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Introductie van het onderzoek  
 

 

In dit onderzoek staan de nadelige milieueffecten van industriële activiteiten in Nederland tussen de jaren 1870-

2000 centraal. Geprobeerd wordt na te gaan hoe milieueffecten in deze periode werden ervaren en of er maatre-

gelen ter voorkoming dan wel ter beperking werden getroffen.  

  

Aan de hand van door burgers ingediende bezwaren wordt geprobeerd inzicht te krijgen in deze ‘nadelige gevol-

gen van industriële activiteiten’. We vragen ons in het bijzonder af in welke mate het indienen van bezwaren bij-

droeg aan het treffen van maatregelen voor gerezen problemen en proberen er achter te komen hoe betrokken 

overheden zich hierbij opstelden. Hierbij zal vooral worden gekeken naar bezwaren ingediend op basis van 

 regelgeving, zoals vergunningverlening in het kader van de Hinderwet.  

 

Milieuhinder betreft in veel gevallen een dagelijks terugkerend gebeuren. Denk hierbij aan geluidsoverlast of stank-

hinder. In het bijzonder beïnvloeden factoren als waarneembaarheid, voorstelbaarheid en ernst van de gevolgen 

de mate waarin hinder wordt ervaren. Individuele verschillen blijken bepalend te zijn; het varieert per persoon 

welke vorm van hinder als negatief wordt ervaren. De ene persoon ervaart nu eenmaal meer hinder bij uitstoot 

van een rookpluim van een fabriek dan een andere. In dit onderzoek wordt daarom naar nijverheidsvormen ge-

zocht die mogelijk nadelige milieueffecten teweegbrengen en ons tegelijkertijd een beeld verschaffen van de 

wijze waarop daarmee werd omgegaan.  

 

Het probleem bij historisch onderzoek van milieuhinder is dat door de bril van het heden naar historische vormen 

van hinder wordt gekeken. Wat door ons in 2004 als hinderlijk of risicovol wordt gezien, werd vroeger 

vermoedelijk niet als zodanig ervaren.  

In het onderzoek wordt uitgegaan van het milieubegrip zoals dat wordt gehanteerd in de ecologie. Milieu wordt 

hierbij opgevat als de kennis van de relatie van organismen, in dit onderzoek de mens, met hun omgeving. 

Hierdoor en omdat het begrip milieuhinder in een groot gedeelte van de onderzoeksperiode nog niet bestond, is 

er in dit onderzoek voor gekozen milieuhinder als’ leefomgevinghinder’ te omschrijven. 

 

Omdat het praktisch onuitvoerbaar is een dergelijk onderzoek op landelijke schaal uit te voeren, wordt geprobeerd op 

lokaal niveau, middels de benadering van een voorbeeldstudie, iets te kunnen zeggen rondom het thema milieuhinder 

(leefomgevinghinder in dit onderzoek). Als onderzoeksgebied voor dit onderzoek is de gemeente Harlingen gekozen. 

De keuze viel op deze Friese havenstad omdat de ontwikkeling ervan vergelijkbaar is met die in veel andere kleinere 

woonplaatsen van rond 10.000 inwoners in Nederland en Harlingen dus als voorbeeld kan dienen. Harlingen was tot 

de eerste decennia van de 20
e
 eeuw een belangrijke industrie- en havenstad in de provincie Fryslân.  

Deze binnen haar oorspronkelijke wallen dichtbevolkte stad is voor dit onderzoek interessant omdat van de 

combinatie van veel bedrijvigheid met een hoge bevolkingsdichtheid, leefomgevinghinder van enige omvang wordt 

verwacht. De bevolkingsdichtheid van Harlingen behoorde namelijk tot ver in de 20
e
 eeuw nog tot één van de hoog-

ste van Nederland.  
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STAD AAN DE WADDEN 

 

Drie eilanden staan aan de horizon, 

Als 't niet zeer nevelt. Jongens komen kijken, 

Wanneer de postboot keert, die langs de dijk een 

Rookpluim doet strijken, licht-bruin voor de zon. 

De winter duurt hier lang; het spaarzaam groen 

Bevat een stillen winter in zijn takken. 

En in de binnentuintjes, kalme vlakken, 

Zou zelfs geen moordenaar een moord gaan doen. 

Het drievuldig plaveisel, gele klinkers, 

Gekleurde keien, blauwe, bolle stenen, 

Zij dragen jaren reeds dezelfde benen, 

Want 's avonds, in hun pas van stille drinkers, 

Slenteren mannen rokend naar het dok - 

De haven langs - en weer terug naar 't dok. 

 

            Van Simon Vestdijk (1898-1971) uit 

             ‘Kind van stad en land ‘(1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De in Harlingen geboren en getogen schrijver SimonVestdijk geeft  

met zijn gedicht uit 1933 een duidelijke impressie van de sfeer in  

de Friese havenstad Harlingen, de stad die in dit onderzoek centraal  

zal staan, in de jaren dertig van de 20e eeuw. Het was voor Harlingen  

economisch gezien een dramatische periode. Vanaf 1920 was een  

groot deel van haar traditioneel eigen bedrijvigheid weggevallen door  

vervanging of verplaatsing van de productie. Zo verdwenen tegel- en  

plateelfabrieken, zoutziederijen, houtzaagmolens, touwslagerijen en  

zeilmakerijen. Daar bovenop werd de situatie verergerd door de alge- 

hele economische malaise van die tijd. Het gevolg was dat veel werk- 

lozen de stad bevolkten en dat bij veel gezinnen de zwaarmoedigheid  

overheerste.  
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Hoofdstuk 1  Motivatie en presentatie van het onderzoek  

 

 

1.1 Inleiding  
Het is opvallend dat actuele thema’s steeds vaker onderwerp van historische studies vormen. Twee redenen 

kunnen hiervoor worden aangedragen; ten eerste wordt gehoopt dat bruikbaar materiaal naar boven komt dat bij 

toekomstige ontwikkelingen nuttig kan worden gebruikt; ten tweede wordt historisch onderzoek door velen als 

aangenaam tijdverdrijf ervaren. Deze belangstelling uit zich in publicaties in zowel binnen- als buitenland.  

Blijkbaar is de zorg voor de leefomgeving ook een dergelijk actueel thema. Misschien heeft dit te maken met het 

inzicht van de laatste decennia dat het welzijn van mens en omgeving afhankelijk is van de wijze waarop met de 

leefomgeving wordt omgegaan. Voor velen was dat aanleiding om voor antwoorden van vraagstukken 

aangaande leefomgeving naar het verleden te kijken. In de praktijk bleek historisch onderzoek inderdaad 

bruikbare informatie te bieden. Zo leveren historische gegevens een bijdrage voor het oplossen van knelpunten 

bij de bodemproblematiek. Gegevens van voormalige bedrijfslocaties worden thans gebruikt bij de inschatting of 

de bodem op een locatie mogelijk wel of niet verontreinigd is (Nieuwkoop, 1989). Ook dit onderzoek begeeft 

zich op het terrein van de milieuhistorie. In het bijzonder leefomgevinghinder van industriële activiteiten 

gedurende de periode 1870-2000 vormt het doel van het onderzoek. Hierbij wordt gekeken in welke mate 

omwonenden hinder tolereerden en hoe zij er mee omgingen.  

Door de eeuwen heen heeft de bedrijvigheid maatschappelijke reacties in de samenleving uitgelokt. Zo werd al in de 

middeleeuwen (1413) door stedelijke magistraten van de stad Amsterdam ter voorkoming van stankhinder en vies 

grachtenwater het verbod uitgevaardigd om organisch afval als slachtafval en mest in het IJ, de Amstel en grachten te 

werpen (Prins, 1993). Men was in die tijd nog gewend afvalstoffen ter plaatse te storten of te lozen. Als onderzoek 

naar leefomgevinghinder over grotere perioden wordt uitgevoerd, moet rekening worden gehouden met een 

gedurende deze tijd veranderende samenleving. Iedere samenleving zal haar eigen visie, passende binnen haar 

concept, voor het omgaan met leefomgevinghinder hebben ontwikkeld. Zo is de betekenis van het woord milieu, 

zoals die in deze context wordt bedoeld, eigenlijk maar enkele decennia in gebruik en de uitleg die wij er thans aan 

geven, was voor die tijd niet bekend. Men was zich beperkt bewust van de directe en zeker niet van de indirecte 

gevolgen van toegepaste werkwijzen en gebruikte stoffen. Verder was men nauwelijks op de hoogte van de gevolgen 

die oplossingen van sommige locale milieuproblemen, zoals uitstoot van rookgassen of lozingen van 

metaalhoudende stoffen op het oppervlaktewater, hebben op de later binnen de milieuwetenschappen benoemde 

locale, fluviale, regionale en continentale schalen (RIVM, 1989).  

 

1.2 Opzet van het onderzoek  
Leefomgevinghinder is het gevolg van menselijk handelen. Leefomgevinghinder komt dus vaker voor in die 

gebieden waar de gemiddelde concentraties van mensen en menselijke activiteiten hoog zijn. Tot ver in de 19
e
 

eeuw was Nederland een overwegend agrarische gemeenschap. Vanaf ongeveer 1850 deden zich in Nederland 

twee opvallende ontwikkelingen voor, ten eerste een sterke toename van de bevolking en ten tweede de opkomst 

van de industrialisatie. Vooral de sterk groeiende bedrijvigheid vormde in toenemende mate een bron van 

leefomgevinghinder Dit vooral omdat de meeste bedrijvigheid in of nabij de bewoonde gebieden was gevestigd. 

Omdat de gevolgen van leefomgevinghinder in dit onderzoek centraal staan, richt het zich daarom in het 

bijzonder op het stedelijke gebied.  

Gevolgen van leefomgevinghinder worden vaak afgewenteld op de omgeving. Qua ruimtelijke gevolgen van de 

afwenteling van leefomgevinghinder kan een viertal kenmerken worden onderscheiden; de schaal, het gebied, de 

afstand en de locatie (De Roo, 2001). In deze paragraaf wordt nagegaan in welke mate deze kenmerken bij de 

opzet van dit onderzoek een rol zullen spelen. 

 

Schaalvraag van het onderzoek 
Dit onderzoek zal zich in eerste instantie richten op door de bedrijvigheid in een onderzoeksperiode veroorzaakte 

leefomgevinghinder. Eerder onderzoek toonde aan dat vooral de bedrijvigheid de meeste hinder veroorzaakte 

(Nieuwkoop, 1989). De meeste bedrijvigheid is in of nabij stedelijk gebied te vinden. Als we naar de mogelijke 

omvang, de schaalgrootte van het onderzoek kijken dan is de praktische haalbaarheid van het onderzoek van 

doorslaggevende betekenis. Zo moet er voldoende informatie voor handen zijn, terwijl het daarnaast ook van 

belang is dat de informatie vindbaar is. Dit betekent dat het onderzoek niet een te groot onderzoeksgebied, 

bijvoorbeeld een gemeente met circa 10.000–20.000 inwoners, moet omvatten.   

Maatschappelijke veranderingen verlopen meestal traag. Dit is waarschijnlijk ook het geval met veranderingen 

ten gevolge van het ondergaan van leefomgevinghinder. Leefomgevinghinder is immers het gevolg van mense-

lijk handelen. Omdat veranderingen traag verlopen, verdient het aanbeveling om een onderzoeksgebied over een 

langere periode te bestuderen. 
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Afbakening van het onderzoeksgebied en inperking van de bronnen van leefomgevinghinder  

Wat betreft de vraag welke gebieden zich het best voor een dergelijk onderzoek lenen, genieten historische 

kernen de voorkeur. Het voordeel hiervan is dat daar van oudsher de bedrijvigheid het grootst was, waardoor de 

kans toeneemt dat er meer vergunningen werden verleend en tegelijkertijd de kans groter is dat meer bezwaren 

kunnen worden aangetroffen.  

Om het onderzoek doelmatig te kunnen uitvoeren is het praktisch om een niet te groot gebied te selecteren. De 

beperking van de afstand tussen bronnen van leefomgevinghinder kan de resultaten van het onderzoek in 

positieve zin bevorderen. Door de onderlinge beïnvloeding van diverse vormen van leefomgevinghinder binnen 

een beperkt gebied, is de kans groter dat inzicht wordt verkregen in achterliggende aspecten als protesten, 

bezwaren of andere gedragsuitingen.  

Op basis van hun industrieel verleden is een aantal historische kernen geselecteerd. (Ketner, 1910). De voorkeur 

ging uit naar middelgrote historische kernen, zoals er meerdere te vinden waren aan de voormalige Zuiderzee in 

de 19
e
 eeuw. In het Historisch Bodembestand van de provincie Fryslân, een gegevensbestand waarin verleende 

hinderwetvergunningen van de periode vanaf 1850 van deze provincie zijn verzameld, werd verder gezocht 

(provincie Fryslân, 2002). 

Het beeld dat de bedrijvigheid in de oude kernen groot is geweest, werd door het provinciaal Historisch 

Bodembestand van de provincie Fryslân bevestigd. In historische kernen in deze provincie, zoals Leeuwarden, 

Sneek, Dokkum, Franeker en in Harlingen konden veel aan bedrijven verleende hinderwetvergunningen worden 

teruggevonden (provincie Fryslân, 1996b). Uiteindelijk genoot de gemeente Harlingen de voorkeur, omdat aan 

het einde van de 19
e
 eeuw en ook nog in het begin van de 20

e
 eeuw, Harlingen als de industriestad van de 

provincie Fryslân werd bestempeld. 

 

 
 

Figuur 1  Kaart van de provincie Fryslân anno 2004 
            (bron: Cartografie provincie Fryslân)  

 

 

 

 
 

 

De staten van de provincie Friesland hebben in 1997 bepaald dat vanaf dat moment de provincie Friesland ‘De pro-

vincie Fryslân’ zal heten. Voor dit onderzoek betekent het dat meestal de naam Fryslân wordt gebruikt. De naam 

‘Friesland’ kan wel voorkomen als het als zodanig uit de toegepaste stukken van vóór1997 naar voren komt.  

[Katern 1] 
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Van bezwaar tot locatie  

Hierboven werd gesuggereerd dat bezwaar maken (klaaggedrag) als onderzoeksobject kan fungeren. Aantasting 

van de lokale leefomgeving, als het gevolg van lokaal gevestigde bedrijvigheid, gaat in veel gevallen met 

bezwaren gepaard. Als vervolgens naar mogelijke verschillen van bezwaarmaken wordt gekeken, kan worden 

opgemerkt, dat waar de activiteit van de bedrijvigheid van oudsher het hoogst is, vermoedelijk de overlast en ook 

daarmee het aantal bezwaren toeneemt. Indien bezwaargedrag als onderzoeksobject wordt geselecteerd is een 

bijkomend voordeel dat veel bij overheden ingediende bezwaren kunnen worden teruggevonden. Dat kan bij de 

aan een bedrijf verleende vergunningen die de overheid op grond van regelgeving archiveerde. Bezwaarschriften 

ingediend op grond van regelgeving bieden daarnaast de mogelijkheid om er ook de locaties mee te kunnen 

definiëren  

 

Concluderend qua opzet onderzoek  

Qua opzet en uitvoering van het onderzoek kan worden opgemerkt dat de gemeente Harlingen een geschikte 

plaats is om het onderzoek uit te voeren. Deze gemeente voldoet aan de gewenste schaalgrootte, ook was er van 

oudsher voldoende bedrijvigheid aanwezig en is er voldoende ontsloten informatie (provincie Fryslân, 2002). Om 

het effect van de bedrijvigheid op de omgeving te volgen kan gebruik worden gemaakt van tegen de bedrijvigheid 

ingediende bezwaren, die in het kader van vergunningverlening zijn ingediend. Omdat mogelijke veranderingen 

zich pas over langere termijn manifesteren, is een onderzoeksperiode van 1870-2000 aangehouden. Het jaar 

1870 is gekozen omdat vanaf dat tijdstip de industrialisatie in Nederland geleidelijk op gang kwam, terwijl 2000 

is gekozen, omdat hierdoor mogelijke ontwikkelingen op het gebied van milieubeleid gedurende de 20
e
 eeuw 

kunnen worden gevolgd.  

 

 
 

Figuur 2 Zicht op een gedeelte van de haven Harlingen rond 1920 
  (Vereniging Oud Harlingen, 1990)  

 

Het grotere gebouw aan de linkerzijde van de havenpartij was gedeeltelijk in gebruik als visafslag. De 

vissersschepen die hiervoor liggen afgemeerd getuigen hiervan. Ver op de afbeelding is nog een gedeelte van de 

havenmond zichtbaar. Aan de rechterzijde van de foto worden goederen overgeslagen van het zeeschip naar de 

naastgelegen binnenvaartschepen. De ontwikkeling van de visserij en de handel in Harlingen wordt in hoofdstuk 

6 en 7 beschreven. 

 

1.3 Probleemstelling annex vaststelling van de onderzoeksobjecten  

In deze paragraaf wordt de probleemstelling toegelicht en worden de onderzoeksobjecten bepaald.  

 

Probleemstelling annex vaststelling van de onderzoeksobjecten  
Leefomgevinghinder bestond al ver voor de 19

e
 of 20

e
 eeuw. Een voorbeeld hiervan is de maatregel die het 

stadsbestuur van de stad Groningen trof in 1497. Op straffe van een boete verbood het bestuur zijn burgers om 

varkens, om de stad mestvrij te houden, vrij in de stad te laten lopen (Van Zon, 1986).  
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In veel gevallen wordt leefomgevinghinder door menselijk handelen veroorzaakt. Vraagstukken betreffende 

leefomgeving zijn daarmee verbonden met maatschappelijke processen en om deze op te kunnen lossen moet 

nader onderzoek naar deze processen worden verricht.  

De meeste leefomgevinghinder treedt op in de directe fysieke omgeving van de mens. Aangezien de fysieke 

omgeving begrensd is, dient aan de door de mens te verrichten activiteiten, grenzen te worden gesteld die niet 

overschreden mogen worden. Leefomgevinghinder wordt in het bijzonder ervaren doordat in die fysieke 

omgeving de te stellen grenzen worden overschreden.  

Verschillende voor de mens cruciale leefomgevingfuncties kunnen effect op de leefomgeving hebben. De 

problemen ontstaan door de manier waarop de functies worden uitgevoerd. Drie functies zijn hierbij vooral van 

belang (Glasbergen, 2000):  

a. Leefruimte; ruimte die nodig is voor het realiseren van huisvesting, vervoerssystemen en andere 

essentiële aspecten van het dagelijkse leven. Overbenutting leidt tot congestieproblemen en vernietiging 

van de habitat. 

b. De beschikking hebben over hulpbronnen; bron van vernieuwbare en niet vernieuwbare hulpbronnen. 

Overbenutting leidt tot schaarste en tekorten. 

c. Afvalverwerking; vermogen fysieke omgeving om afval en industriële vervuiling te verwerken. Overbe-

nutting leidt tot gezondheidsproblemen en systeemvernietiging.  

 

Leefomgevinghinder is niet zo vanzelfsprekend als wordt voorgesteld, er kan namelijk nooit sprake zijn van een 

één op één - relatie tussen natuurwetenschappelijke kennis en de daaruit te trekken conclusies. Aan natuurweten-

schappelijke effecten in dit verband moet een normatief oordeel worden verbonden; of anders gezegd door welke 

bril wordt leefomgevinghinder geïnterpreteerd? Normatieve oordelen zijn immers gebaseerd op een wereldbe-

schouwing, waarbij een mensbeschouwing, of meer materialistisch, een economisch belang in het geding is. 

Handelen vanuit eigenbelang krijgt vooral een kans als bepaalde structuurkenmerken daar de ruimte voor bieden. 

Voorbeelden van deze kenmerken zijn: 

• De politieke structuur en / of politieke ideologie; ( het communisme) 

• De economische structuur ( het kapitalistische stelsel) 

 

Er wordt over leefomgevinghinder gesproken als er sprake is van een effect dat tot een aan te tonen kwaliteits-

verlies leidt en als zodanig door mensen negatief wordt beoordeeld. Menselijk handelen dat leefomgevinghinder 

tot gevolg heeft, en daarmee kwaliteitsverlies, wordt zelden bewust ondernomen. Het gaat om activiteiten 

waarvan de neveneffecten als problematisch worden beschouwd en waarbij de handelingen zelf niet ter discussie 

staan. De vraag is dan ook waarom mensen niet de stap zetten naar een meer milieuvriendelijk alternatief. Een 

mogelijke verklaring geeft de theorie over de sociale dilemma’s die uitgaat van een spanningsrelatie tussen 

individuele en collectieve belangen. Bij leefomgevinghinder onderscheidt Opschoor (1989) in dit verband de 

volgende aspecten: 

•  individuele bijdrage is gering; 

•  effecten zijn pas op lange termijn zichtbaar; 

•  mogelijkheden voor individuele bijdrage aan een oplossing is verwaarloosbaar klein; 

• individuele bijdrage leidt alleen tot lasten en niet tot baten. 

 

Kennis over leefomgevinghinder zou een handvat moeten bieden voor wat tolerabel is en wat niet. Risico-

inschattingen zijn altijd met onzekerheden omgeven die toenemen met de schaalniveaus waarop milieuvraag-

stukken worden bestudeerd. Bij grootschalige vraagstukken kan wetenschappelijke kennis slechts een beschei-

den rol spelen. Bij de vraag of wetenschappelijke risicoanalyses voldoende basis kunnen vormen voor besluit-

vorming zijn twee aspecten van belang: 

Perceptie van leefomgevinghinder; 

Risico’s worden door directe betrokkenen in het algemeen hoger geschat dan ze in werkelijkheid zijn. Er wordt 

ook veel belang gehecht aan gevoelens van onveiligheid. 

De noodzaak van bredere afweging dan alleen kennis van risico’s.  

Het belang van de beperking van leefomgevinghinder moet afgewogen worden tegen de maatschappelijke kosten 

van de maatregelen, die vooral ingegeven zijn door economische motieven  

De overheden zien in de praktijk toe op de kwaliteit van de leefomgevinghinder. Ook bij de rol van de overheid 

zijn vraagtekens te plaatsen gelet op de volgende aspecten: 

• Overheden gaan vaak van tegenstrijdige beleidsinvloeden uit; 

• Overheden zijn niet de enige relevante actoren in dit proces. 

Ook private partijen spelen hierin een belangrijke rol. Milieubeleid moet in feite ontwikkeld worden en betekenis 

krijgen in een arena van meewerkende en tegenwerkende actoren (Glasbergen, 2000).  
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Overziende  

Het fenomeen leefomgevinghinder overziende zal in de praktijk een spanningsveld tussen de volgende drie 

objecten zijn: 

• Vanuit natuurwetenschappelijk perspectief;  

Gemeten leefomgevinghinder of de ‘Veronderstelde Leefomgevinghinder’ 

• Vanuit de perceptie; 

Perceptie van leefomgevinghinder of de ’Ervaren Leefomgevinghinder’ 

• Vanuit het bevoegde gezag. 

Zoals het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, etc, of de ’ Regelgeving’  

 

        Regelgeving  
 

 

 

 

 

 

 

Veronderstelde Leefomgevinghinder  Ervaren Leefomgevinghinder 
      (Gemeten milieuhinder)   (Perceptie milieuhinder)  

 

Figuur 3 Relatieschema tussen de objecten die voor dit onderzoek van belang zijn   
 

In de periode 1870-2000, de onderzoeksperiode, waren de politieke verhoudingen in Nederland en daarmee 

verbonden ideeën over de directe fysieke omgeving sterk aan veranderingen onderhevig. Dit beïnvloedde de wijze 

waarop met de bij figuur 3 vermelde objecten werd omgegaan. Zo kan de samenleving aan het einde van de 19
e
 eeuw 

en het begin van de 20
e
 eeuw worden gekenschetst als hiërarchisch, waarbij door de strijd tegen sociaal ongerechtig-

heden de aandacht voor de leefomgevinghinder beperkt was. Door de toename van de welvaart in de loop van de 

20
e
 eeuw, waardoor de lage middenstand maar ook de arbeidende klasse zich meer bezit kon verwerven, 

beginnen andere aspecten zoals leefomgevinghinder door te klinken. Pas enige decennia na de Tweede 

Wereldoorlog ontwaakte het milieubesef zoals we dat thans kennen. 

 

Vaststelling onderzoeksobjecten  
In dit onderzoek wordt geprobeerd inzicht te verschaffen in de vraag welke vormen van leefomgevinghinder burgers 

in de periode 1870-2000 moesten ondergaan en hoe daarmee werd omgegaan. De bedrijvigheid wordt daarbij als 

eerste mogelijke veroorzaker beschouwd. Vooral de vergelijking van de veronderstelde leefomgevinghinder, de 

ervaren leefomgevinghinder en de rol van de door de overheid uitgevaardigde regelgeving (zie figuur 3) zijn daarbij 

de objecten van het onderzoek. Omdat het praktisch onuitvoerbaar is een dergelijk onderzoek op landelijke schaal uit 

te voeren, wordt op lokaal niveau geprobeerd, middels de benadering van een casestudie, iets te kunnen zeggen 

rondom het thema milieuhinder (leefomgevinghinder in dit onderzoek. Onder andere wordt hierbij op lokaal niveau 

gekeken of er veranderingen in de maatschappelijke reacties op leefomgevinghinder in de loop van de 

onderzoeksperiode kunnen worden waargenomen.  

 

 

1.4 Doelstelling van het onderzoek 
De beschrijving van de probleemstelling in § 1.3 leidt tot de volgende doelstelling van het onderzoek: 

 

Ontwikkeling van een methode om met behulp van gegevens van ingediende bezwaarschriften binnen een 

specifiek gebied en voor een specifieke tijdsperiode inzicht te verwerven in het ervaren van leefomgeving-

hinder en de daaruit voortkomende maatschappelijke gevolgen  
 

 

1.5        Onderzoeksvragen  
Het lijkt er op dat leefomgevinghinder de resultante is van een lange keten van oorzaken en gevolgen. In de 19

e
 

eeuw ontbrak het door gebrek aan kennis aan inzicht in deze keten. De ontdekkingen door Pasteur en Koch in 

1875 op bacteriologisch gebied waren een grote stap voorwaarts. Beide zochten en vonden vanuit verschillende 

invalshoeken het bewijs voor het bestaan van ziekteverwekkende micro-organismen. Door deze ontdekking kon 

voor het eerst een aantal verschijnselen van leefomgevinghinder worden verklaard (Houwaart, 1991). 

Kennis schoot tot ver in de 20
e
 eeuw tekort voor verklaringen van milieuverontreinigingen met immobiele 

stoffen als zware metalen. Dit is niet zo verwonderlijk, want anno 2005 is het onderzoek naar leefomgevinghin-
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der nog steeds een zaak van specialisten. Het is min of meer vanzelfsprekend dat veel burgers ook nu nog weinig 

inzicht hebben in deze materie. Langzamerhand lijken in de 20
e
 eeuw, vooral na de totstandkoming van de 

milieuwetten, in de bestrijding van leefomgevinghinder, meer economische aspecten van belang te worden. Dit 

speelt een rol bij zowel ondernemers als bezwaarmakers. De ondernemers moeten kostbare aanpassingen in hun 

bedrijfsproces verrichten, terwijl de burgers schade aan eigendommen claimen.  

 

 
 

Figuur 4 Foto van de oorspronkelijke Roptavaart gelegen langs de Noorderzeedijk 
  rond 1930 (Vereniging Oud Harlingen, 1990)  

 

Dit betreft een oorspronkelijk klein industriegebied aan de noordzijde van Harlingen langs de Noorderzeedijk. 

