter. De schepen konden op

wagentjes worden geplaatst en in het water worden gereden. Tot vóór de bodemsanering in 2000 was deze

dwarshelling nog altijd aanwezig. In de smederij werden diverse apparaten voor scheepsbewerking geplaatst

zoals ponsmachines, knipmachines, buigmachines en boormachines. Op de nieuwe werf werden zowel ijzeren

als houten schepen gemaakt. Voor de aandrijving werd, behalve van elektromotoren, gebruik gemaakt van

stadsgas.

Tegen de aanvraagvergunning in 1910 werd door de bewoners van de Zuiderhaven en directe nabijheid collectief

bezwaar aangetekend. In onderstaande tabel staat weergegeven welke personen in het bijzonder werden

genoemd In een aantal gevallen vertegenwoordigden zij echter 25 andere bewoners.

Naam Adres Beroep&betrokkenheid Inkomen* Reden bezwaar

J.F. Posthuma Zuiderhaven 73 Tegenoverwonende buur 5000

status 2

Waarde daling woning

Vermindering inkomsten

bedrijf

Nadelige effecten van

getimmer en geklop

(geluidshinder)

H. Asperen Zuiderhaven Idem Onbekend Idem

J.H. Kuhlman Zuiderhaven 69 Idem 1600

status 3

Idem

25 overigen Zuiderhaven of

er nabij

Buren Onbekend

Status 3/4/5

Idem

• Inkomens uitgedrukt in guldens op grond van  de hoofdelijke omslag voor de gemeentelijke belasting

van 1910 op jaarbasis (ter informatie; een timmerman verdiende ca. f. 500 een havenarbeider 3 á f.

400)

De bezwaarmakers beweerden dat ter voorkoming van geluidshinder de ramen moesten worden gesloten

waardoor volgens hen door de beperkte ventilatie in hun woningen onhygiënische omstandigheden zouden

kunnen ontstaan. Het college verleende Van der Werf d.d. 21 juni 1910 de gevraagde vergunning. Het college

deed de bezwaren af met op te merken dat ten eerste de woningen van de bezwaarmakers volgens hen te ver van

de bron lagen om er daadwerkelijk hinder van te kunnen ondervinden en ten tweede ze, dus de burgers, er op den

duur wel aan zouden wennen. Het college had blijkbaar gelijk want de direct omwonenden dienden vanaf die tijd

geen bezwaren meer in tegen de werkzaamheden van de scheepswerf.

In 1912 vroeg Van der Werf vergunning aan voor het mogen afbreken van het vroegere 'pikhok' op de grote

werf. Dit zou het begin zijn van allerlei veranderingen die meerdere vergunningsaanpassingen tot gevolg hadden.
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Zo werd in de periode 1917-1995 de vergunning rond de vijftien keer veranderd en uitgebreid. In die tijd

verwisselde de werf meerdere keren van eigenaar en veranderde ook steeds de naam. In 1954 had het bedrijf

ongeveer 200 medewerkers. De gebruikte apparatuur werd steeds aan de tijd aangepast terwijl de werfactiviteiten

zich uitspreidden over de stad. Zo werd een groot gedeelte van de aanlegkade aan de zuidzijde van de

Zuiderhaven gebruikt door de werf. Verder konden scheepswerfactiviteiten zoals van de Welsec, een onderdeel

van de werf dat zich bezig hield met reinigingstaken zoals gritstralen binnen de scheepswerf, in panden door de

gehele stad worden aangetroffen. In die tijd werd de vergunning gekregen om een droogdok in de Willemshaven

te plaatsen en werd de overgang in 1995 gerealiseerd naar de buitengaatse werf, The Frisian Shipyard, aan de

Lange Lijnbaan.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoeken:

Sinds 1986 zijn op en rond de werf verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeken bleek dat

de bodem en het grondwater onder de scheepswerf over het algemeen licht tot matig verontreinigd waren.

Het betrof in de bovenste laag van de bodem vooral zware metalen als lood en koper, minerale olie en

vluchtige aromaten. Op enkele plaatsen bleek ook de onderliggende kleilaag verontreinigd te zijn met PAK,

minerale olie en lood. Plaatselijk werden de interventiewaarde, een waarde waarbij saneringsnoodzaak werd

aangetoond, voor deze stoffen overschreden. Daarnaast was het grondwater op enkele plaatsen sterk verontrei-

nigd. Plaatselijk werden de interventiewaarde voor vluchtige organische verbindingen, Poly-cyclische koolwa-

terstoffen, minerale olie en vluchtige aromaten overschreden. Zowel de bodem- als de grondwaterverontreini-

ging hadden zich nauwelijks in horizontale of verticale richting verspreid. In 2000 is de bodemsanering van het

voormalige scheepswerfterrein, na sloop van de gebouwen, uitgevoerd.

Lozing afvalwater:

In de uitbreidingsvergunning van 1929 werd als eis gesteld dat afvalwater van de werkplaats via rioolbuizen naar

de Zuiderhaven moest worden afgevoerd. Ook in de situatie van 1957 is nog een riolering zichtbaar, die het

afvalwater van de werf afvoert naar de Zuiderhaven.

Omdat het bedrijf veel werkzaamheden aan de oevers van de haven verrichtte, zijn door de jaren heen dermate

veel stoffen in de Zuiderhaven terechtgekomen dat de waterbodem ernstig verontreinigd is geraakt. Een ter

plaatse uitgevoerd waterbodemonderzoek toonde dit aan. Ook deze verontreinigde waterbodem werd bij de

sanering van de werf verwijderd.

Nieuwe Willemshaven 34;  De bedrijfsactiviteiten lagen in de meeste gevallen op een afstand van

50-150 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
In 1970 vroeg het bedrijf vergunning voor uitvoeringen van werkzaamheden met een drijvende dok aan de

Willemshaven. In het dok werden scheepsreparatiewerkzaamheden uitgevoerd. In het dok werden metaalbewer-

kingsmachines en lasinrichtingen geïnstalleerd. In de vergunning werd bepaald dat gritstralen mocht, maar

beperkt en met de nodige voorzichtigheid. Ook werd door de gemeente Harlingen aan 'Welgelegen' een stuk

grond nabij het droogdok verhuurd. 'Welgelegen'  gebruikte het terrein voor de opslag van olievaten en straalgrit

[GA/Harlingen/II/1970). In deze periode werd regelmatig bezwaar ingediend over de manier waarop verfafval

ter plaatse was opgeslagen. In een brief d.d. 30 januari 1980 liet de gemeente weten dat volgens haar aan

Welgelegen in grote mate onzorgvuldigheid kan worden aangerekend bij het gritstralen. De gemeente noemde de

volgende zaken:

- de kade werd verontreinigd met grit;

- het grit werd uit het droogdok in de haven geschept;

- grit en ander afval kwamen in de haven terecht omdat men het dok liet zakken, zonder dat vooraf de

werkvloer werd schoongemaakt.

Welgelegen werd verzocht een nieuwe aanvraag in te dienen voor een Hinderwetvergunning, waarbij het

gritstralen en het verfspuiten centraal zouden moeten worden vermeld.

In 1983 werd door Welgelegen een aanvraag ingediend voor een Hinderwetvergunning voor het plaatsen van 3

droogdokken in de Nieuwe Willemshaven. De aanvragen werden doorgestuurd naar de provincie omdat deze

activiteiten onder de Wet Milieubeheer resulteerden. In 1988 constateerde de politie dat op het terrein bij het dok

van 'Welgelegen' diverse vaten olie, puin en andersoortig afval lagen opgeslagen. Het vermoeden bestond dat

hierdoor bodemverontreiniging zou kunnen ontstaan. In de periode 1993 versleepte het bedrijf de drijvende

dokken van de Willemshaven naar de nieuwe werflocatie aan de Lange Lijnbaan.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

In 1989 voerde Ecolyse een indicatief bodemonderzoek uit op de locatie, nog in hetzelfde jaar gevolgd door een

nader onderzoek van IWACO en een aanvullend nader onderzoek van IWACO in 1992. Tijdens het onderzoek

werden lichte tot sterke verontreinigingen vastgesteld met minerale olie, PAK's, lood, koper en zink. De boven-
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laag van het terrein moest op basis van het kopergehalte als chemisch afval worden beschouwd. Verder bleek het

ondiepe grondwater licht tot matig verontreinigd met lood, chroom, koper en vluchtige aromaten.

Door IWACO werd in 1993 een saneringsonderzoek gedaan. Aangezien het terrein een industriële bestemming

had en er geen grote verspreidingsrisico's waren, werd de sanering niet urgent geacht. Het is uit de stukken niet

af te leiden of de bodemsanering wel is uitgevoerd.

Lozing Afvalwater:

Bekend is dat het bedrijfsafval van het droogdok langere tijd in het water terecht was gekomen. Het betrof afval

dat vrijkwam bij gritstralen van schepen in de dokken.

Locatiebezoek:

De drijvende dokken waren niet meer aanwezig. Ook het aanpalende terrein werd niet meer gebruikt. De diverse

goederen die er lagen waren opgeruimd. De locatie werd niet meer gebruikt voor scheepsreparatiedoeleinden.

Lange Lijnbaan 5-7;  De bedrijfsactiviteiten lagen op een afstand van meer dan 150 m van de

dichtstbijzijnde bebouwing.
In 1985 werd op de locatie aan de Lange Lijnbaan door Frisian Shipyard een overdekt dok opgericht. Het dok

was in principe bedoeld voor de assemblage van schepen, waarvan de onderdelen op de andere Friese werven

worden gemaakt. Omdat aanvankelijk de benodigde vergunning ontbrak, werd door de provincie een dwangsom

opgelegd. De locatie besloeg meerdere kadastrale percelen waarvan Frisian Shipyard & Welgelegen eigenaar

waren. Een aantal percelen werd door de gemeente Harlingen in erfpacht uitgegeven.

In 1987 werd een Hinderwetvergunning verleend voor de nieuwbouwactiviteiten, terwijl in 1989 de vergunning

werd aangevuld met de mogelijkheid tot reparatie van schepen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

Vanaf 1990 werden de droogdokken David en Goliath, die voorheen in de Nieuwe Willemshaven lagen, bij de al

aanwezige dokken Hercules en Atlas gevoegd. De vergunning werd hiertoe uitgebreid.

In 1992 vroeg 'Welgelegen' vergunning aan voor de verplaatsing van de werf aan de Zuiderhaven naar de Lange

Lijnbaan. Alle activiteiten werden nu op de Lange Lijnbaan geconcentreerd.

Het bedrijf is een modern bedrijf waar het meeste werk binnen een grote loods kon worden uitgevoerd. Tegen de

vergunningverlening aan dit bedrijf werd geen bezwaar aangetekend.

Bij door de provincie uitgevoerde ambtelijke controles werd in 1994 een olieverontreiniging geconstateerd.

Verder komt uit de stukken naar voren dat in 1996 door de provincie werd toegestaan dat het bedrijf

Noordzeezand op het terrein van de werf opsloeg.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

In een in 1993 door Oranjewoud uitgevoerd verkennend bodemonderzoek werd geconstateerd dat op het terrein

geen noemenswaardige verontreinigingen werden aangetroffen. Het gehalte aan lood was matig verhoogd,

terwijl de waarden aan koper, zink, PAK-totaal en minerale olie slechts licht verhoogd waren. Deze gehalten

vormden geen belemmering voor de bestemming van het terrein als industrielocatie.

Lozing Afvalwater:

In 1988 werd door Rijkswaterstaat (RWS) geconstateerd dat de waterbodem ter plaatse van de dokken

verontreinigd was geraakt door werkzaamheden van de werf. Door RWS werd bepaald dat de werf een WVO-

vergunning moest aanvragen, waarin aan de lozing van het afvalwater beperkingen moesten worden gesteld.

De werf achtte zich echter niet schuldig aan het veroorzaken van de waterbodemverontreiniging. In 1992

verleende RWS uiteindelijk de gewenste vergunning. De werf ging in beroep tegen de naar zijn mening te

strenge bepalingen in de vergunning, omdat hierdoor de bedrijfsactiviteiten zouden worden belemmerd.

In 1994 werd overeenstemming bereikt over de voorwaarden in de WVO-vergunning. Het bedrijf mocht 100mg/l

zwevende stof lozen. De gemeente Harlingen bleef bezwaren houden. Zij verzette zich tegen het feit dat de werf

eerst de waterbodem mocht vervuilen, om vervolgens de plicht tot sanering te krijgen. De gemeente was haven-

beheerder en verplicht om de haven op diepte te houden. Dit kon tot problemen leiden wanneer het slib als

gevolg van de activiteiten van Welgelegen verontreinigd zou raken. Uit de stukken komt niet naar voren hoe

deze laatste kwestie werd opgelost.

Locatiebezoek:

Op de locatie was Frisian Shipyards Welgelegen gevestigd. De werf was gericht op bouw van zeeschepen. Op

het bedrijfsterrein waren meerdere dokken aanwezig voor het bouwen en repareren van schepen. Verder stonden

er diverse loodsen voor scheepsbouw en verrichten van metaalbewerking en constructiewerkzaamheden.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 44

Onderzoeksgeval Nr. 29

Beschrijving onderzoeksgeval G. van der Hengel

Categorie  Vleesverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Darmenzouterij / 512413

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1951-Teruggetrokken Rommelhaven 16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rommelhaven 16; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m te vinden.
De heer G. van der Hengel uit Amsterdam vroeg d.d. 18 november 1951 vergunning aan voor het oprichten van een

darmenzouterij aan de Rommelhaven 16. Tijdens de hoorzitting d.d. 18 december 1951 bleek dat er nogal wat

weerstand bij de omwonenden leefde tegen deze bedrijfsactiviteit.

Mevr. Havinga voerde tijdens deze hoorzitting het woord. Tijdens deze zitting werden de gevoelens geuit die in

de buurt leefden. Een van de bezwaarmakers werd in het bijzonder genoemd. Het betrof Weduwe G. Poort van

de Voorstraat 87. De buurt vreesde onder andere stankhinder en ongedierte.

De heer. Tj. Plekker, woordvoerder van de firma, gaf in antwoord hierop aan dat door zorgvuldig te werken de

geuite bezwaren goed te voorkomen waren.

Gelet op de aantekeningen op de stukken werd vervolgens van de zijde van de gemeente Van der Hengel er op

aangesproken of de uitoefening van de door hem gewenste bedrijfsactiviteit op deze locatie wel de juiste keuze

zou zijn. Alles overwegende besloot de firma Van der Hengel mede op grond van de geuite bezwaren de vergun-

ningsaanvraag niet door te zetten.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 45 en 46

Onderzoeksgeval Nr. 30a en 30b

Beschrijving onderzoeksgeval Gebr. Boomstra

Categorie  Visverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Visrokerij & haringinleggerij/ 152 & 151102

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1920-1978 Wasbleekplein 12

1921-1978 Oude Trekweg 60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wasbleekplein 12;   De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m te vinden.
De visrokerij van de Gebr. Boomstra was jarenlang zonder vergunning op het Wasbleekplein gevestigd. Later legde

Boomstra zich ook toe op de haringinleggerij. Toen dit bij een ambtelijke controle in september 1953 naar voren

kwam, werd het bedrijf gesommeerd een vergunning aan te vragen. D.d. 7 april 1954 kreeg het bedrijf alsnog de

vereiste vergunning [DGAHW/Doos 49/XVIII-e/64]. Hoewel het bedrijf midden tussen de bebouwing was

gevestigd, werden geen bezwaren ingediend. Al vrij snel zocht het bedrijf naar een andere locatie omdat de

werkruimte te beperkt was.

Oude Trekweg 60; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van 20-50m te vinden.
D.d. 3 oktober 1960 vroeg het bedrijf vergunning aan voor een haringinleggerij aan de Oude Trekweg 60. Tegen

de aanvraag worden nogal wat bezwaren ingediend. De volgende personen maakten bezwaar:

Naam Adres Betrokkenheid Status* Reden bezwaar

F. Sijtema Oude Trekweg Buur 5 Stankhinder & ongedierte

D. Dijkstra Idem Buur 5 Stankhinder & ongedierte

J.  v / d Zee Idem Buur 5 Stankhinder & ongedierte

P. Pinkster Idem Buur 5 Stankhinder & ongedierte

T. Sijtema Idem Buur 5 Stankhinder & ongedierte

*Dit betrof bewoners met kleine woningen; geschatte status klasse 4 of 5 (zie hoofdstuk 2)

Met goed afdekken van de grondstoffen en correcte afvoer van het afval konden de door de bezwaarmaker

veronderstelde problemen als stankhinder en ongedierte worden voorkomen. Zo werden de volgende

randvoorwaarden in de vergunning opgenomen:

• Dierlijk vuil mocht alleen in gesloten vaten op het terrein worden opgeslagen;

• De vaten dienden minimaal 2 x keer per week te worden afgevoerd;

• Afvalwater mocht alleen via de gemeentelijke riolering worden geloosd;

• De inrichting moest schoon en zindelijk worden onderhouden.

Geen informatie is aangetroffen die erop duidt dat tijdens het normaal functioneren zoveel hinder werd

veroorzaakt dat deze tot bezwaren leidde.

Leefomgevingaspecten

Lozing afvalwater

Na de demping van de Oude Trekweg in 1955, die toen nog onder de gemeente Franekeradeel viel, werd het

rioolwater in eerst instantie via een open riool geloosd. Pas in de loop van de jaren zestig werd deze vervangen door

reguliere rioleringsbuizen, die eerst op de nabijgelegen sloten maar uiteindelijk op het Nieuwe Kanaal loosden.

Boomstra maakte gebruik van deze lozingsmogelijkheid.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 47 / 48

Onderzoeksgeval Nummer 31

Beschrijving onderzoeksgeval Delftse Rubberindustrie

Categorie  Overige geselecteerde bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Rubberindustrie/ 2513

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1956-1975 Noorderwal 1

1962-1988 Droogstraat 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noorderwal 1;  De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van 20-50 m te vinden.
In 1953 werd de Delftse Rubberindustrie opgericht in de Droogstraat 15. In dit bedrijf werd tot 1961 gewerkt zonder

vergunning. Ondertussen vroeg het bedrijf vergunning aan voor op een perceel aan de Noorderwal 1. De locatie

betrof een gedeelte van de gedempte Noordergracht. In 1956 kreeg het bedrijf vergunning voor het oprichten van een

luchtballonnenfabriek. Ook werden in het bedrijf nog andere rubberartikelen, als deurmatten en badmutsen,

geproduceerd [GA Harlingen/ -85]. In 1959 en ook in 1964 vroeg het bedrijf uitbreidingsver-gunningen aan. Bij een

uitbreidingsvergunning in juni 1969 tekende de Kerkenraad van de Doopsgezinde Kerk protest aan. Zij stelde in haar

schrijven d.d. 24 juli 1969 dat ze zich kon vinden in de uitbreiding van het bedrijf mits het geen stank, geen hinderlijk

lawaai veroorzaakt en er op zondag, gelet op de kerkgang op die dag, niet werd gewerkt. In 1975 sloot de DRI het

bedrijf aan de Noorderwal 1 terwijl het pand aan de Droogstraat werd overgenomen door Latex-International. Het

bedrijf aan de Noorderwal stond lang leeg en is uiteindelijk na een brand in het begin van de negentiger jaren

gesloopt. Thans zijn op deze locatie woningen te vinden

Droogstraat 11; Afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was minder dan 20m.
In 1961 vroeg het bedrijf vergunning aan voor productie van anti-sliptapijt en glasvormen voor het maken van

luchtballonnen. Er stond in de bedrijfsruimte een weverij opgesteld om de tapijten te weven, terwijl ook een

dompelbad aanwezig was om deze te verven. Ook was er ten behoeve van de productie van de glasvormen een

glasblazerij aanwezig. Het bedrijf loosde zijn afvalwater op het gemeenteriool [GA Harlingen/I – 175].

In 1969 vroeg de DRI, die was omgezet in Delftse Rubber NV, een nieuwe Hinderwetvergunning aan voor

uitbreiding van de productie. Het bedrijf wenste behalve de al bestaande producten ook douchemutsen,

badmutsen en handschoenen te produceren. De gemeente stelde hoge eisen aan de lozing van het afvalwater. Het

water moest ontdaan zijn van latex en andere bezinkbare rubberen stoffen, de zuurgraad van het water moest

minimaal een Ph-waarde van 6.5 hebben, terwijl het sulfaatgehalte niet hoger dan 300 mg/ltr mocht bedragen en

het chroomgehalte niet hoger dan 5 mg/ltr mocht zijn [GA Harlingen/ I – 175].

In 1978 vroeg Latex-International een revisievergunning aan waarbij werd verzocht dezelfde producten te mogen

produceren. De vergunning werd geweigerd omdat door de gemeente calciumnitraat in het afvalwater werd aan-

getroffen. De gemeente trof op dat moment, behalve de vergunningweigering, geen verdere maatregelen. Wel

bleek dat er twee voorraadtanks in de bedrijfsruimte aanwezig waren, die niet in de vergunningaanvraag waren

vermeld [GA Harlingen/ I – 175]. In de periode 1978–1984 verkeerde het bedrijf in een slechte technische staat.

De vloeren en riolering verkeerden in slechte staat door het veelvuldig knoeien met zuren. Geregeld werden

chemicaliën rechtstreeks op de riolering geloosd. Althans dit was de mening van de politie die op grond van

bezwaren van omwonenden enige keren polshoogte kwam nemen[GA Harlingen/ I – 175].

Leefomgevingaspecten
Lozingen

Tot 1965 loosde het bedrijf in de Droogstraat het afvalwater op de Zoutsloot. In 1986 kreeg het bedrijf

vergunning voor het lozen op de centrale riolering [GA/Harlingen/I-175]. Bij controles bleek het afvalwater

regelmatig te hoge concentraties aan zwavelzuur te bevatten [GA Harlingen / - 175]. Omdat bij controles in 1988

weer gebreken werden geconstateerd werd het bedrijf verzocht een nieuwe vergunning aan te vragen.

Uiteindelijk sloot het in 1990.

Het bedrijf aan de Noorderwal loosde tot aan de sluiting via de riolering op de Noordergracht.

Bodem

Bodemonderzoek uitgevoerd in 1987, bevestigd door een vervolgonderzoek in 1993, op het perceel aan de

Droogstraat, toonde aan dat de bodem verontreinigd was met lood, chroom en beperkt zware metalen als kwik en

zink. Het grondwater bleek matig verontreinigd te zijn met chroom, zink en kwik. Chroom kwam hierbij als het

grootste probleem naar voren.

De bodem van het bedrijfspand aan de Noorderwal bleek matig verontreinigd te zijn met organische oplosmid-delen

en met zware metalen als lood, zink en koper. Er bleek echter geen saneringsnoodzaak te zijn.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 49

Onderzoeksgeval  Nr. 32

Ondernemer  J. C. Kooijman

Categorie   Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf voor baggerschepen 351101

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1924- heden Kanaalweg 17

Kanaalweg 17; De dichtstbijzijnde verbouwing lag op 50-150m van het bedrijfspand.
In 1924 vestigde Kooijman zich op de locatie Kanaalweg 17. Het Kanaal was de nieuwe Trekvaart Harlingen-

Leeuwarden die was gegraven in 1894. Het bedrijf was aan de noordzijde daarvan gelegen. Dit gedeelte

behoorde toen nog tot de gemeente Barradeel die dan ook de vergunning behandelde.

In de bedrijfspanden waren een plaatwerkerij, een machinebankwerkerij en een timmerwerkplaats gevestigd. De

inrichting was de locatie waar de baggerschepen van het bedrijf, de firma Kooijman was eigenlijk een baggerbe-

drijf, het noodzakelijke onderhoud ondergingen.

Volgens de stukken had Kooijman voor deze locatie in het begin geen hinderwetvergunning. Er was aan deze

zijde van het Nieuwe Kanaal nog geen bebouwing. De werf grensde aan de boomgaarden van de firma

Hoogland. In 1930 vroeg de firma vergunning aan voor haar activiteiten. Op het bedrijfsterrein werden de

smederij en de timmerwerkplaats van diverse nieuwe metaal- en houtbewerkingmachines voorzien.

In 1931 vroeg Kooijman vergunning voor uitbreiding van de scheepswerf en de machineherstelplaats en voor het

plaatsen van een afdak en een teerbak. In 1935 werd uitbreiding van de vergunning verzocht om reparatie aan

baggerschepen op de locatie mogelijk te maken. Er werden tegen al deze aanvragen geen bezwaren ingediend.

In de jaren zeventig werd de uitbreidingswijk ‘De Spiker’ in de nabijheid van de werf gebouwd. Het gebied was

ondertussen aan de gemeente Harlingen toebedeeld. De bebouwing grensde vlak aan het bedrijf. Dit leidde vrij

snel tot problemen.

Door collectieve bezwaren in 1978 verzocht de gemeente, nu de gemeente Harlingen, Kooijman een nieuwe

aanvraag voor een Hinderwetvergunning in te dienen. Het bedrijf gaf vooralsnog geen gehoor aan dit verzoek.

Opnieuw onder druk van bezwaren van omwonenden schreef de gemeente Kooijman aan om een nieuwe

vergunning bij het college in te dienen.

In 1980 was de firma daartoe bereid en vroeg een revisiehinderwetvergunning aan voor het oprichten van een

scheepswerf, annex reparatiewerkplaats met draaierij, smederij, plaatwerkerij, lasserij en timmerwerkplaats. Ook

werden op de werf schepen onder druk schoongespoten, waarna deze vervolgens werden geteerd. Op het terrein

waren verder drie ondergrondse tanks aanwezig resp.: 5.000 ltr. gasolie, 5.000 ltr. benzine en 5.000 ltr.

huisbrandolie. Het voor het teren van schepen benodigde teer stond opgeslagen in een tiental vaten van 200 ltr.

De gemeente keurde onder randvoorwaarden de vergunning goed. Bewoners maakten bezwaar tegen de

vergunning. Vooral konden ze zich niet vinden in de wijze van teren en het schoonspuiten van de schepen.

Uiteindelijk keurde ook de Raad van State de vergunning goed en stelde hiermee de gemeente in het gelijk. Het

bedrijf was echter wel gehouden aan strenge randvoorwaarden.

In 1990 bleek bij een controle van de Hinderwet dat de afvoer van bedrijfsafval niet in overeenstemming met de

Wet Chemische Afvalstoffen gebeurde. In 1991 bleek de werf van Kooijman een A-inrichting te zijn op grond

van de Wet Milieubeheer, waardoor de provincie in plaats van de gemeente bevoegd gezag werd.

Bij door de provincie uitgevoerde controles in 1991, 1992 en 1993 werden oude ondergrondse tanks verwijderd,

terwijl een nieuwe tank van 3.000 ltr. dieselolie werd herplaatst. Kooijman verkocht in 1994 de werf aan Visser

BV. Bij daaropvolgende controles gedurende de jaren 1994-1996 werden slechts kleine afwijkingen van de

vergunning geconstateerd. Het bedrijf is nog op dezelfde locatie aanwezig.

Bezwaren
In 1978 maakte een bewoner bezwaar over de ontstane verontreiniging door het onder druk teerspuiten van een

vaartuig door het bedrijf. Zijn perceel en ook zijn auto zou door de spuitactiviteiten zijn verontreinigd.

Verder werd bezwaar gemaakt over de grote hoeveelheden herbiciden die door de werf werden gebruikt voor de

onkruidbestrijding. Omdat de gemeente niet reageerde op de bezwaren van de omwonenden tekenden de

betrokken bewoners in 1979 opnieuw bezwaar aan.
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Het bedrijf diende op verzoek van de gemeente een nieuwe aanvraag voor een Hinderwetvergunning in. De

bewoners konden zich niet vinden in de randvoorwaarden die de gemeente aan de vergunning voor het bedrijf

verbond. Ze veronderstelden dat ze last zouden krijgen van teer en reinigingsstoffen als deze stoffen onder druk

werden verspoten. Ze trokken hun bezwaar niet in. Bij de behandeling voor de Raad van State keurde deze de

werkwijze van de gemeente goed maar stelde wel scherpere randvoorwaarden aan vooral de spuitactiviteiten van

het bedrijf.

In 1990 maakten de bewoners opnieuw bezwaar tegen het bedrijf. In dit geval betrof dit de mogelijke

geluidsoverlast van het bedrijf. Mede door deze nieuwe bezwaren overwoog het bedrijf tot verplaatsing over te

gaan. Om deze reden besloot het bedrijf een bodemonderzoek te verrichten. Vanaf het moment dat het bedrijf

was overgenomen en de provincie als bevoegd gezag optrad, werden door de omwonenden geen bezwaren meer

ingediend

Leefomgevingaspecten
Lozingen van afvalwater

Het in de bedrijfspanden vrijkomende afvalwater werd tot circa 1975 rechtstreeks op de Nieuwe Franeker

Trekvaart geloosd. Daarna werd geloosd op de centrale riolering via de RWZI.

Bodemproblematiek

Bodemonderzoeken uitgevoerd in 1990 en in 1992 toonden aan dat de bodem ter hoogte van de vroegere

petroleumtank en bij de opslag van teerproducten verontreinigd was met minerale olie en teer.

Nabij de werkplaats en helling werden ook verontreinigingen met minerale olie en polycyclische aromaten

geconstateerd. In 1993 werd besloten deze verontreiniging te verwijderen. Een gedeelte van een  nabijgelegen

sloot werd tijdens de bodemsanering verwijderd omdat hier ook verontreinigende stoffen werden ontdekt. Ten

behoeve van de uitgevoerde grondwaterverontreiniging was het nodig om het grondwater nog een aantal jaren te

monitoren.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 50

Onderzoeksgeval Nr. 33

Ondernemer  A.A. Hoek

Categorie  Overige geselecteerde bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Houtbewerking & houtconserveerbedrijf / 292406 &

20102

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1921- Heden Rozengracht 14-20

Rozengracht 14-20; De dichtstbijzijnde verbouwing lag op minder dan 20m van het bedrijfspand.
In 1920 vroeg Hoek een vergunning aan voor oprichting van een houtzagerij en kistenfabriek aan de

Rozengracht te Harlingen. In het bedrijf stonden diverse houtbewerkingmachines opgesteld. In een later stadium

werd het perceel aan de Rozengracht 14 bij het bedrijf betrokken.

Het bedrijf had carbolineumdompelbaden voor houtconservering in gebruik, terwijl er ook teerhokken waren

voor het zonodig teren van hout [GA/Harlingen/VI/1921/Doos 1626-705]. Tegen de vergunningaanvraag werden

geen bezwaren in gediend, terwijl ook de reguliere werkzaamheden geen bezwaren opleverden. Jarenlang werkte

het bedrijf blijkbaar zonder problemen want er zijn geen stukken gevonden.

In 1979 diende een omwonende een bezwaar in over een sterke carbolineumlucht, die waarschijnlijk werd

veroorzaakt door het dompelen van hekken en palen in de dompelbaden en het laten drogen er van.

De bezwaarmaker de heer Dijkstra, die direct naast de firma Hoek woonde aan de Rozengracht 16, klaagde over

carbolineumlucht in zijn recent aangebouwde serre. De bezwaarmaker bracht ook de Arbeidsinspectie van zijn

probleem met het bedrijf op de hoogte. D.d. 8 mei 1979 richtte de gemeente een schrijven aan Hoek om een

nieuwe vergunning bij het college aan te vragen, verder deelde zij mee dat zij genoodzaakt zou zijn het bedrijf te

sluiten indien het bedrijf niet aan hun verzoek zou voldoen [GA/Harlingen/I-315].

Hoek reageerde op deze brief met hoe de gemeente durfde te praten over sluiting na slechts een keer te hebben

gewaarschuwd. Na overleg en aanpassingen van het bedrijf werd de zaak gesust.

Maar in 1989 constateerde de gemeente dat het bedrijf ten onrechte nog steeds niet in het bezit was van een

hinderwetvergunning die alle handelingen die in het bedrijfspand werden verricht, zou dekken.

In 1990 vroeg het bedrijf vergunning voor het uitvoeren van een houthandel en kistenfabriek G.A. Hoek.

Het bedrijf handelde in vuren- en grenenhout en maakte aardappelkiembakken en landhekken. Het bedrijf had

ondertussen een groot aantal panden aan de Rozengracht in gebruik. Het betroffen de Rozengracht nrs: 12, 14,

22 en 24. In het pand 14 stond het dompelbad opgesteld. De werkplaats van het bedrijf was op nr. 24, terwijl de

overige panden als opslag werden gebruikt [GA/Harlingen/III-120].

Het bedrijf Hoek is thans nog op de locatie aan de Rozengracht te Harlingen gevestigd.

Leefomgevingaspecten
Lozingen van afvalwater

Het in de bedrijfspanden vrijgekomen afvalwater werd tot circa 1975 rechtstreeks op de Rozengracht geloosd.

Daarna op de centrale riolering.

Bodemproblematiek

Bodemonderzoeken uitgevoerd in 1990 en in 1993 toonden aan dat in de bodem ter plaatse van het dompelbad,

op bedrijfspand nr. 14, zowel de grond als het grondwater met PCA’s, fenolen en minerale olie ernstig verontrei-

nigd waren. De verontreiniging was volgens het onderzoek van 1990 te wijten aan de houtconserveringsactivi-

teiten. Het bedrijf sloot zich aan bij de Stichting BSB die het mogelijk maakte bodemsaneringen uit te voeren in

overeenstemming met de bedrijfsliquiditeit [GA/Harlingen/III-120] en [GA/Harlingen/1985/ Bodemonderzoe-

ken-Rozengracht].
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 51

Onderzoeksgeval Nr. 34

Ondernemer  J. H. Boer

Categorie  Overige geselecteerde bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Textielververij annex wasserij / 9301

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1908-1929             Zoutsloot 54

Zoutsloot 54; Het bedrijfspand lag op een afstand van minder dan 20m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
In 1908 kreeg J.H. de Boer vergunning [VI/14-04-1908/357] voor oprichting van een stoffenververij. Achter de

woning werden grote kookpotten geplaatst. Het betrof een kleine bedrijfsruimte. In 1916 vroeg De Boer

vergunning voor een was- en strijkinrichting aan [VI/30-05-1916/204]. In 1921 kreeg De Boer vergunning om de

was- en strijkinrichting uit te breiden. In het bedrijfje werd een 3 PK elektromotor geplaatst, om de machines

voor het wassen en strijken van linnengoed aan te drijven. In de inpandige bedrijfsruimte stonden twee wasketels

en een centrifuge opgesteld. Het strijken gebeurde met gasbouten [VI/15-09-1921/317].

Tegen de vergunning waren tot dan toe geen bezwaren ingediend. In 1922 dienden omwonenden echter bezwaar

in over stankhinder. Omdat de vloer niet waterdicht was, zakte het bedrijfswater, met verfstoffen en

zeeprestanten vervuild water, ter plaatse in de bodem wat op den duur, dit omdat het afvalwater niet goed kon

wegstromen, aanleiding tot stankhinder gaf.

In 1923 vroeg de heer K. Koster, die het bedrijf had overgenomen, vergunning [VI/02-08-1923(352)] aan voor

het plaatsen van een kolen gestookte stoommachine. Omwonenden dienden bezwaren bij de gemeente in. De

bezwaren vloeiden voort uit de stank die de wasserij, geen stoffenververij meer, door haar afvallozingen

veroorzaakte. Na verdere bezwaren van omwonenden op dit punt verplichtte de gemeente het bedrijf om haar

afvalwater via een nog aan te leggen leiding op de riolering te lozen zodat het naar de Zoutsloot kon worden

afgevoerd. De omwonden bleven echter problemen met dit bedrijf houden. In het bijzonder bereikten B & W

regelmatig bezwaren betreffende roetuitstoot en roetneerslag. In 1929 besloot het bedrijf te verhuizen naar de

Midlumerlaan 11.

Nadat het een tijdje ongebruikt was geweest, werd het pand aan de Zoutsloot 54 van1935-1965 gebruikt als

timmerwerkplaats door de firma D. van Hettema (KvK-dossier 03914 [1916-1965], wasserij).

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoeken:

Voor zover bekend is op de locatie geen bodemonderzoek uitgevoerd.

Lozing afvalwater:

Het afvalwater bleef door een slecht aflopende vloer geruime tijd in de wasserij staan. Pas in 1923 werd er op

toegezien dat een goede riolering werd aangelegd en het afvalwater naar de Zoutsloot werd afgevoerd. In 1965

1970 kreeg de Zoutsloot een nieuwe riolering waardoor het afvalwater van de diverse percelen naar de

Noordooster Stadsgracht werd afgevoerd.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 52

Onderzoeksgeval Nummer 35

Ondernemer  B. Koster

Categorie   Overige geselecteerde bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Was- en strijkinrichting / 930110

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1930-heden             Midlumerlaan 11

Midlumerlaan 11; De bedrijfspanden lagen op een afstand van 20-50m van de dichtstbijzijnde

bebouwing.
D.d. 12 mei 1930 werd aan de Firma B. Koster & Co. vergunning verleend voor de oprichting van een wasch- en

strijkinrichting ‘wasserij 'De Bleek’ aan de Midlumerlaan 11. De wasserij grensde direct aan de stadsgracht. In

de bedrijfsruimte waren ondergebracht, een autogarage, een expeditieruimte, een sorteerruimte, een mangel- en

strijklokaal, een was- en centrifugeerlokaal, een ruimte met droogcoulissen, een machinekamer en een ketelhuis.

De wasserij was voorzien van een schoorsteen van 20 meter hoog. Tegelijkertijd werd bij gemeentewerken

vergunning gevraagd voor de aanleg van een riool. Door dit riool werd het afvalwater van de wasserij naar de

stadsgracht afgevoerd. De riolering was gemaakt van gresbuizen.

Tegen de vergunning werd bezwaar aangetekend door dhr. O. Houwink die aan de Midlumerlaan 18 woonde.

Dhr. Houwink vreesde hinder te ondervinden van rook en roetneerslag. Tijdens de hoorzitting weerlegde de

gemeentearchitect zijn argument door op te merken dat de 20 m. hoge schoorsteen voor hem zeker, hij woonde

er gewoon te dicht bij, geen hinder zou betekenen omdat de rook uit de schoorsteen over hem heen zou weg

waaien. De gemeentearchitect had wel moeite met de afvalwaterlozing. Hij was van mening dat deze minimaal

moest worden voorzien van een filter voor vaste stoffen en een zuivering voordat het water via de gracht kon

worden geloosd. Hij schreef het bedrijf dan ook voor een bezinkput te bouwen voor kering van de vaste stoffen

en dat deze vervolgens regelmatig moest worden geleegd.

De jaren daarop kreeg het bedrijf uitbreidingsvergunningen in 1935, 1937, 1944, 1947, 1960, 1971, 1980 en

1983. Voor zover bekend werd tegen deze uitbreidingen nooit bezwaar aangetekend. Het bedrijf bood werk aan

een dertigtal medewerkers. Gedurende deze periode veranderde het een aantal keer van eigenaar. Volgens het

Handelsregister werd per 21 maart 1944 de Stoomwasserij De Bleek overgenomen door J.O. van der Schoot.

[Dossier 010678]. In 1960 werd de wasserij overgenomen door Fa. L. van Raan en Zonen te Leeuwarden

[Dossier 010678 en 001011]. Anno 1990 heeft het bedrijf de naam Raan-Nortex.

Leefomgevingaspecten
Lozing afvalwater:

Aan de lozing van het afvalwater op de stadsgracht werden in de vergunning van 1930 enkele eisen gesteld,

overeenkomstig de wens van de stadsarchitect in 1930 (zie hierboven). Het spoel- en afvalwater van de wasserij

moest worden verzameld in verzamelkolken, die via een ondergronds riool in verbinding met de stadsgracht

moesten staan. In de riolering moest een bezinkput worden aangebracht, die van tijd tot tijd moest worden

geleegd. Op de bouwtekening is alleen een betonnen goot te zien die het water naar de gracht afvoerde.

In 1937 werd een nieuwe aan- en afvoerleiding gebouwd, waarlangs het water uit de gracht werd gehaald en

vervolgens weer op de stadsgracht werd geloosd. Tot circa 1980 was rechtstreeks op de gracht geloosd. Het

bedrijf loosde op twee plaatsen, direct op de stadsgracht, ten zuidwesten van de bebouwing en tevens op de sloot

aan de noordzijde van de bebouwing. Deze sloot is inmiddels gedempt. In een later stadium werd de afvallozing

van het bedrijf aangesloten op de riolering. Het bedrijf had een Wvo-vergunning voor de lozing van bedrijfsaf-

valwater. De locatie was door de eigenaar (Gem. Harlingen) in erfpacht afgegeven aan Wasserij Van Raan bv,

Midlumerlaan 11, Harlingen.

Bodemonderzoeken:

Voor zover bekend zijn op de locatie geen bodemonderzoek uitgevoerd.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 53

Onderzoeksgeval Nr. 36

Beschrijving onderzoeksgeval Gebr. J. en P. van der Meer

Categorie  Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepsreparatiebedrijf/ 151102

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1949-1949 Zuiderhaven 51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuiderhaven 51;   De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m te vinden.
D.d. 22 november 1949 vroegen de Gebr. J. en P. van der Meer vergunning aan voor het oprichten van een

scheepsreparatiebedrijf aan de Zuiderhaven 51. Tegen de vergunningsaanvraag werden door de volgende personen

bezwaar aangetekend:

Naam Adres Beroep&betrokkenheid Status Reden bezwaar

G. Van der Leest

namens o.a. dhr.

Bloem en vele anderen

Zuiderhaven Buur 4 en 5 Geluidshinder

Het lassen stoort de ontvangst

van de radio en het electrisch

licht. Een dergelijk bedrijf

hoort niet in de stad.

Mej. J. Van der Hoek Zuiderhaven Idem 4 Vreest verhoging

verzekeringspremie;

Ook is ze bang dat haar

bovenbewoner vertrekt.

• Status werd aangegeven volgens § 2.4; tabel 2 betreffende de sociale gelaagdheid.

De gemeentearchitect en ook de arbeidsinspectie adviseerden negatief over deze aanvraag. Beide adviseurs

gaven aan dat een dergelijk bedrijf niet op deze plaats in de stad thuis hoorde.

D.d. 25 mei 1951 berichtte het college de Gebr. Van der Meer dat zij de door hen gevraagde hinderwetvergunning op

basis van deze adviezen had geweigerd.

Deze weigering is op zichzelf genomen vreemd. De gemeente verleende namelijk in deze periode vergunningen voor

dezelfde bedrijfsactiviteiten op vergelijkbare locaties. Een voorbeeld hiervan is de firma Nauta aan de Noorderhaven.

Beide bedrijven liggen tussen de bebouwing nabij de haven.

Het verschil van het bedrijf Nauta met het geweigerde bedrijf van de Gebr. Van der Meer was dat deze tegenover de

scheepswerf Welgelegen lag.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 54

Onderzoeksgeval Nr. 37

Beschrijving onderzoeksgeval H. Broersma

Categorie  Steenwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Tegelfabriek / 2630

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1925-1932 Rozengracht 24-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozengracht 24-26; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m te vinden.
In 1925 vroeg H. Broersma vergunning aan voor oprichting van een ‘Bazaltinetegelfabriek’ in zijn bestaande

loods. Ten behoeve van de productie van de tegels werden achter in de loods enkele machines geplaatst

[RA/DGAHW /Doos 37 / I – 153]. Het bedrijf was rond 1932 gestopt met de productie.

Er werden nooit bezwaren tegen deze vergunning ingediend, terwijl ook tijdens de werkzaamheden van het

bedrijf nooit bezwaren zijn binnengekomen.

Leefomgevingaspecten
Bodem

In 1994 werd, omdat men vermoedde dat de bodem verontreinigd was, een bodemonderzoek op de locatie

uitgevoerd. Aangetoond werd dat de bovengrond verontreinigd was met lood en met minerale olie. Daarnaast

hing er in het perceel een typische terpentijngeur die door de onderzoekers in verband werd gebracht met de

voormalige werkzaamheden van het bedrijf. Deze geuremissie kan daarnaast ook ontstaan zijn door voormalige

bedrijfsactiviteiten die werden uitgevoerd aan het achtergelegen Wasbleekplein [Ga Harlingen/1985-/ Bodem-

onderzoeken Rozengracht].

In 1995 werd een saneringsplan opgesteld en werd de met lood verontreinigde grond tijdens een sanering in

1995/1996 verwijderd.

Lozing Afvalwater:

Het afvalwater van de woningen en bedrijven werd rechtstreeks geloosd op de Rozengracht.

Locatiebezoek:

Op de locatie staat momenteel een woning.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 55 en 56

Onderzoeksgeval Nummer 38a en 38b

Beschrijving onderzoeksgeval C. van der Schoot & Zn.

Categorie  Overige bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Tapijt- en vloerkledenfabriek / 175102

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): Droogstraat 3-5 1946-1959

Kimswerderweg 21 1959-circa 1975
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Droogstraat 3-7;    De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van minder dan 20m te vinden.
In 1946 vroegen de Gebroeders Van der Schoot een Hinderwetvergunning aan voor het inwerkinghebben van

een kokosmatten- en Japansemattenfabriek op de locatie Droogstraat 3-5. De familie Van der Schoot was

verbonden met fabricage van matten want volgens de Harlinger Courant vestigde in 1897 J. van der Schoot, een

handelaar in klompen, matten, borstels, etc, zich aan de Hoogstraat 56 in Harlingen. Dit bedrijf verhuisde

in 1900 naar de Voorstraat 38.

De mattenfabriek draaide al enige tijd zonder de vereiste vergunning op de locatie. In het bedrijf werd de vanuit

de tropen aangevoerde grondstof kokos tot matten verwerkt. Daartoe stonden in het bedrijf machinale en

handweefgetouwen, vier klossenrekken, omwikkelgestellen, haspels, penmachines, spoelmachines en een

Japansemattenmachine opgesteld. De kokosmatten werden na vervaardiging geverfd, waarvoor in een aparte

ruimte twee verfvaten en een verfkuip stonden opgesteld. De kokos werd niet in het bedrijf zelf gereinigd, maar

klaar voor gebruik aangeleverd en in een magazijn opgeslagen. Voor de aanvoer van warm water stond in het

bedrijfspand een lage drukketel opgesteld.

Omdat de inrichting van het bedrijf niet aan de vereisten van de Arbeidswet voldeed, werd het verlenen van een

vergunning enige malen verdaagd, maar bleef het bedrijf vooralsnog wel in werking.

In 1954 vroeg het bedrijf Van der Schoot een vergunning aan voor het oprichten van een nieuwe fabriek aan de

Kimswerderweg 21. Waarschijnlijk was toen de productie aan de Droogstraat beëindigd. Wel bleef de

benedenverdieping van het pand als opslagplaats in gebruik [Ryksargyf Fryslân/DGAHW/Doos 39/XV-b/304].

Uit de vergunning verleend aan de Delftse Rubberindustrie op Droogstraat 9-11, bleek dat in 1961 de percelen

aan de Droogstraat 5 en 7 als opslagplaats in gebruik waren. Niet bekend is welke goederen werden opgeslagen.

Waarschijnlijk betrof dit kokosmatten en tapijten. De panden waren namelijk in 1961 nog altijd eigendom van de

Gebr. Van der Schoot. De bovenverdiepingen zijn thans in gebruik als woning [Ga Harlingen/Hinderwet-

oud/175].
Droogstraat 5

Het perceel, Droogstraat 5 was vanaf de tweede helft van de 19
e
 eeuw in gebruik voor diverse nijverheids-

vormen. Onder andere vanaf 1878 door de teer- en pekhandel A. Fontein [GA Harlingen/IS 1878/doos 1484/353]

voor een pekkokerij. Op het terrein was een pekhok aanwezig waarin pek werd gesmolten.

In 1920 werd voor de locatie een hinderwetvergunning aan A. Blok verleend voor het wassen en drogen van

aardappelen en groenten en het bereiden van veevoeder in het perceel Droogstraat 3-7. Uit de vergunnings-aanvraag

kwam naar voren dat aan het bedrijf in 1918 een proefvergunning was verleend voor één jaar.

In de werkplaats stond een oliemotor opgesteld voor aandrijving van de aanwezige machines. Ter afvoer van het

was-, schrob- en afvalwater waren meerdere bezinkputten aanwezig, die afwaterden op de achtergelegen Zoutsloot.

Brandstof voor de oliemotor, waar apart een vergunning voor was, stond in grote hoeveelheden in het perceel

opgeslagen [GA Harlingen/IS 1920/Doos 1620/108].

Vanaf 1930 werd het pand, eigenlijk meer de samengevoegde panden Droogstraat 3 tot en met 7 (overigens zonder

bouwvergunning naar het schijnt), in gebruik genomen door de suikerwerkenfabriek van Kraton. Dit bedrijf lijkt tot

1938 het pand in gebruik te hebben gehad.

Leefomgevingsaspecten

Bodemonderzoek

Op de locatie hebben in ieder geval sinds 1878 diverse mogelijk bodemvervuilende activiteiten plaatsgevonden,

zoals: de peksmelterij en handel in teer en pek, de opslag van een aanzienlijke hoeveelheid petroleum voor het

aandrijven van de machines, gevestigd in 1918 en de kokosmatten en Japansemattenfabriek, waarbij vooral het

verven van de matten tot bodemverontreiniging kan hebben geleid. Voor zover bekend is op de locatie

Droogstraat 3-7 tot op heden nog geen bodemonderzoek uitgevoerd.

Lozing Afvalwater:

Het afvalwater van het bedrijf en de bovenwoningen werden met behulp van riolering rechtstreeks op de

Zoutsloot geloosd.
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Locatiebezoek april 2003

Het pand betreft een bedrijfslocatie met daarboven een woning.

Kimswerderweg 21; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van 50-150m te vinden.
In 1959 kreeg de firma Van der Schoot en Zn. een Hinderwetvergunning voor een tapijt- en vloerkledenfabriek

aan de Kimswerderweg 21. Het bedrijf was gevestigd in barakken die in de tweede wereldoorlog door de

bezetters waren gebruikt. Waarschijnlijk had het bedrijf jaren zonder vergunning gewerkt want uit de bronnen

(Wijga, 1954) bleek dat het bedrijf al vlak na de oorlog in de betreffende panden aan de Kimswerderweg 21 was

gevestigd. Deze panden had het door bemiddeling van het gemeentebestuur verkregen.

De vezel die werd bewerkt is afkomstig van de kokosnootbolster, die uit tropische landen werd geïmporteerd.

Hier werd garen van gewonnen, dat na chemische reiniging werd geverfd met anilinekleurstoffen. Behalve in

kokosmatten handelde het bedrijf verder in zogenaamde China-matten. Het bedrijf sloot in de jaren zeventig,

wanneer is niet precies bekend, zijn poorten. Tegen het bedrijf werden voor zover bekend geen bezwaren

ingediend.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek

Voor zover bekend is er geen bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie.

Lozing Afvalwater:

Het afvalwater van het bedrijf werd met behulp van riolering op nabij gelegen watergangen geloosd.
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Periode B, 1920-1970

Onderzoekslocatie Nr. 57

Onderzoeksgeval Nr. 39

Beschrijving onderzoeksgeval Gemeentelijke vuilstortplaats

Categorie  Overheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Vuilstortplaats / 90023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1920-heden Westerzeedijk 7-9-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Westerzeedijk 7-9-11; De dichtstbijzijnde bebouwing was op een afstand van 50-150m te vinden.
Aan de Zuidergrachtswal was vanaf 1870 de fecaliënbergplaats gevestigd van de gemeente Harlingen. Vanaf

circa 1920 werden de sloten, de Zuidergracht en het zogenaamde Balkland met huisvuil gedempt en opgehoogd.

Ook werd daar bagger gestort afkomstig uit de stadsgrachten. De oorspronkelijke fecaliënbergplaats werd later

het thans nog bestaande terrein van de gemeentelijke reinigingsdienst waar diverse werkplaatsen en een vuilver-

brandingsoven stonden.

Uit de dossiers kon het volgende worden afgeleid:

In 1926 vroeg de Bataafsche Import Maatschappij voor de plaatsing van een ondergrondse tank voor 4.000 liter

benzine met pomp op het terrein van de gemeentereiniging. De tank werd bij de wagenloods geplaatst [GA

Harlingen/IV/Hinderwet 1926-13]. Vanaf 1928 werden de oorspronkelijke houtkolken dichtgestort met huisvuil.

Dit betrof de houtkolken direct ten oosten van het reinigingsterrein. Vanaf 1950 werd het huidige parkeerterrein

ten zuiden van de gemeentereiniging volgestort. Ook de sloten in het zogenaamde Balkland werden met meestal

verbrand huisvuil volgestort [GA Harlingen/1985-/Bodemonderzoeken Westerzeedijk].

De hinderwetvergunning werd verschillende keren uitgebreid ten behoeve van de brandstofvoorziening.  Zo

werd de handpomp vervangen door een elektrische pomp (1960) en in 1961werd een tank voor 6.000 liter

benzine op het terrein van de gemeentereiniging aan de Zuidergrachtswal 2 bijgeplaatst [RA/DGAHW.Doos

37/V-73].

In 1965 vroeg de gemeente een hinderwetvergunning voor het dempen van het westelijke gedeelte van de

Zuidergracht met huisvuil en het oprichten van een afvalstortgebouw voor de gemeentereiniging. Het afvalstort-

gebouw diende voor het storten van afval in de treinen van de VAM [GA/Harlingen/VI-221].

Uit een brief van het Staatstoezicht op de volksgezondheid uit 1971 blijkt dat op het reinigingsterrein sinds 1958

al afval was gestort. Er werden fecaliën en aardolieproducten gedeponeerd. Hiervoor was geen vergunning

verleend. De gemeente vroeg alsnog vergunning aan voor de verbrandingsoven en voor opslag van afgewerkte

olie met een bovengrondse tank [GA/Harlingen/VI-221].

In 1979 werd vergunning gekregen (Shell) voor vervanging van de bestaande 2.000 liter tank voor benzine door

een 6.000 liter ondergrondse tank voor dieselolie. Hierbij werd het terrein opnieuw ingericht, waarbij loodsen

werden afgebroken en nieuwe werden gebouwd [GA Harlingen/VI-221]. De gemeentelijke vuilverbrandings-

oven werd in 1985 gesloten.

De gemeente vroeg in 1986 vergunning voor een werkplaats, stalling, opslagplaats en overslagstation op de

percelen Westerzeedijk 7-9-11. Behalve de reinigingsdienst, vestigde de brandweer zich op het terrein en werd er

een opslag voor klein chemisch afval opgericht [GA Harlingen/III-33]. In 1994 volgde een vergunningsaanvraag

in het kader van de Wet Milieubeheer voor een  werkplaats, stalling en opslag aan de Westerzeedijk 7-9-11 [GA

Harlingen/III-33].

Leefomgevingsaspecten
Bezwaren:

Van oudsher was het de gewoonte om op gemeentelijke vuilstortplaatsen brandbaar afval te verbranden. De naam

‘asland’ voor de gemeentelijke stortlocatie is daarvan vermoedelijk afkomstig. Van de gemeentelijke stortplaats van

Harlingen is bekend dat het afval zo veel mogelijk direct werd verbrand. Dit gebeurde in de open lucht. De stank van

het gestorte vuil en vooral de rook vormde een bron van hinder voor de omwonenden. In de jaren zestig van de 20
e

eeuw hebben de sportverenigingen die gebruik maakten van de vlak naast de stortplaats gelegen sportvelden

regelmatig de gemeente gewezen op deze onprettige situatie. Ook de nabij gelegen wijk, Plan Zuid, diende meerdere

keren bezwaren in bij de gemeente over de hinder van de vuilstortplaats. De rook- en stankhinder van de stortplaats

veroorzaakte echter geen massale bezwaren.