Hier waren touwslagerijen, visrokerijen en huidenbehandelingsbedrijven gevestigd. Opvallend aan dit plaatje is 

de directe gerichtheid van alle bedrijfjes en woningen op de watergang, in dit verband de Roptavaart. Het was 

vanzelfsprekend dat afvalwater op de vaart werd geloosd. Dit gebied werd bij de totstandkoming van het Van 

Harinxmakanaal gesloopt en vergraven 

 

Om meer inzicht in maatschappelijke reacties op leefomgevinghinder te krijgen, is het wenselijk dat informatie 

hiervan op bronniveau, dat wil zeggen op het niveau van de bezwaarmaker, wordt verzameld. Een 

voorbeeldstudie, een onderzoek op bronnenniveau van een relatief beperkt gebied, ‘het onderzoeksgebied’, leent 

zich bij uitstek voor een soortgelijk onderzoek. Het aan het einde van § 1.2 gememoreerde voordeel van een 

beperkte historische kern met relatief veel industrie, pleit ervoor om Harlingen als onderzoeksgebied te 

selecteren.  

Omdat de ontwikkeling van het geselecteerde onderzoeksgebied, de stad Harlingen, niet op zich zelf staat en 

daardoor als voorbeeld kan dienen voor veel andere kleinere gemeenten, biedt dit een tweetal mogelijkheden.  

Ten eerste kunnen de resultaten van het onderzoek ook voor gemeenten worden gebruikt die een vergelijkbare 

ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ten tweede kan op grond van de uitkomsten van het onderzoek een indruk 

van de landelijke toestand worden verkregen. 

Aan de hand van deze keuze is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Deze vragen hebben tot doel inzicht te 

verschaffen in de wijze waarop in de periode 1870-2000 binnen het onderzoeksgebied met leefomgevinghinder 

werd omgegaan. De volgende centrale onderzoeksvraag is als basis voor de onderzoeksvragen gebruikt: 

 
 

 

 

 

Deze centrale onderzoeksvraag leidt tot de volgende deelvragen: 

Centrale Onderzoeksvraag 
Heeft locale bedrijvigheid in de periode 1870-2000 leefomgevinghinder veroorzaakt en zo ja, in welke mate 

ervoeren bewoners van het onderzoeksgebied leefomgevinghinder als een probleem resulterend in de indiening van 

bezwaren en wat werd met deze ingediende bezwaren gedaan? 
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1.6 Indeling van het onderzoek 

Het onderzoek kan in de volgende gedeelten worden opgesplitst (zie figuur 5): 

a. Introductie van het onderzoek en verkenning van de methoden van het onderzoek;  

In het eerste deel wordt het onderzoek geïntroduceerd en wordt de methodiek van het onderzoek 

beschreven. 

b. Oriëntatie op het onderzoeksgebied; 

 In dit deel wordt de ontwikkeling van het onderzoeksgebied beschreven. 

c. Vergelijking van de veronderstelde leefomgevinghinder met de ervaren leefomgevinghinder;  

In dit deel wordt de leefomgevinghinder van de twee in het onderzoek gekozen zijden, de ‘ervaren’ en de 

‘veronderstelde’ zijde, nader bekeken. Van de ervaren leefomgevinghinder worden, na beschrijving van de 

ontwikkeling van de regelgeving, de gedragsmechanismen toegelicht die de basis vormen voor het maken 

van bezwaren. Van de veronderstelde leefomgevinghinder is, nadat de bedrijvigheid van het 

onderzoeksgebied is verkend, de selectie van het deel van de bedrijvigheid, dat is onderzocht, beschreven. 

Van de geselecteerde bedrijvigheid is hierna de ontwikkeling geïnventariseerd en is een inschatting gemaakt 

van de door deze bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder. Deel c wordt beëindigd met het 

presenteren van de uitkomsten van de vergelijking van de beide vormen van leefomgevinghinder.  

d. Verantwoording van het onderzoek.  

In dit laatste deel worden de onderzoeksresultaten besproken en verantwoord aan de hand van de 

onderzoeksvragen.  

 

 

a. 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 

 

 

Figuur 5  Schema van het onderzoek  

 

1. Welke bezwaren werden door omwonenden gedurende de periode 1870-2000 naar voren gebracht onder 

invloed van leefomgevinghinder door de zich in deze periode ontwikkelende locale bedrijvigheid?  

2. Zijn onder invloed van ingediende bezwaren gedurende de onderzoeksperiode bedrijfsactiviteiten aangepast 

en in welke mate heeft dit geleid tot vermindering van leefomgevinghinder? 

3. Hebben maatschappelijke posities een rol gespeeld bij de aantasting van de locale leefomgeving? 

4. In welke mate heeft de overheidsbemoeienis een rol gespeeld bij terugdringing van de leefomgevinghinder?  

5. Zijn er tijdperken in de periode 1870-2000 aan te wijzen zodat maatschappelijke verschillen door de 

leefomgevinghinder duidelijker kunnen worden aangetoond? 

.  

    

     

 

 

 

     

Veronderstelde leefomgevinghin-

der die deze veroorzaakten in de 

periode 1870-2000 (hoofdstuk 7) 
Ervaren leefomgevinghinder 

(hoofdstuk 8) 

        Vergelijking  

        (hoofdstuk 9) 

Wetgevende initiatie-

ven van de overheid 

op het gebied van leef-
omgevinghinder  
(hoofdstuk 4) 

Gedragsaspecten van 
het bezwaar 
(hoofdstuk 5) 

Verkenning en selectie 

van de bedrijvigheid in 

het onderzoeksgebied  

(hoofdstuk 6) 

Beschrijving van de ge-

selecteerde bedrijven in 
Harlingen (hoofdstuk  7) 

      Het onderzoek in perspectief 
                          (hoofdstuk 10)  

  

                                    Introductie en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen   

      (hoofdstuk 1 en 2)  

           Verkenning van het onderzoeksgebied 
                              (hoofdstuk 3) 
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1.7 Leeswijzer 
Hieronder wordt op hoofdlijnen de inhoud per hoofdstuk weergegeven. Voordat hierop wordt ingegaan enige 

opmerkingen over de presentatie per hoofdstuk.  

 

Presentatie per hoofdstuk  

Voor elk hoofdstuk wordt qua opbouw dezelfde structuur gehandhaafd. Aan het begin van het hoofdstuk is de 

plaats van het betreffende hoofdstuk in het onderzoek aangegeven. Dit gebeurt aan de hand van grijskleuring van 

het vakje in het onderzoeksschema, zoals weergegeven in figuur 5.  

Aan het begin van elk hoofdstuk en soms een paragraaf wordt met een korte inleiding de te verwachten inhoud 

beschreven. Dit is herkenbaar doordat dit gedeelte van de tekst cursief is weergegeven.  

Opvallende aspecten of wetenswaardigheden binnen de context van een hoofdstuk worden met behulp van 

katerns, die ook worden genummerd, weergegeven.  

Vanaf hoofdstuk 2 wordt elk hoofdstuk afgesloten met een samenvatting van de inhoud van het hoofdstuk.  

 

Leeswijzer 
Na de introductie van het onderzoek in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 de plaats van het onderzoek binnen 

eerder uitgevoerd onderzoek geïnventariseerd. Bekeken wordt of het onderzoek hierbij aansluit en welke 

toegevoegde waarde het zou hebben. Beschreven wordt hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en welke 

informatiebronnen zich het best lenen voor dit onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op het ‘onderzoeksgeval’ 

en waarom gekozen is voor opdeling van de onderzoeksperioden in drie onderzoeksfasen.  

Het ‘onderzoeksgeval’ vormt de basis van dit onderzoek. Onderzoeksgevallen zijn hierbij gedefinieerd als 

bedrijfsvormen die gedurende de onderzoeksperiode in de gemeente Harlingen voorkwamen en waarvan de 

leefomgevinghinder en daaruit voortvloeiende bezwaren nader worden onderzocht. Door de totstandkoming, de 

ontwikkeling en soms de teloorgang van bedrijven en de beschrijving van de reactie van de omwonenden op het 

productieproces wordt een beeld verkregen van een deel van de onderzoeksperiode.  

 

 

 

 
 

 
Figuur 6 Afbeelding van de Achterstraat te Harlingen rond 1940 op een zomerse dag (Visser, 1998) 

 

De Achterstraat maakte onderdeel uit van een arbeidersbuurt die tegen de voormalige noordelijke stadsgracht 

van Harlingen was gelegen. In de periode 1960-1965 is dit gedeelte van de stad gerenoveerd waarbij het 

grootste deel van de oorspronkelijke bebouwing van deze wijk is gesloopt.  
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Door genoeg bedrijven, onderzoeksgevallen, te selecteren binnen een onderzoeksperiode wordt inzicht verkregen 

in ‘de ontwikkeling van de leefomgevinghinder en mogelijke maatschappelijke gevolgen gedurende de 

onderzoeksperioden’. Nagegaan wordt of er een methode kan worden ontwikkeld waarmee de te verzamelen 

informatie per onderzoeksgeval op eenduidige en doelmatige wijze kan worden verzameld. 

Er is naar gestreefd om deze modelmatige benadering, waarbij de vergunningverlening als uitgangspositie wordt 

gehanteerd, zodanig in te kleden dat door de drie deelperioden onderlinge verschillen van de onderzoeksperiode 

beter naar voren komen. Het hoofdstuk sluit af met de beoordeling van gebruiksmogelijkheden van een aantal 

mogelijke informatiebronnen voor het onderzoek. 

In hoofdstuk 3 wordt het onderzoeksgebied beschreven. De ontwikkeling van het gebied wordt geschetst, 

waarbij de aandacht uitgaat naar sociaal-economische, demografische en politieke aspecten. Verder wordt 

gekeken hoe Harlingen zich ruimtelijk ontwikkelde. Bij deze beschrijving wordt verder gekeken naar de 

veranderingen van de bovengenoemde aspecten binnen de gekozen perioden. Het is de bedoeling dat met behulp 

van deze indeling inzicht wordt verkregen in wijzigingen op bijvoorbeeld mentaliteitsgebied die mogelijk 

verklaringen bieden voor verschijnselen die later uit het onderzoek naar voren kunnen komen.  

In hoofdstuk 4 komt aan de orde hoe de voor dit onderzoek relevante regelgeving zich tijdens de onderzoeks-

periode ontwikkelde. Nadat de rol van de overheid aan de orde wordt gesteld, wordt de ontwikkeling van de 

regelgeving beschreven. Aan de hand van locale voorbeelden wordt geprobeerd te achterhalen in welke mate de 

Hinderwet effectief was in Harlingen en ook hoe de relatie was tussen gemeente, provincie en het Rijk. 

Vervolgens wordt bekeken met welke eisen de bedrijvigheid tijdens de onderzoeksperioden rekening moest 

houden en welke ruimte burgers kregen om eventueel bezwaar te maken.  

In hoofdstuk 5 worden de gedragsaspecten die bij het ondergaan van leefomgevinghinder een rol spelen 

toegelicht. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het bezwaar in historisch perspectief. In welke mate kreeg 

men bij voorbeeld in het verleden gelegenheid tot uiten van bezwaren of waren er wellicht belemmeringen. 

Behalve regelgeving blijkt ook de inrichting van de leefgemeenschap relevant te zijn voor de wijze waarop men 

met elkaar omgaat. Anders gezegd de gedragscultuur inclusief het uiten van bezwaren. Als een bezwaar op een 

verkeerd moment wordt geuit, bijvoorbeeld als de maatschappij daar niet ontvankelijk voor is, kan dit gevolgen 

hebben voor de betreffende persoon. Hierna wordt beschreven wanneer mensen stress ondervinden. Er zijn 

blijkbaar omstandigheden, zoals leefomgevinghinder, waardoor zekere aanpassingsgrenzen van een individueel, 

sociaal of organiek systeem worden overschreden. Dit hoofdstuk wordt ook gebruikt om na te gaan of er zich in 

de onderzoeksperiode veranderingen in het ervaren van leefomgevinghinder hebben voorgedaan. Dit is van 

belang omdat we hieruit willen afleiden op welke manier we de bedrijvigheid zullen beoordelen.  

Hoofdstuk 6 wordt gebruikt om de ontwikkeling van de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied in de 

onderzoeksperiode te schetsen. Geïnventariseerd wordt hoe Harlingen zich ontwikkelde op nationaal en 

regionaal niveau. Omdat de bezwaren, zoals die in die tijd naar voren zijn gebracht, slechts een gedeelte van de 

bedrijvigheid betreffen, wordt gebruik gemaakt van een selectie. Deze selectie, die op basis van actuele criteria 

wordt uitgevoerd, wordt in dit hoofdstuk beschreven en toegelicht.  

Van de geselecteerde bedrijfstakken van het onderzoeksgebied wordt in hoofdstuk 7 de ontwikkeling 

beschreven. Inzicht in deze ontwikkeling is nodig omdat op basis van de door de bedrijfstakken veroorzaakte 

leefomgevinghinder de rechtmatigheid van mogelijk ingediende bezwaren kan worden beoordeeld. Met behulp 

van een technische en milieutechnische beschrijving van de geselecteerde bedrijfstakken wordt geïnventariseerd 

welke leefomgevinghinder deze gedurende de onderzoeksperiode waarschijnlijk hebben veroorzaakt. Per bedrijf 

wordt nagegaan waar het in het onderzoeksgebied was gevestigd en hoe het zich ontwikkelde. Dit hoofdstuk 

maakt gebruik van bijlagen 3 en 4 waar per bedrijfstak de mogelijke leefomgevinghinder is geïnventariseerd. 

In hoofdstuk 8 worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. De basis voor dit hoofdstuk vormen de 

verzamelde gegevens in overeenstemming met de modelmatige benadering, zoals elders omschreven in § 2.2 en 

§ 2.3. Dit betreft de gegevens van de per bedrijf verleende vergunningsaspecten, de mogelijk ingediende 

bezwaren, de overheidsbemoeienis, de mogelijke aanpassingen van het bedrijf en wellicht beëindiging van het 

bedrijf. Na presentatie van de getalsmatige resultaten worden deze uitkomsten geanalyseerd waarbij de nadruk 

ligt op de ingediende bezwaren. Beoordeeld wordt of deze ingediende bezwaren overeenkomen met de door 

bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder. Gekeken wordt waartegen bezwaar werd gemaakt en welke 

argumenten hiervoor werden aangedragen. Werd er bijvoorbeeld geprotesteerd op grond van gevaar voor eigen 

welzijn, op grond van gevaar voor de volksgezondheid of wellicht mogelijk gevaar voor het milieu. Verder 

wordt gekeken of er mogelijk veranderingen in het bezwaargedrag zijn opgetreden .  

In hoofdstuk 9 worden de uitkomsten van het onderzoek, die in hoofdstuk 8 zijn beschreven en toegelicht, 

vergeleken met de op grond van de bronnen veronderstelde leefomgevinghinder van de geselecteerde 

bedrijvigheid. Deze vergelijking is interessant omdat deze informatie verschaft over de veroorzaakte hinder van 

de verschillende bedrijven, terwijl die ook in de tijd kan worden geplaatst. Aansluitend worden de uitkomsten 

van deze vergelijking besproken en wordt een verklaring gegeven, als dit op grond van de verzamelde gegevens 
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mogelijk is. Aan de hand van de drie onderzoeksperioden worden de tijdens het onderzoek verzamelde gegevens 

besproken en worden opvallende aspecten verklaard.  

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 10, wordt gebruikt om het onderzoek te verantwoorden. Ook wordt bekeken 

wat de uitkomsten van het onderzoek ons leren. Dit gebeurt door de uitkomsten in een breder kader te plaatsen. 

Ook wordt bekeken of de onderzoeksresultaten een antwoord geven op de gestelde onderzoeksvragen. Het 

onderzoek sluit af met een terugblik op en een evaluatie van het onderzoek.  
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Hoofdstuk 2 Opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen 
In dit hoofdstuk wordt de positie van dit onderzoek ingeschat ten opzichte van andere studies, die over dit 

onderwerp of aanverwante onderwerpen zijn verschenen. De aandacht gaat hierbij ook uit naar de toegevoegde 

waarde van dit onderzoek. Vervolgens wordt nagegaan of en zo ja welke deelperioden kunnen worden 

onderscheiden om de verschillen in leefomgevinghinder van de periode 1870-2000 beter te kunnen accentueren. 

Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de beoordeling en de selectie van bronnen ten behoeve van het 

onderzoek. 
 

a 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

d. 

 

 

Figuur 7  Plaats van hoofdstuk 2 in het schema van het onderzoek 

 

 

2.1 Toegevoegde waarde van het onderzoek  

Algemeen 

Dit onderzoek gaat na of met behulp van vergunningverlening en mogelijk daaruit voortkomend gedrag op 

lokaal niveau, inzicht kan worden verkregen in ontwikkeling en beleving van leefomgevinghinder. Het 

onderzoek is interdisciplinair van aard zo zijn er raakvlakken met geschiedenis, gedragswetenschappen, recht, 

warenkennis en milieuwetenschappen.  

 

 

 
 

 

 

 

Hoewel leefomgevinghinder vanuit vele wetenschappelijke invalshoeken bestudeerd kan worden zoals die van  

de fysische, medische, biologische, ruimtelijke en economische is niet expliciet naar literatuur erover gezocht. 

Gezien de schaal van het onderzoek is er niet voor gekozen met een grote brede literatuurverkenning te starten 

naar leefomgevinghinder. Dit is in overeenstemming met de feitelijke opzet van het onderzoek, te weten een 

historisch georiënteerde en gebiedsgerichte voorbeeldstudie. Bij het zoeken naar literatuur is de aandacht daarom 

meer gericht op bronnen die vanuit de praktijk het onderzoek ondersteunen en als voorbeeld dienen. Om na te 

gaan of het onderzoek toegevoegde waarde heeft, wordt in deze paragraaf de in dit verband relevante literatuur 

besproken en wordt bekeken of deze literatuur gebieden bestrijkt die we nodig hebben voor dit onderzoek. 

De genoemde studierichtingen worden gebruikt om onderdelen van dit onderzoek te ondersteunen. Een voorbeeld is het 

onderzoek naar de effecten van sommige nijverheidsvormen op de leefomgeving. Expertise hiervoor wordt verkregen uit 

de warenkennis. Binnen deze studierichtingen is veel meer bekend over de onderwerpen die in dit onderzoek worden ge-

noemd, terwijl er vaak uitgebreid onderzoek naar is verricht. Het gebruik van onderdelen van de genoemde studierich-

tingen beperkt zich tot specifieke toepassingen. [katern 2]  
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Relevante studies in de diverse gebieden die het onderzoek bestrijkt 

In onderhavig onderzoek wordt verondersteld dat bezwaar maken onder invloed van leefomgevinghinder 

maatschappelijke effecten heeft gehad. In overeenstemming met de in § 1.3 geselecteerde onderzoeksobjecten is 

er voor gekozen om literatuur van sociale, technische en juridische richtingen te raadplegen. Genoemde indeling 

is bij bespreking van de literatuur ook gebruikt.  

Vanuit sociale richting 

Uitgevoerd onderzoek toont aan dat het ondergaan van leefomgevinghinder een gebeurtenis is waarbij een veel-

voud aan belevingsfactoren een rol spelen. Een onderzoek waarop hierbij wordt gewezen is het onderzoek 

‘Gezondheidsperceptie en milieuverontreiniging’ van Jager en Vlek. In dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht 

van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, wordt duidelijk waarom er bezwaren 

worden ingediend en welke aspecten hierbij een rol spelen (Jager, 1992).  

Andere aspecten zijn de omstandigheden waaronder men gedwongen was de arbeid te verrichten en de rol van de 

overheid daarin. In dit verband moet het onderzoek van Hoefnagels van 1966 worden genoemd. In ‘Een eeuw 

sociale problematiek’ beschrijft Hoefnagels de Nederlandse sociale ontwikkeling van 1850-1940. In dat 

onderzoek wordt de ontwikkeling van het einde van de 19
e
 en begin 20

e
 eeuw vanuit het gezichtspunt van de 

arbeider toegelicht (Hoefnagels, 1966). In dit verband moet ook het werk van Duijvendak en Kooij ‘Sociale 

Geschiedenis’ worden genoemd. Dit betreft een beschrijving op hoofdlijnen van het kennisgebied van de sociale 

geschiedenis (Duyvendak en Kooij, 1992). 

Vanuit technische richting  

Om de betekenis van het bezwaar te kunnen schatten is het van belang om ook inzicht te hebben in de ontwik-

keling van de technische aspecten van de bedrijven die voor dit onderzoek zijn geselecteerd. Nieuwkoop 

vervulde een pioniersrol door aan te tonen dat de bedrijvigheid in de vorm van bodemverontreiniging een erfenis 

voor de komende generaties heeft achtergelaten (Nieuwkoop, 1989). Ook mag Ten Tije worden genoemd. Ten 

Tije slaagde er in om door koppeling van de Standaard Bedrijfsindeling (Centraal Bureau Statistiek, 1986) 

inzicht te krijgen in het risico voor bodemverontreiniging van verschillende bedrijfstakken. Dit deed hij door het 

risico, aan de hand van fysische parameters, zoals stofeigenschappen, zuurgraad, etc, onderling te rangschikken 

(Ten Tije, 1993).  

Vanuit juridische richting  

 Het indienen van bezwaarschriften bij leefomgevinghinder is gebonden aan juridische regels. Verheugt (2001) 

beschrijft in ‘Inleiding in het Nederlandse Recht’ aan welke regels voor het indienen van dergelijke bezwaren 

gelden. De overheid bepaalt hoe de regels worden toegepast. Eijgelshoven (1999) geeft in ‘Markten en 

Overheid’ hoe de overheid hiermee omgaat. De praktijk leert dat leefomgevinghinder ook moet worden 

gehandhaafd. In zijn doctoraal onderzoek ‘Wet Milieubeheer vergunningverlening en handhaving in de drie 

noordelijke provincies” beschrijft Rolsma (2002) hoe door de overheid handhaving wordt opgepakt.  

        Vanuit combinaties van twee van bovenvermelde richtingen  

Onderzoeken die qua doelstelling dicht tegen het beoogde onderzoek aanliggen, betreffen de onderzoeken van 

Verbruggen en Prins. In zijn onderzoek ‘Maatschappelijke perceptie van de industriële vervuiling in het 19
e
 

eeuwse Gent’ bestudeerde Verbruggen aan de hand van overheidsbeschikkingen de door de chemische nijverheid 

van Gent in de periode 1820-1892 veroorzaakte leefomgevinghinder. Dit onderzoek had als doel veranderingen 

in het bezwaarpatroon waar te nemen, waarbij leefomgevinghinder vanuit de gedragsfunctionele benadering 

werd beoordeeld (Verbruggen, 2002).  

Prins probeerde in ‘Hinderwet en leefklimaat in Kampen; 1875-1940’ in te schatten hoe de burger leefomge-

vinghinder in deze periode beleefde (Prins, 1991). 

 

Toegevoegde waarde van het onderzoek 

Als genoemde onderzoeken met dit onderzoek maar ook onderling worden vergeleken blijkt dat de onderzoeken 

van Verbruggen en Prins qua opzet de meeste overeenkomsten met dit onderzoek vertonen. Toch zijn er ver-

schillen aan te wijzen. Zo is de onderzochte periode anders, terwijl qua methodische uitwerking dit onderzoek 

ook verschilt. Aan het onderzoek kan om de volgende redenen een toegevoegde waarde worden toegekend: 

• in tegenstelling tot genoemde onderzoeken is de overeenkomst tussen de bedrijvigheid als veroorzaker van 

leefomgevinghinder en de potentiële bezwaarmakers specifiek uitgewerkt;  

• door selectie van de periode 1870-2000 wordt het mogelijk om ook hedendaagse bedrijven bij het onderzoek 

te betrekken waardoor mogelijke verschillen met vroegere situaties beter naar voren kunnen komen.  

 

 

2.2 Opzet van het onderzoek  
Dit onderzoek omvat de periode 1870-2000. Het jaar 1870 is als startjaar gekozen omdat rond die tijd in 

Nederland de industrialisatie op gang kwam en dus wordt verwacht dat bezwaren zijn ingediend. Als einddatum 

is 2000 genomen zodat veranderingen op langere termijn in dit onderzoek mee kunnen worden gewogen. In deze 



 25

paragraaf worden het hoe en waarom van’het onderzoeksgeval’ nader toegelicht . Er wordt toegelicht welke 

gegevens per onderzoeksgeval worden verzameld. 

 

Het aspect onderzoeksgeval 

In § 1.5 is ervoor gekozen om het onderzoek uit te voeren met behulp van een voorbeeldstudie Een 

voorbeeldstudie is een onderzoek op bronnenniveau van een relatief beperkt gebied. Onderzoekseenheden 

vormen de bronnenbasis van een voorbeeldstudie terwijl onderzoekskenmerken variabele aspecten zijn die iets 

van de onderzoekseenheid zeggen (Baarda en De Goede, 1990). Omdat in dit onderzoek de bedrijvigheid als 

veroorzaker van leefomgevinghinder is aangewezen, wordt deze op bedrijfsniveau als onderzoekseenheid 

benoemd. Deze selectie maakt het mogelijk om aan bedrijven verbonden aspecten als veroorzaakte hinder, 

overheidsbemoeienis, bezwaren, enzovoorts, als onderzoekskenmerken toe te passen. Door beschrijving van 

totstandkoming, ontwikkeling en ook ondergang van bedrijven en de reactie van de omwonenden op het 

productieproces, wordt een indruk van een bepaalde tijdsperiode verkregen. Door binnen een bepaald 

onderzoeksgebied genoeg bedrijven te selecteren wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de locale 

leefomgevinghinder en daarmee verband houdende maatschappelijke veranderingen over een langere periode. In 

het kader van dit onderzoek noemen we een bedrijf dat wordt onderzocht een ‘onderzoeksgeval’. In onderstaand 

katern wordt beschreven wat onder een onderzoeksgeval wordt verstaan.  

 

 

 

 

 

 

Voor het onderzoek moeten bruikbare gegevens worden verzameld. Dit geldt vooral voor de te verzamelen 

gegevens van elk onderzoeksgeval, omdat deze informatie de basis van dit onderzoek vormt.  

Bij een voorbeeldstudie (1), zoals ook in dit onderzoek, gaat het om de beschrijving van een in veel gevallen 

overzichtelijk (sociaal) systeem. Centraal staan hierbij de sociale contacten tussen de deelnemers van een sociaal 

proces, de gekozen omgeving en de wisselwerking hiertussen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie die 

direct moet kunnen worden toegepast. Om dit mogelijk te maken moet op systematische en controleerbare wijze 

(modelmatige (4)) informatie worden verzameld, die betrouwbaar en geldig is. Om de onderzoeksvragen van 

hoofdstuk 1 goed te beantwoorden moeten onderzoekseenheden (2) en onderzoekskenmerken (3) worden 

benoemd (Baarda en De Goede, 1990). Met betrekking tot het onderzoek kan in dit verband van de aangegeven 

aspecten (vetgedrukt weergegeven) het volgende worden opgemerkt: 

1. Voorbeeldstudie; 

Het onderzoek betreft een voorbeeldstudie waarbij de problematiek rondom de leefomgevinghinder van het 

bebouwde gebied van de stad Harlingen en de rondom gelegen industrieterreinen in de gemeente Harlingen met 

de grenzen van anno 2000 gedurende de periode 1870-2000 centraal staat. 

2.    Onderzoekseenheid; 

Als onderzoekseenheid is ervoor gekozen om de bedrijfsvorm die oorzaak is van leefomgevinghinder te 

gebruiken. Een dergelijk nader te onderzoeken bedrijfsvorm wordt in het kader van dit onderzoek het 

“onderzoeksgeval” genoemd. Van het onderzoeksgeval moeten dan ook de ‘vaste’ algemene gegevens zoals de 

bedrijfstak, eigenaar of bedrijfsleider, locatie waar gevestigd (adres), etc, worden verzameld. 