Bodem:

Door Ingenieurs Bureau Oranjewoud werd in 1985 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op de

voormalige huisvuilstort van de gemeente. Er werden diverse vormen van verontreinigingen aangetroffen.

Aangetoond werd dat in de vroegere houtkolken en op het sportterrein door de gemeente tot circa 1950 huisvuil
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werd gestort [GA Harlingen/1985-/Bodemonderzoeken Westerzeedijk]. Door een saneringsonderzoek in 1991

bij de sportvelden, ook uitgevoerd door het Ingenieurs Bureau Oranjewoud, werden de eerdere resultaten

bevestigd. Er werd nu ook veel puin en dergelijke geconstateerd. Dit puin kon niet in verband worden gebracht

met de daar vroeger gevestigde bedrijven als tegelbakkerijen, wasserijen, etc, [GA Harlingen/1991-

/Bodemonderzoeken Westerzeedijk].

Een in 1996 uitgevoerd verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van KCA-depot toonde beperkte

verontreinigingen aan [Ga Harlingen/1991-/Bodemonderzoeken-Westerzeedijk]. De voormalige stortplaats is

wel opgenomen in het provinciale project Nazorg Voormalige stortplaatsen (NAVOS), waarbij verspreiding van

stoffen via een monitoringsprogramma in de gaten wordt gehouden. Het NAVOS onderzoek toonde aan dat tot

dusver via de grondwaterstroming, die oost/zuidoostelijk is gericht, een beperkt aantal stoffen zich verspreidt. De

laatste meting van 1 oktober 2001 liet zien dat zink, lood, arseen en een aantal organische stoffen in beperkte

mate verhoogd in het grondwater voorkwamen.

Lozing Afvalwater:

Tot 1987 loosde het terrein van de reinigingsdienst haar afvalwater rechtstreeks op het nog open gedeelte van de

Zuidergracht, dat in verbinding stond met de Bolswardervaart. In 1994 werd een WVO-vergunning van het

Waterschap Friesland gekregen voor het lozen van spoelwater en waswater via de riolering en de RWZI op de

Achlumervaart [GA Harlingen/III-33].

Locatiebezoek:

Op de locatie staan nu de gebouwen van de reinigingsdienst en zijn een groot parkeerterrein en sportvelden

aangelegd.
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Bijlage 4.4

Onderzoeksgevallen

Periode C

         

      1970-2000
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 58

Onderzoeksgeval Nr. 40

Beschrijving onderzoeksgeval Flexoplast
Categorie  Overige bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Kunststofverwerkende fabriek / 252

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locatie(s): 1961 – heden Industrieweg 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industrieweg 1; De dichtstbijzijnde bebouwing lag op 50-150m van het bedrijfspand.
In 1961 vroeg de Industrie- en Handelsonderneming Flexoplast vergunning aan voor oprichting van een fabriek voor

vervaardiging van plasticverpakkingsmateriaal. Het afvalwater van het bedrijf zou via de sloot, die in verbinding

stond met het kanaal, worden geloosd [GA Harlingen / I – 39]. Deze vergunning werd aangepast in 1967.

Het bedrijf werd in de periode 1968-1988 regelmatig uitgebreid. Achtereenvolgens werden een isopropyltank

van 6.000 ltr, een ondergrondse tank van 3.000 ltr. oplosmiddel en twee ondergrondse tanks van wel 10.000 ltr.

alcohol bijgeplaatst.

In 1980 vroeg Flexoplast een uitbreidingsvergunning om de inrichting van de fabriek uit te breiden in oostelijke

richting. Bij al deze uitbreidingen werd door omwonenden geen bezwaar, zowel schriftelijk als mondeling,

ingediend.

Bij een controle in 1991 bleek dat het bedrijf de voorschriften van de Hinderwetvergunningen slecht naleefde.

Dit was ook de reden waarom aan het bedrijf werd verzocht een bodemonderzoek te doen.

In  1992 werd aan Flexoplast weer een uitbreidingsvergunning verleend. Hierbij werd het perceel aan de

Hermesweg 2, waarop een opslagloods werd geplaatst, in gebruik genomen [GA Harlingen/III-326].

In 1995 werd aan het bedrijf een nieuwe milieuvergunning ìn het kader van de Wet Milieubeheer verleend, maar

deze is niet in het dossier aangetroffen [GA Harlingen III-326].

Leefomgevingaspecten
Lozingen

Aanvankelijk loosde het bedrijf haar afvalwater op een sloot in de directe omgeving van het bedrijf (1961). Na

de aanleg van de gemeentelijke riolering loosde het tot 1987 afvalwater via deze riolering op het

Van Harinxmakanaal en daarna op de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Aan het bedrijf werd een WVO-vergunning verleend voor de lozing van bedrijfsafvalwater [WVO-vergunning

124].

Bodemonderzoek

In een door het adviesbureau Tauw uitgevoerd indicatief bodemonderzoek in 1990 werd geconstateerd dat zowel

in de bodem als in het grondwater interventiewaarden werden overschreden voor zowel zware metalen als

aromatische koolwaterstoffen. Nabij een tweetal septic-tanks werden verhoogde gehalten aan wateroplosbare

oplosmiddelen, zoals ethanol en aceton waargenomen. Hierbij werd geadviseerd om deze te verwijderen. Om

deze sanering uit te voeren sloot het bedrijf zich aan bij de Stichting Bodemsanering Bedrijven (afgekort ook wel

BSB genoemd ). Hierdoor werd het mogelijk de bodemsanering te verrichten in een aangepast tempo. Het is mij

niet bekend of de bodemsanering al is uitgevoerd.

Locatiebezoek.

Het bedrijf is nog op de locatie aanwezig.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 59

Onderzoeksgeval Nr. 41

Ondernemer  P.A. Smilde

Categorie  Vleesverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Slachterij / 151110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1981- 1996 Hermesweg 1

Hermesweg 1; De bedrijfspanden lagen op een afstand van 50-150 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
D.d. 19 februari 1964 verplaatste de gemeentelijke slachtplaats zijn activiteiten deels naar de Hermesweg 1.

Tegen de hiervoor ingediende aanvraag voor een Hinderwetvergunning werd door omwonenden en nabij gelegen

bedrijven geen bezwaar aangetekend.

Op 5 november 1981 kreeg Smilde een Hinderwetvergunning voor oprichting van een slachterij aan de

Hermesweg 1. Tegen de vergunningsaanvraag werden ook geen bezwaren ingediend.

Uitgevoerde ambtelijke controles gaven aan dat jarenlang in overeenstemming met de vergunning werd gewerkt.

Bij een ambtelijke controle d.d. 18 december 1990 werd geconstateerd dat een gedeelte van het pand niet werd

gebruikt door Smilde maar door dhr. J. de Witte. Omdat De Witte in dat gedeelte slachtactiviteiten uitvoerde die

niet in overeenstemming met de verleende vergunning waren, werd De Witte verzocht daarvoor zelf een

vergunning aan te vragen bij de gemeente. D.d. 8 juni 1994 verzocht de gemeente opnieuw aan, zowel Smilde

als aan De Witte, om een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen.

Bij een ambtelijke controle d.d. 18 augustus 1994 in verband met een mogelijke verkoop werd een beperkte

olieverontreiniging op de locatie ontdekt.

Het laatste bericht is dat de gemeente d.d. 29 april 1996 de beide firma’s verzocht de vergunning in te laten

trekken omdat bij een aantal controles was geconstateerd dat er geen enkele activiteit werd waargenomen in de

bedrijfspanden. Het perceel werd onder nummer Fr. 0560068 op verzoek van de gemeente als verdachte locatie

toegevoegd aan het provinciale bodemsaneringsprogramma.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek

De locatie werd als verdachte locatie in het provinciale bodemsaneringsprogramma opgenomen.
Lozing afvalwater

Uit de gegeven stukken viel dit niet vast te stellen.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 60 en 61

Onderzoeksgeval Nr. 42a en 42 b

Ondernemer  J. Haitsma

Categorie  Steenbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Betonwarenfabriek / 26611

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1934-1995 Kanaalweg 14

1973-1995 Industrieweg 2

Kanaalweg 14; De dichtstbijzijnde bebouwing was te vinden op een afstand van minder dan 20 m.
Aanvankelijk gelegen aan het begin van de Oude Trekvaart, als vervolg op het bedrijf van Van Hulst, breidde het

bedrijf geleidelijk uit langs het in 1894 gegraven kanaal.

In 1995 nam de firma Spaansen Beton de firma Haitsma over. Het bedrijfsperceel had een grootte van 3 ha. en

werd begrensd door de Nieuwe Rijksweg, de tuinen van de aan de Kanaalweg aanwezige woonhuizen en de

gedempte Oude Trekvaart. Aan de zuidzijde van de Oude Trekvaart werd in de zestiger jaren een lagere school

voor christelijk onderwijs gebouwd. Omdat veel grondstoffen zand, cement, grind, etc, per schip werden

aangevoerd, werden transportbanden naar het bedrijf gebouwd over de Kanaalweg.

Al in de zeventiende eeuw begon men langs de Franeker Trekvaart bij de Koningsbuurt op bescheiden schaal

dakpannen te bakken (Faber, 1973). In de loop van de tijd vestigden zich verschillende panwerken zoals die van

Fontein, Van der Meulen, Weissenbach en Van Hulst (Haitsma) langs de Oude Trekvaart. Deze Oude

Trekvaart, ook wel de Franeker of Leeuwarder Trekvaart genoemd liep richting Franeker. In 1894 werd door de

Provincie een nieuw kanaal gegraven. De langs dit kanaal lopende weg werd de Kanaalweg genoemd.

In 1939 nam Haitsma de dakpannenfabriek aan de Oude Trekvaart over van Van Hulst. In 1954 had Haitsma

plannen om de dakpannenfabriek te vernieuwen en de oude ovens te vervangen door een moderne ringoven met

twaalf kamers. Omdat dit niet economisch haalbaar bleek, werd het panwerk in 1961 gesloten en in 1963

afgebroken om plaats te maken voor uitbreiding van de betonfabriek (Jong, 1998).

Onder de naam van Van Hulst vroeg Haitsma vergunning aan voor het plaatsen van enkele elektromotoren. Deze

motoren werden gebruikt om de kolengestookte ovens te voorzien van steenkool. Het bedrijf had meerdere

kolenopslagen [ RA/DGAGW/Doos 37/I-24].

In 1959 vroeg Haitsma vergunning aan om het bedrijf uit te breiden met een betonwarenfabriek. Een aantal

omwonenden tekende bezwaar aan tegen deze vergunning. Het betrof de volgende personen:

Naam Adres Betrokkenheid Status* Reden bezwaar

Fam. Nobels Kanaalweg 30 Buur 3 Stofhinder

Wed. de Jong- v/d Berg Kanaalweg Buur 4 Idem

IJ. Jellema Idem Buur 4 Idem

G. De Vries-Hoekstra Idem Buur 4 Idem

J. van der Wijk Idem Buur 4 Idem

J. Runia Idem Buur 4 Idem

Jorna Oude Trekweg Buur 3 Idem

*Dit betrof bewoners met kleine woningen; geschatte status klasse 3, of 4 (zie hoofdstuk 2)

Ze maakten vooral bezwaar tegen het stuiven van de grondstoffen als zand en cement. In overleg werd bepaald

dat er eerst een proef zou worden uitgevoerd alvorens een vergunning zou worden verleend. De Arbeids-

inspectie ging zonder proef akkoord met de aanvraag. Omdat de proef uitwees dat het stuiven van grondstoffen

beperkt plaatsvond, werd de vergunning verleend [GA/ Harlingen/ Dossier gemeentewerken mbt Haitsma ].

In 1963 vroeg het bedrijf vergunning aan voor uitbreiding van de inrichting voor het produceren van betonnen

heipalen. Het oorspronkelijk naastgelegen kassenbedrijf werd bij het bedrijfsperceel getrokken. Tegen het

verzoek tot uitbreiding werd, omdat hij geluidshinder en elektrische storing verwachtte, d.d. 5 juni 1963

schriftelijk bezwaar aangetekend door de heer Zeldenrust. Als het tegendeel kon worden aangetoond dan zou hij

zijn bezwaar tegen de vergunning intrekken. Tijdens de hoorzitting over dit verzoek tot uitbreiding werden geen

mondelinge bezwaren ingebracht.

In 1965 volgde een verzoek tot plaatsing van een tank voor vloeibaar propaan op het bedrijf. Schriftelijk werd

bezwaar aangetekend door vertegenwoordigers van de Christelijke lagere school Willem Lodewijk in casu  dhr.
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G de Wit lokaal voorzitter Christelijk Basisonderwijs en de heer P. de Jager hoofdonderwijzer van de Willem

Lodewijk-school. Hoe verder met deze klacht is omgegaan, is niet uit de stukken te herleiden [GA Harlingen/ I –

45]. In 1967 volgde een verzoek tot aanleg van een cementpersleidingsinstallatie [GA Harlingen / I – 45].

Meerdere klachten waren binnengekomen over stofoverlast d.d. 31 mei 1978. De gemeente vond de bezwaren zo

ernstig dat het bedrijf werd verzocht om binnen 4 weken een nieuwe aanvraag in te dienen. D.d. 30 juni 1978

werd een nieuwe aanvraag ingediend. Tegen deze aanvraag werd bezwaar ingediend door de jachtwerf ‘De

Waddenzee’ die tegenover Haitsma aan het Kanaal was gevestigd. De werf was bang voor stofoverlast.

Bij controlebezoeken in 1989 en maar ook in 1992 van de provincie (de vergunningverlening was naar de

provincie overgegaan) bleek dat het bedrijf niet handelde in overeenstemming met de voorschriften voor

olietanks en chemicaliën. Er ontbraken vloeistofdichte bakken terwijl van ondergrondse tanks geen

keuringscertificaten beschikbaar waren. Ook waren op het terrein meerdere vaten zonder bescherming aanwezig

[GA Harlingen/ I – 45].

Industrieweg 2; De dichtstbijzijnde bebouwing was te vinden op een afstand van 50-150m.
Deze locatie is gelegen op het industrieterrein aan de oostkant van Harlingen. Dit industrieterrein ontstond in 1951

na graven van een verbindingskanaal tussen de Nieuwe Franekertrekvaart met het Van Harinxmakanaal.

De firma Haitsma Bouwindustrie b.v. vroeg in 1973 vergunning aan voor oprichting van een bedrijf voor de

productie van bewapeningskorven van heipalen. Het was de bedoeling dat hier betonstaal en aanverwante

producten voor heipalen werden geproduceerd [GA Harlingen/ I- 267].

In 1984 volgde een vergunningsaanvraag voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten met een productie-unit voor

kunststofkozijnen, ramen en deuren [GA Harlingen/ I -6].

In 1992 vroeg het bedrijf vergunning aan voor de tijdelijke vestiging van een polyester- en kunststofbetonfabriek

op het perceel Industrieweg 2a. De vergunning werd voor twee jaar verleend in 1993. In het bedrijf werden

bouwproducten gefabriceerd van kunstbeton en gewapend polyester. De vergunning gaf aan dat als grondstoffen

werden gebruikt: zand, pigmentpoeder en peroxide. De voor het proces benodigde onverzadigde kunsthars was

opgeslagen in een 9.000 ltr. tank. Om deze tank bij te vullen was opslag van 2.000 kg. hars in drums aanwezig.

Tevens werden hier vaten opgeslagen met methyleenchloride, die als reinigingsmiddel werd gebruikt [GA

Harlingen/ III- 152]. Uit de stukken bleek dat Haitsma in 1994 ook haar activiteiten beëindigde op dit perceel.

Het perceel en de panden werden overgenomen door het visconservenbedrijf Severnside  (Zie onderzoeksgeval

46 firma Lenger)

Leefomgevingaspecten

Bodemonderzoek

Op het perceel uitgevoerd bodemonderzoek toonde aan dat deze matig verontreinigd is met minerale olie die

geen beletsel vormde voor het gebruik van het perceel [GA Harlingen/1995- /Bodemonderzoeken Industrieweg].
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 62

Onderzoeksgeval Nr. 43

Ondernemer  H.S.  Oswald

Categorie  Steenbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Tegelzetterij / 2630

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1983-heden Voorstraat 84

Voorstraat 84;  De bedrijfspanden lag op een afstand van 20-50m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Op deze locatie was vanaf 1924 de drukkerij R.Oudenboon gevestigd. Hier werden behalve de Harlinger Courant

ook boeken en handelszaken gedrukt [GA Harlingen/1924/Doos 1637-182]. In 1965 vroeg de drukkerij, die toen

Flevodruk heette, een nieuwe vergunning aan om de activiteiten uit te mogen breiden [GA Harlingen/I-196].

In 1983 vroeg H.S. Oswald, na verhuizing van ‘ Flevodruk’ naar de Kanaalweg, een Hinderwetvergunning aan van

de panden aan de Voorstaat 84 voor oprichting van een aardewerk- en tegelfabriek. In de inrichting werden van klei

aardewerktegeltjes gemaakt, die vervolgens werden beschilderd en geglazuurd. Het bedrijf had de locaties aan de

Heiligeweg 25, 27 en 27a in gebruik [GA Harlingen/I-350]. Tegen deze aanvraag werden geen bezwaren

aangetekend.

Tijdens een ambtelijke controle op naleving van de voorschriften van de Hinderwet bleek dat het bedrijf wijzigingen

had gerealiseerd die in strijd waren met de verleende vergunning. Op dat moment had dit geen gevolgen voor het

bedrijf. Toen tijdens een herhalingscontrole in 1994 bleek dat het bedrijf de bedrijfswijzigingen niet zoals

afgesproken had hersteld, dwong de gemeente het bedrijf een revisievergunning aan te vragen. Het bedrijf vroeg d.d.

5 augustus 1994 daarom een nieuwe vergunning aan. D.d. 25 november 1994 ontving het bedrijf een aangepaste

Hinderwetvergunning. Tegen deze vergunning werden geen bezwaren ingediend [GA Harlingen/I-350]. Ook tijdens

de reguliere werkzaamheden kwamen bij de gemeente voor zover bekend geen bezwaren binnen. Bij een ambtelijke

controle, uitgevoerd d.d. 23 september 1997, werden geen afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de

voorschriften van de Hinderwetvergunning.

Leefomgevingaspecten

Lozing Afvalwater:

Over de lozing van het afvalwater werden geen bijzonderheden gemeld. De panden aan de Voorstraat loosden tot

circa 1960-1970 rechtstreeks op de gracht aan de Kleine Voorstraat. Wel stond op de tekening van 1965 een rioolbuis

aangegeven die uitkwam op een beerput aan de Heiligeweg. Niet goed kon worden afgeleid of ook de drukkerij

hierop loosde [GA Harlingen/I-196].

Bodemonderzoek:

In een door Heidemij Advies in 1990 uitgevoerd bodemonderzoek bleek dat bodem en grondwater verhoogde

waarden lood bevatten. Dit werd bevestigd door een door de Grontmij uitgevoerd onderzoek. Of dit te wijten was aan

de drukkerij kon niet worden vastgesteld. De waarden van lood waren nabij de voormalige loodsmelterij nog hoger

dan de andere al verhoogde waarden [GA Harlingen/1985-/Bodemonderzoeken Voorstraat].

Locatiebezoek:
In het pand is nog steeds een ambachtelijke tegeltjes- / aardewerkfabriek gevestigd.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 63

Onderzoeksgeval Nr. 44

Ondernemer  Deutz Holland Service bv

Categorie  Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Machineapparatenbedrijf / 293201

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1960-1978 Zuiderhaven 41-43

Zuiderhaven 41-43; De dichtstbijzijnde bebouwing lag op minder dan 20m van het bedrijfspand.
In 1960 vestigde D.E. Gorter zich op het perceel Zuiderhaven 41-43 te Harlingen. Het perceel liep door tot aan

de Grote Ossenmarkt, nummer 8 en 8a. Het bedrijf vroeg een Hinderwetvergunning aan bij de gemeente voor

inrichting van een machine- en apparatenfabriek. Het bedrijf kreeg daar vergunning voor. Er werd geen bezwaar

aangetekend tegen de door het bedrijf gewenste activiteiten. Het perceel maakte deel uit van een gebied van

Harlingen waar van oudsher veel bedrijven waren gevestigd. In de periode 1956-1960 was het gedeelte van het

pand onder Zuiderhaven 43 gebruikt door Scheepsreparatiebedrijf Harlingen (vennoten Van der

Schoot/Teuben/Tiecke). De firma Post maakte in 2000 al jarenlang gebruik van de percelen Zuiderhaven 37-39.

Aan de Grote Ossenmarkt was het gebied begrensd door enkele woningen en pakhuizen.

Onder de naam Deutz Holland Service b.v. vroeg het bedrijf d.d. 26 februari 1988 een revisievergunning aan.

Hiermee reageerde het op een ambtelijke controle waaruit was gebleken dat het bedrijf niet zorgvuldig genoeg

omging met chemisch afval. Tegen de hinderwetvergunning die d.d. 16 mei 1988 werd verleend werden geen

bezwaren ingediend.

Bij een ambtelijke controle bleek opnieuw dat het bedrijf niet zorgvuldig omging met chemisch afval.

Het college gaf in een brief d.d. 17 juni 1991 te kennen dat van een motorrevisiebedrijf mag worden verwacht

dat die zorgvuldig omgaat met haar afvalstoffen.

Vanaf 1990 klaagde de familie Luijer aan de Grote Ossenmarkt 6a over een voortdurende oliegeur die vanuit de

kruipruimte van hun woning kwam. Meerdere keren klopte het gezin aan bij de overheid. Hierbij werden zowel

de gemeente als de provincie benaderd. Bodemonderzoek toonde aan dat de bodem over een groot gebied was

verontreinigd met minerale olie.

De firma Deutz verkocht in 1993 het perceel Zuiderhaven 41-43 aan de heer Kleumer uit Menaldum. In de

correspondentie met betrekking tot de verkoop kwam nadrukkelijk de bodemproblematiek aan de orde. Of en

hoe de bodemsanering werd uitgevoerd kon niet worden afgeleid. Alle panden werden, inclusief dat van de

familie Luijer aan de Grote Ossenmarkt verkocht. Inmiddels zijn deze verbouwd tot woning.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek

In een schrijven van de provincie aan de gemeente gaf deze aan dat de olie waarschijnlijk van meerdere bronnen

afkomstig was. Omdat ter hoogte van Deutz verhoogde waarden aan minerale olie werd gevonden werd voor dit

perceel een bodemonderzoek uitgevoerd [Schrijven d.d. 12 augustus 1993 Provincie Fryslân naar gemeente

Harlingen]. Bij kabelwijziging door de nutsbedrijven werd ter hoogte van het trottoir aan de Grote Ossenmarkt 6,

6a en 8 een grote oliedrijflaag op het grondwater aangetroffen. Het was niet duidelijk of het bedrijf zelf of een

voorganger(s) of de naastgelegen bedrijven schuldig was aan deze verontreiniging. Uit de stukken kon ook niet

worden afgeleid of deze bodemproblemen zijn opgelost.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 64

Onderzoeksgeval Nr. 45

Ondernemer  D. Boersma

Categorie   Visverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Visverwerkingsbedrijf / 152002

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1971- 2000 Havenweg 1-3

Havenweg 1-3; De dichtstbijzijnde bebouwing lag op 20-50m van het bedrijfspand.
In 1971 nam Boersma, zeevisgroothandel annex visfileerbedrijf, de panden aan de Havenweg 1-3 over van de

firma Helfrich & Schikker. Deze had ze in 1969 overgenomen van de oorspronkelijke eigenaar, de voormalige

exportslager later zeemleerfabrikant Roorda.

In 1974 berichtte de gemeente D. Boersma dat de door de Firma Helfrich & Schikker verkregen hinderwetver-

gunning voor de locatie diende te worden herzien. Dit was noodzakelijk omdat sommige werkzaamheden waren

uitgebreid naar de naastgelegen loods.

In 1981 kreeg Boersma een nieuwe revisie van de hinderwetvergunning als visverwerkend bedrijf van de

gemeente voor het perceel Havenweg 1-3. Dit betrof onder meer inwerking houden van twee koelcellen.

In 1991 trad D. Boersma als eigenaar terug ten gunste van G. Boersma.

In 1991 controleerde de regionale adviesdienst op naleving van de van toepassing zijnde hinderwetvergunning

bij zeevisgroothandel en fileerderij D. Boersma. Tijdens de controle bleek dat, hoewel het bedrijf tijdelijk buiten

bedrijf was, de aanwezige vetvangput niet naar behoren was schoongemaakt en dat niet zorgvuldig was

omgegaan met de freon van de koelcellen.

In 1994 liet Boersma de gemeente weten dat hij het bedrijf wenste te verplaatsen. Waarschijnlijk was dit de

reactie op de ambtelijke controle waarbij het bedrijf niet voldeed aan de geldende voorschriften, want in 2000

was het perceel nog steeds in gebruik door Boersma.

Bezwaren
In 1982 maakte het naastgelegen Bouwbedrijf ‘De Wadden’ bezwaar tegen de door de fa. Boersma veroorzaakte

stankhinder.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 65

Onderzoeksgeval Nr. 46

Ondernemer  S.A. Lenger

Categorie  Visverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Visverwerkingsbedrijf / 152002

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1958-heden Industrieweg 2

Industrieweg 2; Het bedrijfspand is gelegen op het industrieterrein ten oosten van Harlingen. De

afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was 50-150m.
In 1959 vroeg de fa. Severnside (Eigenaar Lenger S.A.) vergunning voor het oprichten van een conserven-

fabriek. Het was de bedoeling dat de aangevoerde vis in het bedrijf werd ingeblikt. Hiervoor was het nodig dat

de vissen werden gespoeld en gestoomd, waarvoor in het bedrijf een stomerij en een spoelinrichting werden

gepland. De vergunning werd verleend in 1960 onder voorwaarde dat in de riolering een bezinkput werd

aangebracht. Deze bezinkput moest van tijd tot tijd worden schoongemaakt, waardoor werd voorkomen dat vaste

stof werd geloosd op het oppervlaktewater. Het bedrijfsafvalwater werd geloosd op het nieuwe

verbindingskanaal dat de Nieuwe Trekvaart met het Van Harinxmakanaal verbindt [GA Harlingen/I-40].

In 1961werd pas de definitieve vergunning verleend omdat een van de voorwaarden van de vergunning van 1960

was dat de inspecteur van het RIZA (Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater) pas met de vergunning akkoord

ging als er één jaar was proefgedraaid [GA Harlingen/I-40].

De NV Houtimport v/h Hubert Jansz, een naastgelegen bedrijf, ging akkoord met de vergunningverlening mits

de afvoer van water en afvalstoffen stankvrij zou plaatsvinden. Er werden geen verdere bezwaren van

omwonenden tegen de aanvraag ingediend.

In 1976 volgde een aanvraag voor een uitbreidingsvergunning voor verwerking en verpakking van visproducten.

Tegen deze aanvraag diende H.W. van Akker, Zoutsloot 31 te Harlingen bezwaar in, omdat volgens hem de

geplande visopslag stankhinder zou veroorzaken. De vergunning werd toch verleend [GA Harlingen/I-40].

Leefomgevingaspecten
Lozingen

Na eerst op het oppervlaktewater te hebben geloosd, werd het bedrijf in 1975 aangesloten op de centrale

riolering van het industrieterrein ‘De Hermes’. Het bedrijf had een lozingsvergunning [Wvo-124].

In 1989 kreeg het bedrijf problemen met afvoer van het proceswater. Het kreeg d.d. 19 oktober 1989 een

procesverbaal. De kwaliteit van het te lozen water was te slecht en de riolering had een te geringe capaciteit.

Het spoelwater veroorzaakte in de sloot naast het bedrijf waar het inliep stankhinder. Het bedrijf paste de

tekortkomingen aan.

Locatie
Het bedrijf was in 2000 nog op de locatie aanwezig.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 66, 67 en 68

Onderzoeksgeval Nummer 47a, 47b en 47c

Ondernemer  Tj. Lichtendahl

Categorie   Visverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Visverwerkingsbedrijf / 152002

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1958-1976 Zuiderhaven 4

1976-1990 Zuiderhaven 22-24

1990-heden Nieuwe Vissershaven 9

Zuiderhaven 4; De dichtstbijzijnde verbouwing lag minder dan 20m van het bedrijfspand.
In 1958 vroeg de firma Lichtendahl  vergunning voor het uitvoeren van visverwerking in het perceel Zuiderhaven 4

te Harlingen. Tegen de vergunning werd door de volgende personen bezwaar [RA/DGAHW/doos 40/XVII-e]

aangetekend:

Naam Adres Betrokkenheid Status* Reden bezwaar

A.Kuiper Weeshuisstraat 7 Achtergelegen Buur 4 Stankhinder & ongedierte &

vervuiling straat

A. Poeze Weeshuisstraat 5 Idem 4 Idem

A.A. Boon Havenplein 26 Idem 4 Idem

Boonstra Havenplein 28 Idem 4 Idem

* Status: hierbij wordt gebruik gemaakt van § 2.4 betreffende sociale gelaagdheid

De vergunning werd verleend met randvoorwaarden die tegemoetkwamen aan de bezwaren van de bewoners.

D.d. 23 juli 1959 vroeg Lichtendal vergunning aan voor uitbreiding van zijn visverwerkende activiteiten. Het bedrijf

wilde vis gaan zouten terwijl het ook vis wilde drogen. Voor de verwerking kreeg het bedrijf d.d. 20 november 1959

vergunning van de gemeente [RA/DGAHW/doos 40/XVII-e].

Garnalenboot voormalig Sleepschip ‘Ingrid’.
In de tussentijd schafte Lichtendahl een voormalige Sleepboot aan waarmee hij garnalen wilde drogen in de

havenmond. Lichtendahl deed dit eerst zonder vergunning maar later probeerde hij in overleg met de gemeente

toestemming te krijgen voor het drogen van garnalen met behulp van de ‘Ingrid’. Hoewel de inspectie negatief

adviseerde en de gemeente de vergunning weigerde, bleef het bedrijf toch doorwerken. Uit de stukken wordt niet

duidelijk hoelang Lichtendahl hiermee is doorgegaan. In de jaren zestig stopte het drogen, vooral mede door  het

collectief bezwaar tegen de stank die deze activiteit veroorzaakte.

Zuiderhaven 22-2; De dichtstbijzijnde verbouwing lag op minder dan 20m van het bedrijfspand.
In 1976 kreeg Lichtendahl vergunning voor het uitvoeren van visverwerking aan het perceel Zuiderhaven 22 te

Harlingen [GA/Harlingen/I-280]. Later werd het pand Zuiderhaven 24 bij de bedrijfsactiviteiten betrokken.

[GA/Harlingen/I-262]. De visverwerking in dit bedrijf was nabij de gemeentelijke visveiling, gelegen aan

Zuiderhaven 20, gevestigd. Uit stukken komt niet naar voren dat er tegen deze activiteiten bezwaren werden

ingediend.

Nieuwe Vissershaven 9; De dichtstbijzijnde verbouwing lag meer dan 150m van het bedrijfspand.
In 1988 volgde het bedrijf in feite de visveiling naar de Nieuwe Vissershaven. Het bedrijf kreeg in 1988

vergunning voor het verwerken van vis aan de Nieuwe Vissershaven 9. Bij de vergunningverlening kwam een

bezwaar binnen. Het betrof de heer Van den Akker van de Zoutsloot 43 te Harlingen. In zijn bezwaarschrift

constateerde hij dat de aanvraag tekortschoot op een achttal punten. Het bedrijf had onder andere niet goed de

opslag van chemicaliën (onder andere olieopslag) beschreven, de mogelijke geluidshinder was niet correct

voorgesteld, maar bovenal had het bedrijf niet aangegeven dat het stankhinder zou kunnen veroorzaken.

Het bezwaar werd echter door het college niet gegrond verklaard en het verleende aan het bedrijf d.d. 3

september 1988 een Hinderwetvergunning. Aansluitend kreeg het bedrijf toestemming om een bovengrondse

opslag van 3.000 ltr. dieselolie aan te leggen [GA/Harlingen/III-71].
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Tijdens een in opdracht van het college uitgevoerde controle door de Regio Noord-West Friesland in 1991 werd

geconstateerd dat onterecht dieselolie was opgeslagen op het bedrijfsterrein. Het bedrijf maakte tijdens deze

controle volgens de Regio Noord-West Friesland een rommelige indruk. Er werd stankoverlast door niet

zorgvuldige opslag van een partij afgekeurde visproducten geconstateerd.

Bij een daaropvolgende controle in 1993 bleek het bedrijf nog geen concrete actie te hebben ondernomen ter

voorkoming van de problemen. Het bedrijf werd met een schrijven d.d. maart 1993 door het college verzocht

alsnog de tekortkomingen aan te passen.

Door een aantal, niet nader genoemde, personen werden bezwaren tegen het bedrijf bij de gemeente ingediend

betreffende stankhinder in de maanden juni maar ook juli in 1993.

D.d. 23 juli 1993 bood het bedrijf in een schrijven aan de gemeente haar excuus aan voor de stankhinder die het

had veroorzaakt. Volgens het bedrijf was de stankhinder te wijten aan een technische storing in de bedrijfsvoe-

ring. Het bedrijf is in 2000 nog steeds op de locatie te vinden.

Leefomgevingaspecten.

Lozingen

Het vervuilde afvalwater van beide bovenvermelde inrichtingen aan de Zuiderhaven loosde rechtstreeks op het

oppervlaktewater. Het bedrijf aan de Nieuwe Vissershaven loosde op de centrale riolering, die naar de locale

rioolwaterzuiveringsinstallatie werd geleid.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 69

Onderzoeksgeval Nr. 48

Ondernemer  B. Brijder bv.

Categorie   Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf / 351101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1985-1997 Kimswerderweg 1

Kimswerderweg 1; De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing is 20-50m.
In het pand aan de Kimswerderweg 1 van voorheen P. Fröhlich en Zonen, aannemersbedrijf van timmerwerken

[Dossier /001175] vestigde zich in 1982 volgens het Handelsregister Bodam Jachtservice. Het bedrijf hield zich

bezig met de bouw, verbouw, reparatie en onderhoud van vaartuigen en onderdelen daarvan [Dossier 048939].

Volgens het Handelsregister werd Bodam Jachtservice omgezet in een nieuwe BV. [Dossier 048939]. De

directeur van het bedrijf was B. Brijder. In 1985 waren in het bedrijf tussen de 5 en 9 personen werkzaam

[Dossier 048939].

Brijder vroeg een hinderwetvergunning aan bij de gemeente voor het oprichten van een schilderwerkplaats en

een werkplaats voor het onderhouden en vervaardigen van boten. De in de aanvraag genoemde schilderwerk-

plaats werd niet gebouwd. In de werkplaats zouden diverse boor-, schaaf- en slijpmachines worden opgesteld.

Tegen de aanvraag en de door de gemeente opgestelde beschikking werd door omwonenden van de

Kimswerderweg d.d. 3 januari 1986 bezwaar ingediend. Het betroffen de volgende personen:

Naam Adres Betrokkenheid Status* Reden bezwaar

Dhr. H.Attema Kon. Julianastr. 18 Buur 4 Risico mbt verfspuiten

Dhr. A. de Vries Kinswerderweg 11 Idem 3 Idem

Mevr. W. van Dijk

Heeringa

Oosterparkweg 4 Idem 3 Idem

Dhr. D. Feikema Kimswerderweg 3 Idem 4 Idem

Dhr. R. Leijenaar Kimswerderweg 9 Idem 4 Idem

Dhr. M van den Akker Zoutsloot 43 Belanghebbende 3 Verfspuiten en geluidhinder

* Status: hierbij wordt gerefereerd naar § 2.4 tabel 2 betreffende sociale gelaagdheid

Vooral de emissie van de verfspuitdampen stuitte op bezwaren. Omdat door de bewoners in beroep werd gegaan

bij de Raad van State, zag Brijder af van de spuitwerkzaamheden.

Volgens het Handelsregister ging Bodam Jachtservice bv failliet [Dossier 048939].

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

Over op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken kon geen informatie worden gevonden.

Lozing afvalwater:

Het afvalwater van het bedrijf werd op de riolering geloosd. Er is geen WVO-vergunning.

De locatie is niet aan een waterweg gelegen.

Locatiebezoek
Bij een locatiebezoek d.d. 9 januari 1997 was er nog steeds een scheepsbouwbedrijf gevestigd. Een deel van het

pand stond te huur. Het is niet duidelijk of er bedrijfsactiviteiten plaatsvonden. Op de locatie stond een

gecombineerd kantoor met twee schuren.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 70

Onderzoeksgeval Nr. 49

Ondernemer  Rijkswaterstaat Friesland

Categorie  Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Lasinrichting / 285202

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1985-heden Kanaalweg 19

Kanaalweg 19; De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was 20-50m.
In 1989 vroeg Rijkswaterstaat, afdeling Friesland, een hinderwetvergunning aan voor een bestaande werkplaats

en magazijn van de werktuigkundige en elektrotechnische dienst aan de Kanaalweg 19.

Uit een verslag toegevoegd bij het in 1991 uitgevoerde bodemonderzoek, bleek dat het terrein al in 1960 door

Rijkswaterstaat als opslagterrein in gebruik was genomen. Op het terrein werden zout en materialen voor de

weg- en waterbouw opgeslagen. In de inrichting waar de vergunning voor werd aangevraagd was het de

bedoeling dat er reparaties werden verricht aan motoren en voertuigen. Verder zouden hier grondmonsters

worden opgeslagen van recent aangelegde wegen. Op het buitenterrein werden walbeschoeiingsmaterialen,

remmingwerken, bestratingmateriaal en stortsteen opgeslagen. Op het terrein waren ook bovengrondse tanks

aanwezig voor de opslag van bilgewater, lekwater uit de machinekamer van schepen die verplicht dient te

worden opgevangen, en afgewerkte olie [GA Harlingen/III-103].

Tegen de vergunningverlening werden geen bezwaren ingediend.

In 1991 werd bij de uitvoering van een bodemonderzoek geconstateerd dat 4 bovengrondse tanks aanwezig

waren. Het betrof een tank voor 5.000 liter gasolie, een 3.000 liter tank voor bilgewater, een olietank van 1.000

liter en een olietank van 5.000 liter. Bij de laatste tank zou als gevolg van het verplaatsen morsverlies zijn

opgetreden. Bij een controlebezoek in 1997 werd geconstateerd dat in de lekbak van een van de olietanks een

grote hoeveelheid olie stond.

In 1996 gaf Rijkswaterstaat te kennen dat het steunpunt in 1998 zou worden opgeheven en de vergunning zou

worden ingetrokken. [Ga Harlingen/III-103].

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek

In 1991 was door Ecolyse een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie van de bovengrondse tanks.

Daarbij werd een ernstige verontreiniging van de bovengrond met minerale olie geconstateerd. Verder werd in

de grond ter plaatse een lichte verontreiniging met een aantal individuele polycyclische aromaten aangetoond.

Ook bleek dat het grondwater ter plaatse een lichte verontreiniging met minerale olie bevatte. Op basis van deze

waarnemingen zou een sanering van de bodem dienen te worden uitgevoerd. Uit de verzamelde informatie kon

niet worden afgeleid of deze sanering reeds had plaatsgevonden.

Lozing afvalwater:

Het bedrijfsafvalwater werd via de bedrijfsriolering en een beerput op het kanaal geloosd.

Langs de oever van het kanaal waren bouwstoffen opgeslagen, terwijl langs de oever van het verbindingskanaal

vermoedelijk ook reparaties aan schepen werden verricht, waarbij stoffen in het kanaal terecht zijn gekomen.

Locatiebezoek:
Op de locatie is nog steeds het opslagterrein met werkplaats van Rijkswaterstaat gevestigd.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 71

Onderzoeksgeval Nr. 50

Ondernemer  P. Wierda

Categorie  Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf / 351101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1987-heden Nieuwe Vissershaven 11

Nieuwe Vissershaven 11; De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was meer dan 150m.
D.d. 20 november 1987 vroeg P. Wierda een hinderwetvergunning aan voor het oprichten van een scheepsrepa-

ratie- en scheepsconstructiebedrijf aan de Nieuwe Vissershaven 11. Het bedrijf hield zich bezig met het

verrichten van laswerkzaamheden en reparatie en constructie van scheepsonderdelen. In het bedrijf werd ook

afgewerkte olie opgeslagen. De vergunning werd in 1988 verleend. Tegen de vergunning werden geen bezwaren

aangetekend.

Tijdens een ambtelijke controle in 1991 bleek dat bij het bedrijf ook schepen van langer dan 25 meter werden

gerepareerd. Omdat deze reparaties werden uitgevoerd langs de kade van de Nieuwe Vissershaven werd het

bedrijf als een A-inrichting aangemerkt. Het bedrijf werd verzocht haar werkzaamheden aan schepen groter dan

25m te staken. Het bedrijf koos daarvoor.

Bij een controlebezoek in 1994 werd een verontreiniging van de vloer met olie geconstateerd. Deze zou in de

bodem terecht kunnen komen, aldus de controlerende ambtenaren. Het bedrijf werd verplicht aanpassingen ter

voorkoming uit te voeren.

Tijdens een controle in 1994 van de Regio Noord-West Friesland in opdracht van het college bleek het bedrijf in

overeenstemming met de hinderwetvergunning te werken. In 1995 werd aan Wierda een nieuwe vergunning

verleend in het kader van de omzetting van de Hinderwet naar de Wet Milieubeheer verleend. Aan de

bedrijfsvoering en de situatie op het bedrijfsterrein veranderde niets wezenlijks.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoeken:

Over op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken kon geen informatie worden gevonden.

Lozing afvalwater:

Over de lozing van het bedrijfsafvalwater werden geen bijzonderheden gevonden.

Locatiebezoek:
Op de locatie is gevestigd Wierda Scheepsconstructie en -reparatie. Constructiewerkzaamheden worden in de

loods uitgevoerd. Het bedrijf grenst niet direct aan het water. De reparaties worden uitgevoerd op schepen die

voor de wal komen liggen. Het bedrijfspand is in de jaren tachtig gebouwd.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 72

Onderzoeksgeval Nr. 51

Ondernemer  H.A. van Galen & R. Oosterman

Categorie   Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf / 351101

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1988-heden Koningsweg 10 

Koningsweg 10;  De bedrijfspanden lagen op een afstand van 50-150 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
D.d. 22 oktober 1991 vroeg H.A. van Galen een hinderwetvergunning aan bij de gemeente Harlingen voor het

oprichten van een scheepswerf aan de Koningsweg 10. De vergunning werd d.d.3 augustus 1992 verleend. Er

werden geen bezwaren tegen de vergunning ingediend. De locatie was door de gemeente Harlingen in erfpacht

afgegeven aan R. Oosterman uit Hilversum. De aanwezige werkplaats was in 1989 gebouwd en werd daarbij

voorzien van een vloeistofdichte vloer. Nadat de loods enige tijd had leeg gestaan, werd deze door R. Oosterman

in gebruik genomen voor jacht- en scheepsbetimmeringen. Het betrof een kleinschalig bedrijf, dat een viertal

jaren zonder vergunning werkte. De eigenaren of medewerkers hadden geen tijd om aandacht te besteden aan

zaken omtrent  hinder. Dit bleek uit de uitgevoerde ambtelijke controles. D.d. 9 februari 1995 bleek tijdens een

controle dat het bedrijf niet in overeenstemming met de aan de vergunning verbonden voorschriften werkte. Er

werd onzorgvul-dig omgegaan met chemische stoffen zoals minerale olie, terwijl er ook geen doelmatige

brandblusmiddelen waren. Toen dit bij een daaropvolgende controle onveranderd was, verzocht het college het

bedrijf een bodemonderzoek uit te laten voeren. Toen het bedrijf dit niet deed, legde de gemeente haar met

behulp van een dwangbeschikking d.d. 17 juli 1995 een dwangsom op. In deze beschikking eiste het college dat

het bedrijf de gewenste aanpassingen aan zou brengen en dat er een bodemonderzoek zou worden uitgevoerd.

Zelfs na overleg met de verantwoordelijke wethouder bleef het bedrijf in gebreke. De dwangsombeschikking

werd doorgezet en de procedure voor het innen van de dwangsom op gang gezet. Uiteindelijk ging het bedrijf

toch overstag en deed wat de gemeente van haar verlangde. De gemeente van haar kant stopte de procedure voor

een dwangsom. In 2000 bleek tijdens een controle dat het bedrijf precies volgens de voorschriften werkte. De

reguliere werkzaam-heden vormden dan ook geen aanleiding tot het indienen van bezwaren.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

In november 1995 was reeds een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij in het grondwater een verhoogd

arseengehalte werd aangetroffen. Volgens Ecolyse zou dit een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde zijn.

Tevens was in de bodem plaatselijk een licht verhoogd PAK's gehalte aangetroffen. Over de oorzaak hiervan

waren geen directe aanwijzingen gevonden. Het onderzoek was uitgevoerd in opdracht van de heer Oosterman,

de gebruiker van het terrein. Het onderzoek was bedoeld om te onderzoeken of er belemmeringen zouden

bestaan voor het uitoefenen van de bestemming van scheeps- en jachtbetimmeringen op het terrein. Het curieuze

was dat de eigenaar dit onderzoek niet eerder aan de gemeente liet zien. Dit was namelijk het strijdpunt bij de

dwangsomdiscussie. Uit de geboden informatie kon de reden hiervoor niet worden achterhaald.

Lozing afvalwater:

Over lozingen van afvalwater werd geen bijzondere informatie aangetroffen.

Locatiebezoek:
Op de locatie staat een groene loods, van circa 10 bij 5 meter Bij de loods werden geen bedrijfsactiviteiten

waargenomen. Aan de zijde van de Koningsweg stonden enkele autowrakken op het terrein. De activiteiten

waren kleinschalig.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 73

Onderzoeksgeval Nr. 52

Ondernemer  A.D. Philipse

Categorie  Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf / 351101

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1993-heden Kanaalweg 31 

Kanaalweg 31; De bedrijfspanden lagen op een afstand van 50-150 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
D.d. 25 februari 1993 vroeg Philipse een hinderwetvergunning voor het sinds 1992 op het westelijke deel van de

locatie gevestigde scheepsreparatiebedrijf. Het oostelijke deel van de locatie bleef als kalkfabriek, zie

onderzoekslocatie 76, in gebruik. Deze kalkfabriek was daar al vanaf 1908 gevestigd. Ook was daar een

grintbreekinstallatie gevestigd, de ‘NV Noord-Nederlandse Grint- en Keislag Industrie Flevo'.

Volgens het Handelsregister was op een gedeelte van de locatie in 1982 het bedrijf 'Kuiken-Polyester-Industrie'

gevestigd. Het bedrijf hield zich bezig met de fabricage van slijtvaste vloeren in koelwagens, het bekleden van

scheepsdekken, vries- en koelruimten en de fabricage van polyester beschermingsbakken voor brandblusappa-

raten. In het bedrijf waren 2-4 personen werkzaam. In 1987 stopte het bedrijf haar werkzaamheden op deze

locatie [KvK-dossier 043605].

Tegen de vergunningsaanvraag van Philipse werd bezwaar aangetekend door het buurbedrijf Schelpkalk

Branderij bv. ‘Harlingen’. Als reden werd geluidsoverlast aangevoerd. Het bezwaar werd ongegrond verklaard

en de hinderwetvergunning werd gegund.

Op de locatie werd een loods voor metaalbewerking gebouwd. De werkzaamheden werden zowel in de loods als

langs de kade van de Trekvaart verricht. Aanvullende werkzaamheden waren vrachtautoreparaties en metaalcon-

structies. Op de locatie was een bovengrondse tank voor 1.000 liter olie aanwezig.

Philipse vroeg in 1994 een ontgrondingsvergunning voor het maken van een loswal langs de Trekvaart.

De vergunning voor de ontgronding werd in 1996 verleend. De loswal was bestemd voor het verrichten van

reparaties aan schepen.

In 1994, 1995 en 1996 werd het bedrijf onderworpen aan ambtelijke controles. Alleen in 1994 bleek het bedrijf

in strijd met de vergunningsrandvoorwaarden een aantal afvalcontainers op het terrein te hebben geplaatst. De

overige controles gaven geen aanleiding tot problemen. Het bedrijf liet op verzoek van de provincie een

zogenaamde Nul-bodemonderzoek uitvoeren. Tijdens een controle in 1997 werd niet correcte opslag van

chemicaliën en minerale olie geconstateerd. In overleg kon dit worden opgelost. D.d. 22 april 1998 werd de

vergunning omgezet in een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

In een op het terrein van de schelpkalkfabriek (het oostelijke deel van de locatie) werd in 1992/1993 een

bodemonderzoek uitgevoerd. Uitgevoerd bodemonderzoek toonde aan dat de bodem ter plaatse verhoogde

waarde liet zien. Waarschijnlijk kwam dit omdat het terrein voordien als slibdepot werd gebruikt.

Lozing afvalwater:

Gezien de aard van de activiteiten op de locatie, onder andere de overslag van bouwmaterialen, kunnen puin,

grind en schelpen in de vaart terecht zijn gekomen. Voor het scheepsbouwbedrijf zijn geen aanwijzingen

gevonden betreffende de aanwezigheid van een afspuitplaats voor de schepen.

Locatiebezoek:
Op de locatie zijn het scheepsreparatiebedrijf van Philipse (westelijk deel) en de Kalkfabriek Harlingen

(oostelijk deel) gevestigd. Het scheepsreparatiebedrijf is een vrij omvangrijk bedrijf. De kalkfabriek grenst direct

aan de Achlumervaart / Oude Trekvaart.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 74

Onderzoeksgeval Nr.  53

Ondernemer  J.J. Kroon /Boat Service Jedda bv.

Categorie   Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf / 351101

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1994-heden Industrieweg 10a

Industrieweg 10a; De bedrijfspanden lagen op een afstand van 50-150 m van de dichtstbijzijnde

bebouwing.
Door de heer J.J. Kroon werd d.d. 15 mei 1993 een aanvraag voor een Hinderwetvergunning ingediend. De

vergunning werd verleend d.d. 21 september 1994. Het betrof een bedrijf voor winterberging van schepen tot 12

meter en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan die schepen. Verder vroeg het bedrijf toe-

stemming voor het in voorraad hebben van industriële gassen. De vloer van het bedrijfsterrein bestond uit beton.

Op het terrein was een botenlift aanwezig. Tevens was op het terrein een bovengrondse dieseltank met een

inhoud van 3.000 liter. Voor het afspuiten & spoelen van de schepen was een vloeistofdichte vloer ingericht met

een olie / slibafscheider. Er zouden geen lozingen plaatsvinden waardoor het bedrijf geen WVO-vergunning

nodig had. Het bedrijf opereerde onder de naam 'Boatservice Jedda.' Tegen de vergunningverlening werden voor

zover bekend geen bezwaren ingediend.

D.d. 21 augustus 1997 werd het bedrijf in opdracht van de gemeente gecontroleerd of het wel de voorwaarden

van de vergunning naleefde. De controle werd uitgevoerd door Milcura. Tijdens deze controle werden de

volgende tekortkomingen waargenomen:

• Er was een extra gasolietank van 3000 ltr. op het perceel geplaatst, die niet in de vergunning vermeld stond;

• Een naleverpomp + waarschuwingsborden ontbraken op deze tanks;

• Niet duidelijk was wie de eigenaar was van de bij het bedrijf gelegen bunkerboot;

• Er waren vraagtekens over het spoelwater afkomstig van het reinigen van de schepen. De afstand tot de olie-

afscheider leek erg groot, terwijl er vraagtekens waren of de afscheider wel voldoende capaciteit bezat.

Meerdere aanschrijvingen leidden niet tot aanpassingen van de tekortkomingen. D.d. 26 november 1998 schreef

de gemeente het bedrijf opnieuw aan om de tekortkomingen weg te werken. D.d. 7 juni 1999 herhaalde de

gemeente dit op straffe van een dwangsom. Een extra aspect bij het opleggen van de dwangsom was dat het

bedrijf zonder vergunning brandstof aan derden verkocht.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

Over uitgevoerde bodemonderzoeken is geen informatie gevonden. Gezien de activiteiten op de locatie is er

mogelijk bodemverontreiniging ontstaan. De kans daarop moet, gezien de aard van de activiteiten, de omvang

van de activiteiten en de op het bedrijfsterrein aanwezige verharding, niet groot worden geacht.

Lozing afvalwater:

Het afvalwater van het bedrijf wordt op de riolering geloosd. Bij de afspuitplaats is een slib / olieafscheider

aanwezig.

Locatiebezoek:
Op de locatie is Jedda`s Scheepsstalling gevestigd. Op het met betonnen platen verharde bedrijfsterrein staan de

boten in de open lucht opgesteld. Aan de rand van het kanaal worden reparaties aan schepen verricht. Op het

bedrijfsterrein is een bovengrondse tank opgesteld t.b.v. brandstofvoorziening aan schepen. Het bedrijf is in

hoofdzaak gericht op stalling van boten.
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Periode C, 1970-2000

Onderxzoekslocatie Nr. 74

Onderzoeksgeval Nr. 54

Ondernemer  E.W. Bouma

Categorie  Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf / 351101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1987-heden Koningsweg 8

Koningsweg 8; De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing is 50-150m.
Door E.W. Bouma werd d.d. 4 februari 1988 een Hinderwetvergunning aangevraagd voor het oprichten van een

scheepsreparatiewerkplaats voor schepen met een lengte tot 25 meter. Het bedrijf had als doel het bouwen en

repareren van schepen en scheepsonderdelen. De werkzaamheden werden verricht zowel in het bedrijf als aan

boord van de voor de wal liggende schepen. In de werkplaats, de voorste gerekend vanaf de Koningsweg,

stonden diverse metaalbewerkingmachines, zoals frezen, lasapparaten en boormachines. De bedrijfshal was 16

bij 14 meter groot. In de hal werd een betonnen vloer van 10 cm dikte gelegd. Tegen het verlenen van de

vergunning werden geen bezwaren ingediend.

Volgens de vergunning d.d. 30 maart 1988 was het niet toegestaan buiten de hal de schepen te stralen en te

conserveren. De locatie is door de eigenaar (Gemeente Harlingen) in erfpacht gegeven aan E.W. Bouma te

Harlingen. Door GS van Friesland, bevoegd gezag omdat het bedrijf een zogenaamde A-inrichting was, werd in

1994 aan Bouma vergunning verleend voor uitbreiding van de scheepswerf. Daartoe werd een nieuwe bedrijfshal

gebouwd. Uit de vergunning bleek dat op het terrein afgewerkte olie werd opgeslagen.

In de loods werden de volgende activiteiten ontplooid:

- het repareren van scheepsonderdelen

- nieuwbouw scheepsonderdelen van staal, roest vrijstaal en aluminium

- machinereparatie

- jachtbouw

- tankbouw

- metaalbewerking en conservering in het algemeen

- timmerwerk aan schepen

- eventueel reparaties aan vrachtwagens e.d.

Tijdens ambtelijke controles van de provincie in 1992 maar ook in 1993 werd geconstateerd dat onterecht vaten

met chemisch afval onder andere minerale olie op het terrein stonden. Omdat gedurende twee controles niets was

veranderd werd het bedrijf dringend verzocht hier iets aan te doen. Het bedrijf ondernam hierna actie.

Op het bedrijfsterrein werden in de openlucht reparaties aan de schepen zelf verricht, leidingwerk werd

vernieuwd en er werden werkzaamheden verricht aan de machinekamer.

In 1994 diende het bedrijf de Hinderwetvergunning annex Wet Geluidshinder om te zetten in een vergunning in

het kader van de Wet Milieubeheer. Het bedrijf werd op grond van de Wet Milieuheer aangemerkt als een  A-

inrichting. De provincie trad daarom op als bevoegd gezag. Er werden tegen de nieuwe vergunningsaanvraag

geen bezwaren ingediend, terwijl ook de reguliere werkzaamheden geen aanleiding tot bezwaren vormden. D.d.