3. Onderzoekskenmerken; 

Van het onderzoeksgeval kunnen diverse ‘onderzoekskenmerken’ (variabelen) worden onderscheiden. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere: 

• Vergunningverlening; zoals data vergunningverlening en het type vergunning; 

• Leefomgevinghinder; vormen van veroorzaakte leefomgevinghinder, frequentie ontstaan;  

• Overheidsbemoeienis; in welke mate is er toezicht; met welke frequentie vindt er toezicht plaats, wat is 

geconstateerd; welke maatregelen werden verordonneerd; 

• Opstelling bedrijf; bereid tot bijstelling; loyaliteit ten opzichte van de overheid; 

• Bezwaar; aantal bezwaarmakers, frequentie van bezwaar maken, wijze van bezwaar maken (individueel of 

collectief), argumenten voor bezwaar maken, bezwaar bij de aanvraag van de vergunning of tijdens reguliere 

werkzaamheden van het bedrijf. 

4. Modelmatige interpretatie.  

Met behulp van het onderzoeksgeval wordt modelmatige interpretatie mogelijk. Onderzoeksgevallen waren of 

zijn in dit verband bedrijven die voor vestiging op een locatie over een vergunning moeten beschikken. Deze 

vergunningsprocedure biedt de mogelijkheid om modelmatig te worden benaderd. In figuur 8 is deze 

schematisch weergegeven. Het in deze figuur geschetste proces is op hoofdlijnen de benadering die bij dit 

onderzoek zal worden gevolgd. Het vormt daarmee de kapstok waarop aanpak en toedeling van de verschillende 

onderzoeksaspecten zullen worden gebaseerd. 

Definiëring aspect onderzoeksgeval. 
Onderzoeksgevallen zijn bedrijven die gedurende de onderzoeksperiode een bepaalde tijd in het onderzoeksgebied, de 

gemeente Harlingen waren gevestigd of nog gevestigd zijn en zich lenen om in het kader van dit onderzoek nader te 

worden onderzocht. [katern 3] 
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 Aanvraagfase   Geen protest  oplopend protest  verandering 

 

                

                     verplaatsing  of 

bezwaar tegen         tolerantie bezwaar maken        wijziging activiteit        

aanvraag vergunning                                

       

            

    

    Start bedrijfsvoering·   Protestlijn  Effectlijn 

 

Figuur 8  Schematische weergave van de verschillende fasen gedurende de vergunningaanvraag van 

een bedrijf  
 

Voorgesteld wordt op grond van de in figuur 8 aangegeven indeling per onderzoeksgeval de volgende gegevens 

te  verzamelen: 

 

 

 

 

 

 

I Aanvraagfase; de aanvraag van de hinderwetvergunning de uitgangspositie van deze fase  

• Kan van elke hinderwetvergunning(en) over een onderzoeksgeval de volgende relevante algemene gegevens 

worden verzameld, naam bedrijf, adres, eigenaar, vindplaats, soort vergunning (ook gedoogvergunning), 

jaar vergunning, bedrijfsactiviteit. Bedrijfscode, categorie milieuzonering en UBI-score + UBI-klasse?  

• Werd de hinderwetvergunning eerst geweigerd en waarom werd deze geweigerd? 

• Indien een vergunning werd verlengd of uitgebreid wanneer en wat betrof de uitbreiding?  

• Waren er bezwaarmakers op de vergunningsaanvraag in kwestie en waarom werd bezwaar gemaakt? 

• Wat was het beroep van de bezwaarmakers en waar woonden deze? 

• Worden de bezwaren individueel of collectief ingediend?  

• Was er ook een advies van de gezondheidscommissie; positief of negatief (tot 1924; wegens opheffing)?  

• Was er een advies van gemeentewerken of stadsarchitect; positief of negatief?  

• Was er commentaar Regionale Inspectie; positief of negatief?  

• Werd de aanvraag ook voorgelegd aan de Raad van State; dateren en uitslag negatief of positief vermelden?  

• Werden er overige relevante aspecten over de vergunning vermeld? 

 

II Tolerantiefase; hoe functioneerde het bedrijf tijdens reguliere bedrijfsomstandigheden  

• Kan inzicht worden verkregen in het bedrijfsproces?  

• Gaf het bedrijfsproces onder normale situaties aanleiding tot hinder? 

• Werd ook bezwaar tegen het bedrijf aangetekend? 

• Wat was (zo mogelijk) het beroep en de woonplaats van de bezwaarmakers? 

• Waren de bezwaren individueel of collectief?  

• Wat was de reden van het bezwaar?  

• Hoe reageerde het bedrijf op de bezwaarmakers?  

• Hoe reageerde de overheid (gemeente, provincie en Rijk hierop) en ondernemer hierop? 

• Werden er ook controles van overheidswegen uitgevoerd en wat waren de conclusies daarvan? 

• Hoe reageerde het bedrijf op deze controles van overheidswege?  

 

III  Protestfase; in welke mate werden bezwaren ingediend  

• Werd individueel of groepsgewijze bezwaar gemaakt? 

• Gaf de hinder aanleiding tot hardere vormen van bezwaar maken? 

• Kon het bezwaar in overleg worden afgedaan? 

• Vertoonde de ondernemer weigerachtig gedrag? 

• Hoe reageerden de overheid (gemeente, provincie en Rijk) en de ondernemer hierop?  

hinder 

bedrijf 

Hieronder vermelde instantie, bijvoorbeeld de gezondheidscommissie of Rijksinspecties, moesten op grond van 

wettelijke regelgeving het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot vergunningverlening 

adviseren. Hoe dit expliciet ging wordt in hoofdstuk 4 behandeld, waar de ontwikkeling voor dit onderzoek de 

relevante regelgeving wordt beschreven. [katern 4] 

 



 27

IV Effectfase; wat was de reactie op de bezwaren 

• Paste het bedrijf zijn proces aan of werd het bedrijf aangepast (verbouwing)? 

• Werd het bedrijf verplaatst of beëindigd? 

• Hoe reageerde de overheid (gemeente, provincie en Rijk) hierop?  

• Werd de vergunning ingetrokken en werd het bedrijf gesloten? 

• In welke mate werd of wordt de leefomgeving door de bedrijfsactiviteiten geschaad? 

 

Notatie van de te verzamelen informatie  

Van elk onderzoeksgeval moeten zo goed mogelijk de van toepassing zijnde gegevens worden verzameld. 

Omdat het noodzakelijk is om per onderzoeksgeval vergelijkbare informatie op hetzelfde kennisniveau te 

verzamelen zijn verwerkingslijsten ontwikkeld (zie ook § 8.1).  

 

Hoe moet de verzamelde informatie worden verwerkt  

Om de informatie per onderzoeksgeval zorgvuldig en doelmatig te verwerken moeten de volgende gegevens 

worden verzameld:  

• van elk onderzoeksgeval wordt de verzamelde informatie tekstueel beschreven. In bijlage 4 is deze 

informatie weergegeven; 

• de informatie van alle onderzoeksgevallen wordt hierna verwerkt in daartoe ontwikkelde verzamellijsten. Zo 

zijn verzamellijsten ontwikkeld voor de aanvraagfase van de hinderwetvergunning, voor de tolerantie-, 

protest- en effectfase maar ook voor bewerking van de bezwaren;  

• bij de verwerking van de verzamelde informatie van de verzamelstaten is zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de mogelijke onderzoeksperioden die we in dit onderzoek onderscheiden. In bijlage 5 zijn de 

gebruikte verzamellijsten en de verzamelde gegevens weergegeven.  

 

 

2.3 Beoordeling en selectie van informatiebronnen voor het onderzoek 
Om het onderzoek doelmatig uit te voeren moet worden nagegaan welke bronnen het best kunnen worden 

geraadpleegd. Dit is vooral van belang voor informatie die moet worden verzameld uit de 19
e
 eeuw. Deze 

paragraaf beschrijft de beoordeling en de selectie van de informatiebronnen. 

 

Inleiding 
In dit onderzoek staan de nadelige gevolgen van economische activiteiten en de middelen waarmee deze worden 

vóórkomen centraal. Om inzicht in de ‘nadelige gevolgen van economische activiteiten’ te kunnen krijgen wordt 

de menselijke reactie op leefomgevingproblemen, rond het thema het bezwaar, gebruikt. Om het proces van 

bezwaar van leefomgevinghinder te kunnen volgen, wordt de bedrijvigheid en vooral de vergunningverlening 

ervan als graadmeter toegepast. Om de benodigde informatie te kunnen verkrijgen, moet worden vastgesteld op 

basis van welke regelgeving de vergunning is verleend. Andere hiermee verbonden aspecten zijn wie de 

gegevens verzamelde en waar deze thans zijn opgeslagen. Met deze informatie kan worden bepaald welke 

bronnen, zoals overheidsarchieven, moeten worden geraadpleegd. Eventueel kan worden nagegaan of er al 

bronnen digitaal beschikbaar zijn. De volgende stappen kunnen daarom voor de beoordeling van mogelijkheden 

van bronnen worden onderscheiden: 

• Beoordeling en gebruiksmogelijkheden van de te gebruiken bronnen; 

• Bepaling onderzoeksstrategie; welke data worden concreet verzameld om antwoord op de onderzoeksvragen 

te kunnen geven.  

Een consistente bron voor historisch onderzoek is de gemeente. De locale overheid bewaart in haar archieven 

binnenkomende en uitgaande stukken. Geraerdts (1988) gaf aan dat door gemeente verleende vergunningen als 

belangrijke bronnen zijn te beschouwen. Voorbeeld hiervan zijn verleende hinderwetvergunningen die aan 

bedrijven zijn verleend voor het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten. Een ander voorbeeld van een 

gemeentelijke bron is de Patentwet. Op basis van de Patentwet aan het eind van de 18
e
 eeuw was de gemeente 

verplicht jaarlijks de industriële activiteit op haar grondgebied aan provincie of Rijk door te geven. Veldman 

(1992) toonde door zijn onderzoek 'het vervuild verleden'  aan hoe verleende hinderwetvergunningen als 

onderzoeksbron bij milieukundig historisch onderzoek kunnen worden gebruikt.  

Beoordeling gebruiksmogelijkheden bronnen 

Voordat wordt begonnen met uitwerking van een onderzoeksstrategie, is het nodig de beschikbare bronnen te 

inventariseren en te beoordelen op bruikbaarheid. Op basis van bovenvermelde kan worden geconcludeerd dat de 

locaties van de te onderzoeken nijverheid en de reacties van omwonenden als uitgangspunten kunnen worden 

genomen. Om het gewenste inzicht te verkrijgen moet een antwoord worden gevonden op volgende vragen: 

1 Waar was de bedrijvigheid op een bepaalde locatie gevestigd, waar werd verbouwd, waar verplaatste het 

bedrijf zich naartoe, dan wel waarom werd het bedrijf opgeheven? Centraal staat de bedrijfslocatie; 
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2 Welke leefomgevinghinder leidde tot menselijke reacties en hadden deze reacties veranderingen in de 

bedrijfsvoering tot gevolg? Centraal staat de leefomgevinghinder;  

3 Kan inzicht worden verkregen in de positie van de getraceerde ‘bezwaarmaker’ door bijvoorbeeld te 

achterhalen waar deze woonde, welk beroep deze uitoefende en tot welke inkomensklasse die behoort? 

Centraal staat de positie van de bezwaarmaker.  

 

Aan de hand van deze vragen worden verschillende bronnen geïnventariseerd en op hun geschiktheid voor dit 

onderzoek beoordeeld.  

 

Ad 1. Bedrijfslocaties 
Op hoofdlijnen worden een aantal mogelijke bronnen geïnventariseerd waarna zal worden aangegeven welke 

bronnen in eerste instantie voor bestudering in aanmerking komen. Omdat geografische informatie, zoals 

adressering en kaarten, hierbij ook van belang zijn, wordt bij dit onderdeel daar ook aandacht aan besteed. Het 

betreft de volgende bronnen: 

a.    Hinderwet; 

b.    Gemeenteverslagen; 

c.    Bij de gemeente ingekomen stukken; 

d     Kamer van Koophandel; 

e     Kadaster; 

f     Adressen & kaarten; 

g    Bouwvergunningen.  

 

Over de bronnen kan het volgende worden opgemerkt: 

a Hinderwet 

De bepalende regelgeving was qua vestiging en wijziging van bedrijven van oudsher vastgelegd in de 

Hinderwet. De Hinderwet is in 1993 met een tiental andere milieuwetten, onder andere de Afvalstoffenwet, Wet 

verontreiniging Oppervlaktewater, Wet Bodembescherming, Wet Gevaarlijke Stoffen, etc, opgegaan in de Wet 

Milieubeheer. De Wet Milieubeheer is een zogenaamde kaderwet. Een kaderwet heeft als doelstelling de binnen 

een beleidsveld bestaande sectorale regelgeving tot een samenhangend geheel, vooral gericht op procedurele 

aspecten, om te vormen, maar eerst in het kort de Hinderwet. In hoofdstuk 4 zal uitgebreider aandacht worden 

geschonken aan de regelgeving.  

De oudste vormen van de Hinderwet, of juridische voorlopers ervan, in Nederland betroffen het Keizerlijk 

Decreet van 1810 en het Koninklijk Besluit van 1824. Beide vormen van regelgeving hadden tot doel het weren 

van overlast van bedrijven, terwijl daarnaast werd geprobeerd schade en risico te voorkomen. Met de aanname 

van de Fabriekswet in 1874 kreeg het bevoegde gezag, de gemeente, een grotere rol bij de vergunningverlening. 

De Fabriekswet werd in 1895, tegelijkertijd met aanname van de Veiligheidswet, omgezet in de Hinderwet. Pas 

in 1952 werd de Hinderwet uitgebreid. Door deze uitbreiding werd het mogelijk om ook de diverse nieuwe 

industrieën en technieken te beoordelen. In de periode 1875-1993, toen de Hinderwet overging in de Wet 

Milieubeheer, is er qua procedure weinig veranderd. Van die periode zijn in het archief dezelfde soort stukken 

terug te vinden (ReGister Historisch Adviesbureau, 2000). De informatie over de Hinderwet, haar juridische 

voorlopers en de Wet Milieubeheer kunnen in provinciale en gemeentelijke archieven worden teruggevonden. Er 

zijn Hinderwetvergunningen afgegeven niet alleen voor de nijverheid maar ook voor de reguliere middenstand 

als bakkers, slagers, grote kantoorpanden, enzovoorts. Hier moet bij selectie van de geschikte dossiers rekening 

mee worden gehouden. Een ander probleem is dat hinderwetvergunningen op grond van een vernietigingslijst 

van het Ministerie van Binnenlandse één jaar na de datum van vervallen, worden vernietigd. De ontstane hiaten 

kunnen voor een deel mogelijk worden gecompenseerd door de archieven van de Arbeidsinspectie waarin veel 

vergunningen in afschrift aanwezig zijn. Deze archieven zijn aanwezig op de Rijksarchieven in de verschillende 

provinciale hoofdsteden (VROM, 2001a). 

b. Gemeenteverslagen 

Op grond van de gemeentewet van 1851 moest het college van Burgemeester en Wethouders (B & W) elk jaar 

een verslag uitbrengen over de toestand van de gemeente. Deze verslagen bevatten onder de rubriek industrie en 

nijverheid informatie van de industriële activiteiten van de gemeente. Na 1861 werd de jaarlijkse plicht omgezet 

tot een vijfjaarlijkse. Na 1874, de inwerkingtreding van de Fabriekswet, is in het verslag ook informatie van 

verleende en ingetrokken vergunningen terug te vinden. Omdat de opgave bij veel gemeenten op basis van 

vrijwilligheid geschiedde, wordt de betrouwbaarheid van deze (door de bedrijven zelf ingediende informatie) 

niet erg hoog ingeschat. Met de gegevens kan een, zij het een fragmentarisch, beeld van de ontwikkeling van de 

bedrijvigheid worden verkregen. Een bijkomend probleem is verder dat van de betreffende locaties geen 

adresvermelding wordt aangegeven (Veldman, 1992).  
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c.      Bij gemeente ingekomen stukken 

Gemeenten bewaren hun ingekomen stukken gedurende een bepaalde tijdsperiode. Meestal worden de 

ingekomen stukken per jaar op alfabet gerubriceerd en daarbij wordt vermeld onder welk nummer het 

betreffende stuk in de jaargang in kwestie kan worden teruggevonden. Alle relevante stukken staan op deze 

wijze vermeld in de jaarboeken, zeker voor de periode 1870-1920. In de periode na 1920 kunnen ingekomen 

stukken met archief- systemen op jaar en straat worden teruggevonden. Vanaf 1980 zijn de binnengekomen 

vergaderstukken in actuelere archiefvormen, zoals semi-statische of dynamische archiefvormen, terug te vinden. 

De binnengekomen stukken zijn vergunningen, klachten, mening gezondheidscommissies, maar ook reacties van 

gemeentearchitect (latere directeur gemeentewerken) en de Regionale Inspecties te vinden (Provincie Fryslân, 

1996a).  

d.  Kamer van Koophandel 

Bij de Kamers van Koophandel, die in alle provincies zijn gevestigd, moeten bedrijven die zich ergens wensen te 

vestigen zich op grond van de Wet op de Handelsregistratie (1920) laten registreren. Hoewel ook vóór deze 

datum door sommige Kamers van Koophandel gegevens zijn verzameld, is het bestand niet toereikend. Aan de 

ene kant dekt het bestand niet de onderzoeksperiode terwijl aan de andere kant is gebleken dat Kamer van 

Koophandelbestanden veel niet-relevante gegevens bevatten. Een voorbeeld hiervan is dat een bedrijf zich 

ergens wenste te vestigen maar er uiteindelijk vanaf zag (VROM, 2001a). Sommige gemeenten hebben zelf ook 

informatie op dit gebied verzameld die in een later stadium is gearchiveerd bij de regionale Kamer van 

Koophandel. De informatie van de oorspronkelijke Kamer van Koophandel van de gemeente Harlingen is dan 

ook gearchiveerd in het regionale kantoor te Leeuwarden.  

e. Kadaster 

Het Kadaster dankt zijn bestaansrecht aan de Fransen. Vanaf 1811 zijn deze begonnen met het vastleggen van 

landelijke eigendommen om op basis van de aldus verkregen gegevens grondbelasting te kunnen heffen. In 1832 

is het Kadaster van start gegaan omdat de metingen in Nederland waren afgerond. In het kadaster is van zoveel 

mogelijk percelen van Nederland de eigenaar vastgesteld. Met behulp van verschillende registratiesystemen, 

onder andere kadasternummering, naamlijsten, plaats beroepsuitoefening, kunnen percelen worden achterhaald. 

De aangeboden informatie is wel betrouwbaar. Het probleem van archiefonderzoek bij het kadaster is dat het, 

omdat alle wijzigingen (hoe klein ook) moeten worden bijgehouden, ingewikkeld en tijdrovend is. Het is daarom 

aan te bevelen het aantal locaties dat daar nagezocht moet worden zo beperkt mogelijk te houden (Veldman, 

1992).  

f. Kaarten 

Er moet zo goed mogelijk worden vastgesteld waar het bedrijf gevestigd is geweest. Door veranderingen in de 

ruimtelijke indeling van straten binnen een gebied, zo ook in Harlingen, werden straten opnieuw genummerd. De 

thans gebruikte nummering hoeft dus niet overeen te komen met de nummering van een bepaalde 

onderzoeksperiode. Van belang is dat steeds moet worden nagegaan, bijvoorbeeld bij afbraak, wat de nieuwe 

situatie is geworden. Gegevens van eigenaren en overige eigendomkenmerken vormen hierbij een goede 

hulpbron. Een aantal situaties kunnen zich (Register Historisch Adviesbureau, 1998) voordoen. 

• Betreffende pand is afgebroken en herbouwd. Adressering nog van toepassing;  

• Betreffende pand is afgebroken en niet herbouwd. De adressering moet in dit geval op nog bestaande 

oorspronkelijke bebouwing worden gebaseerd; 

• Betreffende pand is afgebroken, niet herbouwd en de totale inrichting van het gebied is drastisch veranderd. 

Ook hierbij moet de adressering op de dichtstbijzijnde oorspronkelijke bebouwing worden gebaseerd; 

• Betreffende pand is afgebroken, niet herbouwd en op de locatie is een nieuwe straat of blok huizen 

gebouwd. Probeer met adressering, met behulp van kaartmateriaal, te achterhalen.  

Het kaartmateriaal met een actueel stratenbeeld biedt inzicht waar de bedrijfslocatie zich bevindt. Het is van 

belang dat de juiste kaart wordt gebruikt. Een kaart verschaft ook inzicht in waar de bezwaarmakers wonen en 

waar bedrijven, instellingen en derden in het kader van een hinderwetvergunning waren gevestigd.  

g. Bouwvergunningen 

Voor het oprichten of wijzigen van de meeste bouwwerken is een gemeentelijke bouwvergunning nodig. Op zich 

hebben bouwvergunningen niets met leefomgevinghinder te maken. Ze vormen wel een belangrijke bron voor 

aanvullende informatie. Zo kan uit bouwvergunningen worden afgeleid of de Hinderwetvergunning 

daadwerkelijk is verleend. De meeste hinderwetvergunningen gaan gepaard met bouwactiviteiten waarvoor een 

bouwvergunning moet worden verleend. Ditzelfde geldt voor wijzigingen. Voor noodzakelijk aan te brengen 

veranderingen in of op een Hinderwetinrichting, na bijvoorbeeld een bezwaar van omwonende, was ook een 

bouwvergunning nodig. Bouwvergunningen zijn moeilijk in het archief te vinden. Ze zijn op datum van 

binnenkomst per jaar gearchiveerd. Bij de archivering wordt de datum van de aanvraag aangegeven, de naam 

van de aanvrager en de kadastrale aanduiding van het perceel. Een extra complicatie is dat de wijze van 

archivering van bouwvergunningen daarnaast tevens per gemeente sterk kan variëren.  
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Ad 2. Leefomgevinghinder  
Gemeentelijke Gezondheidscommissies waren in de eerste periode, 1870-1920, bepalende organen betreffende 

de gezondheidsaspecten van de locale omgeving. Gemeentelijke Gezondheidscommies adviseerden rechtstreeks 

aan het college over alle binnenkomende vergunningsaanvragen voor risico van de volksgezondheid. In de 

praktijk ging deze commissie bij de beoordeling van vergunningen verder dan puur de gezondheidsaspecten. 

Alle zaken van locale leefomgevinghinder kwamen ook in deze commissies aan de orde. Vanaf 1924 ging deze 

taak door de Tweede Gezondheidswet II (1920) over naar de Rijksinspectie voor de Volksgezondheid. Eerst viel 

deze onder het Ministerie van Binnenlandse zaken maar later onder het Ministerie van Volksgezondheid. 

Behalve de Rijksinspecties op de volksgezondheid was er nog de Arbeidsinspectie. Deze arbeidsinspectie zag 

vanaf 1895 toe op een doelmatige uitvoering van de Veiligheidswet. De volgende informatiebronnen kunnen dus 

worden geraadpleegd: 

a. Gemeentelijke Gezondheidscommissies 

b. Geneeskundige Inspectie 

c. De Arbeidsinspectie 

 

a. Gemeentelijke Gezondheidscommissies 

Met de komst van de Fransen werden centrale landelijke regels voor de gezondheidszorg en aanverwante 

onderwerpen ontwikkeld. De eerste geneeskundige staatsregeling was de regeling van 1804 ‘Verordeningen 

omtrent geneeskundig onderzoek en Toevoorzigt binnen de Bataafsche Republiek’. De onderwerpen die deze 

regelgeving beschreef waren strikt van toepassing op medisch gebied en niet zozeer bedoeld voor de 

milieuhygiënische situatie. De Wet van 1818 ‘Houdende bepalingen omtrent de uitoefening der onderscheidende 

delen van de geneeskunde’ kende een wat bredere werkingssfeer. De voorgeschreven provinciale en plaatselijke 

gezondheidscommissies moesten zorgdragen voor alles wat de gezondheid in het algemeen betrof. Ze moesten in 

dit verband het Ministerie van Binnenlandse Zaken verslag van hun werkzaamheden uitbrengen. De 

Gemeentewet van 1851 beschreef in artikel 197 dat de zorg voor de gezondheid bij uitstek een taak voor de 

gemeentebesturen was. Deze taak werd bij de locale gezondheidscommissies neergelegd. In overeenstemming 

met de gezondheidswet van 1865 lag het toezicht bij de gezondheidsinspectie. De inspecteurs moesten toezien 

op de naleving van de wetten op het gebied van de volksgezondheid. Tot de totstandkoming van het 

staatstoezicht op de Gezondheidswet III (1919) konden bezwaren ook bij de plaatselijke commissies worden 

ingediend. De gegevens van deze gezondheidscommissies liggen in de gemeentearchieven opgeslagen (Van Zon, 

1988 en Veldman, 1992). 

b. Geneeskundige Inspectie 

In de periode na de eerste wereldoorlog 1918-1934 werden door de overheid de sociale en 

gezondheidsproblemen actief opgepakt. Er werd hard gewerkt aan verbreding van staatstoezicht op diverse 

beleidsvelden. Er kwamen drie geneeskundige inspecties in het land en een hoofdinspectie voor medische 

aangelegenheden. De hoofdinspectie hield toezicht op het voorkomen van besmettelijke ziekten, de hygiëne van 

moeder en kind en de tuberculosebestrijding welke waren verankerd in de gezondheidswet III (1919). De 

archieven van deze dienst zijn opgeslagen in het Rijksarchief. In de archiveringssituatie is tot nu toe geen 

verandering opgetreden (Querido, 1965). 

c. De Arbeidsinspectie 

Op basis van de Veiligheidswet (1895) adviseerde de Arbeidsinspectie gemeenten bij aanvragen van Hinderwet- 

vergunningen. Deze Arbeidsinspectie beoordeelde of de veiligheid van medewerkers in het geding was. 

Aspecten van voldoende licht en lucht voor de werkenden waren relevante aspecten waar naar werd gekeken. De 

door de dienst verstrekte adviezen zijn met de oorspronkelijke aanvragen gearchiveerd bij de regionale 

Rijksarchieven (ReGister Historisch Onderzoeksbureau, 1993).  

 

Ad 3. Positie van de bezwaarmaker  
De vraag hierbij is of er een relatie bestaat tussen de maatschappelijke positie van de bezwaarmaker en 

ingediende bezwaren. De individuele status van een bezwaarmaker biedt wellicht inzicht in de redenen waarom 

bezwaar werd aangetekend. Een vraag zou kunnen zijn “Handelde de bezwaarmaker individueel of collectief”. 