30 december 1994 kreeg het bedrijf een nieuwe vergunning.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

Voor zover bekend zijn op de locatie geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

Lozing afvalwater:

Uit de vergunningen blijkt dat het bedrijfsafvalwater op de riolering werd geloosd.

Locatiebezoek:
Op de locatie is Bouma, scheepsbouwbedrijf gevestigd. Het betreft een middelgrote werf. Het bedrijf houdt zich

bezig met de bouw en het onderhoud van stalen schepen.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 76

Onderzoeksgeval Nr.  55

Ondernemer  Nederlandsche Schelpkalkbranderij

Categorie  Steenbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Kalkfabriek / 2652

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1908-heden Kanaalweg 31

Kanaalweg 31; De bedrijfspanden lagen op een afstand van 50-150 m van de dichtstbijzijnde bebouwing.
In 1908 vroeg de Stoomvaartmaatschappij 'Neptunus' en Stoombootmaatschappij 'Texel' een hinderwet-

vergunning voor oprichting van een kalkbranderij. De kalkbranderij werd gevestigd op het zuidelijke gedeelte

van het perceel. Op het terrein was een grote kolenloods aanwezig [HW/FD/V1/Doos 009/Midlum-1908]. Er

werden geen bezwaren tegen de vergunning ingediend bij de gemeente Franekeradeel, waaronder dit gedeelte

van de Kanaalweg toen viel.

In 1909 volgde een aanvraag van Hinderwetvergunning voor de oprichting van een kalkbranderij door de

Stoomvaartmaatschappij Neptunus en de Stoombootonderneming 'Texel'. Het betrof de bouw van een nieuwe

kalkbranderij op het noordelijke deel van het perceel [HW/FD/V1/Doos 009/Midlum-1909].

In 1910 werd een aanvraag ingediend voor een Hinderwetvergunning door de Nederlandsche Schelpkalkbran-

derij voor uitbreiding van de bestaande branderij met 3 nieuwe ovens. Uitbreiding vond plaats op het noordelijke

deel van de locatie [HW/FD/V1/Doos 009/Midlum-1910].

In 1911 vroeg de NV Noord-Nederlandse Grint- en Keislag Industrie 'Flevo' vergunning aan voor oprichting van

een grintbrekerij en grintsorteerderij. In de Trekvaart werden daarvoor enkele steigers gebouwd voor het laden

en lossen van de schepen, terwijl op de locatie een machineloods werd geplaatst voor de machines waarmee grint

werd geplet [HW/FD/V1/Doos 009/Midlum-1911].

In de periode 1913 tot en met 1971 verkreeg de firma meerdere uitbreidingsvergunningen voor de kalkbranderij

op deze locatie. In 1978 werd de kalkbranderij overgenomen door de firma Haitsma. Op dat moment had het

bedrijf de beschikking over 6 kalkovens [HW/FD/V1/Doos 009/Midlum-1935]. In 1971 werd overgeschakeld op

het gebruik van aardgas. Door de Gasunie werd daarvoor een gasdrukregelstation op de locatie geplaatst [GA

Harlingen/I-251].

In 1985 vroeg de nieuwe eigenaar van het bedrijf, de BV. Kalkfabriek ‘Harlingen’ een nieuwe hinderwetver-

gunning voor oprichting van een kalkfabriek. Aan de bedrijfsinrichting werd niets wezenlijks gewijzigd. In het

bedrijf werd gebluste kalk gefabriceerd [GA Harlingen/I-45].

Tegen de vergunning werd bezwaar aangetekend door:

• Ouwehand’s Kalk- en Grinthandel bv. afd. Jachtwerf te Harlingen;

• Van den Akker M. Zoutsloot 34 te Harlingen.

De 1
e
 bezwaarmaker vreesde dat de uitstoot van de Kalkfabriek in de vorm van kalk en stofdeeltjes ernstige

schade kan toebrengen aan het lak- en houtwerk van te behandelen schepen, waardoor uit vrees de booteigenaren

weg zullen blijven bij zijn werf (inkomstenderving).

De 2
e
 bezwaarmaker vreesde te grote emissie van milieuvreemde stoffen door het bedrijf.

Doordat het bedrijf tegemoet wenste te komen aan de bezwaren, verleende de gemeente vergunning aan de firma

voor hernieuwde oprichting van de Kalkfabriek.

In 1987 kwamen echter veel klachten bij de gemeente over de Kalkfabriek binnen. Vooral de rookemissie gaf

daar aanleiding toe. De bezwaren concentreerden zich op de ter plaatse aan de steekhaven aangelegde

recreatievaartuigen. Volgens de bezwaarmakers tastte de rook van het bedrijf de schepen aan, terwijl er daarnaast

steeds een zwarte laag op de vaartuigen kon worden waargenomen.

De gemeente dwong het bedrijf tot het treffen van maatregelen. Het bedrijf kwam hierdoor in financiële

problemen. Op 29 januari 1988 werd het bedrijf failliet verklaard en stopte de productie.

Medio 1989 probeerde de Schelpkalkbranderij Nederland bv. de kalkfabriek weer op te starten. Het was de

bedoeling om schelpen, vrijkomend bij de verwerking van kokkels, om te werken tot kalk. Een belangrijke

randvoorwaarde was wel dat geen enkele onverantwoorde emissie het bedrijfsterrein mocht verlaten.

In december 1989 vroeg het nieuwe bedrijf een Hinderwetvergunning aan. Tegen deze vergunningsaanvraag

werden geen bezwaren ingediend. Anno 2000 produceert het kalkbedrijf nog kalk. Het bedrijf is wel een sieraad

van de archeologische nijverheid.

In 1993 vestigde zich het Scheepsreparatiebedrijf A.D. Philipse op het westelijke deel van de locatie (zie

onderzoekslocatie 73).
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Op het perceel ten oosten van de locatie op Kanaalweg 120 was van oorsprong ook een kalkfabriek, Van der Wal

& Eppinga en een Steenfabriek van Van Hulst gevestigd. De kalkfabriek, bestaande uit vijf kalkovens, werd in

1973 afgebroken, terwijl de steenfabriek in 1922 al werd gesloten en gesloopt.

Aan de tussengelegen watergang een restant van de gedempte Franeker Trekvaart waar tevens de Achlumervaart

op afwaterde, vestigde zich de scheepswerf Jachtwerf Ouwehand & Waddenzee (onderzoeksgeval 58). Later

vestigde zich daar een jachthaven voor de recreatievaart met meerdere ligplaatsen aan de vaart.

Daarnaast had de nabijgelegen Rioolwaterzuiveringsinstallatie vanaf de jaren tachtig haar lozingspunt van het

gezuiverde water (effluent) in deze watergang.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

Op het terrein van de schelpkalkfabriek (het oostelijke deel van de locatie) werd in 1992/1993 een

bodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn stukken aangetroffen waarin werd gesproken van bodemverontreiniging,

maar in welke mate is onbekend omdat de gemeente Harlingen niet over het bodemonderzoek beschikt.

Lozing afvalwater:

Bij de vergunningaanvraag van 1978 werd duidelijk dat de kalkfabriek water uit het Van Harinxmakanaal haalde

en dit na gebruik weer loosde op het kanaal. De samenstelling van dit water was niet duidelijk [GA Harlingen/I-

45]. De kalkfabriek had een WVO-vergunning voor lozing van bedrijfsafvalwater.

Gezien de aard van de activiteiten op de locatie, zoals overslag van bouwmaterialen, konden puin, grind en

schelpen in de vaart terechtkomen.

Waterbodem

De waterbodem van het restant van de Franeker Trekvaart is verontreinigd. Daarnaast klaagde de scheepswerf

‘Ouwehand & De Waddenzee’ al vanaf 1974 dat de diepgang van de watergang te gering was voor haar

werkzaamheden. De gemeente antwoordde daarop dat ze vermoedde dat de kalkfabriek hier de oorzaak van was,

terwijl de scheepswerf zelf door haar activiteiten, schoonspuiten van schepen, ook mede schuldig werd gehouden

aan de beperkte diepgang. Eind 1990 werd het lozingspunt van de RWZI verlegd naar het Van

Haringxmakanaal. Volgens de stukken toonde de provincie zich bereid om de verontreinigde bagger weg te

baggeren. Of dit gebeurd is kon niet worden afgeleid uit de stukken.

Locatiebezoek:
Op de locatie zijn het scheepsreparatiebedrijf van Philipse (westelijk deel) en de Kalkfabriek Harlingen

(oostelijk deel) gevestigd. Het scheepsreparatiebedrijf is een vrij omvangrijk bedrijf. De kalkfabriek grenst direct

aan de Achlumervaart / Oude Trekvaart. Aan deze watergang is aan de andere oeverzijde een jachtwerf aanwezig

terwijl er meerdere recreatievaartuigen aan aanlegsteigers zijn te vinden.



328

Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 77

Onderzoeksgeval Nr. 56

Ondernemer  Bijko Jachtservice

Categorie   Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf / 351101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1990-heden Koningsweg 4

Koningsweg 4; De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was 50-150m.

Bij een ambtelijk bezoek in 1990 aan het scheepsreparatiebedrijf 'Bijko Jachtservice' bleek dat het bedrijf reeds

enige tijd op de locatie was gevestigd, zonder dat een hinderwetvergunning was aangevraagd. In 1990 deed het

bedrijf dit alsnog. Het bedrijf betrof een jachtwerf voor reparatie en onderhoud van jachten, maar er vond ook

nieuwbouw plaats. Tevens vond er onderhoud plaats aan boten van ligplaatshouders. Op het werfterrein werden

boten schoongespoten. Ook was een bovengrondse tank voor de opslag van afgewerkte olie aanwezig [GA

Harlingen/III-117]. D.d. april 1991 vroeg het bedrijf vergunning aan voor het verlenen van service aan

jachtschepen. D.d. 26 juli kreeg het bedrijf de gewenste vergunning. Hierbij werd aandacht gevraagd voor het

correct omgaan met chemisch afval, het omgaan met anti-fouling in verband met de WVO en het laten uitvoeren

van een zogenaamd nul-bodemonderzoek.

Bij een controleonderzoek d.d. 19 september 1995 bleek dat afvalstoffen niet correct waren afgevoerd, open

vaten met afgewerkte olie op het terrein stonden en een afzuiginstallatie voor mechanische houtbewerking

ontbrak. Bij een controle d.d. 30 maart 1998 was de opslag propaan / butaan niet correct maar bij een controle

d.d. 25 september 1997 bleek dat er geen overtredingen werden geconstateerd.

In verband met een revisievergunning werden in 2000 geluidsmetingen uitgevoerd.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

Voor zover bekend is op de locatie het bodemonderzoek nog niet uitgevoerd.

Lozing afvalwater:

Bij het bezoek aan het bedrijf in 1990 werd geconstateerd dat op het werfterrein boten werden schoongespoten

en dat het afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater van de Trekvaart werd geloosd.

Aan het bedrijf werd in 1993 een WVO-vergunning geweigerd. Het bedrijf moest haar afvalwater via een olie-

/slibscheider op de aanwezige riolering lozen. Het bedrijf had daaraan, ondanks herhaalde verzoeken, in oktober

1993 nog niet voldaan en loosde het afvalwater nog steeds rechtstreeks (zonder olie-/slibvangput) op de

Trekvaart. Na oktober 1993 is geen correspondentie meer in het dossier aanwezig [Ga Harlingen/III-117].

Het bedrijf heeft wel een WVO-vergunning voor het afspuiten van vaartuigen. Het bedrijf is voor haar overige

bedrijfsafvalwater op de riolering aangesloten.

Locatiebezoek:
De werf beslaat ondertussen een flinke oppervlakte. Op het terrein is een bovengrondse benzinetank met pomp

aanwezig. Tevens staat op het terrein een mobiele botenlift. Langs de Trekvaart zijn aanlegplaatsen voor

pleziervaartuigen gemaakt.

Het nul-bodemonderzoek
Het nul-bodemonderzoek betreft een preventief bodemonderzoek, dat op een perceel wordt uitgevoerd,  waarvoor een

vergunning is verleend in het kader van de Wet Milieubeheer. Als de betreffende ondernemer  het perceel verlaat wordt

het nul-bodemonderzoek herhaald en wordt de discrepantie vastgesteld ten op-zichte van het eerste nul-onderzoek. Als

de onderlinge verschillen tussen beide nul-onderzoeken te groot zijn, wordt de aannemer hiervoor aansprakelijk

gesteld.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 78

Onderzoeksgeval Nr. 57

Ondernemer  Spaansen  Den Helder BV.

Categorie  Steenbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Grintbreker / 265118

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1992-heden Industrieweg 10

Industrieweg 10; De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was 50-50m.
In 1992 vroeg Spaansen Den Helder BV een hinderwetvergunning voor een inrichting voor zeven en breken van

zeegrind. Het zeegrind moest als alternatief gaan fungeren voor riviergrind waarvan de winning geleidelijk aan

wordt teruggedraaid. Ook was op de locatie een bovengrondse tank voor de opslag van 3.000 liter gasolie. De

vergunning werd aangevraagd bij de provincie die hierbij optrad als bevoegd gezag. Tegen de aangevraagde

vergunning werd bezwaar aangetekend door:

• De fam. Bekius-Koornstra van de Julianalaan 22 te Midlum;

• Fam. Kegel idem van de Julianalaan 16 te Midlum;

• Mevr. H. Kuiper van Rooijen van de Julianalaan 21 te Midlum;

• Dhr. J.S. Gongrijp aan de Horscamp 77;

• Dhr. Mr. Rotshuizen Advocaat van de bezwaarmakers.

Door de bezwaarmakers werd een lijst met bezwaren aangedragen. De belangrijkste hiervan waren geluid- en

stofhinder. Na behandeling van bezwaarschriften van inwoners van Midlum en de Horscamp te Harlingen werd

de vergunning d.d. 23 december 1992 verleend [GA Harlingen/III-149].

Uit de door de provincie uitgevoerde ambtelijke controles in 1993, 1994 en 1995 over geluidsoverlast en overige

randvoorwaarden bleek alleen dat de opslag van chemische stoffen en minerale olie niet op zorgvuldige wijze

plaatsvond op de locatie.

Leefomgevingaspecten
Bodemonderzoek:

Voor zover bekend is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd.

Lozing afvalwater:

In 1992 werd door Spaansen Den Helder BVeen vergunning aangevraagd voor het inlaten van water uit het

Verbindingskanaal en het lozen van water op het Van Harinxmakanaal. Het water werd gebruikt voor het

spoelen van het grind. Bij dit proces wordt jaarlijks 128.000 m3 geloosd. Voordat het water wordt geloosd

passeert het 2 bezinkbakken, waarin het meegevoerde zand en grind bezinkt. Uit onderzoeksresultaten bleek dat

het geloosde water nauwelijks verontreinigingen bevatte. Het bedrijf kreeg daarom een WVO-vergunning voor

de lozing van bedrijfsafvalwater verkregen. Bij de overslag van het grind van het schip naar de wal, kan wel

grind en zand in het water terecht zijn gekomen.

Locatiebezoek:
Op de locatie is een grindbrekerij en -zeverij gevestigd.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 79

Onderzoeksgeval Nr.  58

Ondernemer  Ouwehand & Waddenzee

Categorie  Scheepsbewerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Jachtwerf / 351101

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1974 Kanaalweg 120

Kanaalweg 120; De bedrijfspanden lagen op een afstand van minder dan 150 m van de

dichtstbijzijnde bebouwing.
Volgens Kreger (1983) bleek dat in 1857 op deze locatie al een kalkbranderij was gevestigd. In 1918 vroeg Van

der Wal & Eppinga een hinderwetvergunning voor de oprichting van een kalkbranderij. Op het terrein waren 5

kalkovens aanwezig [HW/FD/V1/Doos ì008/Midlum-1918]. In 1923 vroeg het bedrijf een uitbreidingsvergun-

ning voor het plaatsen van een extra oven [HW/FD/V1/Doos 008/Midlum-1923], terwijl in 1932 toestemming

werd gevraagd voor de plaatsing van een benzinemotor voor de aandrijving van een kraan. Met de kraan konden

schelpen worden gelost uit de schepen [HW/FD/V1/Doos 008/Midlum-1932]. In 1974 werd de kalkbranderij van

Van der Wal & Eppinga gesloten en zijn de kalkovens afgebroken.

In 1974 vestigde zich op de locatie Jachtwerf Ouwehand & Waddenzee. Het bedrijf verrichtte reparaties en

nieuwbouw van schepen. Ook werden er schepen schoongespoten en gestald. Dit laatste vond plaats in de oude

panden van de kalkfabriek. Het bedrijf werkte lang zonder vergunning. Het Waterschap Friesland schreef het

bedrijf d.d. 15 juli 1992 aan dat schoonspuiten van recreatievaartuigen en het vervolgens lozen van afvalwater in

het oppervlaktewater in strijd was met de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO). Volgens dit schrijven

zou de geconstateerde tekortkoming een reden kunnen zijn om de vergunning van de inrichting in te trekken.

Omdat de gemeente een copie van deze brief ontving, kreeg deze in de gaten dat het bedrijf geen vergunning

had. In een in 1993 door de gemeente uitgevoerde ambtelijke controle van de gemeente bleek dat de Jachtwerf

Ouwehand &Waddenzee sinds 1974 werkte zonder de vereiste Hinderwetvergunning. In 1995 werd deze

vergunning aangevraagd. De werkzaamheden van de werf werden zowel op de wal als langs de wal in de

Achlumervaart/Oude Trekvaart verricht [GA Harlingen/III-224]. Tegen de verleende vergunning en tegen de

werkzaamheden van de werf werd bezwaar aangetekend door de Schelpkalkfabriek ‘Harlingen’. Als reden werd

aangevoerd dat het gebied te vol raakte, terwijl jarenlang door de gemeente werd gedoogd dat de

werkzaamheden zonder vergunning had plaatsgevonden. Omdat het bezwaar gegrond werd verklaard werd de

aanvraag ingetrokken. Pikant puntje hierbij was dat het bedrijf Ouwehand & Waddenzee één van de

tegenstanders was bij de totstandkoming van de Kalkfabriek, tijdens de vergunningverlening en de daarop

volgende bezwaardiscussie. D.d. 9 mei 1996 kwam een tweede aanvraag van de jachtwerf. In deze aanvraag

bleek dat de werf zich zou beperken tot onderhoudswerkzaamheden en winterberging. Tegen deze vergunning

werden geen bezwaren aangetekend.

Leefomgevingaspecten:
Bodemonderzoeken:

Over op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken is geen informatie aangetroffen.

Lozing afvalwater:

Sinds 1974 werden op de werf schepen schoongespoten en werd afvalwater op het oppervlaktewater van de

Achlumervaart/Oude Trekvaart geloosd. Bij een controlebezoek in mei 1997 bleek dat het bedrijf nog altijd het

afvalwater via een bezinkput loosde op de Achlumervaart. Volgens de gemeente Harlingen was hier geen

toestemming voor verleend. Het bedrijf werd dan ook gemaand om voorzieningen te treffen voor de aansluiting

op het riool. Tot die tijd werd het bedrijf verboden om schepen schoon te spuiten [GA Harlingen/III-224].

Inmiddels is het bedrijf in het bezit van een WVO-vergunning voor de jachthaven en het lozen van huishoudelijk

afvalwater.

Waterbodem

De waterbodem van het restant van de oude Franeker Trekvaart bleek verhoogde waarden te vertonen. De

bronnen voor deze verhoging kunnen zijn ontstaan door mors bij overslag bij de kalkbranderij, door activiteiten

van de Jachtwerf Ouwehand &Waddenzee, door de nabij gelegen lozing van de RWZI, door recreatievaart die

gebruikmaakten van de vaart en door stoffen afkomstig van de demping in 1955 van de Oude Trekvaart.

Locatiebezoek:
Op de locatie is een scheepsbouw- en reparatiebedrijf gevestigd. De Achlumervaart en het nog bestaande deel

van de vroegere Oude Trekvaart worden gebruikt als ligplaats voor schepen. In de vaart zijn aanlegvoorzien-

ingen voor schepen aangebracht.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 80

Onderzoeksgeval Nummer 59

Ondernemer  L.G. Veltman

Categorie  Visverwerkende bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Visverwerker / 152002

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1992-heden Oude Trekweg 12

Oude Trekweg 12; De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was 50-150m.
Het bedrijf Veltman ook wel ‘Velza’ genoemd was gevestigd op het perceel van het voormalige bedrijf de 'NV

Koolteerdestilleerderij Perseverantia' (zie onderzoeksgeval 13).

Het pand Oude Trekweg 12 is sinds 1960 in gebruik als 'visverwerkingsbedrijf'. De activiteiten begonnen met de

visrokerij van Boomstra (onderzoeksgeval 30), maar na de overname van het bedrijf door L.G. Veltman, in 1968,

werden de activiteiten en de bebouwing (tussen 1968 en 1983) gestaag uitgebreid, tot de huidige omvang werd

bereikt. In het bedrijf werd aangevoerde vis tot diverse producten bewerkt. In de panden waren een filleerderij,

een flessenspoelmachine, vriesinrichtingen en opslagruimten aanwezig.

In de loop der jaren verplaatste Velza haar bedrijfsterrein verder in zuidelijke richting en zette bedrijfsgebouwen

neer op de plaats waar voorheen 'Perseverantia' actief was. In 1975 werd door de gemeente Harlingen aan Velza

BV een gedeelte van het voormalige bedrijf Perseverantia van 600 m² verkocht. Dit gedeelte grensde aan de

zuidkant aan de bestaande bedrijfsgebouwen en ten oosten aan een opvaart van de Franeker Trekvaart. Dit

gedeelte was tot 1962 als tennisbaan in gebruik. In het voorstel van B & W aan de gemeenteraad over de

verkoop, staat de volgende opmerkelijke zin:

‘Opgemerkt zij, dat het onderhavige perceel wordt geleverd in de staat en toestand waarin dit zich op heden

bevindt, wat betekent dat de kosten van het bouwrijp maken, het verwijderen van de teerputten en teerbulten enz.

voor rekening van de koper komen’.

In het uiteindelijke raadsbesluit staat vermeld onder dit punt:

‘de af te graven teer mag niet op gemeentegrond of in gemeentewater, anders dan op het terrein van de

gemeentelijke reinigingsdienst, worden gestort.’.

Met deze aankoop heeft het bedrijfsterrein van Velza haar huidige omvang bereikt. Tegen alle vergunningen

werd door omwonenden geen bezwaar aangetekend.

In het kort volgen nu ter informatie de bedrijven die op het perceel van het voormalige bedrijfsterrein van

Perseverantia werkzaam zijn geweest vanaf de sluiting van het bedrijf (Bron: het Provinciaal Historisch Bodem

Bestand):

Na de sluiting van 'Perseverantia' werden de installaties van de fabriek verkocht en de gebouwen, behalve het

administratiegebouw en het laboratorium, afgebroken. Het administratiegebouw werd verbouwd tot woningen en

bestaat nu nog in de toenmalige vorm (Oude Trekweg 2 tot en met 10). In de noordoostelijke hoek van het

terrein werd in 1916 een woning gebouwd, die er nu nog staat (Oude Trekweg 14). De rest van het bedrijfsterrein

is momenteel in gebruik bij het visverwerkingsbedrijf Velza, autosloperij Hofma en deels als tuinbouwgrond,

grasland en dergelijke. Voorheen waren op het terrein enkele kleine bedrijfjes gevestigd en was het zuidooste-

lijke deel van het terrein (nu grotendeels autosloopterrein Hofma) als tennispark in gebruik. Direct ten zuidwes-

ten van het vroegere Perseverantia-terrein is momenteel een gebouw van de PTT aanwezig. Deze activiteiten in

het onderzoeksgebied zullen hierna worden toegelicht.

Kleermakerswerkplaats

In 1904 werd op het terrein, direct ten westen van de huidige Velza, een loods gebouwd, die werd gebruikt als

kleermakerswerkplaats (1904-1920) door Tj. de Vries. Van 1920 tot 1948 deed de loods dienst als brandstoffen-

loods van P. de Vries. Waarschijnlijk werden alleen vaste brandstoffen opgeslagen, want een voor de opslag van

vloeibare brandstoffen benodigde Hinderwetvergunning werd niet gevonden. In 1948 werd de loods door P.

Boomstra verbouwd tot visrokerij. Boomstra verplaatste zijn bedrijf in 1960 naar het naastgelegen huidige

gebouw van Velza, Oude Trekweg 12. De oude loods werd toen afgebroken.

Graanpakhuis/aardewerkfabriek/kinderwagenfabriek/werkplaats

Het huidige pand Oude Trekweg 12 was in circa 1923 gebouwd als erwten- en graanpakhuis van de firma

Molenaar. In 1946 werd het verbouwd tot aardewerkfabriek 'De Lelie' van de firma De Hamer & Co. Aan het

bedrijf werd in 1946 een Hinderwetvergunning verleend. In het pand werd: 'Friesch Snij- en Aardewerk'

vervaardigd, waarvoor enkele ovens en mengmolens (water en klei) waren geplaatst. Waarschijnlijk is het bedrijf

in 1949 al verplaatst naar de Fabrieksstraat 18 in Harlingen.
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Ambachtschool

Van 1949 tot 1956 was het pand in gebruik als dependance van de Ambachtschool. Waarvoor het pand werd

gebruikt is niet duidelijk.

Kinderwagenfabriek

In 1957 werd door M. de Jong een aanvraag voor een hinderwetvergunning ingediend voor oprichting van een

kinderwagenfabriek in het pand. In het bedrijf zouden diverse metaalbewerkingsmachines, een spuitcabine, een

veldsmidse e.d. zijn geplaatst. In 1958 liet De Jong echter al weten dat het bedrijf was stopgezet en het is zelfs de

vraag of het bedrijf ooit wel heeft gedraaid. Van 1958 tot 1960 werd het pand gebruikt door de

'Werkgemeenschap Noordwest Friesland', een sociale werkplaats. Wat voor activiteiten er precies werden

uitgevoerd is mij niet bekend.

.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 81

Onderzoeksgeval Scheepswerf nr. 60

Ondernemer  Scheepswerf & reparatiewerf Harlingen

Categorie  Scheepsbewerkende nijverheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Scheepswerf / 351101

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1957 – heden Industrieweg 8

Industrieweg 8; Het bedrijf was wat betreft de waterkant gelegen aan het Verbindingskanaal.

De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was meer dan 150m.
In 1957 kreeg Scheepswerf & Reparatiewerf Harlingen een hinderwetvergunning voor oprichting van een

scheepswerf aan het Verbindingskanaal. Dit Verbindingskanaal was in 1951 gegraven om het Van

Harinxmakanaal te verbinden met de Trekvaart Harlingen–Leeuwarden.

De scheepswerf was bedoeld voor het vervaardigen en repareren van coasters, in casu schepen voor de kustvaart

en grotere binnenschepen. Op de werf waren diverse machines geplaatst die dit mogelijk maakten, zoals metaal-

bewerkingsmachines, zaagmachines, ponsmachines, scheepsbouwpers, spantenbuigmachine, etc. De meeste

waren geplaatst in een loods, terwijl er ook een smederij en een timmerwerkplaats aanwezig was op de locatie.

Er waren geen bezwaren tegen de vergunningverlening ingediend.

In 1966 verzocht het bedrijf bijstelling van de vergunning. Het bedrijf wenste een torendraaikraan te plaatsen

voor het ophijsen van zware onderdelen bij nieuwbouw van schepen. In 1969 vroeg het bedrijf vergunning voor

het bouwen van een grote loods. In deze loods zouden de sectiedelen van nieuwbouwschepen kunnen worden

voorbereid.