Het antwoord op deze vraag in combinatie met andere informatie, waarbij maatschappelijke status een relevante 

is, verschaft inzicht in de redenen van de bezwaarmaker om bezwaar aan te tekenen. Inzicht in de 

maatschappelijke positie kan op een aantal manieren worden verkregen. De gebruiksmogelijkheden van deze 

bronnen moeten worden bepaald omdat het niet zeker is of alle bronnen wel voor de gehele onderzoeksperiode 

aanwezig zijn. Van bijvoorbeeld de Gemeentelijke Belastingen is namelijk bekend dat deze na 1920 zijn 

opgeheven, zodat alternatieven moeten worden gebruikt. De volgende mogelijke bronnen zijn in dit verband aan 

te wijzen: 

a. Belastingen, gemeentebelasting of Rijksbelasting;  

b. Beroep bezwaarmaker;  

c. Woonadres van de bezwaarmaker.  
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a.. Gemeentelijke Belasting   

De gemeenten kregen met behulp van de Gemeentewet (1851) de mogelijkheid belasting te heffen. Deze 

belasting, de Gemeentelijke Hoofdelijke Omslag, werd geheven op het vermeende inkomen dat was gebaseerd 

op uiterlijke kenmerken van welstand. Elk jaar werd een nieuwe aanslag vastgesteld. In overeenstemming met de 

regelgeving werden de volgende personen aangeslagen: ‘de hoofden der huisgezinnen’ en ‘de bij hun ouders of 

anderen inwonende of verblijvende personen, die eigen middelen van bestaan hebben’. In artikel 3 van het 

Kohier van de Hoofdelijke Omslag van de stad Tilburg van 1874 werd de volgende grondslag voor de heffing 

gehanteerd: ‘evenredig naar het vermoedelijk zuiver inkomen der belastingschuldigen, voortvloeiende uit 

bezittingen, onder aftrek der renten van de daarop klevende lasten; uit renten van bestaande kapitalen; uit 

inkomsten van ambten, bedieningen, beroepen, bedrijven, ambachten, pensioenen, wachtgelden, lijfrenten, 

bijdragen; en uit alle andere inkomsten hoe ook genoemd’. Als het vermoedelijke inkomen moeilijk in te 

schatten was, werd dit afgeleid uit ‘den uiterlijke staat of leefwijze, die de belastingschuldigen voeren en hunne 

vertering’ Artikel 4 van het genoemde Kohier (van der Heijden, 1999).  

De betrouwbaarheid van betreffende Gemeentelijke Kohier als bron worden door veel historici, waaronder  

Kooij (1986) in zijn studie over de stad Groningen, hoog ingeschat. Deze onderzoeker merkte in zijn studie op 

dat men in de 2
e
 helft van de 19

e
 eeuw heel wat minder geheimzinnig deed over zijn inkomsten en vermogen als 

thans. Volgens Kooij stond in de bijlage keurig de hoogte ervan op naam en adres vermeld in het verslag van de 

Kohieren. 

In het 'Register van ontvangst van de hoofdelijke omslag' staan de belastingplichtigen naar hoogte van aanslag 

ingeschreven. Met behulp van het bevolkingsregister kunnen nadere gegevens van de aangeslagen persoon 

worden gevonden zoals geboortejaar, leeftijd, geboorteplaats, burgerlijke staat, godsdienst, beroep en de naam 

van de straat waar men op dat moment woonde. De gevonden gegevens kunnen worden getoetst aan de hand van 

gemeentelijke adresboeken die destijds op gezette tijden werden gemaakt. De Gemeentelijke Hoofdelijke 

Omslag is in 1920 afgeschaft. De bescheiden van de periode 1851-1920 zijn in de gemeentearchieven terug te 

vinden (Veldman, 1992).  

Wat betreft rijksbelastingen kan worden opgemerkt dat in principe burgers belasting aan het rijk moeten 

afdragen. Deze betalingen zijn door het Centraal Bureau van de Statistiek in rapportages statistisch verwerkt. 

Deze rapporten kunnen worden gebruikt voor de onderzoeksperiode na 1920. Het probleem van deze 

informatiebron is dat vanaf 1920 deze archiefbronnen niet voor onderzoek beschikbaar zijn. De Rijksbelasting 

valt mede daardoor als informatiebron af.  

b. Het beroep 

Kennis van het beroep verschaft informatie over de maatschappelijke positie en status van het individu. Kooij 

onderscheidt in een studie in 1986 naar de sociale veranderingen en economische ontwikkeling in een regionaal 

centrum, Groningen 1870-1914, met behulp van inkomensverschillen, zes lagen in de maatschappij op grond van 

het beroep (Kooij, 1986). Tulder maakt in 1962 bij zijn onderzoek naar de beroepsmobiliteit in Nederland van 

1919-1954 gebruik van een beroepsprestige stratificatie. Ook deze stratificatie leidt uiteindelijk tot de opdeling 

van de maatschappij in zes lagen (zie tabel 2). Het betreft hierbij een toedeling van mannelijke personen ouder 

dan 18 jaar (Van Tulder, 1962).  
 
 

Nr. Stand Wie vallen daaronder % 

1. Elite Adel, geestelijkheid, gefortuneerden, hoogleraren, notaris, (bourgeoisie); 1 

2. Hoge burgerij Burgemeester kleinere gem., hogere ambtenaar, intellectuelen, grote ondernemer;  3 

3. Middengroep  Grotere winkeliers, leraar, onderwijzer, lage ondernemer, onderofficier; 4 

4. Geschoolde arbeiders Typografen, onderwijzers, lagere ambtenaar; 7 

5. Ongeschoolde arbeiders Timmerlieden, landarbeiders, havenarbeiders; 20 

6. Armen Werklozen, ouderen, proletariaat.  65 

 
Tabel 1  Sociale gelaagdheid rond 1900 in Groningen (Kooij, 1986)  

 

 c.. Woonadres van de bezwaarmaker 

Ook met behulp van het woonadres wordt globaal inzicht verkregen in de maatschappelijke positie van een 

bezwaarmaker. De wijze waarop en waar iemand woont wordt immers mede bepaald door zijn maatschappelijke 

positie. Het is mogelijk om met voorkennis van de lokale woonsituatie, door onder andere buurt- of wijkindeling, 

iets te kunnen zeggen over de maatschappelijke positie. Dit geldt zeker voor omstandigheden tot ver in de 20
e
 

eeuw. Met behulp van informatie van de Kohieren van Gemeentelijke Hoofdelijke Omslag kan van rond 1900, 

van die periode is immers inkomen en adres bekend, een eerste buurt- en wijkindeling op basis van inkomen van 
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het onderzoeksgebied worden gemaakt. Op grond van informatie van de woonsituatie in combinatie met het 

beroep kan globaal de maatschappelijke positie van de bezwaarmaker worden afgeleid.  

 

Beoordeling van informatiebronnen concluderend 

Uit de beschrijving van de informatiebronnen wordt duidelijk dat hinderwetdossiers voor vergunningen van 

bedrijfslocaties een bron vormen, die over een lange periode goed gedocumenteerde gegevens verschaft. Behalve 

dat deze dossiers gegevens over de locatie opleveren, kunnen hier ook gegevens over de bezwaarmakers worden 

teruggevonden. Op basis hiervan is er voor gekozen aan bedrijven verleende hinderwetvergunningen te laten 

fungeren als één van de hoofdbronnen. Mochten dossiers van verleende Hinderwetvergunningen niet bij de 

gemeente aanwezig zijn, dan kan het Archief van de Arbeidsinspectie, opgeslagen bij het Rijksarchief, dienen als 

schaduwarchief. Indien gedetailleerde informatie nodig is over situering van een bedrijfslocatie dan kan 

desgewenst het Kadaster worden geraadpleegd. De leefomgevingsituatie kan worden afgeleid uit de 

gemeenteverslagen, terwijl ook de rapporten van de gezondheidscommissies kunnen worden geraadpleegd. 

Belangrijk zijn ook de bij het college ingekomen stukken. Alle onderwerpen passeren hier de revue en ze zijn 

voor de onderzoeksperiode goed te vinden. Om in te schatten hoe het met de maatschappelijke positie van een 

bezwaarmaker was gesteld van de periode 1851-1920 kan worden vastgesteld met behulp van de Kohieren van 

de Gemeentelijke Hoofdelijke Omslag. Informatie voor de periode 1920-2000 op dit punt kan worden verkregen 

door de woonsituatie en het beroep van de bezwaarmaker na te trekken.  

 

 

2.4 Indeling van de onderzoeksperiode  
Om verklaringen voor de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen geven is het van belang te weten hoe 

maatschappelijk tegen het indienen van bezwaren werd aangekeken. Verdere indeling van de onderzoeksperiode 

1870-2000 in deelperioden heeft als voordeel dat onderzoekresultaten aan de indeling kunnen worden 

gekoppeld, waardoor het mogelijk wordt deze perioden onderling te vergelijken. Een indeling, op landelijke 

schaal, zou kunnen worden gebaseerd op landelijk historisch bepaalde ijkpunten. Voorbeeld hierbij is de Kieswet 

van 1917 of de totstandkoming van een aantal sociale wetten rond 1919. Door de Kieswet van 1917 verloren in 

veel gemeenten liberaalgezinden hun macht aan de sociaal-democraten en de christelijke politieke partijen. Deze 

lokale machtswijziging bracht een andere gezagsverhouding teweeg, terwijl deze tevens tot gewijzigde 

maatschappelijke verhoudingen leidde.  

Met de voorgestelde indeling wordt bevorderd dat op basis van de resultaten van het onderzoek algemeen 

geldende uitspraken kunnen worden gedaan. Wel zal het onderzoek aan randvoorwaarden, zoals voldoende 

onderzoekgegevens per periode, moeten voldoen. 

Geprobeerd is een voorstel te ontwikkelen voor een landelijke periode-indeling. Bij verkenning van het 

onderzoeksgebied ( zie ook hoofdstuk 3) is gekeken hoe dat gebied zich ontwikkelde. In eerste instantie werd 

aan een indeling van de onderzoeksperiode 1870-2000 in een drietal deelperioden gedacht. Bij onderstaande 

toelichting wordt er van uit gegaan dat dit de volgende deelperioden betreft: 1870-1920, 1920-1970 en 1970-

2000. In tabel 1 wordt aangegeven op welke aspecten deze indeling is gebaseerd. 
 

(Sub)Perioden Beginpunt Eindpunt 

1870-1920 Geleidelijk begin van de industrialisatie Einde van de Eerste Wereldoorlog 

1920-1970 Kieswet 1917, komst sociale wetten rond 1920 Toename van het milieubesef 

1970-2000 Totstandkoming van de milieuwetgeving Professionalisering van de milieuwetgeving 

 

Tabel 2  Voorstel begin- en einddatum (deel)perioden  
 

Voordat de deelperioden aan de orde komen, wordt in het kort de maatschappelijke verhoudingen van de periode 

vlak voor 1870 (ongeveer 1850-1870) beschreven. Omdat in het onderzoek bedrijfseconomische aspecten van 

belang zijn, gaat bij de voorgestelde indeling daar vooral de aandacht naar uit.  

 

Maatschappelijke situatie van ongeveer 1850-1870  
Door een veranderend economisch denken vanaf rond 1850 trad een wijziging op in de sociale inrichting van de 

maatschappij (Zanden, 1997). Tot deze periode was winst maken voor veel nijverheidondernemers niet het enige 

doel van hun onderneming. De werklieden die deze ondernemers in dienst hadden werden in veel gevallen zo 

goed mogelijk door hen verzorgd. Er bestond overwegend een vertrouwelijke omgang tussen ondernemer 

(patroon) en 'zijn' werklieden. Als aan ondernemer Swagermans uit Alphen in1860 wordt gevraagd of hij zijn 

oude werklieden aan hun lot overlaat merkt deze het volgende op: 'Volstrekt niet, als zij 40 jaar hebben gewerkt 

verdienen zij dat er voor hen wordt gezorgd' (Hoefnagels, 1966). Er heeste sociale vrede ondanks de armoede en 

naar onze huidige standaard onaanvaardbaar lijkende sociale omstandigheden. Deze vrede vloeide voort uit de 

omstandigheid dat in deze tijd bij alle groepen consensus bestond over de wijze waarop het verkeer van de maat-

schappelijke geledingen geregeld was. (Hoefnagels, 1966). In de praktijk betekende dit dat de arbeider genoegen 
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nam met de rol van onderdanige dienaar zoals deze in overeenstemming was met de heersende sociale opvat-

tingen. 

Voorgestelde Periode A (1870-1920) 

Na 1870 veranderde de situatie voor ondernemers. De ondernemer onderkende dat hij meer kon verdienen wanneer 

hij zijn onderneming anders inrichtte. In deze denkwijze werd de ondernemer ondersteund door het opkomende 

economisch liberalisme. Het economische motief, 'das Erwerbsprinzip', verdrong hiermee de vanzelfsprekende 

patronale zorg voor de arbeiders. In de economie zijn nu eenmaal zaken 'zaken' en kan er geen rekening worden 

gehouden met morele scrupules; de grootst mogelijke winst is de enige norm (Hoefnagels, 1966).  

Van deze periode zijn schrijnende voorbeelden bekend van ondernemers die hun arbeiders misbruikten om meer 

winst te kunnen maken. Werkdagen van 11-12 uur waren normaal en de inkomsten waren uiterst schraal te noemen. 

De arbeiders met een gezin konden alleen rondkomen als vrouw en ook de kinderen erbij werkten. 

 

 
 

 

Figuur 9  Roode Dinsdag, 1911: Pieter Jelles Troelstra spreekt tijdens een demonstratie voor algemeen 
kiesrecht  (Abvakabo FNV, 2005) 

 

Pieter Jelles Troelstra was één van de voorvechters van de sociale beweging in Nederland in de periode 1910-1925.  

 
Rond 1900 was de situatie voor de meeste arbeiders, ondanks de oprichting van de vakbeweging en de 

totstandkoming van een aantal sociale wetten (Kinderwet, Werktijdenbesluit), niet verbeterd. In de opvatting van de 

werkgevers, een verbond van ondernemers, was er geen plaats voor de vakbeweging. In hun visie moesten arbeiders 

precies doen wat zij zeggen met andere worden, ‘onderworpenheid’. Dit gaf aanleiding tot stakingen. De spoor-

wegstaking in Amsterdam in 1903 was hier de bekendste van. In de periode 1900-1914 kwam de al verzuilde 

vakbeweging (zie katern 5) pas echt van de grond. In 1913 had het in 1906 opgerichte Nederlandse Verbond 

voor Vakbeweging al 61.000 leden (Hoefnagels, 1966).  

Door de grote ellende tijdens de oorlogsjaren 1914-1918, grote werkloosheid en slechte voedselvoorziening, 

groeiden de partijen naar elkaar toe. Hierdoor kwam direct na de oorlog een aantal baanbrekende sociale wetten tot 

stand. Binnen korte tijd werden in 1919 ‘de invaliditeitswet, de Ouderdomswet en de Arbeidswet’ aangenomen.  

De maatschappij van de periode 1870-1920 kan worden omschreven als een hiërarchische gelaagde samenleving 

waar de oude elite en de leidende ondernemers, eigenlijk de economische broodheren, de dienst uitmaakten en  

tegenspraak op welk niveau dan ook beperkt werd toegestaan.  
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Hoewel vanaf 1900 tot 1910 een verbetering in leef- en werkomstandigheden kon worden waargenomen, resulteerde 

het niet in een echte wezenlijke verandering in de maatschappelijke verhoudingen (Beemsterboer, 1968).  

Vanaf 1910 kwam geleidelijk aan meer toenadering tussen ondernemers en arbeiders (zie ook figuur 9), die zich 

hadden georganiseerd in de vakbeweging (Beemsterboer, 1968). Verder was in 1917 de aanname van de 

Algemene Kieswet van belang. Deze Kieswet markeerde het einde van de macht van de liberaalgezinden omdat 

op basis van de daarop volgende verkiezingen zij hun macht aan sociaal-democraten en christelijke partijen 

verloren. Het jaar 1920 vormt daardoor een goede afsluiting van deze deelperiode. 

 

Voorgestelde Periode B 1920-1970 

De macht van de kerken, door onder andere de verzuiling (zie katern 5), werd verder op locaal niveau versterkt 

doordat de christen-democraten na de bijstelling van de Kieswet van 1917 meer zetels in de gemeenteraden kregen.  

Na 1920 brak er een periode van welvaart aan. Werkgevers en werknemers erkenden meer dan daarvoor de  weder-

zijdse rechten en plichten en werkten de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog goed samen. Toezicht op diverse 

bereikte sociale en gezondheidswetten werd versterkt. Voor het eerst hadden arbeiders zeker minimumloon, een 

gelimiteerd aantal werkuren, meestal 45-48 uur per week en uitzicht op ouderdomsvoorziening.  

De behuizing van de inwoners, vooral ondersteund door vanuit het Rijk geïnitieerde bouwprogramma’s, onderging in 

de periode vlak na de oorlog een sterke verbetering (Brugmans, 1961). De maatschappelijke verhoudingen, ook op 

lokaal niveau, pasten zich op deze situatie aan. Hoewel de beurskrach van 1929 Nederland economisch fors trof, met 

de hoge werkloosheid en veel armoede, keerde de situatie, de maatschappelijke tweedeling als erfenis van de 19
e
 

eeuw, van vóór 1920 niet meer terug. Dit was te danken aan de vanaf het begin van de 20
e
 eeuw in gang gezette 

vorming van een grote sociale middengroep. Deze groep vormde een maatschappelijke buffer tussen de hogere en 

lagere maatschappelijke groeperingen. Het was een grote groep opgeleide werknemers die door de ondernemers 

waren aangenomen om hen te ondersteunen bij het behalen van hun winstdoelstellingen.  

Na de Tweede Wereldoorlog was er een klimaat van samenwerking en eensgezindheid in Nederland om samen het 

land weer op te bouwen. Vanaf de jaren vijftig van de 20
e
 eeuw verkilde de wederopbouw gedachte geleidelijk aan. 

Na 1960 konden de laatste grote sociale mistoestanden uit de weg worden geruimd. Dit was mogelijk omdat veel ten 

goede was veranderd op sociaal gebied zoals huisvesting, inkomen, maar vooral ook opleiding. Op hetzelfde moment 

diende zich een scheiding van geesten aan, die zich op zowel geestelijk als op maatschappelijk terrein voordeed. Na 

1965 nam de secularisatie, de ontkerkelijking loopt op van 24 tot 36% van de Nederlandse bevolking, steeds grotere 

vormen aan. In de 2e helft van de 20e eeuw kwam als reactie op een aantal milieuexcessen in de jaren zestig de 

milieuwetgeving tot stand. Het jaartal 1970 is voor deze deelperiode als einddatum aangehouden omdat daarna het 

aantekenen van bezwaar over leefomgevinghinder meer werd geaccepteerd  

Concluderend kan van deelperiode 1920-1970 worden opgemerkt dat de na de Eerste Wereldoorlog ingezette sociale 

verbetering, bevorderd door de stijgende welvaart, doorzette. Van de maatschappelijke verhoudingen gingen de 

scherpe kanten af doordat maatschappelijke partners met elkaar in overleg traden en de overheid meer taken naar 

zich toetrok. Verder droeg de grote ontstane middengroep, als een katalysator, er zorg voor dat de 

gezagsverhoudingen minder scherp uitvielen. De aanvankelijke eensgezindheid om de ellende van de Tweede 

Wereldoorlog, 1940-1945, te verwerken bekoelde in de jaren vijftig. De toename van de welvaart en de toenemende 

individualisering vanaf 1960 verstoorde geleidelijk aan de verzuilde samenleving. Veel werd bespreekbaar, zo ook 

leefomgevinghinder (Sociaal Cultureel Planbureau, 1994). 

 

Voorgestelde Periode C 1970-2000 

Volgens Van Heek in 'Verzorgingsstaat en Sociologie' werden ergens tussen 1955 en 1970 de oorspronkelijke doelen 

van de verzorgingsstaat behaald; de werktijden waren bekort, de werkloosheid was sterk gedaald, de lonen ten 

opzichte van voorgaande periodes waren sterk gestegen (ten opzichte van 1870 waren de lonen reëel verzesvoudigd) 

en vakanties, inclusief vakantiegeld, zijn mogelijk. Volgens Van Heek was nooit eerder een systeem er in geslaagd 

zoveel lediging van materiële noden te brengen. De ontkerkelijking nam echter grote vormen aan. In 1995 was 61% 

buitenkerkelijk (Sociaal Cultureel Planbureau, 1994).  

In Nederland ontstond in de jaren negentig een hechte consensuseconomie, die wel poldermodel werd genoemd. De 

sterke groei van de bedrijvigheid in deze periode leidde door de beperkte kennis van zaken tot milieuexcessen die 

De verzuiling is de beweging waarin bevolkingsgroepen zich op religieuze en ideologische gronden organiseerden in 

verschillende soorten verenigingen. Politieke partijen, vakbonden, boerenbonden en werkgeversbonden waren de belang-

rijke organisaties die de verschillende zuilen domineerden, maar de verzuiling kreeg op den duur gestalte in alle 

levenssferen zoals het schoolsysteem, de vrijetijdsbesteding, media, het culturele leven, etc. De hecht georganiseerde 

katholieke zuil omvatte op deze wijze vrijwel het gehele leven van de Nederlandse katholieken.  

De verzuiling resulteerde in een stabiele politiek. De electorale basis van de verschillende partijen was relatief sterk. Men 

stemde op de partij al was men het oneens met het gevoerde beleid. De top van de zuilen was gedwongen tot samenwerking 

in het landsbestuur. Dit leidde tot een duidelijke compromissenpolitiek. Vanaf 1965 liep de verzuiling af. Door de 

toenemende welvaart vervaagden de strikte normen over gedrag en immaterieel welzijn. [katern 5] 
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uiteindelijk een verscherping van de milieuwetten tot gevolg had. Deze verscherping werd maatschappelijk breed 

gedragen door het toegenomen milieubesef (Sociaal Cultureel Planbureau, 1994). 
 

Voor dit onderzoek te hanteren drie deelperioden  

Voorgesteld wordt de besproken indeling intact te laten en als basis voor dit onderzoek te gebruiken. In korte 

karakteristieken kan de geselecteerde indeling van de onderzoeksperiode 1870-2000 qua sociale ontwikkeling als 

volgt worden uitgedrukt:  

A. 1870-1920 ( 50 jaar), hiërarchische samenleving, slechte leef- en werkomstandigheden, veel strijd door 

opkomst vakbeweging, acceptatie voor bezwaar maken op welk gebied dan ook gering; 

B. 1920-1970 ( 50 jaar), verzuilde nog standsgevoelige samenleving, grotere rol vakbeweging, verbeterde  

leef- en werkomstandigheden, ontstaan grote hoog opgeleide middengroep en na de Tweede Wereldoorlog 

gezamenlijke wederopbouw;  

C. 1970-2000 ( 30 jaar), individualisering en toenemende secularisatie, toename welvaart, acceptatie streng  

       milieubeleid door excessen nijverheid , overlegmaatschappij totstandkoming poldermodel.    

 

 

2.5 Bij het onderzoek gebruikte belangrijke bronnen 
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren is een zestal bronnen gebruikt die de basis van dit onderzoek vormen. 

Deze bronnen zijn hieronder beschreven.  

 

Het betreffen de volgende informatiebronnen: 

1. Historisch bodembestand van de provincie Fryslân 

Het historische bodembestand van de provincie Fryslân betreft een lijst van potentieel bodembedreigende locaties 

van de periode 1850-1996 in de gehele provincie. In dit historische bodembestand is informatie opgenomen van 

voormalige bedrijfsactiviteiten afkomstig van voornamelijk (ongeveer 90%) afgegeven hinderwetvergunningen. 

Hoewel het bestand de beperking heeft dat niet alle bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, aangezien de bedrijfs-

activiteiten (meestal de kleinere bedrijven) die geen gevaar voor de bodem vormen niet worden meegenomen, is het 

voor dit onderzoek een waardevolle informatiebron (Provincie Fryslân, 2002).  

 

2.    Edities van 150 jaar Harlinger Courant periode 1852-2002 

Bij Flevodruk te Harlingen zijn van 150 jaar de edities van de Harlinger Courant kranten in te zien. Gewoonlijk 

verscheen de Harlinger Courant twee keer per week. De oorspronkelijke edities zijn op jaar gebundeld. Met 

behulp van een index waarin de belangrijkste zaken met rubrieken staan weergegeven kan de inhoud van de 

jaargangen worden nagegaan. Raadpleging van deze kranten verschafte inzicht in de wijze waarop sommige 

zaken in het nieuws kwamen. Zo informeerde de Harlinger Courant in de jaren dertig van de 20
e
 eeuw haar 

lezers uitvoerig over de veranderingen die stonden te gebeuren aan de noordwestzijde van de stad. De bouw van 

de Tjerk Hiddessluizen aan de noordzijde had tot gevolg dat een groot deel van de stad werd gesloopt en 

vergraven (zie figuur 10). 

 

3 Nederland in der aanvang van de 20
e
 eeuw onder redactie van Plemp van Duiveland in 1910 

In dit lijvige boekwerk van 1910 wordt de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving in veel geledingen van 

het einde van de 19
e
 eeuw tot 1910 beschreven. Het boek besteedt nadrukkelijk aandacht aan de maatschappe-

lijke ontwikkeling in deze periode. Vooral voor het begin van de onderzoeksperiode biedt dit werk veel 

informatie. 

 

4.          Warenkennis en technologie vijfde druk (1949) door J.F. van Oss 

In dit driedelige werk wordt de warenkennis en technologie van een scala van nijverheden breed besproken. Het 

betreft een werk van 1948, dat gelet op de pas daarvoor verlopen Tweede Wereldoorlog beperkt verschillen 

vertoont met de vierde druk van 1936. Mede daardoor vermeldt deze vijfde druk bedrijfsactiviteiten en 

technieken, zoals gasfabrieken, teerdestillatie, etc, die thans nog beperkt worden toegepast. Dit werk is daarmee 

geschikt om de toegepaste bedrijfstechnieken van de bij dit onderzoek te selecteren nijverheden van het eind 19
e
 

eeuw tot en met het midden van de 20
e
 eeuw te beoordelen.  

 

5.      Handboek Milieuvergunningen (2002); Adviesrapport voor ondersteuning uitvoer Wet Milieubeheer 

Het Handboek Milieuvergunningen is bedoeld voor ondersteuning van het bevoegde gezag voor haar 

uitvoerende taken in het kader van de Wet Milieubeheer. Van veel bedrijfstakken, waarvoor het bevoegde gezag 

een vergunning moet verlenen, wordt informatie aangereikt over beleid, techniek en aan een vergunning te 

verbinden randvoorwaarden. Hoewel het actuele eisen zijn die aan de bedrijvigheid worden verbonden, biedt het 

handboek toch doelmatige informatie om het milieurisico in te kunnen schatten van de geselecteerde bedrijven. 

Omdat daarnaast ook aspecten van de ontwikkeling van de beschreven bedrijvigheid worden beschreven is dit 

document ook gebruikt bij de beoordeling van de bedrijven in het onderzoek.  
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6.    De Vereniging Oud Harlingen  

De meer dan vijftig jaar oude ‘Vereniging Oud Harlingen’ heeft de beschikking over veel informatie van het 

verleden. Het magazine van de vereniging, dat meestal één of twee keer per jaar verschijnt met daarin vele foto`s 

uit het verleden, vormde een schat van informatie voor dit onderzoek. Hiervan is dan ook gepast gebruik van 

gemaakt.  

 

 

Figuur 10      Foto van een gedeelte van de voormalige Ringmuur op het noordwestelijke dijkvak van  
         Harlingen rond 1930 (Vereniging Oud Harlingen, 1970) 

 

Door het graven van het Van Harinxmakanaal en het bouwen van de afsluitende Tjerk Hiddessluizen veranderde 

de op de foto weergegeven situatie drastisch. Thans loopt op dezelfde plaats de weg langs de veerdienst naar de 

Wadden-eilanden Vlieland en Terschelling. Daaromheen werden vervolgens pieren aangelegd. Duidelijk blijkt 

uit de foto hoe dicht de bebouwing in feite bij de zee was gelegen. De ook op de foto weergegeven molen ‘De 

Bazuin’ is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter om militaire redenen gesloopt.  