In 1989 constateerde de provincie, die vanaf dat moment als bevoegd gezag fungeerde, dat het bedrijf in strijd

met de Hinderwetvergunning handelde door op de locatie HBO-tanks, HBO-vaten en her en der vaten gevuld

met afgewerkte olie in slechte conditie te plaatsen. De tekortkomingen van het bedrijf waren zo talrijk dat het

bedrijf werd verzocht een nieuwe Hinderwetvergunning aan te vragen.

Bij controles in 1991 werd waargenomen dat er nog geen nieuwe aanvraag was ingediend bij het bevoegde

gezag. Ook werd geconstateerd dat behalve dat de afspraak niet was nagekomen het bedrijf was begonnen met

de bouw van een nieuwe loods. Verder werd geconstateerd dat twee bovengrondse petroleumtanks niet waren

voorzien van een vloeistofdichte bak. In 1992 had het bedrijf nog steeds geen nieuwe vergunning aangevraagd,

terwijl weer allerlei tekortkomingen werden geconstateerd met minerale olieproducten. Aan het bedrijf werd

toen een dwangsom opgelegd.

Hetzelfde jaar vroeg het bedrijf een nieuwe hinderwetvergunning aan. Het bedrijf verzocht vergroting van de

scheepshal en opschaling van de daarin te plaatsen metaalbewerkingmachines. In de controles die plaatsvonden

in de periode 1994-1996 werden geen bijzondere tekortkomingen meer geconstateerd.

Leefomgevingaspecten
Lozingen van afvalwater

Het in de bedrijfspanden vrijgekomen afvalwater werd tot circa 1975 rechtstreeks op het Verbindingskanaal

geloosd. Daarna op de centrale riolering.

Bodemproblematiek

Het bedrijf sloot zich aan bij de Stichting BSB die het mogelijk maakt om bodemsaneringen uit te voeren in

overeenstemming met de bedrijfsliquiditeit.
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Periode C, 1970-2000

Onderzoekslocatie Nr. 82

Onderzoeksgeval Houtbewerkend bedrijf nr. 61

Ondernemer  Meinesz

Categorie   Overige bedrijvigheid

UBI – beschrijving / UBI nr. Houtbewerking & houtconserveerbedrijf / 292406 &

20102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie(s): 1903 – 1983 Bolswardervaart 1-3

Bolswardervaart 1-3; Het bedrijf lag wat betreft de waterkant gelegen aan de Bolswarder Trekvaart

De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing was meer dan 150m.
In 1903 vroeg houthandel Meinesz een Hinderwetvergunning aan voor inwerkingstelling van een stoommachine

voor een houtzagerij aan de oostzijde van de Bolswardervaart nummers 1-3. Het pand, waar voorheen

huidendrogerij Van Stralen zat, werd omringd door waterpartijen die als houtkolken werden gebruikt. De hout-

zagerij breidde gestaag uit getuige de uitbreidingsvergunningen in 1906, 1917, 1920 en 1921. In 1923 vroeg het

bedrijf ten behoeve van de wederopbouw, het bedrijf was in dat jaar door een brand getroffen, opnieuw een

vergunning aan. Uiteindelijk bleef  Meinesz tot 1983 op deze locatie gevestigd. Het bedrijf omschreef zich zelf

als houtbewerkinginrichting en cellenbeton-artikelenfabriek en besloeg een groot gebied ten zuiden van

Harlingen.

De oostelijk van het bedrijf gelegen houtkolken werden gedempt. Aan de westzijde van de Bolswardervaart

stonden grote houtloodsen. Op het bedrijfsterrein zelf waren teerputten, dompelbakken voor carbolineum en een

wolmaniseerbak aanwezig. In de diverse bedrijfsruimten waren houtbewerkingmachines opgesteld terwijl tevens

diverse ondergrondse tanks zoals voor huisbrandolie (4.000 liter) voor dieselolie (4.000 liter) en benzine (4.000

liter) aanwezig waren. Uit een tekening van 1927 blijkt dat de fabriek haar afvalwater via beerputten rechtstreeks

op de Bolswardervaart loosde. Het bedrijf zelf werd verplaatst naar de Lange Lijnbaan . Bij de oplevering van

het terrein bleek de erfenis van het bedrijf in de vorm van achtergelaten bodemverontreiniging. Voornamelijk de

teerputten en dompelbaden gaven hiertoe aanleiding. Na 1983 betrok de Bouwvereniging Harlingen het

noordelijke deel van de locatie, terwijl op het overige deel van het voormalige bedrijfsperceel woningbouw werd

gerealiseerd.

Leefomgevingaspecten
Lozingen van afvalwater

Het in het bedrijf vrijgekomen afvalwater werd geloosd in de Bolswardervaart. Dit bleek uit een bedrijfstekening

van 1927. Na 1982 werd het afvalwater via de centrale riolering op de RWZI van Harlingen geloosd.

Bodemproblematiek

Uit een in 1983 uitgevoerd bodemonderzoek van Ingenieursbedrijf Oranjewoud uit Heerenveen bleek dat de

bodem verontreinigd was met pentachloorfenolen, polycyclische aromaten (teerproducten) en lichtere aromaten

zoals terpentine. Maar ook bij de wolmaniseerbakken en de benzinepompen was verontreiniging. Door

Oranjewoud werd in 1985 in opdracht van het bedrijf in overleg met de provincie een bodemsanering uitgevoerd

[GA Harlingen/1985/ Bodemonderzoeken Bolswardervaart].

Een aan de andere kant van de Bolswardervaart gelegen deel van het bedrijf (de zogenaamde elf houtschuren)

werd in 1988 onderzocht door de Heidemij. Ook hier werden hoge concentraties aan organische verontreiniging

in de bodem en het grondwater aangetroffen. De daaropvolgende bodemsanering werd uitgevoerd onder leiding

van de Heidemij [GA Harlingen/1985-/Bodemonderzoeken Bolswardervaart].

Op het noordelijke deel van de locatie, waar thans de Stichting Woningbeheer Harlingen is gevestigd, werd in

1994 een bodemonderzoek uitgevoerd door Wesselink bv.  Hier werden verontreinigingen met lood en PAK`s

(onder andere fenanthreen, fluorantheen en chryseen) aangetoond. Voor de grondwatersanering werd een

lozingsvergunning aangevraagd [GA Harlingen/1985-/ Bodemonderzoeken Harlingen/Bolswardervaart]. In 1985

is in opdracht en onder toezicht van de Provincie een bodemsanering uitgevoerd. Omdat bij een heronderzoek in

opdracht van de Bouwvereniging bleek dat de bodemverontreiniging niet volledig was verwijderd, werd het

onderzoek geëvalueerd [GA Harlingen/1985-/Bodemonderzoeken Bolswardervaart]. Dit leidde in 1996 tot een

nazorgpro-gramma waarbij het verloop van de restverontreinigingen in de gaten werd gehouden

(monitoringsonderzoek).

Locatiebezoek:
Op het noordelijk deel van het voormalige bedrijfsperceel staan thans kantoren en werkplaatsen van de

woningbouwvereniging., terwijl op de overige delen woonbouw is gerealiseerd.
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Bijlage 5

Verzamellijsten voor de uitkomsten

van het onderzoek
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Verzamellijst 1; Verzamelstaat fase vergunningaanvraag onderzoeksgevallen periode A 1870-1920

Bezwaren Overh.

Status.bezwr.mak. Reden

Nr. Loc.nr.  Onderzoekgeval Nijverheid adres jaar opr. X i c 1 2 3 4 5 6 s w st g ch b,e b wv i j n j n

1 1 Straten A. v. huidendrogerij Bolswarderv.138 1895 0

2 2a Boer L. de vellenbloterij Voorstraat 90a 1898 0

3 2b Boer L. de vellenbloterij Roptaweg 23 1904 0

4 3a Boer B. de huidenzouterij Roptaweg 3 1898 1 4 4 1 2 1 4 4 4 4 1

5 3b Boer B. de huidenzouterij Roptaweg 11 1904 0

6 4a Gelder L..van darmenzouterij Schoolsteeg 1902 1 4 4 1 2 1 4 4 1 1

7 4b Gelder L..van darmenzouterij Roptaweg 12 1906 0

8 4c Gelder L..van darmenzouterij Kanaalweg 74 1908 0

9 5 Bruin H. de vetsmelterij Noorderstraat 3 1906 1 5 5 5 5 5 5 1

10 6 Bruin H. de & Zn. exportslagerij Havenweg 7 1908 0

11 7a Fontein Jac. exportslagerij Zuiderhaven 10 1908 0

12 7b Fontein Jac. exportslagerij Havenweg 8 1908 0

13 8a Hartog v. Esso huidenzouterij Havenplein 1910 1 4 4 1 1 2 4 4 2 1 1 1

14 8b Hartog v. Esso huidenzouterij Droogstr. 15 1912 1 5 5 2 3 4 4 1 1

15 9a Lichtendahl J. visrokerij Zoutsloot 17 1881 1 3 3 1 2 3 3 1

16 9b Lichtendahl J. visrokerij Roptaweg 7 1900 0

17 10a Hulst van J. aardewerk Westerzeedijk 1866 0

18 10b Hulst van J. aardewerk Kanaalweg 20 1869 0

19 11 Tuinhout-Fontein J. aardewerk Westerzeedijk 1855 0

20 12a Boonstra S. vsrokerij Visserstraat 1884 1 7 7 4 3 7 7 7 7 1

21 12b Boonstra S. vsrokerij Bargebuurtpoort 1900 0

22 13 Perseverantia teerfabriek Oude Trekweg 12 1895 1 4 4 2 2 4 4 4 1

23 14 Schaafsma & Banningaardewerk Oude Trekweg 9 1827 0

24 15 Gemeente Harlingen gasfabriek Fabrieksstraat 1852 0

25 16 Tjallingii S. plateelfabriek W. Boothstr.12 1867 0

26 17 Visser B. & Boon touwslagerij Roptaweg 3 1872 0

27 18 Hannema Sj. zoutziederij W. Boothstr. 5 1867 1 2 2 2 2 1

28 19 Bruinsma & Banning wasserij Westerzeedijk 7 1913 1 1 1 1 1 1

10 39 17 22 1 3 1 10 14 10 35 1 7 14 11 21 17 2 6 4 1 1

2 8 2 26 36 25 32 9 0 6 13 11 19 16 2

100=39 100=108

Legenda:

Opr.=ja/nee bezwaar ingediend; 0=nee en 1=ja.

Status;1=elite; 2=hoge burgerij; 3=middengroep; 4=geschoolde arbeider; 5=ongeschoolde arbeiders; 6=armen ( zie § 2.4) 

Reden;s=stank;w=water;st=stof;g=geluid;ch.=emissie chem.stof;e=explosiegevaar;b=ongedierte;wv=waardevermindering woning;i=inkomstenderving;eth=bezwaar uit overtuiging   

Overheid & Raad van state & verleend (vergunning):

Als de overheid en de Raad van State advies is gevraagd staat dit vermeld;expliciet wordt vermeld of de vergunning wel of niet is verleend

R.v.st.
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Verzamellijst 1; Aanvraagsfase hinderwetvergunningen onderzoeksgevallen periode B 1920-1970

Bezwaren Overh. R.v.st.

Ink.bezwr.mak. Reden

Nr. Loc.nr.  Onderzoekgeval Nijverheid adres vestig. jaar opr. X i c 1 2 3 4 5 6 s w st g ch e b wv i j n j n

29 20a Smeding vetsmelterij Frankereind 30 1920 1 5 5 1 4 4 1

30 20b Smeding vetsmelterij Weverstraat 2 1924 0

31 21a Smit H. vetsmelterij Kerkpoortstraat 1 1920 1 4 4 1 3 4 1

32 21b Smit H. vetsmelterij L.Warnersteeg 10 1921 0

33 22a Roorda Th. vellenbloterij Havenweg 1-3 1909 0

34 22b Roorda Th. leerfabriek Kanaalweg 96 1913 1 10 1 9 1 1 1 4 3 10 10 1

35 23 Zeijlmaker W. vetsmelterij Anjelierstraat 13a 1927 0

36 24 Kaufmann's Handelsmij velbereiderij Hermesweg 2 1968 0

37 25a Frisia Suikerwerkfabriek suikerwerkfabriek Kerkpoortstraat 27 1920 0

38 25b Frisia Suikerwerkfabriek suikerwerkfabriek Hermesweg 4 1975 0

39 26 Feenstra R.A garnalendrogerij Westerzeedijk 15 1933 1 1 1 1 1 1 1

40 27 Ministerie van Marine betonningsterrein Zuiderhaven 20 1952 0

41 28a Scheepswerf Welgelegenscheepswerf Nieuwe Weg 1 1910 1 28 2 26 1 2 5 10 10 26 5 5 1

42 28b Scheepswerf Welgelegenscheepswerf N.Willemshaven 34 1970 0

43 28c Scheepswerf Welgelegenscheepswerf L. Lijnbaan 5 1994 0

44 29 Hengel van der G. darmenwasserij Rommelhaven 16 1951 1 3 3 3 3 3 1

45 30a Boomstra Gebr. visverwerkend bedrijf Wasbleekplein 12 1920 0

46 30b Boomstra Gebr. visverwerkend bedrijf Oude Trekweg 60 1921 1 5 5 5 5 5 1

47 31a Delftse Rubberindustrie rubberartikelenfabriek Noorderwal 1 1956 0

48 31b Delftse Rubberindustrie rubberartikelenfabriek droogstraat 11 1958 0

49 32 Kooijman baggervaartuigenwerf Kanaalweg 17 1930 0

50 33 Hoek A.A. houtconserveerbedrijf Rozengracht 14-20 1920 0

51 34 Boer J.H. textielbedrijf /Wasserij Zoutsloot 54 1920 0

52 35 Koster B. was- en strijkinrichting Midlumerlaan 11 1930 1 1 1 1 1 1

53 36 Gebr. J. en P. v/d Meer scheepsreparatiebedrijf Zuiderhaven 51 1949 1 8 1 7 2 6 8 8 1 1
54 37 Broersma H. tegelfabriek Rozengracht 24 1925 0

55 38a Van der Schoot C. &  Zn. sisalcocosmattenfabriek Droogstraat 15 1936 0

56 38b Van der Schoot C. &  Zn. sisalcocosmattenfabriek Kimswerderweg 21 1947 0
57 39 Gemeente Harlingen  vuilstortplaats Westerzeedijk 8 1930 0

9 65 18 47 2 5 12 33 13 19 34 5 18 14 6 7 2

0 3 8 18 51 20 19 0 0 34 9 0 18 14 6

100=65 100=100

Legenda:

Opr.=ja/nee bezwaar ingediend; 0=nee en 1=ja.

Status;1=elite; 2=hoge burgerij; 3=middengroep; 4=geschoolde arbeider; 5=ongeschoolde arbeiders; 6=armen ( zie § 2.4) 

Reden;s=stank;w=water;st=stof;g=geluid;ch.=emissie chem.stof;e=explosiegevaar;b=ongedierte;wv=waardevermindering woning;i=inkomstenderving;eth=bezwaar uit overtuiging   

Overheid & Raad van state & verleend (vergunning):

Als de overheid en de Raad van State advies is gevraagd staat dit vermeld;expliciet wordt vermeld of de vergunning wel of niet is verleend.
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Verzamellijst 1; Aanvraagsfase hinderwetvergunningen onderzoeksgevallen periode C 1970-2000

Bezwaren Overh. R.v.st.

Ink.bezwr.mak. Reden

Nr. Loc.nr. Onderzoekgeval Nijverheid adres vestig. jaar opr. X i c 1 2 3 4 5 6 s w st g ch e b wv i j n j n

58 40 Flexoplast kunststofverwerk.fabr. Industrieweg 1 1961 0

59 41 Smilde Fa. P.A. slachterij Hermesweg 1 1981 0

60 42 Haitsma betonwarenfabriek Kanaalweg 14 1939 0

61 42 Haitsma Europrofyl BV kunststofverwerk.fabr. Industrieweg 2a 1973 0

62 43 Oswald H.S. aardewerkfabr./tegelfabr.Voorstraat 84 1983 0

63 44 Deutz Holland service bv. machineapparatenfabr. Zuiderhaven 41-43 1960 0

64 45 Boersma D. visbewerkingsinricht. Havenweg 1 1971 0

65 46 Lenger S.A. visconservenbedr. Industrieweg 2 1959 1 1 1 1 1 1

66 47a Lichtendahl Tj. visbewerkingsinricht. Zuiderhaven 4 1958 1 4 4 4 4 4 4 1

67 47b Lichtendahl Tj. visbewerkingsinricht. Zuiderhaven 22-24 1976 0

68 47c Lichtendahl Tj. visbewerkingsinricht. N.Vissersh. 9 1990 1 1 1 1 1 1

69 48 Brijder B. scheepswerf Kimswerderweg 1 1985 1 4 4 4 4 4 1 1

70 49 Rijkswaterstaat Friesland lasinrichting Kanaalweg 19 1989 0

71 50 Wierda P. scheepswerf N.Vissersh.n 11 1987 0

72 51 Galen H.A. van scheepswerf Koningsweg 10 1988 0

73 52 Philipse A.D. scheepswerf Kanaalweg 31 1993 1 1 1 1 1 1 1

74 53 Kroon J.J./Boat Serv.Jedda scheepswerf Industrieweg 10a 1994 0

75 54 Bouma E.W. scheepswerf Koningsweg 12 1987 0

76 55 Ned. Schelpkalkbranderij kalkfabriek Kanaalweg 31 1908 1 2 2 1 1 1 1 1

77 56 Bijko Jachtservice scheepswerf Koningsweg 10 1990 0

78 57 Spaansen grintbreker Industrieweg 10 1992 1 5 5 5 5 5 1

79 58 Ouwehand & Waddenzee jachtwerf Kanaalweg 120 1974 1 1 1 1 1 1

80 59 Veltman L.G. visbewerkingsinricht. Oude trekweg 12 1968 0

81 60 Scheepswerf Harlingen scheepswerf Industrieweg 8 1957 0

82 61 Meinesz houtzagerij Bolswardervaart 1903 0

8 19 6 13 5 6 8 6 7 7 5 4 4 4 7 1 1

0 26 32 42 0 0 16 0 19 19 14 11 11 0 11

100=19 100=37

Legenda:

Opr.=ja/nee bezwaar ingediend; 0=nee en 1=ja.

Status;1=elite; 2=hoge burgerij; 3=middengroep; 4=geschoolde arbeider; 5=ongeschoolde arbeiders; 6=armen ( zie § 2.4) 

Reden;s=stank;w=water;st=stof;g=geluid;ch.=emissie chem.stof;e=explosiegevaar;b=ongedierte;wv=waardevermindering woning;i=inkomstenderving;eth=bezwaar uit overtuiging   

Overheid & Raad van state & verleend (vergunning):

Als de overheid en de Raad van State advies is gevraagd staat dit vermeld;expliciet wordt vermeld of de vergunning wel of niet is verleend
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Verzamellijst 2; Verzamelstaat fase vergunningaanvraag onderzoeksgevallen periode A 1870-1920

Overh. R.v.st.

Uitbr.verg. Bezwaren Status Reden

Nr. Loc.nr.  Onderzoekgeval Nijverheid adres X jr bezw X2 i c 1 2 3 4 5 6 s w st g ch b,e b wv i j n j n

1 1 Straten A. v. huidendrogerij Bolswarderv.138 0

2 2a Boer L. de vellenbloterij Voorstraat 90a 0

3 2b Boer L. de vellenbloterij Roptaweg 23 0

4 3a Boer B. de huidenzouterij Roptaweg 3 4 1899 4 4 0 2 2 4 4 1 1

5 3b Boer B. de huidenzouterij Roptaweg 11 0

6 4a Gelder L..van darmenzouterij Schoolsteeg 1 1903 4 4 0 1 1 2 4 4 1 1

7 4b Gelder L..van darmenzouterij Roptaweg 12 0

8 4c Gelder L..van darmenzouterij Kanaalweg 74 0

9 5 Bruin H. de vetsmelterij Noorderstraat 3 0

10 6 Bruin H. de & Zn. exportslagerij Havenweg 7 0

11 7a Fontein Jacobus exportslagerij Zuiderhaven 10 0

12 7b Fontein Jacobus exportslagerij Havenweg 8 0

13 8a Hartog v. Esso huidenzouterij Havenplein 0

14 8b Hartog v. Esso huidenzouterij Droogstr. 15 1

15 9a Lichtendahl J. visrokerij Zoutsloot 17 2 1894 3 3 0 3 3 3 3 1

16 9b Lichtendahl J. visrokerij Roptaweg 7 1

17 10a Hulst van J. aardewerk Westerzeedijk 2

18 10b Hulst van J. aardewerk Kanaalweg 20 3

19 11 Tuinhout-Fontein J. aardewerk Westerzeedijk 3

20 12a Boonstra S. visrokerij Visserstraat 0

21 12b Boonstra S. visrokerij Bargebuurtpoort 0

22 13 Perseverantia teerfabriek Oude Trekweg 12 0

23 14 Schaafsma & Banning aardewerk Oude Trekweg 9 1

24 15 Gemeente Harlingen gasfabriek Fabrieksstraat 13

25 16 Tjallingii S. plateelfabriek W. Boothstr.12 2

26 17 Visser B. & Boon touwslagerij Roptaweg 3 1

27 18 Hannema Sj. zoutziederij W. Boothstr. 5 2

28 19 Bruinsma & Banning wasserij Westerzeedijk 7 0

36 3 11 11 0 1 0 0 1 4 5 11 0 0 0 3 7 4 1 1 0 3

9 0 0 9 36 45 41 0 0 0 11 26 15 4 4

100=11 100=27

Legenda:

X = aantal uitbreidingsvergunningen; 0=geen uitbreiding. 

j.bezw.= uitbreidingsvergunning waartegen bezwaar werd aangetekend

Status;1=elite; 2=hoge burgerij; 3=middengroep; 4=geschoolde arbeider; 5=ongeschoolde arbeider; 6=armen (zie § 2.4) 

Reden;s=stank;w=water;st=stof;g=geluid;ch.=emissie chem.stof;e=explosiegevaar;b=ongedierte;wv=waardevermindering woning;i=inkomstenderving;eth=bezwaar uit overtuiging; O=overig.   

X 2= aantal bezwaren

Overheid & Raad van state & verleend (vergunning):

Als de overheid en de Raad van State advies is gevraagd staat dit vermeld;expliciet wordt vermeld of de vergunning wel of niet is verleend
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Verzamellijst 2;Verzamelstaat fase vergunningaanvraag onderzoeksgevallen periode B 1920-1970

Overh. R.v.st.

Uitbr.verg. Bezwaren Status Reden

Nr. Loc.nr.  Onderzoekgeval Nijverheid adres X jr bezw aant. i c 1 2 3 4 5 6 s w st g ch b,e b wv i j n j n

29 20a Smeding vetsmelterij Frankereind 30 4

30 20b Smeding vetsmelterij Weverstraat 2 4

31 21a Smit H. vetsmelterij Kerkpoortstraat 1 2

32 21b Smit H. vetsmelterij L.Warnersteeg 10 2

33 22a Roorda Th. vellenbloterij Havenweg 1-3 1

34 22b Roorda Th. leerfabriek Kanaalweg 96 14 1915 10 2 8 1 1 8 9 10 10 1 1

35 23 Zeijlmaker W. vetsmelterij Anjelierstraat 13a 0

36 24 Kaufmann's Handelsmij velbereiderij Hermesweg 2 0

37 25a Frisia Suikerwerkfabr. suikerwerkfabriek Kerkpoortstraat 27 4 1934 4 4 4 4 1

38 25b Frisia Suikerwerkfabr. suikerwerkfabriek Hermesweg 4 3

39 26 Feenstra R.A garnalendrogerij Westerzeedijk 15 2 1951 10 10 10 10 1

40 27 Ministerie van Marine betonningsterrein Zuiderhaven 20 4 1965 20 20 10 10 20 1

40 27 Ministerie van Marine betonningsterrein Zuiderhaven 21 1 1978 20 20 10 10 20 1

41 28a Scheepsw.Welgelegen scheepswerf Nieuwe Weg 1 0

42 28b Scheepsw.Welgelegen scheepswerf N.Willemshaven 34 0

43 28c Scheepsw.Welgelegen scheepswerf L. Lijnbaan 5 0

44 29 Hengel van der G. darmenwasserij Rommelhaven 16 0

45 30a Boomstra Gebr. visverwerkend bedrijf Wasbleekplein 12 0

46 30b Boomstra Gebr. visverwerkend bedrijf Oude Trekweg 60 0

47 31a Delftse Rubberindustr. rubberartikelenfabriek Noorderwal 1 3

48 31b Delftse Rubberindustr. rubberartikelenfabriek droogstraat 11 3 1980 4 4 4 4 4 4 1

49 32 Kooijman baggervaartuigenwerf Kanaalweg 17 4 1978 8 8 8 8 8 8 1 1

50 33 Hoek A.A. houtconserveerbedrijf Rozengracht 14-20 2 1979 1 1 1 1 1 1

51 34 Boer J.H. textielbedrijf /Wasserij Zoutsloot 54 3 1922 4 4 2 2 4 4 1

52 35 Koster B. was- en strijkinrichting Midlumerlaan 11 8

53 36 Gebr. J.& P. v/d Meer scheepsreparatiebedrijf Zuiderhaven 51 0

54 37 Broersma H. tegelfabriek Rozengracht 24 1

55 38a Van der Schoot C. &  Zn. sisalcocosmattenfabriek Droogstraat 15 0

56 38b Van der Schoot C. &  Zn. sisalcocosmattenfabriek Kimswerderweg 21 0

57 39 Gemeente Harlingen  vuilstortplaats Westerzeedijk 8 5

70 9 81 3 78 1 13 23 44 24 8 21 44 10 22 1 7 2 1

0 1 17 28 54 0 19 0 0 6 16 33 8 17 1

100=81 100=129

Legenda:

X = aantal uitbreidingsvergunningen; 0=geen uitbreiding. 

j.bezw.= uitbreidingsvergunning waartegen bezwaar werd aangetekend

Status;1=elite; 2=hoge burgerij; 3=middengroep; 4=geschoolde arbeider; 5=ongeschoolde arbeider; 6=armen (zie § 2.4) 

Reden;s=stank;w=water;st=stof;g=geluid;ch.=emissie chem.stof;e=explosiegevaar;b=ongedierte;wv=waardevermindering woning;i=inkomstenderving;eth=bezwaar uit overtuiging; O=overig.   

X 2= aantal bezwaren

Overheid & Raad van state & verleend (vergunning):

Als de overheid en de Raad van State advies is gevraagd staat dit vermeld;expliciet wordt vermeld of de vergunning wel of niet is verleend
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Verzamellijst 2; Verzamelstaat fase vergunningaanvraag onderzoeksgevallen periode C 1970-2000

Overh. R.v.st.