 

 

2.6      Opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen samengevat 
Na inventarisatie en vergelijking van verwante onderzoeken bleek dat aan het onderzoek een toegevoegde 

waarde kan worden toegekend. Ten eerste wordt de directe overeenkomst tussen de bedrijvigheid als veroorzaker 

van leefomgevinghinder en de potentiële bezwaarmakers specifiek uitgewerkt; ten tweede wordt bij de 

beoordeling zo goed mogelijk rekening gehouden met maatschappelijke aspecten en ten derde worden door de 

selectie van de periode 1870-2000 hedendaagse bedrijven meegenomen in de hoop dat verschillen duidelijk naar 

voren zullen komen. Het onderzoeksgeval, in dit verband een bedrijf in het onderzoeksgebied gedurende de 

onderzoeksperiode, vormt als onderzoekseenheid de basis voor dit onderzoek. Van de onderzoeksgevallen 

worden onderzoekskenmerken in de vorm van variabelen, zoals vergunningverlening, soort bedrijf en 

veroorzaakte leefomgevinghinder, verzameld. Met informatie uit de literatuur, die in de komende hoofdstukken 

aan de orde komen, vormt dit de basisinformatie van het onderzoek. Met de opdeling van de onderzoeksperiode 

in drie deelperioden kan een scherpere aftekening van de onderlinge verschillen worden verkregen. Er wordt 

voor gekozen de periode 1870-2000 te splitsen in de drie deelperiodes, 1870-1920, 1920-1970 en 1970-2000. Na 

beoordeling van de informatiebronnen is ervoor gekozen dossiers van hinderwetvergunningen van bedrijfsloca-

ties te laten fungeren als één van de hoofdbronnen voor het onderzoek. Het bleek dat de hinderwetdossiers over 

een langere periode betrouwbare gegevens verschaffen. De leefomgevingsituatie kan worden afgeleid uit 

gemeenteverslagen, terwijl ook rapporten van de gezondheidscommissies en Rijksinspecties kunnen worden 

geraadpleegd. Om in te schatten hoe het met de maatschappelijke status van een bezwaarmaker was gesteld kan 

op meerdere bronnen worden teruggevallen. Van de periode 1851-1820 kan dit met informatie van de 

gemeentebelastingen. Een beeld van de status van bezwaarmaker van de periode 1920-2000 kan worden 

verkregen door de woonsituatie en het beroep van de bezwaarmaker na te gaan.  
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Hoofdstuk 3  Verkenning van het onderzoeksgebied  
Harlingen gold in de 18

e
 en 19

e
 eeuw als de haven-, handels- en industriestad van de provincie Fryslân. De 

provincie Fryslân was een van de zeven gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vele 

overwegend kleinschalige bedrijven konden worden aangetroffen in de beperkte ruimte van circa 1 km2, de 

oppervlakte van de stad tot 1850. Opvallend waren de textiel- en kledingbedrijvigheid, de zoutziederijen, de 

scheepsbouw, maar ook de kleiverwerkende en de houtbewerkende bedrijvigheid waren goed vertegenwoordigd. 

De in Harlingen gevestigde vormen van bedrijvigheid worden door de afhankelijkheid van de maritieme en  

handelsmacht, voor zowel grondstoffen als afzet, wel trafieken genoemd. In deze trafieken werden ingevoerde 

grondstoffen na invoer ter plaatse verwerkt en direct als product weer afgevoerd. Harlingen profiteerde van de  

in deze regio aanwezige relatief goedkope energiedrager in de vorm van turf. De bedrijvigheid in Harlingen was 

in het midden van de 18
e
 eeuw, vooral door de veel energievereisende kleiverwerkende bedrijfstakken, op een 

bepaald moment zo actief, dat deze meer turf verbruikte dan de rest van de bedrijvigheid in alle Friese steden 

samen (Veldman, 1992). Hoewel de beperkte diepgang van de vaargeulen van de Waddenzee bij de overgang 

van zeil- naar stoomvaart de ontwikkeling van Harlingen blokkeerde, bleef Harlingen tot ongeveer 1930 de 

belangrijkste haven- en industriestad van Fryslân. Na de stagnatie van de periode 1930-1945, onder invloed van 

de beurskrach met haar werkloosheid en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog, kon Harlingen profiteren 

van de komst van de visserij en de naoorlogse welvaartsgolf. Van oudsher kende Harlingen een hoge 

bevolkingsdichtheid. Dit kwam omdat om militaire redenen tot 1845 niet buiten de wallen mocht worden 

gebouwd. De combinatie van beperkte leefruimte gecombineerd met een hoge bedrijvigheidgraad leidde 

waarschijnlijk voor de inwoners tot veel leefomgevinghinder. In dit onderzoek vragen we ons in het bijzonder af 

hoe de inwoners op deze van de bedrijvigheid afkomstige leefomgevinghinder reageerden. Kregen de mensen 

met de laagste inkomens, die circa 70% van de bevolking vormden, ook de kans om hiertegen te protesteren? 

Hoe gingen de gegoeden met leefomgevinghinder om? Accepteerden laatstgenoemden stilzwijgend, omdat ze er 

wellicht belang bij hadden, deze hinder? Deze vragen accentueren temeer dat Harlingen zich voor het onderzoek 

als een interessante casus aandient.  
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Figuur  11 Plaats van hoofdstuk 3 in het schema van het onderzoek  
 

 

3.1 Inleiding  
Zoals voor elke woonplaats geldt, hebben geografische, politieke en economische omstandigheden in samenhang 

de ontwikkeling van Harlingen bepaald. Volgens Huizinga (1989) in ‘Bijdrage tot de geschiedenis van twee 

eeuwen Harlingen’ is de ligging aan zee op zich geen voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen. Bepalend 
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hiervoor zijn meer de verbindingen met het achterland, die eeuwenlang alleen over het water goed mogelijk 

waren. De militaire machtsverhoudingen in de directe en wijdere omgeving beïnvloedden in sterke mate het 

grondpatroon van de stad, terwijl via de politiek de verschillende bevolkingsgroepen invloed hadden op de vorm 

van het bestuur. Gunstige politieke omstandigheden waren bevorderlijk voor de economische bedrijvigheid. 

Aard en omvang van de bedrijvigheid was afhankelijk van vraag en aanbod in de regio en de bereikbare 

gebieden (Huizinga, 1989).  

Bij de beoordeling van bezwaren, of wellicht ook geen bezwaren, is het van belang dat ook wordt gekeken naar 

de maatschappelijke gedragingen van dat moment. Bij de beschrijving van het onderzoeksgebied wordt mede 

daarom gekeken of het locale gedragspatroon gedurende de onderzoeksperiode veranderde. Qua tijdsindeling 

wordt hierbij aangesloten bij de in § 2.3 voorgestelde periode-indeling. Aangetroffen bezwaarschriften kunnen 

dan per periode worden bekeken. De ontwikkeling van de gemeente Harlingen, waarbij de onderzoeksperiode 

1870-2000 centraal staat, zal aan de hand van de volgende thema’s worden beschreven:  

• Sociaal-economische ontwikkeling;  

• Demografische ontwikkeling; 

• Ruimtelijke ontwikkeling;  

• Ontwikkeling collectief gedragspatroon in het onderzoeksgebied gerelateerd aan deelperioden.  

 

 
3.2 Sociaal-economische ontwikkeling van de gemeente Harlingen 

Periode 1228-1580 

De oudst bekende vermelding van Harlingen dateert van 1228 als de Bisschop van Utrecht op weg naar 

Groningen ‘Herlinge’ bezoekt. Harlingen was in die tijd een handelsnederzetting gelegen aan een uit het oosten 

meanderende watergang ‘De Ried’. Deze watergang waardoor de stad contact met het achterland van Friesland 

onderhield, moet in die tijd langs het Franekereind, de Kleine Voorstraat, de Simon Stijlstraat en de Lanen naar 

zee hebben gelopen. De meeste handel in deze tijd vond plaats vanuit een zichzelf voorzienende agrarische 

samenleving, waarbij overschotten aan een markt werden geleverd.  

Een van de eerste voorwaarden voor een plaats waar een dergelijke markt wordt gehouden is dat deze voor de 

omgeving goed toegankelijk moet zijn. Verder moet de markt aantrekkelijk voor handwerkslieden zijn om hun 

producten te koop aan te bieden. Regionale machthebbers verstrekten aan gunstige marktlocaties, meestal tegen 

betaling, het recht om daar handel te plegen. Als dit recht voor markten gecombineerd werd met overige 

privileges, onder andere het creëren van eigen rechtspraak, het recht van tolheffing, etc, vormde dit de basis voor 

het stadsrecht.  

De handelsnederzetting, het toenmalige Harlingen, kon omdat het aan deze randvoorwaarden voldeed dan ook in 

1234 het stadsrecht verwerven. Door deze stadsrechten en de gunstige ligging, ten opzichte van de zee en haar 

achterland, kon Harlingen zich voor die tijd ontwikkelen tot een handelsstad van aanzien (Huizinga , 1989).  

In de veertiende eeuw verwierf Harlingen geleidelijk aan de status van ‘poort van Friesland’.  

 

                

Figuur 12 Harlingen rond 1550 (Huizinga, 1989) 

 

Dit kwam doordat de toegangen tot de zee bij Bolsward en Stavoren verzandden. In navolging van de 

Hanzevaart, een handelsverband van steden in noord en west Europa waar Stavoren en ook Bolsward 

oorspronkelijk deel van uitmaakten, werd vanuit Harlingen handel gedreven met steden als Hamburg, Bremen 

maar ook met Noorwegen en landen in de Oostzee. Albrecht van Saksen, die in opdracht van de Duitse keizer 

rond 1495 Friesland veroverde, bevestigde de belangrijke geografische positie van Harlingen door er een vesting 
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te bouwen. In figuur 12 waarop Harlingen rond 1550 staat weergegeven, is de vesting nog nadrukkelijk in de 

stad aanwezig. Door aanwezigheid van deze vesting bleef Harlingen, door de bescherming van degene die over 

het kasteel heerste, gevrijwaard van plunderende benden die in de veertiende en vijftiende eeuw grote delen van 

Noord-Nederland onveilig maakten. Omdat de heersers voor een belangrijk deel van hun inkomsten van de 

steden afhankelijk waren hadden ze er alle belang bij dat het de steden economisch voor de wind ging. Ze troffen 

meerdere stimulerende maatregelen in dit gebied. Hieronder viel de aanleg van een geschikte watergang tussen 

het administratieve centrum van de regio Leeuwarden en Harlingen. Ook de bescherming van de stad tegen de 

zee werd aan het eind van de vijftiende eeuw verbeterd.  

Harlingen sloot zich rond 1575 aan bij de opstand tegen het centrale gezag dat in die tijd in handen was van de 

koning van Spanje Philips II. De handel, zoals de vaart op Noorwegen en de Oostzee, kwam mede door de 

schermutselingen rond de opstand een vijftal jaren geheel stil te liggen. Omdat het kasteel in handen van de 

Spanjaarden bleef, kon Harlingen maar met beperkte mogelijkheden steun aan de opstand verstrekken. Toen het 

kasteel echter door een list in de handen van de opstandelingen kwam, werd dit door de toenmalige bewoners 

van Harlingen als een bevrijding en als het begin van een nieuwe periode ervaren.  

 

Periode 1580-1795 

In de luwte van de oorlogshandelingen aan het einde van de 16
e
 eeuw was Harlingen, door de grote toevloed van 

inwoners, waaronder veel protestantse vluchtelingen uit Vlaanderen, gedwongen uit te breiden. Het stadsgebied 

werd uitgebreid met het gebied van het oostelijk gelegen dorp Almenum met als middelpunt de Sint Michaelkerk 

(thans Grote Kerk). Op de plaats van het oude kasteel werd een nieuwe haven, de Zuiderhaven, gegraven. Aan 

de zeezijde werd de stad door een stenen muur en een dijk beschermd en voor de rest omsloten door aarden 

wallen waaromheen grachten lagen. Een zestal poorten bewaakten de toegangswegen te land en te water. Door 

deze uitbreiding was Harlingen, qua ruimtelijke indeling, een vestingstad geworden zoals er vele in de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden waren te vinden. Omdat deze indeling tot in de 19
e
 eeuw bleef gehandhaafd, 

geeft figuur 13, die een kaartje van de stad van 1825 weergeeft, een indruk hoe de vestingstad Harlingen er in die 

periode uit moet hebben gezien. 

Harlingen profiteerde van het gunstige economische getij dat de Republiek in de 17
e
 eeuw kende. De gewesten 

Holland, Friesland, Groningen, Utrecht en Zeeland profiteerden optimaal door hun gunstige ligging, temeer daar 

transport van goederen over water toen de meest voorkomende was.  

Harlingen, als poort van het noordelijke deel van de Republiek, nam als handelscentrum hier een belangrijke 

plaats in. Vanuit Harlingen werden de vanuit het achterland aangevoerde goederen ver- of bewerkt en vervolgens 

per schip geëxporteerd naar vooral de rest van Noordwest-Europa zoals Denemarken, Noord-Duitsland en 

overige Oostzeelanden, zoals de Baltische Staten. Dagelijks was er vanuit Harlingen beurtvaart op de andere 

steden aan de toenmalige Zuiderzee zoals Amsterdam en Enkhuizen. Overslag, bewerking en verwerking van 

aangevoerde grondstoffen als vlees, leer, klei en hout leidde tot bedrijvigheid in deze sectoren. Uit Frankrijk 

aangevoerd zout werd bewerkt en consumptiegereed gemaakt. Omdat de haven aandoende zeilschepen vaak 

zeildoek nodig hadden, ontstond ook een bloeiende textielbedrijvigheid.  

Harlinger ondernemers waren ook betrokken bij de walvisvaart. Op Spitsbergen hadden ze zelfs een eigen 

nederzetting van waaruit ze handel dreven. Deze ondernemers hadden door hun verworven aandelenpakket 

medezeggenschap in de specifiek door de Republiek ten behoeve van de walvisvaart opgerichte ‘Noordsche 

Compagnie’.  

In 1644 werd de Friese Admiraliteit van Dokkum, omdat de waterweg naar de Lauwerszee verzandde, naar 

Harlingen verplaatst. Hierdoor werd Harlingen een oorlogshaven. De eveneens mee verplaatste rijkswerf zorgde 

voor nieuwe bedrijvigheid terwijl ook veel nieuwe burgers van aanzien konden worden verwelkomd.  

De achttiende eeuw gold voor de Republiek als een periode die minder geslaagd was dan de zogenaamde 

Gouden Eeuw daarvoor. De Republiek ging internationaal een bescheidener plaats innemen. In die positie 

hadden haar inwoners in verhouding tot hun omvang en inwoneraantal ver boven hun stand geleefd.  

De terugval van de handel had grote gevolgen voor een handelsstad pur sang als Harlingen. Evenals in de rest 

van de Republiek zochten veel burgers hun heil elders waardoor veel huizen leeg kwamen te staan en werden 

afgebroken. De oorlog met Engeland van 1780, de vierde op een rij, bracht de Republiek economisch de nekslag. 

Hoewel er alom kritiek was op de stadhouder, de oorlog werd hem verweten, bleef de stad Harlingen hem trouw. 

Dit was vooral te wijten aan de aanwezigheid van het garnizoen. Pas na 1795, bij de komst van de Bataafse 

Republiek, kregen de tegenstanders van de stadhouder de kans om aan het bewind te komen.  

 

1795-1870 
De Bataafse revolutie betekende voor het stadsbestuur een blijvende verandering in samenstelling en bevoegdhe-

den. De leden van de gemeenteraad vervingen tijdens de Bataafse Republiek de oude aanhangers van het Ancien 

Regime. Later in het Koninkrijk vanaf 1815 kreeg de gemeenteraad, toen uitsluitend bestaande uit nieuwe leden, 

ook wetgevende bevoegdheden toegewezen, terwijl de burgemeester de leiding behield.  
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Het plaatselijke bestuur werd, meer dan in de tijd van het Ancien Regime, afhankelijk van de landspolitiek. Dit 

kwam vooral door de centrale aansturing die vanaf de Bataafse revolutie werd doorgevoerd. 

Economisch gezien onderging Harlingen na 1795, zoals hierboven aan het eind van de vorige periode al werd 

beschreven, dezelfde slechte economisch situatie als de andere oude steden van de vroegere republiek. 

 

 

Figuur 13  Harlingen rond 1825 (Huizinga, 1989) 

 

Door de permanente oorlogssituatie tot 1813 ging de scheepvaart en alle daarmee verbonden bedrijvigheid sterk 

achteruit. In 1798 werd de Friese admiraliteit in Harlingen onder het departement van Marine geplaatst die in 

Amsterdam en Rotterdam was gevestigd. Hoewel Harlingen nog tientallen jaren door haar gunstige ligging 

agrarische producten bleef exporteren naar Engeland (Harlingen was nog jarenlang de grootste boterexporteur 

van Nederland) kwam de nijverheid nooit meer op het niveau van de Gouden Eeuw terug.  

De sterk ingekrompen nijverheid produceerde uitsluitend nog voor de directe omgeving. De grandeur van 

Harlingen was verdwenen en de stad viel terug op wat ze in feite is, een regionale havenplaats van een 

overwegend agrarisch, relatief afgelegen gebied.  

Aangezien er om militaire reden niet mocht worden gebouwd buiten de stadswallen, veranderde de ruimtelijke 

indeling tot ver in de 19
e
 eeuw bijna niet. Bewoners leefden dicht op elkaar en ruimte was een schaars artikel. 

Het betrof tot in de 20
e
 eeuw zelfs één van de dichtstbevolkte steden van Nederland. Bedrijven die toch besloten 

zich in Harlingen te vestigen, kozen om deze reden voor locaties in de nabijheid van de stad, bijvoorbeeld aan de 

trekvaarten naar Leeuwarden en Bolsward.  

De hoge bevolkingsdichtheid bracht zijn beperkingen mee. Zo was de vuilwaterafvoer nog uiterst primitief. Er 

kon amper worden gesproken van een rioolstelsel. Meestal betrof het een afwaterende goot op een gracht of een 

andere watergang. Ten opzichte van veel andere steden kende Harlingen het voordeel dat deze direct aan zee was 

gelegen en soms twee keer per 24 uur, bij ebtij, de grachten konden worden doorgespoeld. Met de invoering van 

het tonnenstelsel, ophaalsysteem voor fecaliën, kwam in 1871 een einde aan het lozen van fecaliën. Schoon 

drinkwater, dat wil zeggen schoon grondwater uit putten, was beperkt aanwezig.  

 

 

 

 

 

Door de vervuiling en de slechte hygiëne, braken er regelmatig epidemieën, besmettelijke ziekten zoals cholera, 

tyfus en ook malaria, uit die zich snel verspreidden. Zo waren er onder andere malaria-epidemieën in 1826 en 

1827 en een cholera-epidemie in 1832. 

 

 

De hoge bevolkingsdichtheid is de reden waarom de historie van ‘het bezwaar‘ zich goed laat vergelijken met andere 

vestingsteden. Deze steden maakten een vergelijkbare ontwikkeling mee. [katern 6] 



 41

 

Tabel 3   Vestigings- & vertrektijdstip nijverheid Harlingen 1850-2000 (bron: het provinciaal 

Historisch bodembestand, zie bijlage 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het havencomplex had tot 1850 alleen bestaan uit de binnen de stadswallen gelegen Noorder- en Zuiderhaven. 

Toen de stadswallen hun militaire functie verloren kon de stad zich eindelijk van deze knellende band ontdoen. 

En vanaf 1843 konden de eerste wallen geslecht en voor bebouwing in gebruik worden genomen. Vooral aan de 

zuidwestzijde ontstond zo ruimte voor de aanleg van de spoorweg en de gewenste uitbreiding van de zeehavens. 

Toelichting tabel 
Uit dit overzicht wordt duidelijk dat de van oudsher voor Harlingen sterke nijverheidsvormen begin 20e eeuw ophielden te 

bestaan. Reden hiervoor is dat deze bedrijven door hun kleinschalige opzet niet konden concurreren met bedrijven gebaseerd 

op innovatie en schaalvergroting. Ook verdween de nijverheid verbonden met de zeilvaart omdat rond 1900 de transitie naar 

staalbouw in de scheep- en stoomvaart werd gemaakt.  

Rond 1890-1930 verdwenen de aardewerkfabriek (1928), mast-, blok- en pompmakerijen (1903), sigarenfabriek (1930), 

traanziederij (1890), steenfabriek (1935), zeepziederij (1890), zoutziederij (1930) en zeilmakerij (1905). De zaklinnenfa-

briek, een vorm van overheidssteun opgericht in 1830, werd opgeheven (1860) na totstandkoming van maatregelen in het 

kader van armenwetgeving.  

Rond 1900 vestigde zich nieuwe bedrijvigheid in Harlingen, zoals de exportslagerijen en hieraan verbonden bedrijven zoals 

huidenvellenbloterijen (1895), vetsmelterijen (1900) en een leerfabriek (1909). In 1927 besloot een aantal exportslagerijen te 

stoppen omdat Groot-Brittannië in 1926 de vleesimport verbood. Waren er in 1900 nog 10 exportslagerijen in 1935 waren er 

nog 3. Door de steeds strengere eisen op het gebied van gezondheidswetgeving, onder andere door Europese regelgeving, 

sloot ook de laatste slagerij aan de Havenweg haar poort in 1963. In deze periode sloot ook de plaatselijke gasfabriek van 

Harlingen aan de Zuid-Oostgracht. Aan de andere kant kwam er een aantal nieuwe nijverheden bij. Een aantal grotere 

visverwerkende bedrijven uit Urk besloot zich vanaf 1965 in Harlingen te vestigen na de totstandkoming van de Nieuwe 

Vissershaven. Tevens vestigden zich een rubberfabriek, een sisalbedrijf, een kunststofbedrijf en een jachtbouwwerf in of nabij 

de stad.  

Een aantal bedrijfstakken vestigde zich blijvend in Harlingen. Dit betrof onder andere de scheepswerven, een vetsmelterij, 

een houtzagerij, een aantal grafische bedrijven, een suikerfabriek, brood- & koekfabrieken en een cementfabriek. In 1995 

vestigde zich een zoutfabriek, FRIMA, aan de Nieuwe Industriehaven. Het natriumchloride wordt in vloeibare staat 

losgeweekt uit in de regio van Harlingen in de onderlaag voorkomende evaporiete, circa 250 miljoen jaar terug gedurende 

het Carboon gevormde, lagen. [Katern 7] 

 

Overzicht vestigings- & vertrektijdstip nijverheid Harlingen 1850-2000

Bedrijfstak 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

aardewerkfabriek <1750 x x x x x x x 1928

boterfabriek 1882 1889

broodbakkerij 1873 x x x x x x x x x x x x x

cementfabriek 1905 x x x x x x x x x x

dakpannenfabriek <1750 x x x x x x x x x x x 1968

gasfabriek 1857 x x x x x x x x x x 1963

grafische nijverheid 1852 x x x x x x x x x x x x x x x

houtzagerij <1750 x x x x x x x x x x x x x x x

huidenvellenbloterij 1895 x x x x x x x 1978

jachtbouw 1976 x x x

koolteerdistillaatfabriek 1895 x 1902

kunststoffabriek 1961 x x x x

leerfabriek 1909 x x x x x x x x 1992

likeurstokerij <1750 x x x x x x x x x x x x 1983

mast,blok & pompmakerij <1750 x x x x x 1903

plateelfabriek <1750 x x x x x x x 1928 1984 x x

scheepswerf <1750 x x x x x x x x x x x x x x x

scheepsmotorbedrijf 1968 x x x x

sisalfabriek 1946 x x x x x x

rubberindustrie 1949 x x x 1988

sigarenfabriek 1830 x x x x x x x 1930

steenfabriek <1750 x x x x x x x 1935

suikerfabriek 1899 x x x x x x x x x x x

touwslagerij <1750 x x x x x x x x x 1955

traanziederij <1750 x x x 1890

vetsmelterij 1900 x x x x x x x x x x

visverwerkend bedrijf 1935 x x x x x x x

exportslagerij 1895 x x x x x x 1963

wasinrichting 1925 x x x x x 1985

zaklinnenfabriek 1800 x 1860

zeepziederij 1819 x x x 1890

zoutziederij <1750 x x x x x x 1930

zeilmakerij <1750 x x x 1905

zoutfabriek 1995 x

PS in de literatuur staat niet altijd de exacte data weergegeven 

wel ongeveer; de maximale spreiding geboden data bedraagt vijf jaar
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In 1851 werd eerst de Willemshaven en in 1877 de Nieuwe Willemshaven gegraven. In 1842 kwam daarnaast de 

verbinding over land naar Leeuwarden via de rijksweg tot stand (Provincie Fryslân, 1996). 

De haven bleek in de periode 1840-1880 de belangrijkste bron van inkomsten. Veel vee werd in die periode 

levend naar Engeland geëxporteerd. Dit leidde rond 1860 tot opleving van de nijverheid die echter na 1880 weer 

inzakte door de agrarische crisis die het achterland van Harlingen trof. 

In de 19
e
 eeuw bleven de grenzen van de stad globaal gelijk, maar haar aanzien veranderde drastisch. De stads-

poorten werden gesloopt, de bolwerken grotendeels afgegraven en veel typerende grachten gedempt. 

 

1870-1945 

Na de Grondwetswijziging onder het 1
e
 Kabinet van Thorbecke konden de liberalen van Harlingen politiek de 

boventoon gaan voeren. Van Hinte merkt in zijn onderzoek naar de ‘Sociale en economische geografie van 

Harlingen’  op dat het dagelijks bestuur, het college van Burgemeester en Wethouders, gedurende de tweede 

helft van de 19
e
 eeuw en de eerste 17 jaren van de 20

e
 eeuw in zijn geheel uit liberale politici bestond (Van 

Hinte, 1936). De liberale kiesvereniging ‘Vrijheid en Orde’ had aan het eind van de 19
e
 eeuw ongeveer 200 

leden, die vrijwel allemaal behoorden tot de meest welvarende burgers van de stad. Ze waren de mening 

toegedaan dat het het beste was voor de stad als de economische situatie van eind 19
e
 en begin 20

e
 eeuw zoveel 

mogelijk in stand zou blijven. Op de ledenlijst kunnen dan ook namen worden aangetroffen van personen die 

belangrijke posities in de bedrijvigheid bekleedden zoals de Fonteins, de Foekens, de Hannema’s, de Harmens 

en de Simonsz’. Zo was bijvoorbeeld de familie Fontein eigenaar van exportslagerijen en tegelfabrieken, de 

familie Hannema eigenaar van zoutziederijen en de familie Harmens eigenaar van oliezuurfabrieken.  

Deze ‘broodheren’ hoefden amper met andere stromingen rekening te houden (Van Hinte, 1936). Toen na de 

nieuwe Kieswet van 1917 ook de armsten het kiesrecht verkregen, veranderden de verhoudingen echter 

onmiddellijk. Hadden de liberalen in 1915 nog 10 van de 15 zetels, in 1919 waren het er nog maar twee. De 

sociaal-democraten kwamen in dezelfde periode van 1 op 6 zetels. Na 1919 konden de liberalen nog slechts 

enkele keren een wethoudersplaats winnen.  

Economisch gezien bleef Harlingen, ondanks forse investeringen van rijkswege, het gemoderniseerde haven-

complex, de aansluiting op het spoorwegennet en de aanleg van de rijksweg naar Leeuwarden (1844), eind 19
e
 

en begin 20
e
 eeuw, ten opzichte van de ontwikkeling van het westen van het land, onvoldoende presteren. De 

volgende oorzaken kunnen voor deze economische stagnatie worden aangewezen (Huizinga, 1989): 

1. Toenemende concurrentie van Noord-Duitse steden;  

deze hadden de gelegenheid gekregen zich sterk te ontwikkelen omdat de handel in Noord-Nederland, onder 

andere door de agrarische crisis van 1880-1890, stil was gevallen. 

2. een groot gedeelte van de handel verdween door de doorzettende schaalvergroting van aan- en afvoer van 

goederen door de ingebruikneming van stoomschepen;  

stoomschepen die rond 1900 van de helling kwamen waren veel groter en zodoende in staat veel meer 

goederen te vervoeren dan de daarvoor gebruikte zeilschepen, terwijl tevens de stoomschepen rechtstreeks 

op Rotterdam en Amsterdam gingen varen.  

3. Harlingen verloor haar status van ‘Poort van Noord Nederland’. 

door de aanleg van de spoorweg Stavoren–Leeuwarden (1885), het administratief centrum van de provincie 

Fryslân, koos het  personen- en goederentransport uit Amsterdam de route via Enkhuizen in plaats van die 

van Harlingen.  

 

Harlingen raakte zo definitief haar zeventiende-eeuwse glorie kwijt en werd qua omvang en inwonertal een 

gewoon stadje binnen Nederland, dat op haar beurt ook een kleine mogendheid was geworden. Ten opzichte van 

de belangrijkste economische kerngebieden, vooral in het westen van het land gelegen, kende Harlingen een te 

afgelegen ligging en een te gering achterland om haar positie als belangrijke haven te kunnen handhaven.  

De haven van Harlingen was daarnaast te klein en het vaarwater, over de Waddenzee, was te ondiep.  

Voor Harlingen viel in die periode bovendien een aantal traditioneel eigen bedrijvigheid weg door vervanging of 

verplaatsing van de productie; zo verdwenen tegel- en plateelfabrieken, zoutziederijen, houtzaagmolens, 

touwslagerijen, zeilmakerijen. Wel kwamen er nieuwe bedrijven voor in de plaats, zodat in de jaren dertig van de 

20
e
 eeuw nog een zeventiental bedrijven, waarvan zeven met de haven waren verbonden, in Harlingen was te 

vinden.  

Door hun verbondenheid met de haven vestigden deze bedrijven, onder andere exportslagerijen, huidenhandel, 

houthandel, etc, zich overwegend aan de zuidwest zijde van de stad waar ruimte was ontstaan door slechting van 

de stadswallen en demping van de stadsgracht. 
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Figuur 14 Uitbreidingen van de gemeente Harlingen 1570-1984 (Klaver, 1989a) 

 

Harlingen deed in deze periode verwoede pogingen om de aan de Franeker - en de Bolswarder Trekvaart geves-

tigde bedrijvigheid binnen haar gemeentegrenzen te krijgen. Pas in 1933 ging het Rijk ermee akkoord dat de stad 

een uitbreiding kreeg van ruim 100 hectare. Tot die tijd was Harlingen nog steeds Nederlands dichtstbevolkte 

gemeente. Hierna zouden nog uitbreidingen volgen in 1955, 1971, 1984 en tenslotte in 1986 waarmee de 

gemeente haar huidige omvang verkreeg (zie figuur 14). 

 

1945-2000 
De aanleg van de Afsluitdijk 1927-1932 veranderde de positie van Harlingen aanmerkelijk. De Afsluitdijk vormt 

vanaf 1932 de kortste weg over het land van het Noorden naar Amsterdam. Al gauw bleek deze verbinding, die 

dwars door de stad liep, door de aantrekkende mobiliteit eerder een last dan een lust. Al snel werden daarom 

pogingen ondernomen deze verbinding buiten de bebouwing om te laten lopen. De aanleg van deze rijksweg, het 

graven van het Van Harinxmakanaal, een nieuwe waterweg vanaf Leeuwarden ten behoeve van de ontsluiting 

van het achterland, en de benodigde aanleg van de Tjerk-Hiddessluizen, veranderde de situatie van Harlingen 

ingrijpend. De oorspronkelijke bebouwing aan de noordzijde van Harlingen verdween ten gunste van de nieuwe 

sluizen, terwijl de geen dienst meer doende oude bochtige Franeker Trekvaart (ook wel Leeuwarder Trekweg 

genoemd) aan de zuidoost-zijde van de stad in 1955 werd afgesloten en gedempt.  

Om het centrum van de stad via het Franekereind met het Van Harinxmakanaal te verbinden moest een nieuw 

verbindingskanaal worden gegraven. Het tussen de kanalen en de nieuwe rijksweg liggend gebied, dat met de 

herindeling van 1955 aan Harlingen was toebedeeld, werd in de daaropvolgende jaren tot industrieterrein 

(Hermes) ontwikkeld. Op dit industrieterrein vestigde zich onder andere de Scheepswerf Harlingen. (Abma, 

1975)  

Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog kon het grootste gedeelte van de inwoners in nieuwe wijken 

buiten de stadskern worden gehuisvest. De oorspronkelijke stadskern werd aantrekkelijk gemaakt met 

restauraties en renovaties, terwijl ook een aantal oorspronkelijke bedrijven, zoals de scheepswerf Welgelegen, 

locaties daarbuiten vond. 

De periode 1945-2000 laat ten aanzien van de bedrijvigheid een aantal verschuivingen zien. De visserijactivi-

teiten namen aanmerkelijk toe. Eerst waren het de mosselvissers uit Zeeland die na aanleg van de Zeeuwse 

Deltawerken, de Waddenzee als hun domein en Harlingen als thuishaven kozen. In de jaren zestig ontdekten 
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vissers uit Urk en Volendam de voordelen van de Harlinger haven, dichter bij de visgronden dan hun thuisha-

vens. Hiermee verbonden nijverheid vestigde zich later ook in de stad. Het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid 

werd mogelijk door de totstandkoming van de aanleg van de nieuwe Vissershaven in 1969 en een industrie-

haven in 1978.  

De toenemende welvaart lokte veel toeristen naar de Waddeneilanden. Omdat de veerboot naar deze eilanden 

vanuit Harlingen voer, kon van de aanwezigheid van deze toeristen worden geprofiteerd. Vanaf de jaren tachtig, 

toen de belangstelling voor zeezeilen groeide, werd historisch Harlingen als thuishaven voor veel zeejachten en 

de zogenaamde Bruine Vaart ontdekt. In het bijzonder worden vervolgens de Noorderhaven en de Voorhaven 

voor dit doel gebruikt (Van der Wal, 2002b).  

In toenemende mate profiteerde Harlingen van de stijgende welvaart zoals deze zich in Nederland manifesteerde. 

Nieuwe woonwijken verrezen aan de zuidzijde van de stad, industrieterreinen werden aangelegd en in 2000 werd 

begonnen met de verlenging van de in 1971 gerealiseerde industriehaven.  

In 1980 respectievelijk 1990 konden de industrieterreinen ‘Koningsweg’ en de ‘Oosterpoort’, ten oosten van de 

rijksweg aan het Van Harinxmakanaal liggende gebieden, in gebruik worden genomen. Deze locaties bleken 

door hun directe ligging aan brede watergangen vooral in trek bij scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven. 

Concluderend kan worden opgemerkt dat het verleden voor Harlingen belangrijk is maar dat ook hard wordt 

gewerkt aan verbetering van de positie in de eigen regio. 

 

 

3.3 Demografische ontwikkeling van Harlingen 
De beschrijving beperkt zich tot de bevolkingsontwikkeling en daar direct mee verbonden aspecten als het 

geboorteoverschot, de migratie en ook de bevolkingsdichtheid. Omdat onderliggende demografische aspecten 

als leeftijdopbouw, geslacht, burgerlijke staat en huwelijksvruchtbaarheid in het kader van dit onderzoek minder 

van belang zijn, word daar beperkt op ingegaan. De totale bevolkingsgroei is de resultante van de natuurlijke 

bevolkingsgroei (geboorte minus sterfte) en het migratiesaldo (vestiging minus vertrek). Omdat de bevolkings-

dichtheid gecombineerd met een bepaalde leefperiode iets kan zeggen over de op dat moment heersende leef-

omstandigheden wordt hier wel aandacht aan besteed. 

 

De totale bevolkingsgroei 
Figuur 15 schetst de ontwikkeling van de bevolkingsgroei en de bevolkingsdichtheid. Op grond van de figuur 

kan worden geconcludeerd dat de bevolking van Harlingen aan het eind van de 16
e
 eeuw en ook gedurende de 

Gouden Eeuw, de 17
e
 eeuw, aanzienlijk toenam, van ca. 3000 in 1575 tot 8823 in 1689. Rond 1700 vond echter 

een forse daling plaats, tot 7106 in 1714. In de 18
e
 eeuw nam, de bevolking weer, zij het bescheiden, toe; 7456 in 

1796.  

 

Figuur 15 Weergave van de bevolkingsaanwas en ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid  
  van Harlingen in de periode 1550-2000  (Klaver, 1989a) 

 

De Franse tijd leidde weer tot een daling, zodat in 1815 nog maar 6913 inwoners konden worden geteld. Van 

1815 tot 1880 nam de bevolking andermaal aanzienlijk toe. In 1880 telde de gemeente 10735 inwoners. Van 

1880 tot 1945 bleef de bevolking op hetzelfde niveau, dat wil zeggen tussen de 10.000 en 10.400 fluctueren (Van 

Hinte, 1936 en Huizinga, 1989).  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050

jaar

inw onertal

bevolkingsdichtheid in

inw ./km2



 45

De uitbreiding van de gemeente in 1933 leverde 462 extra ingezetenen op. Na de Tweede Wereldoorlog leidde 

de naoorlogse geboortegolf tot een opmerkelijke bevolkingsgroei. In de jaren vijftig en zestig bleef het 

inwoneraantal beperkt doorgroeien. De grenscorrecties in 1955, 1971, 1984 en 1986 ten koste van de gemeenten 

Barradeel, Franekeradeel en Wûnseradiel hadden daarna eveneens een toename tot gevolg. In 1981 telde de 

gemeente Harlingen 15577 inwoners, welk inwoneraantal tot aan het eind van de 20
e
 eeuw ongeveer 

gehandhaafd bleef (Klaver, 1989a). 

 

Bevolkingsdichtheid  

De bevolkingsdichtheid wordt uitgedrukt in inwoners per vierkante kilometer (inw./km2). Door de bevolkings-

dichtheid te combineren met een specifieke leefperiode kan iets worden gezegd over de op dat moment heer-

sende leefomstandigheden. In figuur 8 zijn de bevolkingsdichtheden van de gemeente Harlingen gedurende de 

onderzoeksperiode weergegeven. Het betreft hierbij geschatte waarden omdat het onderscheid tussen water- en 

landgebied, dat wil zeggen met het bewoonbare gedeelte van de gemeente, niet scherp is te trekken.  

 

Gemeente / Provincie/ 

Rijk 

Bevolkingsdichtheid 

in inwoner/km2 

Jaar 

Harlingen 10.900 1900 

Harlingen 10.500 1933 

Leeuwarden 1336 1974 

Fryslân 164 1974 

Harlingen 500 2000 

Schiermonnikoog 26 2002 

Nederland  475 2002 

Den Haag 5500 2002 

 

Tabel 4  Bevolkingsdichtheidwaarden in kilometer per vierkante meter van een aantal gebieden.  
  (Abma en Jansma, 1975) 

 

De grafiek van figuur 15 en tabel 4 geven aan dat als naar bevolkingsdichtheidwaarden van andere gebieden 

wordt gekeken, de voor Harlingen toegekende waarden als hoog zijn aan te merken. Tot 1933 bleef deze zelfs 

gehandhaafd op 10500 inw./km2. In 1974 was deze waarde voor de gemeente Leeuwarden 1336 inw./km2 en 

voor de provincie Fryslân in zijn geheel 164 inw/km2 (Abma en Jansma, 1975). Tot die tijd was Harlingen in 

Nederland zelfs de dichtstbevolkte gemeente.  

Als geen maatregelen werden getroffen had deze opeenhoping van mensen met de van nature toen voorkomende 

vervuilingsvormen veel leefomgevinghinder tot gevolg. In de 19
e
 eeuw met de komst van de industrialisatie 

werd de leefomgeving nog extra belast. Ongecontroleerde waterlozingen en afvalstortingen veroorzaakten 

stankhinder en vormden tegelijkertijd, doordat het ongedierte aantrok, de basis voor het voorkomen van allerlei 

vormen van besmettelijke ziekten. Aanwezige vlees- en huidnijverheid hebben in dit verband niet bevorderlijk 

gewerkt. In 1826 en 1832 leidden deze omstandigheden tot een malaria-epidemie. Desondanks groeide in de 2
e
 

helft van de 19
e
 eeuw het inwoneraantal van Harlingen toch aanzienlijk, terwijl er nauwelijks sprake van 

uitbreiding van de stad was. Logischerwijs leidde dit tot een grotere verdichting van de bebouwing (Klaver, 

1989b). 

 

 Natuurlijke bevolkingsgroei 
De natuurlijke bevolkingsgroei of ‘het geboorteoverschot’ wordt berekend door het geboortecijfer minus het 

sterftecijfer te nemen waarbij beide waarden in promille per jaar worden uitgedrukt.  

Tot de industrialisatie, vanaf circa 1870 voor Nederland, werd ons land gekenmerkt door een demografisch 

patroon van relatief lage huwelijksfrequentie, hoge huwelijksleeftijd en hoge huwelijksvruchtbaarheid. Men 

trouwde doorgaans pas indien men verzekerd was van een zelfstandige bestaansmogelijkheid. Zo niet dan bleef 

men als ongetrouwd lid in het familieverband leven. Dit wordt wel het West-Europees huwelijkspatroon 

genoemd (Duijvendak en Kooij, 1992).  

In Harlingen bedroeg het geboortecijfer in de periode 1811-1875 globaal 35 promille waarmee het weinig 

afweek van de landelijke en provinciale cijfers. Omdat het sterftecijfer in die periode ook erg hoog was, circa 30 

promille, wordt het relatief hoge geboortecijfer genivelleerd wat overeen komt met de landelijke waarden. De 

waarden van het geboorteoverschot in steden lagen, door de overwegend dichte bewoningsgraad waardoor meer 

vervuiling ontstond, meestal lager dan die van het platteland. Dit was ook van toepassing op Harlingen. In de 

jaren 1826-1830 ( door besmettelijke ziekten) en 1846-1850 (voedselschaarste door aardappelziekte) was er zelfs 

sprake van een sterfteoverschot. 

Na 1850 daalde het sterftecijfer in Harlingen. Een van de belangrijkste reden die hiervoor kan worden 

aangedragen is de ook hier doorzettende verbetering van de hygiëne. Zo daalde in Nederland de 
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zuigelingensterfte in de 19
e
 eeuw van 200 naar 20 per 1000 levend geborenen. Ook het geboortecijfer liet in die 

tijd echter een daling zien. Omdat het sterftecijfer echter sterker daalde dan het geboortecijfer namen in de 

periode 1850-1945 de geboorteoverschotten aanzienlijk toe.  

In de periode tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog groeide aanvankelijk het geboorteoverschot. 

Na 1970 trad echter een daling in. Vanaf die tijd was er sprake van een stabilisatie van de bevolking omdat het 

geboortecijfer en het sterftecijfer in Harlingen elkaar in evenwicht hielden bleef het geboorteoverschot rond de 

waarde van 0 balanceren (Klaver, 1989b). 

. 

Migratiesaldo 

Het migratiesaldo of ook wel ‘vestigingsoverschot’ genoemd is de aftreksom van het aantal burgers dat zich in 

een streek of stad vestigt minus degenen die vertrekken. In het algemeen wordt de omvang van het migratiesaldo 

bepaald door de economische potentie van een gebied. Voor Nederland is in dit verband vanaf globaal een aantal 

zaken vanaf 1800 te signaleren. Mede door de slechte leefomstandigheden, zowel economisch, qua 

leefomgeving als sociaal, zonder veel uitzicht op verbetering, emigreerden veel mensen in de periode 1830-50 

naar de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Daarnaast trokken velen, gelokt door de ruimere economische 

perspectieven, naar het westen van Nederland, vooral in de periode na 1850 toen de economie daar begon aan te 

trekken. Dit leidde tot vestigingsoverschotten in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. 

Dat behalve economische redenen geloofsovertuigingen ook een rol speelde bij vertrek, bleek door het vertrek 

van veel afgescheiden Christelijk Gereformeerden aan het eind van de 19
e
 eeuw naar Amerika. Zij meenden te 

moeten vetrekken omdat zij zich in Nederland achtergesteld voelden en Amerika als een bij uitstek protestant 

land zagen. 

Tot aan 1860 wist Fryslân zijn eigen bevolking min of meer vast te houden. Van een omvangrijke trek naar 

elders was nog niet zozeer sprake. Daarna veranderde de situatie wezenlijk en was er sprake van een negatief 

migratiesaldo. Voor Harlingen begon omstreeks 1880 de economische neergang. Het belang van de haven daalde 

en de werkgelegenheid in de industrie bleef achter. Deze crisis resulteerde in het vertrek van vele burgers. Ook 

voor de provincie Fryslân als geheel zijn in deze periode negatieve migratiesaldi geregistreerd, te weten van 

1876-1880 en een daaropvolgende periode tot 1906-1910 van 9 naar –16 promille. Maar liefst 24.000 Friezen 

verlieten tussen 1880-1910 Nederland. Het vertrekoverschot bleef hierdoor tot en met 1940 op het niveau van  

–10 gehandhaafd. Deze periode met negatieve vertrekoverschotten werd onderbroken door een tijdelijke 

opleving door de aanleg van de nabijgelegen Afsluitdijk in 1930 van –3. Hierna zou de waarde weer terugvallen 

naar – 17.   

In de periode 1945-1952 nam in Fryslân de emigratie weer toe onder invloed van de slechte omstandigheden na 

de Tweede Wereldoorlog. Zo verlieten in die periode 14.000 Friezen het land. Het aantal inwoners uit Harlingen 

dat de sprong naar een ander land waagde, bleef beperkt tot 185 ingezetenen.  

Na de Tweede Wereldoorlog bleef Harlingen nog steeds negatieve migratiesaldi houden, zij het dat deze wat 

lager waren dan die van vóór 1940. Pas rond 2000 liet het migratiesaldo weer positieve waarden zien.  

In zijn algemeenheid droeg Friesland relatief weinig bij aan het vestigingsoverschot in Harlingen, het overgrote 

deel van de nieuwkomers kwam vooral van buiten de provincie. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat Van 

Hinte in ‘Sociale en Economische Geschiedenis van Harlingen’ in 1936 stelde, dat Harlingen zowel voor vertrek 

als vestiging voor een belangrijk deel op de rest van het land, onder andere het westen, was georiënteerd. Als 

reden hiervoor droeg hij aan dat elementen van het oorspronkelijke handelsnetwerk deze oriëntatie in stand 

hielden. 

 

 

3.4 De ruimtelijke ontwikkeling van Harlingen gedurende de onderzoeksperiode  
In deze paragraaf wordt geprobeerd op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van Harlingen in de onderzoeks-

periode te schetsen. Om militaire reden, er mocht niet worden gebouwd buiten de stadswallen, bleef de ruimte-

lijke indeling van de stad tot ver in de 19
e
 eeuw min of meer onveranderd aan die van de 18

e
 eeuw. Bewoners 

leefden dicht op elkaar en ruimte was schaars. Als wordt gerealiseerd dat daar tevens veel bedrijven te vinden 

zijn dan wordt het duidelijk dat Harlingen in de 19
e
 eeuw een erg dichtbevolkte stad was. Het betrof zelfs een 

van de dichtstbevolkte steden van Nederland. De oorspronkelijke stadskern had een oppervlak van ongeveer een 

vierkante kilometer waarop 9.000 à 10.0000 mensen woonden. De stad was in die tijd, in de 19
e
 eeuw, ingeklemd 

door de toenmalige gemeenten Barradeel, Franekeradeel en Wûnseradiel. Uitbreidingsmogelijkheden waren 

zeer beperkt. Vanuit twee optieken wordt hieronder belicht hoe Harlingen met de beschikbare beperkte ruimte is 

omgegaan. Ten eerste vanuit de beschikbare ruimte voor handel en nijverheid en ten tweede vanuit de 

woningbehoefte. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling voor handel en nijverheid 
Tot 1850 had het havencomplex alleen bestaan uit de binnen de stadswallen gelegen Noorder- en Zuiderhaven. 

Toen de stadswallen hun militaire functie dan ook verloren, kon de stad zich in het midden van de 19
e
 eeuw 
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eindelijk ontdoen van deze knellende band. En na het slechten van de wallen kon de vrijkomende ruimte in 

gebruik worden genomen voor bebouwing. Vooral aan de zuidwestzijde ontstond zo ruimte voor de latere aanleg 

van de spoorweg en de gewenste uitbreiding van de zeehavens. In 1851 werd eerst de Willemshaven en in 1877 

de Nieuwe Willemshaven gegraven. In 1842 kwam daarnaast de verbinding over land naar Leeuwarden via de 

rijksweg tot stand (provincie Fryslân, 1996b).  

Al deze aanpassingen werden uitgevoerd vanuit de opvatting dat de economie wel weer zou gaan groeien zoals 

in de 17
e
 en deels 18

e
 eeuw. Hierbij was echter te weinig rekening gehouden met het feit dat de geringe diepgang 

van de Waddenzee wel eens de beperkende factor zou kunnen zijn. Want wie had er nu op gerekend dat binnen 

vijftig jaar vanaf 1850 ijzeren stoomschepen zouden varen met tonnages van tienduizenden tonnen. 

Bedrijven die toch besloten zich in Harlingen te vestigen kozen voor locaties in de nabijheid van de stad 

bijvoorbeeld aan de trekvaarten naar Leeuwarden, ook wel Franeker Trekvaart, en de Bolswardervaart. Deze 

gebieden fungeerden dan ook vrij snel als de industriegebieden van de stad. Veel bekende ondernemers uit 

Harlingen zoals Fortuin, Van Hulst, Haitsma, Meinesz, etc, hadden daar bedrijven.  

De kleibewerkende bedrijvigheid vestigde zich aan de beide trekvaarten (Faber, 1974). De Franeker Trekvaart, 

waarbij het tracé van een bochtige zeeslenk werd gevolgd, werd al in 1507 gegraven en liep tussen Harlingen en 

Leeuwarden. In verband met de bochtige loop van de vaart werd deze in 1894 vervangen door een nieuwe rechte 

vaart ‘Het Kanaal’. De Franeker Trekvaart werd uiteindelijk in 1955 gedempt (provincie Fryslân, 1997). De 

Bolswarder Trekvaart, lopende naar het zuiden vanaf Harlingen, was ook in de 16
e
 eeuw gegraven. Deze vaart 

werd voornamelijk gegraven om de vette klei, een belangrijke grondstof voor de aardewerkbedrijvigheid, die 

werd gewonnen tussen Harlingen en Bolsward aan te kunnen voeren. Aan de Bolswarder Trekvaart dan wel aan 

haar vele zijtakken vestigden zich diverse steen-, dakpannen- en estrikkenfabrieken. (Estrikken zijn vloertegels 

die vanaf de 16
e
 eeuw werden gelegd in de vloeren van woningen). De zijarmen van de Bolswarder Trekvaart 

werden ook gebruikt voor het afwateren van hout. Uiteindelijk zijn veel van deze zijarmen in de loop van de 20
e
 

eeuw gedempt en gebruikt als stortplaats.  

Harlingen deed vanaf het einde van de 19
e
 eeuw verwoede pogingen om de aan de Franeker- en de Bolswarder 

Trekvaart gevestigde bedrijvigheid binnen haar stadsgrenzen te krijgen. De omliggende gemeenten Barradeel, 

Wûnseradiel en Franekeradeel wisten dit verzoek, op grond van vooral economische gronden, jarenlang tegen te 

houden. Pas in 1933 ging het Rijk ermee akkoord dat de stad een uitbreiding kreeg van ruim 100 hectare. Hierna 

zouden nog uitbreidingen, die volgden in 1955, 1971, 1984 en tenslotte in 1986, de gemeente haar huidige 

omvang geven (zie desgewenst figuur 14 of bijlage 1). 

 

Ruimtelijke ontwikkeling van de woningbouw 
De kwaliteit van de woningvoorraad in de 19

e
 eeuw liet echter nogal wat te wensen over. Het was vooral de 

arbeidersklasse, het overgrote deel van de bevolking, dat slecht gehuisvest was. Maar vooral in de periode 1849-

1879 werd veel gebouwd. De ruimte werd gevonden door binnenterreinen op te vullen met betrekkelijk kleine 

huizen. Ook ontstond ruimte door het slechten van de oude vestingwallen. Aan de zuidzijde ontstond hierdoor 

ruimte voor de aanleg van de spoorlijn naar de zeehaven, terwijl op de overige locaties zich nijverheid (zoals het 

gasfabriek, de exportslagerijen, etc, ) vestigde.  

Vanuit diverse maatschappelijke richtingen werd geprobeerd verandering in de slechte woningsituatie te 

brengen. Zo werd door een aantal welgestelde families op basis van sociale gronden in 1879 de Vereniging tot 

verschaffing van betere en gezondere Woningen aan den Arbeidersstand in Harlingen (kortweg als VWAH 

aangeduid) opgericht. De VWAH, in feite de eerste bouwvereniging van de stad, droeg zorg voor de bouw van 

diverse arbeiderswoningen, onder andere 84 woningen aan het Noorder- en Havenkwartier. Daarnaast werd door 

de raad, op advies van de Gemeentelijke Gezondheidscommissie, een verordening aangenomen die moest 

toezien op de bouwactiviteiten en op het onbewoonbaar verklaren van woningen (Klaver, 1989b). 

De woningwet van 1901 was een doorbraak in dit verband omdat de gemeente verplicht werd zijn 

woningbouwplannen te laten toetsen door een hogere overheid, terwijl bij goed ingediende plannen door het Rijk 

aan de betreffende gemeentelijke bouwverenigingen middelen ter beschikking werden gesteld. Dit was de eerste 

keer dat collectief de zorg voor huisvesting werd verzorgd. (Duijvendak en Kooij, 1992). Voor Harlingen 

betekende dit dat in de periode 1906-1945 twee nieuwe wijken ‘Trebol’ (in de volksmond ‘Achter de 

Schouwburg’) en het ‘Rooie Dorp’ met in totaal 900 woningen buiten de oorspronkelijke stadskern konden 

worden gebouwd. Dit betekende dat de bevolkingsdichtheid in de stadskern van Harlingen aanzienlijk 

verminderde.  

Na de Tweede Wereldoorlog maar vooral in de jaren zeventig breidde Harlingen aanzienlijk uit. Door verande-

ring van de gezinssamenstelling, minder grote huishouden en meer eenpersoonshuishoudens maar wel met be-

hoefte aan woonruimte, was er een tekort aan woonruimte ontstaan. In de periode 1945-1980 werden 

achtereenvolgens Plan Zuid, Oosterpark, De Schil en de Spiker gerealiseerd. Deze wijken konden pas worden 

gebouwd nadat Harlingen was uitgebreid met gebieden van de gemeenten Barradeel, Franekeradeel en 

Wûnseradiel (Klaver, 1989b). 
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In deze periode werd ook de oorspronkelijke stadskern geïnventariseerd Veel van de oorspronkelijke bebouwing 

werd opgenomen op de monumentenlijst, terwijl op plaatsen waar nijverheid op grond van dorps- en 

stadsvernieuwing verdween, aangepaste nieuwbouw, zoals het nieuwbouwplan Almenum (gereed in 1981) kon 

worden gepleegd. In de jaren tachtig werd begonnen met de bouw van de wijk Groot Ropens die aan de zuidkant 

grensde aan de oude trekvaart naar Bolsward. Door al deze activiteiten kon de bevolkingsdichtheid van 

Harlingen in 2000 dalen  tot een relatief normaal niveau van 500 inw/km2.  