Uitbr.verg. Bezwaren Status Reden

Nr. Loc.nr. Onderzoekgeval Nijverheid adres X jr bezw X2 i c 1 2 3 4 5 6 s w st g ch b,e b wv i eth 0 j n j n

58 40 Flexoplast kunststofverwerk.fabr. Industrieweg 1 4

59 41 Smilde Fa. P.A. slachterij Hermesweg 1 2

60 42a Haitsma betonwarenfabriek Kanaalweg 14 5 1959 5 5 2 3 5 1

60 42a Haitsma betonwarenfabriek Kanaalweg 14 1 1965 2 2 2 2 2 1

60 42a Haitsma betonwarenfabriek Kanaalweg 14 1 1978 1 1 1 1 1 1

61 42b Haitsma Europrofyl BV kunststofverwerk.fabr. Industrieweg 2a 2

62 43 Oswald H.S. aardewerkfabr./tegelfabr. Voorstraat 84 0

63 44 Deutz Holland service bv. machineapparatenfabr. Zuiderhaven 41-43 1

64 45 Boersma D. visbewerkingsinricht. Havenweg 1 1

65 46 Lenger S.A. visconservenbedr. Industrieweg 2 3 1976 1 1 1 1 1

66 47a Lichtendahl Tj. visbewerkingsinricht. Zuiderhaven 4 1

67 47b Lichtendahl Tj. visbewerkingsinricht. Zuiderhaven 22-24 0

68 47c Lichtendahl Tj. visbewerkingsinricht. N.Vissersh. 9 0 1988 1 1

69 48 Brijder B. scheepswerf Kimswerderweg 1 0

70 49 Rijkswaterstaat Friesland lasinrichting Kanaalweg 19 0

71 50 Wierda P. scheepswerf N.Vissersh.n 11 1

72 51 Galen H.A. van scheepswerf Koningsweg 10 0

73 52 Philipse A.D. scheepswerf Kanaalweg 31 0

74 53 Kroon J.J./Boat Serv.Jedda scheepswerf Industrieweg 10a 0

75 54 Bouma E.W. scheepswerf Koningsweg 12 1

76 55 Ned. Schelpkalkbranderij kalkfabriek Kanaalweg 31 5

77 56 Bijko Jachtservice scheepswerf Koningsweg 10 1

78 57 Spaansen grintbreker Industrieweg 10 0

79 58 Ouwehand & Waddenzee jachtwerf Kanaalweg 120 0

80 59 Veltman L.G. visbewerkingsinricht. Oude trekweg 12 2

81 60 Scheepswerf Harlingen scheepswerf Industrieweg 8 4

82 61 Meinesz houtzagerij Bolswardervaart 5

40 4 10 3 7 0 0 6 4 0 0 1 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0

0 0 60 40 0 0 8 0 67 0 0 16 0 0 8 0 0

100=11 100=12

Legenda:

X = aantal uitbreidingsvergunningen; 0=geen uitbreiding. 

j.bezw.= uitbreidingsvergunning waartegen bezwaar werd aangetekend

Status;1=elite; 2=hoge burgerij; 3=middengroep; 4=geschoolde arbeider; 5=ongeschoolde arbeider; 6=armen (zie § 2.4) 

Reden;s=stank;w=water;st=stof;g=geluid;ch.=emissie chem.stof;e=explosiegevaar;b=ongedierte;wv=waardevermindering woning;i=inkomstenderving;eth=bezwaar uit overtuiging; O=overig.   

X 2= aantal bezwaren

Overheid & Raad van state & verleend (vergunning):

Als de overheid en de Raad van State advies is gevraagd staat dit vermeld;expliciet wordt vermeld of de vergunning wel of niet is verleend
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Verzamellijst 3;Tolerantiefase onderzoeksgevallen periode A 1870-1920

Tolerantiefase

Bezwaren Bedrijf

Status bezr.mak. Reden R. op bezw.

Nr. Loc.nr.  Onderzoekgeval opr. jr pr. X i c 1 2 3 4 5 6 s w st g ch e b wv i eth o k m sl

1 1 Straten A. v. 1895 0

2 2a Boer L. de 1898 0

3 2b Boer L. de 1904 0

4 3a Boer B. de 1898 0

5 3b Boer B. de 1904 0

6 4a Gelder L..van 1902 1904 4 4 1 1 2 4 4 1

7 4b Gelder L..van 1906 0

8 4c Gelder L..van 1908 0

9 5 Bruin H. de 1906 0

10 6 Bruin H. de & Zn. 1908 1910 10 10 2 3 3 2 10 10 10 1

11 7a Fontein Jacobus 1908 1910 10 10 2 3 5 10 10 10 1

12 7b Fontein Jacobus 1908 1910 14 4 10 2 3 9 4 10 4 10 10 1

13 8a Hartog v. Esso 1910 0

14 8b Hartog v. Esso 1912 0

15 9a Lichtendahl J. 1881 1895 5 5 2 3 1

16 9b Lichtendahl J. 1900 0

17 10a Hulst van J. 1866 0

18 10b Hulst van J. 1869 0

19 11 Tuinhout-Fontein J. 1855 0

20 12a Boonstra S. 1884 1895 5 5 2 3 1

21 12b Boonstra S. 1900 0

22 13 Perseverantia 1895 1898 10 10 1 4 2 3 10 10 1

23 14 Schaafsma & Banning 1827 0

24 15 Gemeente Harlingen 1852 0

25 16 Tjallingii S. 1867 0

26 17 Visser B. & Boon 1872 0

27 18 Hannema Sj. 1867 0

28 19 Bruinsma & Banning 1913 0

7 58 8 50 0 0 8 14 25 11 8 30 0 4 10 10 34 0 0 30 0 0 0 7

0 0 14 24 43 19 6 24 0 3 8 8 27 0 0 24 0

100=58 100=126

Legenda:

Jr Pr = ongeveer het jaar met niet te tolereren leefomgevinghinder 

Status;1=elite; 2=hoge burgerij; 3=middengroep; 4=geschoolde arbeider; 5=ongeschoolde arbeiders; 6=armen ( zie § 2.4) 

Reden;s=stank;w=water;st=stof;g=geluid;ch.=emissie chem.stof;e=explosiegevaar;b=ongedierte;wv=waardevermindering woning;i=inkomstenderving;eth=bezwaar uit overtuiging   

Bedrijf;reactie op bezwaren; k=korrekt meewerkend ;m=matig; s=slecht, niet meewerkend
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Verzamellijst 3; Tolerantiefase onderzoeksgevallen periode B 1920-1970

Tolerantiefase

Bezwaren Bedrijf

Status bezr.mak. Reden R. op bezw.

Nr. Loc.nr.  Onderzoekgeval opr. jr pr. X i c 1 2 3 4 5 6 s w st g ch e b wv i eth o k m sl

29 20a Smeding 1920

30 20b Smeding 1924

31 21a Smit H. 1920

32 21b Smit H. 1921

33 22a Roorda Th. 1909

34 22b Roorda Th. 1913 1960 10 10 5 5 10 10 10 1

35 23 Zeijlmaker W. 1927

36 24 Kaufmann's Handelsmij 1968

37 25a Frisia Suikerwerkfabriek 1920

38 25b Frisia Suikerwerkfabriek 1975

39 26 Feenstra R.A 1933 1953 10 10 5 5 10 1

40 27 Ministerie van Marine 1952

41 28a Scheepswerf Welgelegen 1910

42 28b Scheepswerf Welgelegen 1970

43 28c Scheepswerf Welgelegen 1994

44 29 Hengel van der G. 1951

45 30a Boomstra Gebr. 1920

46 30b Boomstra Gebr. 1921

47 31a Delftse Rubberindustrie 1956

48 31b Delftse Rubberindustrie 1958 1980 4 4 4 4 4 4 1

49 32 Kooijman 1930 1985 8 8 4 4 8 8 1

50 33 Hoek A.A. 1920 1980 1 1 1 1 1 1

51 34 Boer J.H. 1920 1925 4 4 2 2 4 4 1

52 35 Koster B. 1930

53 36 Gebr. J. en P. v/d Meer 1949

54 37 Broersma H. 1925

55 38a Van der Schoot C. &  Zn. 1936

56 38b Van der Schoot C. &  Zn. 1947

57 39 Gemeente Harlingen  1928 1960 10 10 10 5 5 1

7 47 17 30 0 0 18 17 12 0 38 10 0 0 22 4 0 4 0 0 10 0 1 6

0 0 38 36 26 0 43 11 0 0 25 5 0 5 0 0 11

100=47 100=88

Legenda:

Jr Pr = ongeveer het jaar met niet te tolereren leefomgevinghinder 

Status;1=elite; 2=hoge burgerij; 3=middengroep; 4=geschoolde arbeider; 5=ongeschoolde arbeiders; 6=armen ( zie § 2.4) 

Reden;s=stank;w=water;st=stof;g=geluid;ch.=emissie chem.stof;e=explosiegevaar;b=ongedierte;wv=waardevermindering woning;i=inkomstenderving;eth=bezwaar uit overtuiging   

Bedrijf;k=korrekt meewerkend ;m=matig; s=slecht, niet meewerkend
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Verzamellijst 3; Tolerantiefase onderzoeksgevallen periode C 1970-2000

Tolerantiefase

Bezwaren Bedrijf

Status bezr.mak. Reden R. op bezw.

Nr. Loc.nr. Onderzoekgeval opr. jr pr. X i c 1 2 3 4 5 6 s w st g ch e b wv i eth o k m sl

58 40 Flexoplast 1961

59 41 Smilde Fa. P.A. 1981

60 42 Haitsma 1939 1968 5 5 2 3 5 1

61 42 Haitsma Europrofyl BV 1973

62 43 Oswald H.S. 1983

63 44 Deutz Holland service bv. 1960 1987 2 2 2 2 2 2 1

64 45 Boersma D. 1971 1982 1 1 1 1 1

65 46 Lenger S.A. 1959

66 47a Lichtendahl Tj. 1958

67 47b Lichtendahl Tj. 1976

68 47c Lichtendahl Tj. 1990 1993 3 3 1 2 3 1

69 48 Brijder B. 1985

70 49 Rijkswaterstaat Friesland 1989

71 50 Wierda P. 1987

72 51 Galen H.A. van 1988

73 52 Philipse A.D. 1993

74 53 Kroon J.J./Boat Serv.Jedda 1994

75 54 Bouma E.W. 1987

76 55 Ned. Schelpkalkbranderij 1908 1987 10 10 2 3 5 5 5 1

77 56 Bijko Jachtservice 1990

78 57 Spaansen 1992

79 58 Ouwehand & Waddenzee 1974

80 59 Veltman L.G. 1968

81 60 Scheepswerf Harlingen 1957

82 61 Meinesz 1903

5 21 8 13 0 0 6 8 7 0 6 0 10 0 7 2 0 0 0 0 0 5

0 0 29 38 33 0 24 0 40 0 28 8 0 0 0 0 0

100=21 100=25

Legenda:

Jr Pr = ongeveer het jaar met niet te tolereren leefomgevinghinder 

Status;1=elite; 2=hoge burgerij; 3=middengroep; 4=geschoolde arbeider; 5=ongeschoolde arbeiders; 6=armen ( zie § 2.4) 

Reden;s=stank;w=water;st=stof;g=geluid;ch.=emissie chem.stof;e=explosiegevaar;b=ongedierte;wv=waardevermindering woning;i=inkomstenderving;eth=bezwaar uit overtuiging   

Bedrijf;k=korrekt meewerkend ;m=matig; s=slecht, niet meewerkend
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Verzamellijst 4, relatie bezwaar versus effect 

Bezwaren Belangrijkste effect

Nr. Periode onderzoeksgeval nijverheid adres jaar bij aanvraag bij uitbreiding in de tolerantiefase overleg naleving voorw. actualisatie verg. aanpassen bedr.

4 A Boer B. de huidenzouterij Roptaweg 3 1898 4 4 4

6 A Gelder L..van darmenzouterij Schoolsteeg 1902 4 4 4

9 A Bruin H. de vetsmelterij Noorderstraat 3 1906 5 1

10 A Bruin H. de & Zn. exportslagerij Havenweg 7 1908 10 1

11 A Fontein Jacobus exportslagerij Zuiderhaven 10 1908 10 1

12 A Fontein Jacobus idem Havenweg 8 1908 14 1

13 A Hartog v. Esso huidenzouterij Havenplein 1910 4

14 A idem idem Droogstr. 16 1912 4 1

15 A Lichtendahl J. visrokerij Zoutsloot 17 1881 4 3 5

20 A Boonstra S. visrokerij Visserstraat 1884 7 5

22 A Perseverantia teerfabriek Oude Trekweg 12 1895 4 10

27 A Hannema Sj. zoutziederij W. Boothstr. 5 1867 2 1

28 A Bruinsma & Banning wasserij Westerzeedijk 7 1913 1 1

subtotaal 13 39 11 62 0 5 0 2

29 B Smeding vetsmelterij Frankereind 30 1920 5 1

31 B Smit H. vetsmelterij Kerkpoortstraat 1 1920 4 1

34 B Roorda Th. leerfabriek Kanaalweg 96 1913 10 14 10

37 B Frisia Suikerwerkfabr. sikerwerkfabriek Kerkpoortstraat 27 1934 4 1

39 B Feenstra R.A garnalendrogerij Westerzeedijk 15 1933 1 10

40 B Ministerie van Marine betonningsterrein Zuiderhaven 20 1965 20 1

41 B Scheepswerf Welgelegen scheepswerf Nieuwe Weg 1 1910 28

44 B Hengel van der G. darmenwasserij Rommelhaven 16 1951 3

46 B Boomstra visverwerkend bedr. Oude Trekweg 60 1921 5

48 B Delftse Rubberindustr. rubberartikelenfabriek Droogstraat 15 1980 4

49 B Kooijman baggervaartuigenwerf Kanaalweg 17 1978 8 8

50 B Hoek A.A. houtconserveerbedrijf Rozengracht 14-20 1979 1 1 1

51 B Boer J.H. textielbedr. /Wasserij Zoutsloot 54 1922 4 4

52 B Koster B. was- en strijkinrichting Midlumerlaan 11 1930 1 1

53 B Gebr. J. en P. v/d Meer scheepsrep.bedrijf Zuiderhaven 51 1949 8

57 B Gemeente Harlingen vuilstortplaats Westerzeedijk 9 1928 10 1

subtotaal 16 65 51 47 2 3 2 0

60 C Haitsma betonwarenfabriek Kanaalweg 14 1959 8 5

63 C Deutz Holland service bv. machineapparatenfabr. Zuiderhaven 41-43 1987 2

64 C Boersma D. visbewerkingsinricht. Havenweg 1 1971 1 1

65 C Lenger S.A. visconservenbedr. Industrieweg 2 1959 1 1 1

65 C Lichtendahl Tj. visverwerk.bedrijf Zuiderhaven 4 1958 4 3 1

68 C Lichtendahl Tj. visverwerk.bedrijf Nw. Vissersh. 11 1988 1 1 1

69 C Brijder B. scheepswerf Kimswerderweg 1 1985 4

73 C Philipse A.D. scheepswerf Kanaalweg 31 1993 1 1

76 C Ned. Schelpkalkbranderij kalkfabriek Kanaalweg 31 1908 2 10 1

78 C Spaansen grintbreker Industrieweg 10 1992 4 1

79 C Ouwehand & Waddenzee jachtwerf Kanaalweg 120 1974 1 1

subtotaal 11 18 10 21 3 4 0 1
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Verzamellijst 5, periode A 1870-1920, Relatie bedrijf versus overheid 

Attitude bedrijf Conflict met Overheid

Nr. Loc.nr.  Onderzoeksgeval Nijverheid 1 2 3 X W.z verg Verg.verl. Nt vold.Rv

1 1 Straten A. v. huidendrogerij 1 0

2 2a Boer L. de vellenbloterij 1 0

3 2b Boer L. de vellenbloterij 1 0

4 3a Boer B. de huidenzouterij 1 1 1

5 3b Boer B. de huidenzouterij 1 0

6 4a Gelder L..van darmenzouterij 1 1 1

7 4b Gelder L..van darmenzouterij 1 0

8 4c Gelder L..van darmenzouterij 1 0

9 5 Bruin H. de vetsmelterij 1 1 1

10 6 Bruin H. de & Zn. exportslagerij 1 1 1

11 7a Fontein Jacobus exportslagerij 1 1 1

12 7b Fontein Jacobus exportslagerij 1 1 1

13 8a Hartog v. Esso huidenzouterij 1 1 1

14 8b Hartog v. Esso huidenzouterij 1 1 1

15 9a Lichtendahl J. visrokerij 1 1 1

16 9b Lichtendahl J. visrokerij 1 0

17 10a Hulst van J. aardewerk 1 0

18 10b Hulst van J. aardewerk 1 0

19 11 Tuinhout-Fontein J. aardewerk 1 0

20 12a Boonstra S. vsrokerij 1 1 1

21 12b Boonstra S. vsrokerij 1 0

22 13 Perseverantia teerfabriek 1 1 1

23 14 Schaafsma & Bruinsma aardewerk 1 0

24 15 Gemeente Harlingen gasfabriek 1 0

25 16 Tjallingii S. plateelfabriek 1 0

26 17 Visser B. & Boon touwslagerij 1 0

27 18 Hannema Sj. zoutziederij 1 0

28 19 Bruinsma & Banning wasserij 1 0

Totaal 28 locaties 17 8 3 11 0 4 7

Selectieve legenda ( 0=neen, 1=ja):

Attitude bedrijf op een locatie: 1=loyaal meewerkend; 2= schoorvoetend meewerkend ; 3=beperkt of onder druk (dwangsom) meewerkend 

X= bedrijf met conflict

W.z verg.= werken zonder vergunning

nt vold. Rv= niet voldoen aan randvoorwaarden
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Verzamellijst 5, periode B 1920-1970, Relatie bedrijf versus overheid 

Attitude bedrijf Conflict met Overheid

Nr. Loc.nr.  Onderzoeksgeval Nijverheid 1 2 3 X W.z verg Verg. verl. Nt vold. Rv

29 20a Smeding vetsmelterij 1 1 1

30 20b Smeding vetsmelterij 1 1 1

31 21a Smit H. vetsmelterij 1 1 1

32 21b Smit H. vetsmelterij 1 1 1

33 22a Roorda Th. vellenbloterij 1 0

34 22b Roorda Th. leerfabriek 1 1 1

35 23 Zeijlmaker W. vetsmelterij 1 0

36 24 Kaufmann's Handelsmij velbereiderij 1 0

37 25a Frisia Suikerwerkfabriek suikerwerkfabriek 1 0

38 25b Frisia Suikerwerkfabriek suikerwerkfabriek 1 0

39 26 Feenstra R.A garnalendrogerij 1 1 1

40 27 Ministerie van Marine betonningsterrein 1 0

41 28a Scheepswerf Welgelegen scheepswerf 1 1 1

42 28b Scheepswerf Welgelegen scheepswerf 1 1 1

43 28c Scheepswerf Welgelegen scheepswerf 1 1 1

44 29 Hengel van der G. darmenwasserij 1 0

45 30a Boomstra Gebr. visverwerkend bedrijf 1 0

46 30b Boomstra Gebr. visverwerkend bedrijf 1 0

47 31a Delftse Rubberindustrie rubberartikelenfabriek 1 0

48 31b Delftse Rubberindustrie rubberartikelenfabriek 1 1 1

49 32 Kooijman baggervaartuigenwerf 1 1 1

50 33 Hoek A.A. houtconserveerbedrijf 1 1 1

51 34 Boer J.H. textielbedrijf /Wasserij 1 1 1

52 35 Koster B. was- en strijkinrichting 1 0

53 36 Gebr. J. en P. v/d Meer scheepsreparatiebedrijf 1 0

54 37 Broersma H. tegelfabriek 1 0

55 38a Van der Schoot C. &  Zn. sisalcocosmattenfabriek 1 1 1

56 38b Van der Schoot C. &  Zn. sisalcocosmattenfabriek 1 0

57 39 Gemeente Harlingen vuilstortplaats 1 1 1

Totaal 29 locaties 14 13 2 15 1 2 12

Selectieve legenda ( 0=neen, 1=ja):

Attitude bedrijf op een locatie: 1=loyaal meewerkend; 2= schoorvoetend meewerkend ; 3=beperkt of onder druk (dwangsom) meewerkend 

X= bedrijf met conflict

W.z verg.= werken zonder vergunning

nt vold. Rv= niet voldoen aan randvoorwaarden
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Verzamellijst 5, periode C 1970-2000, Relatie bedrijf versus overheid 

Attiude bedrijf Conflict met Overheid

Nr. Loc.nr. Onderzoeksgeval Nijverheid 1 2 3 X W.z verg Verg. verl. Nt vold. Rv

58 40 Flexoplast kunststofverwerk.fabr. 1 1 1

59 41 Smilde Fa. P.A. slachterij 1 1 1

60 42 Haitsma betonwarenfabriek 1 1 1

61 42 Haitsma Europrofyl BV kunststofverwerk.fabr. 1 0

62 43 Oswald H.S. aardewerkfabr./tegelfabr. 1 0

63 44 Deutz Holland service bv. machineapparatenfabr. 1 1 1

64 45 Boersma D. visbewerkingsinricht. 1 1 1

65 46 Lenger S.A. visconservenbedr. 1 1 1

66 47a Lichtendahl Tj. visbewerkingsinricht. 1 0

67 47b Lichtendahl Tj. visbewerkingsinricht. 1 0

68 47c Lichtendahl Tj. visbewerkingsinricht. 1 1 1

69 48 Brijder B. scheepswerf 1 1 1

70 49 Rijkswaterstaat Friesland lasinrichting 1 1 1

71 50 Wierda P. scheepswerf 1 1 1

72 51 Galen H.A. van scheepswerf 1 1 1

73 52 Philipse A.D. scheepswerf 1 0

74 53 Kroon J.J./Boat Service Jedda scheepswerf 1 1 1

75 54 Bouma E.W. scheepswerf 1 1 1

76 55 Ned. Schelpkalkbranderij kalkfabriek 1 1 1

77 56 Bijko Jachtservice scheepswerf 1 1 1

78 57 Spaansen grintbreker 1 0

79 58 Ouwehand & Waddenzee jachtwerf 1 1 1

80 59 Veltman L.G. visbewerkingsinricht. 1 0

81 60 Scheepswerf Harlingen scheepswerf 1 1 1

82 61 Meinesz houtzagerij 1 1 1

Totaal 25 locaties 7 16 2 18 2 4 12

Selectieve legenda ( 0=neen, 1=ja):

Attitude bedrijf op een locatie: 1=loyaal meewerkend; 2= schoorvoetend meewerkend ; 3=beperkt of onder druk (dwangsom) meewerkend 

X= bedrijf met conflict

W.z verg.= werken zonder vergunning

nt vold. Rv= niet voldoen aan randvoorwaarden
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Verzamellijst 6, nr. 1; confrontatie veronderstelde leefomgevinghinder ten opzichte van ervaren leefomgevinghinder 

De vleesverwerkende bedrijfstakken 

Categorie I 

Veronderstelde Hinder Ervaren leefomgevinghinder, wel (1), geen (0) bezwaar per parameter

geur stof geluid water verkeer bodem Nr. Tot. Nr. Per. locaties geur stof geluid water verkeer bodem totaal

Exportslagerijen 100 0 200 3 2 3 1 1 A 6 1 0 0 1 0 0 2

categorie milieuzonering 3 0 4 3 2 3 15 2 2 A 7a 1 0 0 1 0 0 2

3 3 A 7b 1 0 0 1 1 0 3

4 4 C 41 0 0 0 0 0 1 1

3 0 0 3 1 1 8

Huidenvellenbloterijen 200 30 100 3 2 4 5 1 A 1 0 0 0 0 0 0 0

categorie milieuzonering 4 2 3 3 2 4 18 6 2 A 2a 0 0 0 0 0 0 0

7 3 A 2b 0 0 0 0 0 0 0

8 4 A 3a 1 0 0 0 0 0 1

9 5 A 3b 0 0 0 0 0 0 0

10 6 A 8a 1 0 0 0 1 0 2

11 7 A 8b 1 0 0 0 0 0 1

12 8 B 22a 1 0 0 0 0 0 1

13 9 B 24 0 0 0 0 0 1 1

4 0 0 0 1 1 6

Darmenzouterij en -zouterij 300 50 100 3 2 4 14 1 A 4a 1 0 0 0 0 0 1

categorie milieuzonering 3 3 3 3 2 4 18 15 2 A 4b 0 0 0 0 0 0 0

16 3 A 4c 0 0 0 0 0 1 1

17 4 B 29 1 0 0 0 0 0 1

2 0 0 0 0 1 3

Vetsmelterijen 700 0 100 2 2 5 18 1 A 5 1 0 0 0 0 0 1

categorie milieuzonering 5 0 3 2 2 5 17 19 2 B 20a 1 0 0 1 0 0 2

20 3 B 20b 1 0 0 1 0 1 3

21 4 B 21a 1 0 0 0 0 0 1

22 5 B 21b 1 0 0 1 0 1 3

23 6 B 23 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 3 0 2 10

Leerindustrie 500 0 100 3 2 3 24 1 A 22b 1 0 0 1 0 1 3

categorie milieuzonering 5 0 3 3 2 3 16

Legenda:

Geur, stof en geluid: 1=0-10m.; 2=0-30m.; 3=0-50/100m.;4=0-200/300m;5=500/700/1000m.; 6=0-1500m.

Water, verkeer: 1=correct; 2=voldoende; 3=slecht

UBI (risicomodel bodem): 1=mogelijk beperkt verontreinigd oplopend tot 8=mogelijkernstig verontreinigd 

Afstand tot dichtstbijzijnde bewoning: 1=<20 ; 2=20-50m.; 3=50-150m.; 4=>150m 



351

Verzamellijst 6, nr. 2 confrontatie veronderstelde leefomgevinghinder ten opzichte van ervaren leefomgevinghinder 

De visverwerkende bedrijfstakken 

Categorie II 

Veronderstelde Hinder Ervaren leefomgevinghinder, wel (1), geen (0) bezwaar per parameter

geur stof geluid water verkeer bodem Nr. Tot. Nr. Per. locaties geur stof geluid water verkeer bodem totaal

Visrokerijen 500 0 50 2 2 2 1 1 A 9a 1 0 0 0 0 0 1

categorie milieuzonering 5 0 3 2 2 1 13 2 2 A 9b 0 0 0 0 0 0 0

3 3 A 12a 1 0 0 0 0 0 1

0 4 4 A 12b 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 2

Visverwerkingsbedrijven 200 0 100 3 2 2 5 1 B 30a 1 0 0 1 0 0 2

categorie milieuzonering 4 0 3 3 2 1 13 6 2 B 30b 1 0 0 0 0 0 1

7 3 C 45 1 0 0 1 0 0 2

8 4 C 47a 1 0 0 1 0 0 2

9 5 C 47b 0 0 0 0 0 0 0

10 6 C 47c 1 0 0 0 0 0 1

11 7 C 49 0 0 0 0 0 0 0

12 8 C 59 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 3 0 0 8

Visconservenfabriek 200 0 100 3 2 2 13 1 C 46 1 0 0 1 0 0 2

categorie milieuzonering 4 0 3 2 2 2 13

Vismeeldrogerij 500 0 50 2 2 3 14 1 B 27 1 0 0 0 0 0 1

categorie milieuzonering 5 0 3 2 2 3 15 15 2 C 47 1 0 0 0 0 0 1

2 0 0 0 0 0 2

Legenda:

Geur, stof en geluid: 1=0-10m.; 2=0-30m.; 3=0-50/100m.;4=0-200/300m;5=500/700/1000m.; 6=0-1500m.

Water, verkeer: 1=correct; 2=voldoende; 3=slecht

UBI (risicomodel bodem): 1=mogelijk beperkt verontreinigd oplopend tot 8=mogelijkernstig verontreinigd 

Afstand tot dichtstbijzijnde bewoning: 1=<20 ; 2=20-50m.; 3=50-150m.; 4=>150m 
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Verzamellijst 6, nr. 3 Confrontatie veronderstelde leefomgevinghinder ten opzichte van ervaren leefomgevinghinder 

De steenbewerkende bedrijfstakken 

Categorie III 

Veronderstelde Hinder Ervaren leefomgevinghinder, wel (1), geen (0) bezwaar per parameter

geur stof geluid water verkeer bodem Nr. Tot. Nr. Per. locaties geur stof geluid water verkeer bodem totaal

Pannen- en estrikkenfabriek 50 200 200 2 2 4 1 1 A 10b 0 0 0 0 0 0 0

categorie milieuzonering 3 4 4 2 2 4 19 2 2 A 11 0 0 0 0 0 0 0

3 3 A 14 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Plateel- en tegelfabriek 30 100 100 2 2 5 4 1 B 16 0 0 0 0 0 0 0

categorie milieuzonering 2 3 3 2 2 5 17 5 2 B 37 0 0 0 0 0 1 1

6 3 C 43 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1

Aardewerkfabriek 30 100 100 2 2 5 7 1 A 10a 0 0 0 0 0 0 0

categorie milieuzonering 2 3 3 2 2 5 17 8 3 C 43 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Betonwarenfabriek 30 200 200 2 3 4 9 1 C 42a 0 1 0 1 0 1 3

categorie milieuzonering 2 4 4 2 3 4 19 10 2 C 42b 0 0 0 0 0 0 0

11 3 C 55 1 0 0 1 0 0 2

12 4 C 57 0 1 1 0 0 0 2

1 2 1 2 0 1 7

Legenda:

Geur, stof en geluid: 1=0-10m.; 2=0-30m.; 3=0-50/100m.;4=0-200/300m;5=500/700/1000m.; 6=0-1500m.

Water, verkeer: 1=correct; 2=voldoende; 3=slecht

UBI (risicomodel bodem): 1=mogelijk beperkt verontreinigd oplopend tot 8=mogelijkernstig verontreinigd 

Afstand tot dichtstbijzijnde bewoning: 1=<20 ; 2=20-50m.; 3=50-150m.; 4=>150m 
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Verzamellijst 6, nr. 4; Confrontatie veronderstelde leefomgevinghinder ten opzichte van ervaren leefomgevinghinder 

De scheepsbewerkende bedrijfstakken 

Categorie IV 

Veronderstelde Hinder Ervaren leefomgevinghinder met wel (1) of geen (0) ingediende klacht per parameter

geur stof geluid water verkeer bodem Nr. Tot. Nr. Per. locaties geur stof geluid water verkeer bodem totaal

Scheepswerf en jachtbouw 30 100 300 3 1 7 1 1 B 28a 0 0 1 1 0 1 3

categorie milieuzonering 3 2 4 3 1 7 20 2 2 B 28b 0 0 0 1 0 1 2

3 3 C 28c 0 0 0 1 0 1 2

4 4 B 32 1 0 1 1 0 1 4

5 5 B 36 1 0 1 0 0 0 2

6 6 C 48 1 0 0 0 0 0 1

7 7 C 50 0 0 1 0 0 0 1

8 8 C 51 0 0 1 0 0 1 2

9 9 C 52 1 0 0 0 0 1 2

10 10 C 53 0 0 0 0 0 1 1

11 11 C 54 1 0 0 0 0 0 1

12 12 C 56 1 0 0 0 0 1 2

13 13 C 58 1 0 1 1 0 0 3

14 14 C 60 1 0 1 1 0 1 4

8 0 7 6 0 9 30

Scheepsmachine-inrichtingen   50 30 300 3 1 7 15 1 B 27 1 0 0 0 0 1 2

categorie milieuzonering 3 2 4 3 1 7 20 16 2 C 44 1 0 0 0 0 1 2

17 3 C 49 1 0 0 0 0 1 2

3 0 0 0 0 3 6

Touwslagerij 30 50 100 2 1 6 18 1 A 17 0 0 0 0 0 0 0

categorie milieuzonering 3 3 3 2 1 6 18

Legenda:

Geur, stof en geluid: 1=0-10m.; 2=0-30m.; 3=0-50/100m.;4=0-200/300m;5=500/700/1000m.; 6=0-1500m.

Water, verkeer: 1=correct; 2=voldoende; 3=slecht

UBI (risicomodel bodem): 1=mogelijk beperkt verontreinigd oplopend tot 8=mogelijkernstig verontreinigd 

Afstand tot dichtstbijzijnde bewoning: 1=<20 ; 2=20-50m.; 3=50-150m.; 4=>150m 
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Verzamellijst 6, nr. 5; Confrontatie veronderstelde leefomgevinghinder ten opzichte van ervaren leefomgevinghinder 

De overige bedrijfstakken 

Categorie V 

Veronderstelde Hinder Ervaren leefomgevinghinder met wel (1) of geen (0) ingediende klacht per parameter

geur stof geluid water verkeer bodem Nr. Tot. Nr. Per. locaties geur stof geluid water verkeer bodem totaal

wasserij 30 200 50 3 2 7 1 1 A 19 0 0 0 1 0 0 1

categorie milieuzonering 3 4 3 3 2 7 22 2 2 B 34 1 0 0 1 0 1 3

3 3 B 35 1 0 0 1 0 0 2

2 0 0 3 0 1 6

Gasfabriek 1000 100 500 3 2 8 4 1 A 15 0 0 0 1 0 1 2

categorie milieuzonering 5 3 5 3 2 8 26

Teerdestilleerderij 1500 100 500 3 2 7 5 1 A 13 1 1 0 1 0 1 4

categorie milieuzonering 6 3 5 3 2 7 26

Zoutziederij 300 100 300 2 2 3 6 1 A 18 0 0 1 1 0 0 2

categorie milieuzonering 3 3 4 2 2 3 17

Rubberfabriek 100 30 50 2 2 3 7 1 B 31a 0 0 0 0 0 1 1

categorie milieuzonering 3 2 3 2 2 3 15 31b 1 0 1 1 0 1 4

1 0 1 1 0 2 5

Kunststofbewerkend bedrijf 700 0 100 3 2 5 8 1 B 40 1 0 0 0 0 1 2

categorie milieuzonering 5 0 3 3 2 5 18

Suikerwerkenfabriek 1000 200 700 3 2 5 9 1 B 25a 1 0 0 0 0 0 1

categorie milieuzonering 5 4 5 3 2 5 24 25b 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1

Houtconserveringbedrijf 200 50 100 3 2 5 10 1 B 33 1 0 0 0 0 1 2

categorie milieuzonering 4 3 3 3 2 5 20 11 2 C 61 0 0 0 0 0 1 1

1 0 0 0 0 2 3

Vuilstortplaatsen 300 300 300 3 3 4 12 1 B 57 1 0 0 0 0 1 2

categorie milieuzonering 4 4 4 3 3 4 22

Legenda:

Geur, stof en geluid: 1=0-10m.; 2=0-30m.; 3=0-50/100m.;4=0-200/300m;5=500/700/1000m.; 6=0-1500m.

Water, verkeer: 1=correct; 2=voldoende; 3=slecht

UBI (risicomodel bodem): 1=mogelijk beperkt verontreinigd oplopend tot 8=mogelijkernstig verontreinigd 

Afstand tot dichtstbijzijnde bewoning: 1=<20 ; 2=20-50m.; 3=50-150m.; 4=>150m 



355

Bijlage 6

Toelichting op bij het onderzoek

gebruikte archiefbronnen



356



357

Bijlage 6

Inventarisatie van de benodigde archieven
Om de voor het onderzoek gewenste dossiers te vinden is gebruik gemaakt van een aantal archieven. Dit zijn de

volgende archieven:

• Het archief van de gemeente Harlingen;

Dit is het archief waar het merendeel van het onderzoek is verricht.

• Het archief van de gemeente Frankeradeel;

Voor een beperkt aantal dossiers is het archief van de buurgemeente Franekeradeel bezocht. De huidige

gemeente Harlingen omvatte in de onderzoeksperiode ook delen van de gemeente Franekeradeel en de

voormalige gemeente Barradeel. In het archief van de gemeente Frankeradeel zijn ook de dossiers van de

voormalige gemeente Barradeel te vinden. Deze gemeente is bij de gemeentelijke herindeling van 1984

opgegaan in de gemeente Franekeradeel. De meeste dossiers hiervan zijn in het archief van Harlingen te vinden

omdat bij de herindeling de meeste dossiers zijn overgedragen aan de gemeente Harlingen.

• Het Rijksarchief te Leeuwarden.

Dit archief werd bezocht omdat in een aantal gevallen niet in het gemeentearchief aanwezige dossiers nog kon

        worden geraadpleegd. In het Rijksarchief liggen namelijk de dossiers van het regionale toezicht, inclusief van

        de gemeente Harlingen, op de Veiligheidswet opgeslagen.

Per archieven is hieronder beschreven welke dossiers zijn geraadpleegd. Verdere is beschreven waar ze kunnen

worden gevonden.

Het gemeentearchief van Harlingen
Het archief van de gemeente Harlingen bevindt zich grotendeels in de kelder van het gemeentehuis van Harlingen .

De voor dit onderzoek relevante dossiers, hinderwetvergunningen, bouwvergunningen, rapportages van de

gemeentelijke gezondheidscommissie en Kohieren van de Gemeentelijke Hoofdelijke Omslag, zijn daar te vinden.

Aangetroffen archieftypen 
De volgende archieftypen zijn in het gemeentearchief van Harlingen gevonden:

- Archief gemeente Harlingen 1816-1924;

In- en uitgaande B & W stukken en overige relevante stukken.

Hierbij moet worden gewerkt met een lijst van de archiefstukken (Obreen, 1968)

- Archief gemeentearchitect

Een over de gehele periode lopende serie van aantekeningen gemaakt door de gemeentearchitect

(gemeentedirecteur). Het betreft onderwerpen als bouwvergunningen, hinderwetvergunningen, rioleringen,

wegenbouw, etc.

- Archief gemeente Harlingen, 1925-1936

In dit archiefdeel zijn de dossiers op naam gerangschikt volgens het Bloemendaalse Stelsel. De dossiers zijn

ingedeeld op trefwoord. Hinderwetdossiers zijn bijvoorbeeld daar terug te vinden. Meerdere dossiers van

deze periode zijn om onbekende reden niet aanwezig. (Hinderwetinventarisatie Provincie Fryslan; ReGister

in 1997 in opdracht van de provincie Fryslan)

-  Archief Harlingen 1836-1985 

Vanaf 1936 hanteert de gemeente Harlingen het VNG-stelsel, waarbij stukken zijn geordend volgens het

Universele Decimale stelsel (UDC). Dit gedeelte van het archief moet deels nog in de registratie worden

verwerkt. Het zoeken binnen deze periode wordt daardoor bemoeilijkt. Selectie op straat is meestal wel

mogelijk.

- Bouwvergunningen en Hinderwetvergunningen

Met behulp van een kaartenbak kunnen deze vergunningen op straat worden geselecteerd.

-  Archief Harlingen 1986-doorlopend

Stukken binnen dit archief moeten op UDC worden opgezocht. Er zijn geen inventarissen beschikbaar.

Voor bodemonderzoeken is een aparte verzameling ontwikkeld.

- Archief gemeentewerken

Er is geen inventarislijst. De onderwerpen zijn per onderwerp of straat geordend.

De Hinderwetvergunningen
De diverse Hinderwetvergunningen zijn over de verschillende bovenvermelde archiefverzamelingen verspreid

geraakt. De originele archiefopbouw is verstoord doordat sommige verzamelingen een aantal keren zijn herplaatst en

opnieuw zijn ingedeeld. Om ze toch zo goed mogelijk te kunnen terugvinden zijn ze in verzamelingen ingedeeld.
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Verzameling Hinderwetvergunningen I (1926-1985)

Het betreft hier 26 dozen met vergunningen die zijn opgeborgen onder de VNG-code 1.777.51. Het gaat in totaal

om 379 vergunningen. Op de verzameling is een ingang beschikbaar op straatnaam en huisnummer, terwijl de

volgnummers van de vergunningen op de dozen staan vermeld.

Verzameling Hinderwetvergunningen II (GS-vergunningen)

Een doos door Gedeputeerde Staten verleende vergunningen. Code 1.777.51

Verzameling Hinderwetvergunningen III (na 1985)

Alle Hinderwetvergunningen of milieuvergunningen verleend na 1985. Deze verzameling is deels bij het dynamische

archief te vinden. Opgeborgen onder VNG-code 1.777.51

Verzameling Hinderwetvergunningen IV (1925-1936)

Afwijkend van Verzameling I omdat deze Hinderwetvergunningen zijn ingedeeld volgens het Bloemendaalse

Stelsel. Een aantal van de verleende vergunningen is niet te vinden in deze verzameling.

Verzameling Hinderwetvergunningen V (1872-1902)

De vergunningen staan vermeld in het Hinderwetregister van de gemeente Harlingen. Het register is opgenomen in

de inventaris van de Obreen onder nummer 3232. De vergunningen zijn opgenomen in de ingekomen stukken van de

gemeente Harlingen onder inventarisnummer 1403-1642.

Verzameling Hinderwetvergunningen VI (1903-1924)

De Hinderwetvergunningen uit deze periode kunnen worden teruggevonden via de ingekomen stukken van het

college van B & W. Zoek in de index van het betreffende jaar in de rubriek Hinderwet naar het onderwerp van de

stukken. Neem het nummer uit de index over en zoek ze op in de betreffende dozen met de ingekomen stukken.

Verzameling Hinderwetvergunningen VII (1925-1936)

De verzameling is niet consistent. De dossiers zijn in principe op straat geordend maar staan niet altijd goed op

volgorde. Naast de hinderwetvergunningen zitten er ook bouwvergunningen, bestekken van rioleringen en diverse

vormen van correspondentie in de dozen van deze verzameling.

De gezondheidscommissies
De verslagen van de gezondheidscommissies zijn voor de periode 1866-1924 per jaar bijgehouden en in aparte dozen

opgeslagen die met behulp van het register terug te vinden zijn op jaargang. In deze verslagen zijn de te behandelen

onderwerpen alfabetisch weergegeven. Bij elk onderwerp dat aan de orde komt is een nummer weergegeven waar

aanvullende informatie, zoals een brief van een bezwaarmaker in het archief te vinden is. Met  het register kunnen

door de combinatie van jaar met nummer de gewenste stukken worden gevonden.

Kohieren van de Gemeentelijke Hoofdelijke Omslag

Het register is opgenomen in de inventaris van de Obreen. De Kohier- beschikkingen zijn opgenomen in een apart

dossier van de gemeente Harlingen.

Bouwvergunningen

Onder het VNG-code 1.733.21 Register verleende bouwvergunningen staan de bouwvergunningen gearchiveerd. Bij

de archivering wordt de datum van de aanvraag aangegeven, de naam van de aanvrager en de kadastrale aanduiding

van het perceel. Van relevante werken en inrichtingen waarover de Gemeentearchitect diende te adviseren zijn nog

veel bouwvergunningen bij het Archief Gemeente directeur terug te vinden. Bij het zoeken naar bouwvergunningen

dient het bouwjaar als uitgangspositie te worden gebruikt.

Het gemeentearchief van Franekeradeel
Het archief van de gemeente Franekeradeel bevindt zich in het gemeentehuis. De gemeente Franekeradeel is in 1984

ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Barradeel, Franeker en Franekeradeel. Het archief is opgebouwd uit

de vroegere gemeente-archieven met de volgende indeling:

• Vroegere gemeente Barradeel

a. oud-archief Barradeel, 1816-1915

b. statisch archief Barradeel, 1916-1975

c. statisch archief Barradeel

d. 1975-1984
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• Vroegere gemeente Franeker

e. oud-archief Franeker, tot 1920

f. statisch archief Barradeel, 1920-1975

g. statisch archief Barradeel 1975-1983

• Vroegere gemeente Franekeradeel

h. oud-archief Franekeradeel, 1816-1909

i. statisch archief Franekeradeel 1910-1975

j. statisch archief Franekeradeel 1975-1983

De voor dit onderzoek relevante dossiers, hinderwetvergunningen, bouwvergunningen, rapportages van de

gemeentelijke gezondheidscommissie en Kohieren van de Gemeentelijke Hoofdelijke Omslag, zijn in het archief van

Barradeel of Franekeradeel te vinden.

Het Algemene Rijksarchief te Leeuwarden
Hier ligt het archief van het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken opgeslagen,

waarvan de Arbeidsinspectie dienst uitmaakte. Van de gemeente Harlingen liggen van 1890-1960, na de

totstandkoming van de Veiligheidswet van 1896, de ingediende vergunningen opgeslagen. Het betreffen hierbij de

dozen 37-41.
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Bijlage 7

Bepaling concentratiegetallen

van Harlingen in de periode

1889-1985

7.1 Tabel met beroepssamenstelling van

Harlingen,

     

7.2 Berekeningstabel voor de

concentratiegetallen
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Concentratiegetal
Om duidelijk te maken hoe een gebied zich economisch ontwikkelde wordt wel gebruik gemaakt van concen-

tratiegetallen. Deze methodiek, die is ontwikkeld binnen de geografie, geeft aan in hoeverre een bedrijfstak in

een bepaald gebied, een streek of een stad, onder- dan wel oververtegenwoordigd was.

De waarde van een concentratiegetal wordt berekend door de beroepsbevolking van een bedrijfstak in een

onderzoeksgebied af te zetten tegen de landelijke beroepsbevolking en de uitkomst te delen door het in het

onderzoeksgebied aanwezige deel van de landelijke bevolking (Kooij, 2000).

Als voorbeeld wordt het concentratiegetal van de bedrijfstak bouwnijverheid in 1889 in Harlingen berekend:

Harlingen had in 1889, 109 werknemers in de bouwnijverheid. Landelijk waren in 1889, 18080 werknemers in

deze bouwnijverheid werkzaam. Er waren in 1889 in Harlingen 10275 inwoners, terwijl Nederland op dat

moment 5.200.000 inwoners had. Berekend betreft dit een concentratiegetal van:

109/18080 gedeeld door 10275/5.200.000 = 0.0060287/0.0019759 x100 = 305.

Een bedrijfstak met een concentratiegetal van rond de 100 duidt op een gemiddelde bedrijfsactiviteit. De praktijk

leert dat bij een waarde groter dan 200 zich een specialisme in het gebied aftekent. In dit geval gaat dat voor

Harlingen ook op. De houten scheepsbouw floreerde nog in 1889, dat leverde de bouwnijverheid bovenop de

normale bouwactiviteiten veel extra werk op.

In deze bijlage zijn van een zevental peiljaren tussen 1889 en 1985 de voor de berekening van de concentratie-

getallen benodigde kengetallen verzameld van de bedrijfstakken in Harlingen.

Bijlage 7.1 geeft de beroepssamenstelling van Harlingen op basis van beroeps- en volkstellingen van de zeven

peiljaren tussen 1889-1985.

Bijlage 7.2 geeft beroepssamenstelling van Nederland op basis van beroeps- en volkstellingen van de zeven

peiljaren tussen 1889-1985.

Over deze tellingen dient wel te worden opgemerkt dat deze soms niet direct één op één te vergelijken zijn,

omdat ze werden verzameld vanuit verschillende uitgangspunten. Een voorbeeld waardoor de getallen kunnen

verschillen is dat in veel volkstellingen geen rekening werd gehouden met forensgedrag.

Dit is geen probleem voor dit onderzoek omdat deze niet verder gaat dan een kwalitatieve beoordeling.
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Bijlage 7.1 Tabel met beroepssamenstelling van Harlingen

Verzamelde informatie van beroeps- en volkstellingen

Vestigingen Aantal medewerkers

1889 1899 1930 1947 1960 1980 1985 1889 1899 1930 1947 1960 1980 1985

Landbouw

landbouw / tuinbouw 27 32 35 44 27 7 27 71 98 80 90 104 25 50

visserij 7 4 13 39 75 24 26 11 12 27 84 166 60 63

34 36 48 83 102 31 53 82 110 107 174 270 85 113

Nijverheid/Industrie 

aardolie- / aardgaswinning en -exploratie 0 0 1 0 1 1 1 0 0 34 0 9 4 1

overige delfstoffen 0 4 3 0 1 1 4 0 4 13 0 11 15 18

voedings- en genotmiddelenindustrie 79 96 46 50 28 17 11 336 477 406 221 234 344 238

textielindustrie 87 42 5 2 3 3 2 67 67 64 63 79 49 26

kledingindustrie 49 92 20 33 19 1 1 180 179 42 161 43 2 2

hout- en meubelindustrie 25 22 10 11 11 5 4 95 68 59 73 66 16 14

papier- en papierwarenindustrie 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 3 0

grafische industrie (uitgeverijen) 5 6 8 11 5 5 6 26 26 28 30 38 34 30

chemische industrie 4 7 1 1 1 1 1 10 36 3 6 4 3 1

rubber- en kunststofverwerkende ind. 0 0 0 18 3 3 1 0 0 0 117 107 133 99

bouwmaterialen- aardewerk- en glasind. 11 18 19 3 2 6 6 109 204 75 93 56 97 127

metaalproductieindustrie 28 26 21 43 8 3 4 119 61 136 278 22 20 17

machineindustrie 5 22 20 20 2 1 1 7 51 89 48 56 11 14

transportmiddelenindustrie 0 0 4 20 18 7 9 0 41 108 135 218 226 286

instrumenten en optische industrie 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0

overige industrie 0 2 1 1 6 4 3 0 15 7 4 9 82 64

openbare nutsbedrijven 0 1 2 2 4 3 3 0 13 43 0 84 18 15

bouwnijverheid 64 53 29 59 52 25 20 249 262 280 384 526 297 255

bouwinstallatiebedrijven 0 0 8 8 10 7 5 0 0 39 20 48 73 73

357 393 198 283 176 95 82 1198 1507 1426 1634 1615 1428 1280

Diensten 

groothandel 0 0 10 30 42 40 37 0 0 33 145 176 190 154

tussenpersonen in de handel 21 2 25 2 54 1 2 26 4 56 100 79 2 3

detailhandel 281 349 271 189 149 132 126 464 570 574 419 367 415 356

hotel, restaurants, cafe's 0 46 33 35 31 42 40 0 58 54 54 82 120 96

reparatiebedrijven van gebruiksgoederen 0 0 9 9 12 13 10 0 12 17 15 52 42 29

spoorwegen 1 2 2 2 1 1 1 0 44 42 40 29 3 2

wegvervoer 0 5 9 12 7 3 8 0 20 24 30 35 12 32

zeevaart 80 2 3 13 3 5 12 400 230 200 251 204 57 96

binnenvaart 0 72 77 70 37 20 25 0 174 182 143 163 50 65

hulpbedrijven van het vervoer 0 11 13 86 1 8 4 0 62 221 50 16 31 12

communicatiebedrijven 0 1 0 1 1 1 1 0 24 0 35 38 28 27

bankwezen 3 2 3 2 6 8 7 3 7 20 34 79 78 81

verzekeringswezen 2 1 2 2 5 4 3 2 5 3 24 30 7 7

exploitatie en handel in onroerend goed 0 0 4 4 4 5 6 0 0 4 4 36 41 54

zakelijke dienstverlening 105 2 2 2 15 21 23 105 4 36 38 53 84 187

verhuur van machines 0 0 3 1 1 1 2 0 0 11 2 1 1 4

openbaar bestuur 3 4 2 4 1 12 13 93 112 25 74 278 228 300

religieuze organisaties 4 4 6 5 5 5 5 12 11 12 14 21 11 11

onderwijs 0 0 5 5 5 30 34 26 24 30 134 187 367 370

gezondheids- en veterinaire diensten 0 0 2 5 5 19 18 7 29 35 45 236 398 407

maatschappelijke dienstverlening 85 83 2 2 17 7 6 597 467 350 253 82 102 115

sociaal-culturele en culturele instel. 0 0 2 3 3 9 14 0 0 10 35 53 49 60

sport en recreatie 0 0 0 0 1 11 10 0 0 0 3 6 17 19

bedrijfs- en werknemersorg., researchbedr. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1

overige dienstverlenende partijen 0 0 34 30 21 21 20 352 328 50 49 129 122 91

Totaal diensten 585 586 519 514 427 420 428 2087 2185 1989 1991 2433 2456 2579

Totaal aantal vestigingen 976 1015 765 880 705 546 563

Totaal aantal medewerkers 3367 3802 3522 3799 4318 3969 3972
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Bijlage 7.2 Berekeningstabel voor de concentratiegetallen

Nr. Bedrijfstak 1889 Ned. 1889 Harl. Conc. Getal 1930 Ned. 1930 Harl. Conc. Getal 1947 Ned 1947 Harl. Conc. Getal 1960 Ned. 1960 Harl. Conc. Getal 1985 Ned 1985 Harl. Conc. Getal

1889 1930 1947 1960 1985

1 bouwmaterialen- aardewerk- en glasindustrie 18.080 109 305 40.084 75 140 41.562 93 200 55.698 56 96 28.870 127 508

2 instrumenten en optische industrie 10.447 0 0 6.919 0 0 52.084 0 0 60.964 0 0 6.963 0 0

3 grafische industrie (uitgeverijen) 12.105 26 107 30.867 28 68 50.772 30 53 65.064 38 56 58.742 30 59

4 bouwnijverheid 120.975 249 103 257.466 280 81 296.082 384 116 405.344 526 124 489700 255 60

5 chemische industrie 3.751 10 133 25.956 3 1 43.615 6 12 90.848 4 4 83.112 1 2

6 hout- en meubelindustrie 37.387 95 127 57.748 59 8 69.270 73 94 70.683 66 89 24.958 14 65

7 kledingindustrie 75.645 180 119 135.167 42 23 137.350 161 105 125.753 43 33 11.607 2 20

8 rubber- en kunststofverwerkende industrie 1.598 0 0 1.383 0 0 18.576 117 563 23.453 107 437 23.871 99 480

9 leerindustrie, oliekledingindustrie 37.422 0 0 42.765 59 103 0 64 0 0 57 0 6.207 0 0

10 overige delfstoffen 15.371 0 0 51.449 13 19 52.084 0 0 59.500 11 18 18.900 18 110

11 metaalproductieindustrie 41.633 119 143 104.238 136 98 89.412 278 278 140.836 122 82 67.409 117 201

12 machineindustrie 6.456 7 542 133.383 89 55 47.068 4 8 84.719 56 63 74.324 11 17

13 zee-/binnenvaart 13.516 400 1479 25.873 382 1103 35.000 394 1008 36.569 367 960 35.000 350 1156

14 papier- en papierwarenindustrie 2.923 0 0 21.271 0 0 17.224 0 0 29.809 0 0 22.557 0 0

15 textielindustrie 44.455 67 753 88.295 64 54 80.905 63 70 107.172 79 71 23.573 26 127

16 openbare nutsbedrijven 2.490 0 0 20.296 43 158 38.968 69 169 49.816 84 161 44.846 15 39

17 voedings- en genotmiddelenindustrie 84.327 336 199 218.824 406 139 197.309 221 100 221.785 234 101 134.855 238 204

18 landbouw / tuinbouw 524.624 71 7 639.026 80 9 715.769 90 12 436.593 104 23 270.537 50 22

19 visserij 16.650 11 330 16.164 27 125 11.929 84 630 10.346 166 1535 10.500 63 693

20 detailhandel 135.669 490 180 398.718 574 108 447.136 664 133 541.762 622 110 651.100 513 91

21 transportmiddelenindustrie 131.255 0 0 296.737 108 27 106.038 135 114 142.411 118 146 61.715 34 64

22 bankwezen 708 3 211 28.307 20 53 29.738 34 102 41.738 79 181 60.050 81 156

23 verzekeringswezen 1.098 2 910 20.217 3 11 37.123 24 58 58.420 30 49 84.364 7 10

24 zakelijke dienstverlening 30.015 105 175 0 36 0 48.400 38 70 68.102 53 74 1.051.800 830 91

25 onderwijs 9.655 26 135 85.067 30 26 88.772 134 135 140.662 187 127 0 0

26 gezondheids- en veterinaire diensten 3.782 7 925 0 35 0 0 45 0 0 236 0 0 0

27 overige dienstverlenende partijen 166.495 352 106 171.312 50 22 115.707 50 39 191.231 129 65 451.300 302 78

28 vrije beroepen 25.164 5 10 0 12 0 0 35 0 0 53 0 0 0

29 huiselijke diensten 34.436 597 867 243.555 350 107 183.392 253 124 116.420 82 67 47.000 115 282

30 bedrijfs- en werkn.org. Researchinst. 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

31 sociaal-culturele en culturele instellingen 25.299 0 0 0 0 0 0 38 0 0 53 0 0 60 0

32 openbaar bestuur 2.604 93 1786 0 25 0 177.495 74 37 198.215 278 134 220.000 300 158

33 religieuze organisaties 12.208 12 491 17.624 12 51 12.874 14 97 11.632 21 173 10875 11 117

Totale beroeps arbeid 1,652,729 3372 3.185.816 3.866.400 4.168.626 6.055.000

Totaal inwoners Nederland 5.200.000 7.832.000 9.543.000 11.417.000 14.453.800

Totaal inwoners Harlingen 10.275 10.480 10.660 11.934 12.500
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