 

 

3.5         De ontwikkeling van het maatschappelijke gedragspatroon in het onderzoeksgebied van de drie 

                geselecteerde onderzoeksperioden   
In paragraaf 2.2 is voorgesteld om de onderzoeksperiode in drie deelperioden te verdelen in overeenstemming 

met een zich op landelijk schaal aandienend maatschappelijke gedragspatroon. Met deze indeling wordt 

geprobeerd inzichtelijk te maken hoe maatschappelijk op leefomgevinghinder wordt gereageerd. De bedoeling is 

dat hierdoor uitkomsten van dit onderzoek beter kunnen worden verklaard. In deze paragraaf wordt geprobeerd 

te achterhalen of er voor het onderzoeksgebied ook een collectief gedragspatroon is aan te wijzen. Om de 

vergelijkbaarheid in stand te houden wordt dezelfde tijdsindeling gebruikt. 

 

Situatie 1870-1920 

Met behulp van twee bijdragen wordt geprobeerd een beeld van de situatie in Harlingen in de periode 1870-

1920 te schetsen. De eerste betreft een beschrijving van de situatie van de werknemers in de kleiverwerkende 

bedrijvigheid in deze periode, de tweede betreft een beschrijving van een staking in de exportslagerijen rond 

1910.  

 

Kleiverwerkende bedrijvigheid  
In bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen van Harlingen (1989) beschrijft Zijlstra de 

oorspronkelijke kleiverwerkende bedrijvigheid van Harlingen. Deze vorm van bedrijvigheid heeft vanaf 1500 

een belangrijke functie voor de regio gehad. Rond 1895 waren nog 10 steenbakkerijen nabij Harlingen gevestigd.  

Eén van de grootste ‘patronen’ was Van Hulst, woonachtig in Harlingen, die maar liefst vier van deze bedrijven 

in handen had.  

 

 

Figuur 16 Foto van werkzaamheden in een steenbakkerij nabij Harlingen rond 1890 
  (Ludwig, 1992) 

Deze afbeelding geeft een impressie van de werkzaamheden bij de kleiverwerkende bedrijvigheid. In dit verband 

werd vermalen klei met behulp van een mal in de vorm van een baksteen gebracht. De ontstane kleivorm werd 

vervolgens met behulp van ovens gedroogd. Deze werkzaamheden gebeurden handmatig waarbij, zoals de foto 

toont, nog van kinderarbeid gebruik werd gemaakt (Ludwig, 1992).    
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Zijlstra beschrijft in deze situatieschets ook de arbeidsomstandigheden van deze kleibakkerijen. Werd er in 1840 

nog 15 uur per dag gewerkt, in 1890 was dit gedaald tot 12 uur. Kinderarbeid, een gemeengoed in deze nijver-

heidstak, stopte in deze regio pas na 1910 onder invloed van de aangenomen Arbeidswet. In 1890 werkten 

kinderen nog 9 uur per dag. Naast de lange werktijden, als er werk was, waren de arbeiders contractueel 

gebonden aan de ‘patroon’. Dit contract verplichtte hen zelfs dat als er geen werk was bij de kleibakkerij zij 

gedwongen werk bij anderen moesten weigeren. Pas na 1913 accepteerden vrouwelijke werknemers de 

werksituatie niet meer en gingen in staking (Zijlstra, 1982).  

 

Staking bij de Harlinger Exportslagerijen begin maart 1914 

In 1907 waren in Harlingen 50 arbeiders direct en 250 arbeiders indirect bij de exportslagerijen betrokken 

(Oldenhof, 1989). Deze arbeiders waren gedwongen onder barre omstandigheden, minimaal 60 uur per week en 

desgewenst dag en nacht te werken tegen een karig loon. De exportslagerijen, een tiental, waren nabij de havens 

gevestigd aan de Havenweg. Een groot gedeelte van de slagergezellen (31) had zich vanaf 1913 georganiseerd in 

de Slagersvakbond, die onder het NVV viel. Daarnaast was een zestal lid van de Katholieke Slagers-

gezellenbond Sint Joris. Vanuit de katholieke hoek werd op 16 februari 1914, invulling gevende aan de 

Encycliek Rerum Novarum (1891), de Rooms-Katholieke Exportslagers-patroonsbond opgericht. Deze bond zou  

als tegenhanger moeten fungeren van de Slagersvakbond. In deze patroonsbond had een viertal 

exportslagerspatronen zitting. Deze oprichting volgde kort op een verzoek van exportslagergezellen om 

verbetering aan te brengen in de werkomstandigheden en ter verkrijging van een hoger salaris.  

Gezamenlijk besloten de NVV- en de R.K. Slagersgezellenbond per 1 maart 1914 in staking te gaan.  

Toen een lijmpoging van de kapelaan mislukte, ontsloegen de patroons alle slagersgezellen. Omdat het werk 

besmet werd verklaard en daardoor niet genoeg andere arbeiders konden worden gevonden, traden de patroons, 

zonder medeweten van de RK-kerk, na enige tijd weer in overleg met de medewerkers. Spoedig werd men het 

eens over de wederzijdse voorstellen en konden de gezellen hun werk weer oppakken.  

De locale pastoor ( Jansen) probeerde in de maanden daarna een vijftiental R.K. havenarbeiders te bewegen hun 

lidmaatschappij van het NVV op te geven om lid te worden van de R.K. gezellenbond. Toen dat niet lukte 

weigerde hij de betrokken havenarbeiders vanaf dat moment tijdens de katholieke kerkdiensten ‘absolutie’ te 

schenken (Oldenhof, 1992).  

Concluderend: 

Bovenvermelde verhalen typeren de destijds in het onderzoeksgebied aanwezige gezags- en sociale verhouding-

en. Een nadrukkelijke rol hierbij speelde de locale overheid. Het is de vraag of deze overheid wel belang bij 

andere sociale verhoudingen had. Harlingen was namelijk een liberaal bolwerk. Van de vijftien raadsleden waren 

tien liberaal. De heren troffen elkaar in de liberale kiesvereniging ‘Vrijheid en Orde’ die al vanaf 1875 bestond. 

Raadsleden waren destijds onder andere Foekens, Fonteinen, Hannema, Harmens, Van Hulst (eigenaar van de 

steenbakkerijen) en Simons. Na 1917 veranderde dit en vormden de Sociaal-democraten, voorgangers van de 

huidige Partij van de Arbeid, samen met de Christen-democraten de meerderheid in de gemeenteraad. De 

liberalen vielen toen naar twee zetels terug.  

De hierboven geschetste situatie in Harlingen komt op hoofdlijnen overeen met in de in § 2.2 vermelde 

karakterisering op landelijk niveau, in casu:  

• hiërarchische samenleving; 

• slechte leef- en werkomstandigheden; 

• veel strijd door opkomst van de vakbeweging; 

• het indienen van bezwaren werd beperkt geaccepteerd. 

 

Periode 1920-1970 
Harlingen kon na de Eerste Wereldoorlog niet optimaal profiteren van de toenemende welvaart en wel om de 

volgende redenen: 

• De ruimte van de gemeente was te beperkt om groei te bevorderen, terwijl aan de andere kant de 

buurgemeenten een beperkte bereidheid toonde om Harlingen op dit punt tegemoet te komen; 

• Voor de stad belangrijke bedrijvigheid, vertrok in de periode tot ongeveer 1930 (zie tabel 3, § 3.2);  

• De Waddenzee had voor een doelmatige economische ontwikkeling een te beperkte diepgang voor de 

toenemende tonnages van de schepen;  

• De handelsmentaliteit was nog te sterk aanwezig om over te schakelen op andere vormen van bedrijvigheid  

(Van Hinte, 1936).  
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Figuur 17 Foto van de haven met zicht op de havenmond rond 1925 
(Bron: internetsite van de Vereniging Oud Harlingen 2004) 

 

De schepen die vanuit Harlingen regelmatige diensten op Engelse havens verrichtten vertrokken meestal van de 

op de linkerzijde van de afbeelding weergegeven kade.  

 

Deze factoren samen hebben bewerkstelligd dat de stad niet groeide en daardoor verviel tot een stille woonplaats 

met een, door de geringe bevolkingsdoorstroming, statische bevolking. Het inwonertal bleef van 1880-1945 rond 

de 10.000 inwoners schommelen. In een dergelijke situatie kreeg de politiek beperkt ruimte om veranderingen te 

bewerkstelligen, al dient hierbij te moeten worden opgemerkt dat ook de in Harlingen optredende verzuiling niet 

direct een stimulerende omgeving creëerde. De economisch slechte jaren dertig troffen de bewoners van 

Harlingen dan ook erg hard. Pas na de Tweede Wereldoorlog trad verbetering in de situatie op door de komst 

van de visserijen en de daarmee verbonden bedrijvigheid. Harlingen was door de bouw van de Afsluitdijk in het 

westen van Fryslân de enige visserijhaven. Dit gaf aan de stad een nieuw elan.  

Het bovenstaande schetst de niet rooskleurige situatie waarin de inwoners van Harlingen in deze periode 

verkeerden. Door vertrek en daarmee gepaard gaande sluiting van de diverse bedrijvigheid verkeerden velen in 

een min of meer uitzichtloze positie. Mensen die mogelijkheid kregen om te vertrekken, vestigden zich elders. 

Tot in de jaren zestig behield Harlingen een negatief migratiesaldo. In 1936 constateerde Van Hinte nog dat 

Harlingen in Fryslân een min of meer geïsoleerd gebied vormde. Volgens hem was dit vooral te danken aan de 

nog bestaande (handels) oriëntatie op het westen van het land.  

De gerealiseerde bouwplannen van de jaren twintig en begin dertig van de 20
e
 eeuw bracht wel verbetering in de 

woonsituatie van veel Harlinger gezinnen aan. 

Gelet op de hierboven geschetste situatie kan de Harlinger maatschappij van de periode 1920-1970 als volgt 

worden getypeerd: 

• Relatief geïsoleerde, verzuilde nog standsgevoelige samenleving 

• Beperkte verbeterde leef- en werkomstandigheden 

• Pas na de Tweede Wereldoorlog ontstond een nieuw elan door de komst van de visserijen en daarmee 

verbonden bedrijvigheid  

• het indienen van bezwaren werd nog steeds beperkt geaccepteerd  
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Situatie periode 1970-2000 

Deze periode laat qua bedrijvigheid een aantal verschuivingen zien. De visserijactiviteiten namen aanmerkelijk 

toe. Het waren de mosselvissers uit Zeeland die de Waddenzee, na de aanleg van de Zeeuwse Deltawerken, als 

hun domein en de stad Harlingen als thuishaven kozen. In de zestiger jaren ontdekten vissers uit Urk en 

Volendam de voordelen van de Harlinger haven. De hiermee verbonden bedrijvigheid vestigde zich later in de 

stad. Het aantrekken van deze nieuwe bedrijvigheid werd mogelijk door de aanleg van de nieuwe Vissershaven 

in 1969 en een industriehaven in 1978.  

De toenemende welvaart lokte veel toeristen naar de Waddeneilanden. Omdat de veerboot naar deze eilanden 

vanuit Harlingen vertrok kon van de aanwezigheid van deze toeristen worden geprofiteerd. Vanaf de jaren 

tachtig, toen een groeiende belangstelling naar zeezeilen ontwaakte, werd historisch Harlingen als thuishaven 

ontdekt voor veel zeejachten en de zogenaamde Bruine Vaart. Vooral de Noorderhaven en de Voorhaven werden 

voor dit doel gebruikt (Van der Wal, 2002b).  

In toenemende mate profiteerde Harlingen van de stijgende welvaart zoals deze zich manifesteerde in Nederland. 

Aan de zuidzijde van de stad verrezen nieuwe woonwijken en industrieterreinen werden of uitgebreid of nieuw 

aangelegd. Harlingen groeide in deze periode tot 15.600 inwoners, dat vooral te danken was aan de uitbreidin-

gen ten koste van de buurgemeenten. Door toegenomen mobiliteitsmogelijkheden, mede te danken aan de 

Afsluitdijk, was de perifere ligging van Fryslân en daarmee ook Harlingen wat afgezwakt. Fryslân en ook 

Harlingen volgden daarna min of meer de landelijke trends die zich voordeden op sociaal en economisch gebied. 

Ook in deze gebieden nam de individualisering, die een ontkerkelijking tot gevolg had, toe.  

Gelet op de hierboven geschetste situatie kan de Harlinger samenleving in de periode 1970-2000 worden 

getypeerd als: 

• de geïsoleerde ligging zwakte af  mede door toename van de welvaart; 

• door nieuwe kansen nieuw elan in de samenleving; 

• maar ook individualisering en toenemende secularisatie samenleving;  

• totstandkoming overlegmaatschappij.   

 

 

3.6 De verkenning van het onderzoeksgebied samengevat 
Vooral door haar goede bereikbaarheid over water wist Harlingen zich in de 13

e
 eeuw te ontwikkelen tot een 

markt van betekenis en kon vervolgens rond 1234 het stadsrecht verwerven. In de Gouden Eeuw werd Harlingen 

voor haar tijd in haar regio een stad van betekenis. De bevolking groeide snel en in 1689 had ze al 8823 inwo-

ners. Door de bloeiende handel en scheepvaart kon in Harlingen in deze periode een omvangrijke en gevarieerde 

bedrijvigheid tot stand komen. De belangrijkste vormen van bedrijvigheid waren achtereenvolgens de 

textielbedrijvigheid, de bouwbedrijvigheid, de scheepsbouw, de voedings- en genotmiddelenbedrijvigheid en de 

dienstverlening. Ten gevolge van de oorlogen en toenemende buitenlandse concurrentie stagneerden na 1750 

handel en bedrijvigheid. Vooral textielnijverheid en scheepsbouw ondervonden hiervan veel last. De teruggang 

van de handel, scheepvaart en bedrijvigheid had tot gevolg dat het welvaartspeil in de stad in de periode 1750-

1813 aanzienlijk daalde. Ook de bevolking daalde in deze periode tot 6913 in 1812. Vanaf 1815, na verloop van 

de Franse bezetting, herstelde de scheepsbouw en de handel zich. De bedrijvigheid kwam de klap niet meer te 

boven en kwijnde weg.  

In het begin van de 19
e
 eeuw kende Harlingen slechte leefomstandigheden. In meerdere perioden was er sprake 

van een sterfteoverschot. In de tweede helft van de 19
e
 eeuw, vooral na 1860, dalen de sterftecijfers door de zich 

verbeterende omstandigheden aanzienlijk. De bevolking nam daardoor tot 10735 in 1879 toe. Harlingen, en ook 

Fryslân, profiteerde niet van de in de tweede helft van de 19
e
 eeuw in Nederland op gang gekomen industriali-

satie. Het perifeer gelegen Harlingen bleef ondanks een aantal ingrijpende infrastructurele aanpassingen bij deze 

ontwikkeling achter. Rond 1900 werd de aandacht vooral gericht op aan de handel verbonden activiteiten, zoals 

exportslagerijen, maar nog steeds te beperkt op industriële activiteiten. Het aantal inwoners bleef door 

bovenvermelde magere economische ontwikkeling onveranderd op het peil van rond 10.000 zitten. Na de aanleg 

van de Afsluitdijk vestigde de visverwerkende bedrijvigheid zich in Harlingen, die op dat moment de enige 

Friese zeehaven was. Harlingen als één van de binnen Fryslân aangewezen industriekernen, aangewezen ter 

bevordering van industrie en verbetering van infrastructuur, maakte van 1957-1974 een gunstige periode door. 

Vooral de visindustrie bloeide op, terwijl ook de lokale infrastructuur, zowel over de weg als over het water, 

werden verbeterd. Zo werd het havencomplex verbeterd vooral ten behoeve van de veerdienst naar de eilanden 

Terschelling en Vlieland en de opkomst van de visverwerkende industrie. Hoewel deze maatregelen wel tot 

toename van industriële activiteiten leidden, bleef de daadwerkelijke groei toch bij de verwachting achter. De 

bevolking nam in die periode weer toe. In 1970 telde Harlingen 12700 en 1981 15577 inwoners. Dit was vooral 

te danken aan een aantal gemeentelijke uitbreidingen. De oppervlakte werd hierdoor van de oorspronkelijke één 

km2 in 1933 vergroot tot 25.2 km2 in 1984. Hierbij was de ruim 300 km2 Waddenzee niet mee gerekend. Vanaf 

de jaren tachtig, toen de belangstelling naar zeezeilen groeide, werd historisch Harlingen als thuishaven voor 

zeezeilboten ontdekt. Veel zeejachten en de zogenaamde Bruine Vaart, commerciële vaart die gebruik maakte 
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van oude typen zeilschepen, kozen hiervoor. Vooral de Noorderhaven en de Voorhaven werden voor dit doel 

bestemd. In toenemende mate kon Harlingen vervolgens in de toeristische sector van de stijgende welvaart 

profiteren zoals deze zich in de jaren tachtig en negentig in Nederland manifesteerde. Anno 2006 is Harlingen 

bezig zijn havens verder te ontwikkelen in noordoostelijke richting.  
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Hoofdstuk 4 Wetgevende initiatieven van de overheid op het gebied van leefomgevinghinder  
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de regelgeving van leefomgevinghinder in Nederland gedurende de 

onderzoeksperiode aan de orde gesteld. Deze toelichting richt zich op de in § 2.2 aangegeven fasen van 

vergunningverlening. Aan de hand van locale voorbeelden wordt nagegaan hoe in Harlingen in de 

onderzoeksperiode met deze regelgeving werd omgegaan.  

 
 

a 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

 

  

d. 

Figuur 18 Plaats van het hoofdstuk 4 in het schema van het onderzoek 

 

4.1 Inleiding 
Eeuwenlang bepaalde het stedelijke Gewoonterecht garantie voor ruimte en zekerheid aan de burgers. Het 

Gewoonterecht regelde het eigendomsrecht, terwijl het ook de bewoners de mogelijkheid gaf zich 

maatschappelijk te ontplooien, zoals bij uitbreiding van nijverheidsactiviteiten. Op basis van het Gewoonterecht 

moesten de burgers wel aan een lange lijst van voorwaarden voldoen. Voor veel vormen van leefomgevinghinder 

bood het Gewoonterecht ook oplossingen. De hinder moest zich dan wel beperken tot die van de buren, want het 

Gewoonterecht stond niet toe dat bij de directe buren afval werd gestort of hun oppervlaktewater werd 

verontreinigd. In de praktijk bleek het Gewoonterecht niet handhaafbaar omdat het geen voorwaarden aan de 

relatie met de bewoners van bijvoorbeeld een straat verderop stelde (Poulussen,1987). Door toename van het 

inwoneraantal kwam het vreedzaam samenleven onder het Gewoonterecht steeds meer onder druk te staan. Op 

een bepaald punt was de locale overheid echter gedwongen om in te grijpen. Aan de ene kant wilde het 

stadsbestuur, in dit geval het stadsbestuur van Gent, de groeiende nijverheid ter wille zijn, maar aan de andere 

kant moest ook de bevolking worden gerustgesteld. Het al vóór 1800 bestaande stedelijk reglement ( Poulussen, 

1987) onderscheidde drie groepen maatregelen: ten eerste vestigingsbeperkingen, ten tweede 

productiebeperkingen en ten derde afvalvoorschriften. In 1807 besloot het stadsbestuur van Gent dat het zo niet 

langer kon en verbood binnen de stadskern de vestiging van nieuwe bedrijvigheid met het ‘Besluyt bepalende 

den omvang der stad in welken het verboden is fabrieken op te regten’ (Boogaert, 1995). Hoewel het 

stadsbestuur bij ontwikkelingen aansloot, die vooral uit Frankrijk kwamen, kostte het veel moeite de locale 

ondernemers van het nut van deze nieuwe regeling te overtuigen. Zij voelden er namelijk niets voor om zich aan 

voorschriften te moeten binden waarvan ze het vermoeden hadden dat die, zoals later terecht bleek, regelmatig 

zouden worden aangescherpt. Andere gemeenten in West-Europa, ook in Nederland, volgden Gent bij 

ontwikkeling van nieuwe regelgeving op het gebied van leefomgevinghinder. De meeste gemeenten maakten 
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onvoldoende gebruik van hun bevoegdheden, misbruikten deze, waren te laks of soms ook te streng. Omdat in de 

ogen van het toenmalige centrale bestuur, op dat moment de Franse Keizer Napoleon, de aanpak op gemeentelijk 

niveau tekortschoot, werd besloten in 1810 een keizerlijk decreet uit te vaardigen. In feite was dit de eerste 

centrale regelgeving in West-Europa op het gebied van leefomgevinghinder. Dit decreet vormde voor de 19
e
 

eeuw dan ook de basis voor de regelgeving wat betreft de aanpak van leefomgevinghinder (Verbruggen, 1999).  

 

 

4.2 Totstandkoming van de regelgeving met betrekking tot de leefomgevinghinder  
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de regelgeving omtrent leefomgevinghinder beschreven. Bij deze 

beschrijving zal centraal staan hoe de gemeenten met deze regelgeving omgingen. In eerste instantie wordt kort 

de rol van de overheid in dit verband geschetst.  

 

De overheid  

In Nederland was gedurende een groot deel van de 19
e
 en de 20

e
 eeuw vooral sprake van een gemengde 

economie, een markteconomie met een forse dosis overheidsbemoeienis. Particulier eigendom en economische 

vrijheid, waaronder vrijheid van ruil, vormen de grondslagen van de markteconomie. Eijgelshoven (2001) 

beweert dat deelnemers aan markteconomisch verkeer in ruil voor geld hun arbeid en hun eventuele 

productiemiddelen ter beschikking van producenten stellen om daarna het verdiende geld weer om te zetten in 

goederen en diensten. Hij stelt verder dat dit ruilsysteem een zelfregulerend vermogen heeft; dat wil zeggen dat 

in de behoefte van de burgers wordt voorzien door markten zonder dat een economisch bevoegd gezag de 

productie stuurt en plant.  

Een dergelijke markteconomie kan niet functioneren zonder tussenkomst van een overheid. Die is alleen al nodig 

voor het beschermen van eigendommen tegen diefstal en het vreedzaam oplossen van zakelijke geschillen. In het 

proces van productie en consumptie exploiteert de mens uitputbare natuurlijke hulpbronnen. Het tempo van 

aangroei is verwaarloosbaar klein in verhouding tot het menselijke gebruik. In Nederland heeft de overheid deze 

bronnen in eigendom genomen.  

De overheid is tegelijkertijd beheerder van de leefomgeving door het opleggen van regelgeving voor het gebruik. 

Als een economische activiteit voor omwonenden grote hinder kan veroorzaken, moet de exploitant over een 

vergunning beschikken. In een vergunning stelt de overheid grenzen aan de door de nijverheid veroorzaakte 

leefomgevinghinder (Eijgelshoven, 2001).  

De overheid is ook de bepalende instantie wat betreft de uitvoering van het recht. Het recht speelt bij het zoeken naar 

oplossingen van leefomgevinghinder, de problematiek waar het in dit onderzoek om gaat, een essentiële rol. Zij doet 

dit door het ontwikkelen en opstellen van beleid, het formuleren van aansluitende en doelmatige regelgeving en 

handhaving daarvan. Zij voert dit uit met juridische middelen, wetten, hieronder vallende besluiten en jurisprudentie, 

maar is zelf ook gehouden aan de rechtsregels. Dit beginsel dient om te voorkomen dat de overheid zich schuldig 

maakt aan willekeurige machtsuitoefening en zelf ook niet bij haar uitvoerende taken onderliggende regelgeving 

overtreedt. 

 

Ontstaan en ontwikkeling regelgeving  
Al in de middeleeuwen werden door de stedelijke magistraten maatregelen getroffen om overlast van sommige 

ambachten tegen te gaan. Zo staat in het oudste keurboek van Amsterdam (1413) het verbod om slachtafval, 

mest, etc, in het IJ, de Amstel en de grachten te werpen (Prins, 1993). Voor het eerst in 1810 stelde de centrale 

overheid, toen het Frans bewind, zich als doel om de hinder van economische bedrijvigheid te bestrijden. Voor 

die tijd was dit de taak van de locale overheid. Vanaf die tijd werd ook voor het eerst begonnen met het op 

systematische wijze verzamelen van gegevens van de nijverheid. Deze oudste vorm van de Hinderwet, een 

Keizerlijk decreet van 1810, werd gevolgd door het Koninklijk Besluit van 1824 van Koning Willem I. Beide 

vormen van regelgeving hadden als doel het tegengaan van hinder door bedrijven. Er werden hierbij de volgende 

drie klassen onderscheiden (Geraedts, 1988): 

1. Inrichtingen die een zo ernstige overlast veroorzaken dat ze niet in woonkernen konden worden toegelaten; 

Het decreet was vooral bedoeld voor het weren van bedrijven die activiteiten verrichten met 

brandgevaarlijke en explosieve stoffen. Bij het Keizerlijk Decreet vielen ook bedrijven die een ongezonde of 

onaangename geur verspreidden onder deze eerste klasse.  

2. Inrichtingen die wel in woonkernen kunnen worden toegelaten, mits er zekerheid bestaat dat ze geen schade 

of last voor omwonenden veroorzaken; 

Het decreet bedoelde hiermee bedrijven te weren die activiteiten verrichten met stoffen die een gevaar 

vormden voor de volksgezondheid. Het betrof hierbij een lijst van discutabele stoffen die op grond van 

toenmalige inzichten was opgesteld. Zo stond bijvoorbeeld zwaveldioxide, dat immers kan condenseren was 

de redenering, niet op de lijst vermeld, terwijl een aantal zogenaamde miasmatische stoffen (zie katern 8) 

wel op de lijst vermeld stond van brandgevaarlijke en explosieve stoffen.  
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3. Inrichtingen die zonder hinder te veroorzaken in woonkernen kunnen functioneren. 

Deze inrichtingen kregen toestemming om zich overal te vestigen, omdat zij geen bijzondere problemen 

voor de onmiddellijke omgeving opleverden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bedrijven behorende tot de 

eerste klasse volgens het Keizerlijk 

Decreet van 1810 

Aantal bedrijven behorende tot de 

tweede klasse volgens het Keizerlijk 

Decreet van 1810 

Aantal bedrijven behorende tot de 

derde klasse volgens het Keizerlijk 

Decreet van 1810 

   

Stijfselmakerijen Loodwitfabrieken Knopenmakerijen 

Vuurwerkmakerijen Leertouwerijen  Bierbrouwers 

Darmbereiders Jeneverdestilleerderijen Lettergieterijen 

Turfmakerijen Zeemleerfabrieken Behangselfabrieken 

Zwavelzuurfabrieken Metaalgieterijen Zeepziederijen 

Varkensfokkerijen Wagensmeerfabrieken Wasmakerijen 

Sodafabrieken Loodgieterijen Vitrioolbedrijven 

Meniefabrieken Slagerijen Aluinmakerijen 

Gipsfabrieken Roetmakerijen Maken decoratieve hoorns 

Abattoirs Tabaksfabrieken Hoedenfabriek (perkament) 

 

Tabel 5  Bedrijfstakken toegedeeld in overeenstemming met Keizerlijk Decreet van 1810  
  (Geraedts, 1988) 

 

De tabel laat zien dat in het Keizerlijke Decreet geurhinder nog als onaangenaam en hinderlijk werd ervaren, 

maar dat bij geluidshinder en ook rookhinder, vermoedelijk werd gerekend op de tolerantie van direct 

omwonenden.  

Het Koninklijk Besluit bepaalde dat de vergunningen voor klasse I bedrijven door de Koning werden verleend, 

Klasse II door Gedeputeerde Staten (provincies) en Klasse III door de gemeenten. Vergunningen konden pas 

worden verleend, nadat omwonenden waren gehoord. Van bezwaren werden proces-verbaal opgemaakt. 

Beroepen werden behandeld door de naast hogere administratieve overheid, in de meeste gevallen de provincie 

(Prins, 1993).  

Het Koninklijk Besluit had twee voordelen ten opzichte van het Decreet; ten eerste werden er technische eisen 

aan bedrijven gesteld over aard en omvang en ten tweede werd het makkelijker een bezwaar tegen een 

vergunningsaanvraag in te dienen, doordat deze aan een onafhankelijke rechter kon worden voorgelegd. De 

praktijk was dat meer bedrijven dan daarvoor voor vergunningverlening bij de provincie terechtkwamen.  

 

De Fabriekswet 

Vanaf 1875 kreeg de gemeente in het kader van de Fabriekswet een grotere rol bij de vergunningverlening. In 

een beperkt aantal gevallen, bij vergunningverlening van bedrijven waarvan de locaties de gemeentegrens 

overschreden of vergunningverlening van de grotere bedrijven, bleef de provincie bevoegd gezag.  

De indeling van de drie klassen kwam te vervallen, waar een meer verfijnde indeling van 18 categorieën voor in 

de plaats kwam.  

De Fabriekswet werd in 1895, tegelijkertijd met de Veiligheidswet, omgezet in de Hinderwet. De wetsuitvoering 

veranderde door deze naamsverandering niet. Pas in 1952 werd de Hinderwet uitgebreid. Door deze uitbreiding 

werd het mogelijk om ook de diverse nieuwe industrieën en technieken te beoordelen. (ReGister Historisch 

Adviesbureau, 1998)  

De Fabriekswet kende een ingewikkelde bezwaar- en beroepsprocedure. Tegen de beslissing van het college van 

B & W konden bezwaarmakers in beroep gaan bij de Kroon. De procedure begon door het bezwaarschrift tegen 

bijvoorbeeld een vergunning naar de Koning te zenden. Het Kabinet van de Koning zond het vervolgens naar het 

betrokken Ministerie, dat de zaak bij de afdeling Geschillen van de Raad van State aanhangig maakte. Deze 

beoordeelde of het bezwaar terecht was, waarna het bevoegde gezag hiervan in kennis werd gesteld.  

 

 

 

 

In de zogenaamde Miasmatische theorie ging men er van uit dat bepaalde ziekten werden veroorzaakt door dampen die 

door vooral rottende stoffen in de lucht terechtkwamen. Het directe gevolg was dat ziektepreventie op grond van deze 

theorie zich concentreerde op de bodem. Deze moest schoon en vooral droog zijn zodat er geen dampen konden vrij-

komen. Een belangrijke verkondiger van deze theorie was Max von Pettenkofer (1818-1901). Max von Pettenkofer 

verrichtte voor het eerst systematisch onderzoek naar het verband tussen lucht, water en bodem en de gezondheid van 

mensen (Houwaart, 1991). [Katern  8]  
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Figuur 19 Plattegrondtekening (deels) bij een vergunningsaanvraag overeenkomstig de Fabriekswet 

van de heer Gijsbert Koops voor een bokkingrokerij in Harlingen in 1887 
  (Gemeentearchief van Harlingen) 

 

De Hinderwet 
Vanaf 1875 tot 1992, toen de Hinderwet overging in de Wet Milieubeheer, is er aan de procedure relatief weinig 

veranderd. De in het archief aangetroffen Hinderwetdossiers lieten dit zien. Bij een aanvraag moesten de 

volgende stukken worden aangeboden: 

1. Een nauwkeurige beschrijving van de locaties van de inrichting, de werkzaamheden die daarin zouden 

worden verricht, wat er zou worden vervaardigd of verzameld en de beweegkracht die hiervoor werd 

gebruikt; 

2. Een plattegrond op schaal van het exterieur en interieur van de inrichting; 

3. Een uittreksel uit de kadastrale legger waarop kerken, scholen en ziekenhuizen, binnen een straal van 200m 

van de inrichting gelegen, stonden opgegeven.  

(Veldman, 1991) 

 

Voor het verzoek om vergunning stelde het gemeentebestuur de eigenaars en gebruikers van de aangrenzende 

percelen schriftelijk op de hoogte. Daarnaast werden besturen van scholen, kerken en instellingen van 

gezondheidszorg gelegen binnen een straal van 200 m. ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Door een 

advertentie in de plaatselijke courant zorgde het gemeentebestuur ervoor dat de bevolking kennis van het 

verzoek kon nemen.  

 

Men kon binnen 14 dagen na de openbare kennisgeving bezwaar tegen het verzoek aantekenen. Op basis van de 

volgende redenen konden bezwaren worden ingediend: 

• Gevaar: risico voor brand, explosie en aantasting gezondheid 

• Schade: waardevermindering onroerend goed, vermindering omzet, hogere verzekeringspremies door 

verhoogd gevarenrisico, bederf opgeslagen goederen of oogst en aantasting van de gezondheid 

• Hinder: lawaai, luchtverontreiniging door stank of stof  
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Figuur 20 Kennisgeving van een vergunningsaanvraag in de Harlinger Courant d.d. 5 september 1908 
 

Het bezwaar tegen een aanvraag kon tijdens een openbare zitting worden toegelicht waarbij alle partijen, 

aanvrager, gemeentebestuur en bezwaarmakers, aanwezig waren en waarvan een proces-verbaal werd gemaakt.  

Het college van Burgemeester en Wethouders besliste binnen een maand na de zitting op het verzoek (Veldman, 

1991).  

Met de overgang van de Fabriekswet naar de Hinderwet in 1895 werd ook de Veiligheidswet van kracht. Dit 

betekende dat de Directeur-generaal van de Arbeid ook het recht kreeg een aanvraag voor een 

Hinderwetvergunning te beoordelen. Bij deze beoordeling werd nagegaan of er zich in de betreffende inrichting 

zaken zouden voordoen waarbij arbeiders risico konden lopen. De controle op de Veiligheidswet werd 

uitgevoerd door de Rijksinspectie. Na inwerkingtreding van deze wet kwam het voor dat, omdat niet aan de eisen 

van de wet werd voldaan, Hinderwetvergunningen werden geweigerd. Adviezen en brieven van Rijksinspecties 

kunnen in veel gevallen bij de Hinderwetbescheiden in het Rijksarchief worden teruggevonden.  

 

Aanhangig gemaakt bij de Raad van State  

Als een zaak aan de Raad van State werd voorgelegd, werd de volgende procedure gevolgd:  

De Raad van State won advies in bij Gedeputeerde Staten (GS) van de betrokken provincie, die bij het 

betreffende college van Burgemeester & Wethouders hoorde, advies inwon bij de Hoofdingenieur van de 

Provinciale Waterstaat en soms bij de Inspecteur van Volksgezondheid. Na het advies van GS aan de Raad van 

State volgde een openbare zitting, waarin alle partijen hun standpunten verkondigden. De Raad van State 

verschafte een conceptadvies aan de Kroon, die dat meestal overnam (Prins, 1993).  
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Een vergunningsaanvraag in Harlingen rond 1900 

Om een indruk te krijgen hoe vergunningverlening en handhaving rond 1900 in het onderzoeksgebied in de 

praktijk plaatsvonden, wordt in onderstaand katern een vergunningverlening uit die tijd beschreven. Het gaat 

hierbij om een in 1901 ingediende vergunningsaanvraag van de firma Hertog van Esso. De firma verzocht aan 

het college van B & W van de gemeente Harlingen een Hinderwetvergunning voor oprichting van een 

huidenzouterij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de beschrijving van deze aanvraag kan het behandelingsproces worden afgeleid. Elke door het College van 

Burgemeester & Wethouders ontvangen Hinderwetaanvraag werd voor advies aan de Gemeentearchitect en de 

Gezondheidscommissie voorgelegd. Daarnaast werd de aanvraag vanaf 1896, na de totstandkoming van de 

Arbeidswet, ook voor beoordeling naar de Rijksarbeidsinspectie gezonden. Bij besluitvorming over de aanvraag 

waren deze adviezen van belang.  

 

De Wet Milieubeheer 

Vanaf circa 1965 bleek dat de Hinderwet tekortschoot. De juridische basis was niet ingericht voor de behoefte 

aan een brede en flexibele regelgeving voor het tegengaan van leefomgevinghinder. Bovendien waren toezicht 

en techniek onvoldoende geregeld. In eerste instantie werd dit opgelost door de uitvaardiging van sectorale 

milieuwetten. Deze milieuwetten beschermden de burgers niet alleen voor schade, hinder en risico, in wezen het 

doel van de Hinderwet, maar waren ook bedoeld om het biologische milieu te beschermen.  

Vanaf medio 1980 startte het proces, via de Wet Algemene Bepalingen, om milieuwetgeving op elkaar af te 

stemmen. De diverse sectorale wetten zoals de Wet Geluidhinder, de Afvalstoffenwet en de Wet Gevaarlijke 

Stoffen, werden daarmee procedureel op elkaar afgestemd. Uiteindelijk leidde dit proces tot de integratie van de 

meeste vormen van Milieuwetgeving in 1992 in de Wet Milieubeheer.  

In het kader van de Wet Milieubeheer kunnen veel instellingen als bevoegd gezag optreden. Om de directe 

leefomgeving te beschermen is er een tiental milieuwetten dat moet worden gehandhaafd.  

De belangrijkste daarvan zijn: de Wet Milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewater, de Wet 

betreffende Luchtverontreiniging, de Wet Milieugevaarlijke stoffen en de Wet Bodembescherming  

Deze wetten gezamenlijk dragen zorg voor een milieubeleid waarin afspraken over beleidsontwikkeling, planning en 

milieukwaliteitseisen, regelgeving en vergunningverlening, handhaving en de zorg voor afvalstoffen belangrijke 

onderdelen zijn. De aan de overheid toebedeelde wettelijke overheidstaken worden uitgevoerd door meerdere 

overheidsinstellingen (het bevoegde gezag). Het betreft de volgende overheidslagen: het Rijk, de provincie, de 

gemeente, de waterschappen, het Openbaar Ministerie.  

 D.d. 11 december 1901: Hartog van Esso vroeg vergunning bij het college voor het oprichten van een huidenzouterij 

aan het Havenplein. Het bedrijf was gevestigd te Meppel. De gemeente weigerde de vergunning op grond van negatief 

advies van zowel de gezondheidscommissie als de stadsarchitect. Ook omwonenden maakten bezwaar. In het  proces- 

verbaal, opgemaakt tijdens de inspraakmogelijkheid, kwam duidelijk naar voren dat ze overlast van het bedrijf 

verwachtten door leefomgevinghinder te weten stank, ongedierte, toename verkeer, waardevermindering perceel en 

dat specifiek overlast werd verwacht  voor het pal achter het bewuste pand gelegen weeshuis De bezwaarmakers 

waren Kroon een caféhouder, Faber de buurman en twee personen van het bestuur van het weeshuis. De voorzitter 

van het bestuur Dhr. Kleffens was toevalligerwijs ook voorzitter van de Gezondheidscommissie; helemaal 

onbevooroordeeld was deze daarom niet. De aanvrager probeerde nog met enige toezeggingen de klagers over te 

halen tot acceptatie van de gewenste vergunning. Het betrof onder andere het volgende: de vergunning zou slechts 

tijdelijke opslag betreffen, gezouten huiden zouden niet stinken en ter tegemoetkoming aan mogelijke problemen met 

het weeshuis was de aanvrager bereid aanpassingen in het bedrijfsproces aan te brengen.  

Hartog van Esso legde uiteindelijk de weigering van de gemeente aan de Raad van State voor. Deze onderschreef de 

tegenargumenten van de bezwaarmakers en het college van B&W en nam de weigering van de gemeente over.  

Hartog van Esso vond voor de gewenste bedrijfsactiviteiten een andere locatie, aan de Droogstraat 15 te Harlingen. 

In 1909 vroeg de fa. Hartog van Esso ook voor deze locatie een vergunning aan voor het uitoefenen van een zouterij 

en bewaarplaats van schapenvellen. Aanvankelijk weigerde de gemeente ook deze vergunning. De Raad van State 

stelde de gemeente echter in het ongelijk. De firma Hartog Esso kreeg hiermee het recht om op het perceel 

Droogstraat 15, onder randvoorwaarden, een huidenzouterij te vestigen. De Gebr. Van der Meer, timmerbedrijf vroeg 

uit naam van Hartog van Esso een bouwvergunning aan om het perceel aan de Droogstraat 15 te verbouwen tot 

huidenzouterij. Ook tegen deze aanvraag werd door omwonenden bezwaar aangetekend. Aan het bedrijf werd 

desondanks in 1910 de gewenste vergunning verleend.  

Wat betreft mogelijk toezicht op de in de vergunning gestelde randvoorwaarden kon uit de stukken geen informatie 

worden verkregen. Verondersteld werd dat de huidenzouterij het voorspel voor leerlooierijactviteiten vormde. Dit is 

thans niet met zekerheid te zeggen. Voor zover bekend zijn ook vanaf dat moment geen bezwaren meer tegen het 

bedrijf ingediend. Ook werden er geen bouwvergunningen meer aangevraagd. Wanneer het bedrijf met haar 

activiteiten stopte is niet duidelijk. Waarschijnlijk had de sluitingsdatum te maken met het exportverbod van 

vleesproducten van de Britse overheid in 1926. [Katern 9] 
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Behalve regelgeving voor de directe leefomgeving is er ook regelgeving ontwikkeld voor het efficiënt indelen van de 

ruimte; de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Verder is regelgeving ontwikkeld voor bescherming van 

volksgezondheid en arbeidshygiëne.  

 

Naam vergunning Jaar uitvaardiging Type vergunning Bevoegd gezag Beroepsmogelijkheid 

Gewoonte Recht Vanaf middeleeuwen Gericht op individu Gemeente Via Rechterlijke macht 

Locale regelgeving  Vanaf circa 1650 Bescherming buren Gemeente Via gemeente 

Keizerlijk Decreet Vanaf 1810 Bescherming buren Rijk Via gemeente 

Koninklijk Besluit Vanaf 1824 Bescherming buren Gemeente Via eerst hogere overheid 

Fabriekswet Vanaf 1875 Bescherming buren Gemeente Via Kroonberoep 

Hinderwet Vanaf 1895 Bescherming buren Gemeente Via Raad van State  

Sectorale  

Milieuwetten 

Vanaf 1970 Bescherming  

Milieucompartiment  

Divers Divers doch meestal met 

behulp van Kroonberoep  

Wet Milieubeheer Vanaf 1994 Bescherming omgeving Gemeente Via Raad van State 

 

Tabel 6   Globaal schema ontwikkeling regelgeving leefomgevinghinder  
 

 

Basisbeginselen huidige regelgeving met betrekking tot leefomgevinghinder 

Milieuregelgeving anno 2000 

Ook thans zijn er bedrijven die een vergunning aanvragen om een bepaalde activiteit op een specifieke locatie uit 

te mogen voeren. Het bevoegde gezag moet bij een vergunningsaanvraag beoordelen of de wetgeving en het 

beleid wel is toegerust of de milieuvergunning en of de aanvraag niet in strijd is met de beginselen van het  

milieubeleid. Anno 2000 zijn de belangrijkste beginselen die hierbij worden gebruikt:  

ALARA, voorzorg-, preventie-, standstill-, handhavings- en actualiseringbeginsel. Over deze beginselen kan het 

volgende worden opgemerkt (Rolsma, 2002): 

• ALARA; as low as reasonably achievable 

ALARA vormt het belangrijkste beginsel. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 8, 11 lid 3 Wet Milieubeheer. 

Hierin is beschreven dat aan een vergunning voorschriften moeten worden verbonden die de grootst mogelijke 

bescherming bieden tegen milieunadelige gevolgen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Dit wordt 

ook wel ‘the best technical means’ genoemd 

• Voorzorgbeginsel 

Met voorzorgbeginsel wordt bedoeld dat de voorgenomen activiteit niet mag worden uitgevoerd, omdat er geen 

duidelijkheid over de mogelijke leefomgevingschade bestaat. Het berust daarmee op het vermijden van het risico 

dat een bepaald effect optreedt. 

• Preventieregeling  

Hiermee wordt mogelijke leefomgevinghinder voorkomen, door deze niet te laten ontstaan. Vanuit economisch 

oogpunt heeft dit principe tot doel te voorkomen dat achteraf kosten worden gemaakt voor sanering en het 

voorkomen van schadevergoeding ten gevolge van mogelijke verontreiniging. 

• Standstill-beginsel 

Aan de hand van kwaliteitseisen, bijvoorbeeld met behulp van grenswaarden, kan het bevoegde gezag de 

daadwerkelijke kwaliteit van de leefomgeving bepalen. Als de leefomgevingkwaliteit slechter is dan de door de 

overheid gestelde eis, kan deze eis worden gebruikt als leidraad bij de inzet van andere instrumenten, zoals 

voorwaarden die in de vergunning zijn gesteld. 

• Handhavingsbeginsel 

Handhaving wordt omschreven als: ‘het door de controle en het toepassen van administratiefrechtelijke, 

strafrechterlijke of privaatrechterlijke middelen bereiken dat de algemeen geldende en individueel geldende 

rechtsregels en voorschriften worden nageleefd’. 

• Actualiseringbeginsel 

Het toetsingsrecht van het bevoegde gezag om eenmaal verleende vergunningen op hun toereikendheid te 

toetsen. Hierbij wordt gedacht aan een termijn van in de orde van grootte van vijf jaar. Dan wordt onder ander 

nagegaan of de vergunning nog steeds voldoet aan de hierboven gestelde beginselen, illegaal is uitgebreid zonder 

melding en of de inrichting niet geheel of gedeeltelijk is verwoest. Afhankelijk van de wens van de ondernemer 

kan dit leiden tot een nieuwe vergunningsaanvraag  
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Het bezwaar of beroep tegen een vergunning 

Juridisch gezien was bezwaar maken door de eeuwen heen altijd al mogelijk. Meestal was de wijze van bezwaar 

maken in de betreffende wet opgenomen. Vanaf 1994 werd de mogelijkheid tot bezwaar maken gestandaardi-

seerd door opname in de Algemene wet bestuursrecht. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen weergegeven 

waarmee bij het indienen van een bezwaar rekening moet worden gehouden.  

Een burger is afhankelijk van de beslissingen die door de overheid wordt genomen. Daarom is er een stelsel van 

rechtsbescherming ontworpen waarin de burger kan opkomen tegen een beschikking die in zijn ogen om welke reden 

dan ook niet juist is. Dit is ook van toepassing op de regelgeving van leefomgevinghinder. Degene die als 

belanghebbende het niet eens is met een beschikking, doorloopt de volgende rechtsgang (Verheugt, 2001): 

• Tegen de betreffende beschikking bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beschikking heeft afgegeven; 

• Indien het bestuursorgaan het bezwaar afwijst, kan de bezwaarmaker een beroep instellen bij de rechtbank of 

een andere instantie die daartoe per wet is aangewezen; 

• Indien gewenst kan tegen deze uitspraak hoger beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrecht van de 

Raad van State of thans bij de Centrale Raad van Beroep of bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 

 

Een voorbeeld van een geval in Harlingen rond 1925 waarbij het indienen van bezwaren effect had  

Om een indruk te verkrijgen hoe in Harlingen met het indienen van bezwaren werd omgegaan, wordt in 

onderstaand katern een voorbeeld aangedragen. Het betreft de textielververij De Boer aan de Zoutsloot 54, die 

overschakelde naar een was- en strijkinrichting en door deze opschaling met bezwaren van omwonenden werd 

geconfronteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit voorbeeld werd de ondernemer in toenemende mate met bezwaren geconfronteerd. De situatie was er wel naar, 

het betrof een kleinschalige onderneming die rumoerige activiteiten midden tussen de bebouwing uitvoerde. Dat men 

zich nog niet erg druk maakte over leefomgevinghinder wordt duidelijk door de moeite die de gemeente zich moest 

getroosten om de ondernemer zover te krijgen dat deze een riolering aan wilde leggen. Uiteindelijk besloot de 

aannemer, omdat de betreffende locatie geen of te beperkte ruimte bood ontstane problemen op te lossen, naar een 

andere bedrijfslocatie om te zien. De rol die de gemeente in dit verband speelde kan tussen de regels door, hoewel de 

expliciete stukken in het dossier ontbreken, goed worden afgeleid. Vooral de bemiddelende rol van de gemeente 

richting ondernemer komt naar voren. Van handhaving in de zin van toezicht anno 2000 was geen sprake. Er werd 

hem alle tijd gegund om zaken aan te passen. Toen de problemen op de locatie geleidelijk aan te groot dreigden te 

worden, heeft de gemeente zeker een rol in de verplaatsing van het bedrijf gespeeld.  

 

Het bezwaarschrift 
Het recht om tegen een beschikking, een pas verleende vergunning is juridisch gezien een beschikking, bezwaar 

in te dienen, ligt vastgelegd in de bezwaarprocedure van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) hoofdstukken 6 

en 7. De bezwaarprocedure is te beschouwen als een drempel die er voor zorgt dat niet elk bezwaar aan een 

rechter wordt voorgelegd. De meeste ingediende bezwaren worden dan ook afgedaan door het eerst 

verantwoordelijk bestuursorgaan, wat meestal de gemeente is. Het indienen van een bezwaar gebeurt door een 

bezwaarschrift. Een bezwaarschrift dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen: 

• Binnen zes weken na afgifte van de beschikking te zijn ingediend 

• Het betreffende bestuursorgaan moet de ontvangst ervan schriftelijk bevestigen  

• Het dient de naam en het adres van de indiener te bevatten  

In 1908 kreeg J.H.de Boer vergunning voor het oprichten van een stoffenververij aan de Zoutsloot 54. Het betrof een 

ruimte achter de woning waarin een aantal grote kookpotten waren geplaatst. In 1916 vroeg De Boer vergunning om 

zijn bedrijfsactiviteiten uit te mogen breiden met wassen en strijken, waarvoor hij in 1921 vergunning kreeg. Ten 

behoeve van het aandrijven van de machines voor was- en strijkactiviteiten was ook een 3 PK elektromotor geplaatst. 

In de inpandige bedrijfsruimte stonden op dat moment twee wasketels en een centrifuge opgesteld. Het strijken 

gebeurde met zogenaamde gasbouten. Tegen de vergunning waren tot dan toe nog geen bezwaren ingediend. Vanaf 

1922 dienden omwonenden echter bezwaar in over stankhinder. Het bleek dat, omdat de vloer niet waterdicht was, 

bedrijfswater, vervuild met verfstoffen en zeeprestanten ter plaatse, in de bodem belandde. Omdat dit afvalwater niet 

goed kon wegstromen, er was geen deugdelijke waterafvoer, gaf het aanleiding tot stankhinder.  

In 1923 vroeg de heer K. Koster, die het bedrijf had overgenomen, vergunning aan voor het plaatsen van een kolen- 

gestookte stoommachine. Omwonenden dienden bezwaren bij de gemeente tegen deze vergunningsaanvraag in. De 

omwonenden waren bang dat behalve de nog steeds aanwezige stankhinder het bedrijf voor meer overlast zou zorgen. 

Blijkbaar heeft het bedrijf toch vergunning gekregen, hoewel deze niet in het dossier aanwezig was, want de bezwaren 

tegen het bedrijfje bleven aanhouden. Behalve tegen stankhinder gaf roetuitstoot en roetneerslag aanleiding tot 

bezwaren. Voor de gemeente was dit de reden om het bedrijf te verplichten een riolering naar de Zoutsloot aan te 

leggen. De nieuwe eigenaar besloot echter om in 1929 te verhuizen naar de Midlumerlaan 11. Op deze locatie 

vestigde hij een ruim opgezette stoomwasserij buiten de toenmalige bebouwing. [Katern 10] 
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• Aangegeven moet worden tegen welke beschikking bezwaar wordt aangetekend en de reden waarom bezwaar 

wordt aangetekend  

     

Behalve het indienen van een bezwaarschrift is ook de behandeling ervan aan eisen, in overeenstemming met de 

Algemene Wet Bestuursrecht, verbonden. Zo dient het bestuursorgaan het al genomen besluit te heroverwegen, 

moeten alle belanghebbenden worden gehoord, en moet de beslissing, deugdelijk gemotiveerd, uiterlijk binnen zes 

weken na indienen van het bezwaarschrift worden genomen (Verheugt, 2001).  

 

 

4.3 Waren de Hinderwet en haar juridische voorlopers wel ‘milieuwetten’? 
Wat betreft deze vraag biedt de literatuur geen eensluidende mening. Lintsen stelt (1987) dat de Hinderwet alleen 

diende om de directe omgeving rondom inrichtingen te vrijwaren van gevaar, schade of hinder. Aalders beweert 

(1984) dat de Hinderwet niet in alle situaties gevaar, schade en hinder kon voorkomen. Ook bleek uit een evaluatie 

van de Hinderwet in 1980 dat deze wet al tientallen jaren tekortschoot. De volgende redenen werden hiervoor 

aangevoerd:  

• de helft van de inrichtingen had geen vergunning;  

• de gemeente, aangewezen als bevoegd gezag, was niet uitgerust om de relatief ingewikkelde voorschriften van 

de Hinderwet doelmatig uit te voeren.  

 

In feite was handhaving door gemeenten in de woorden van Aalders (1984) een wassen neus. Volgens hem was 

toezicht op de bedrijvigheid vooral bij kleinere gemeenten meestal een zaak van willekeur zowel richting bedrijven 

als richting bezwaarmakers. Blijkbaar was dit ook de mening van het Rijk, want vanaf 1965 kwamen geleidelijk aan 

de sectorale milieuwetten, zoals de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, tot stand.  

Alles overziende kan op bovenvermelde vraag of de Hinderwet een milieuwet was het volgende worden opgemerkt: 

in Nederland verschafte de Hinderwet vanaf 1875 een nationale richtlijn voor de locale leefomgeving. Door de 

sterke stijging van productie en consumptie in de 20
e
 eeuw, vanaf de Tweede Wereldoorlog vervijfvoudigde het 

nationale inkomen, heeft de schaal van de leefomgevinghinder zich uitgebreid van lokaal naar regionaal, 

nationaal en zelfs internationaal (Eijgelshoven, 2001).  

In reactie daarop moest vanaf 1970 de regelgeving betreffende leefomgevinghinder worden aangescherpt.  

 

 

4.4 Overige regelgeving betreffende de leefomgeving 
Het aspect kwaliteit van leven kan op verschillende manieren worden gedefinieerd en gebruikt. Kwaliteit zou in 

dit verband kunnen worden omschreven als de feitelijke materiële en immateriële uitrusting van het leven en de 

beleving daarvan. Aan deze kwaliteit dragen meerdere aspecten bij. Op individueel niveau speelt de kwaliteit 

van gezondheid, familieleven, vriendschappen en werk een belangrijke rol, evenals de kwaliteit van de 

dagelijkse omgeving. Op een wat abstracter niveau gaat het om bestaans- en rechtszekerheid en een redelijke 

verdeling van lusten en lasten in de samenleving.  

De beleving van de leefomgeving wordt behalve door welvaart bepaald door welzijn; waarvan de 

gezondheidstoestand, de leefomgevingkwaliteit en de leefbaarheid de belangrijkste aspecten van zijn (zie ook 

hoofdstuk 5). In termen van wetgeving is regelgeving over de gezondheidszorg voor het individu net zo van 

belang, zo niet belangrijker, als die van de leefomgevinghinder.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Behalve gezondheid en welzijn op individueel niveau, deden zich op maatschappelijk niveau, gedurende de 

onderzoeksperiode ook grote ontwikkelingen voor. Hieronder wordt een beknopte toelichting van de 

totstandkoming van regelgeving, die zich, gelet op de raakvlakken met het onderzoek, beperkt tot de 

gezondheidszorg en de arbeidssituatie.  

 

 

 

In 1870 (het begin van de onderzoeksperiode) resulteerde de gezondheidszorg onder het armwezen “De ondersteuning der 

armen wordt, behoudens de verdere bepalingen dezer afdeling, overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van 

weldadigheid” zo stond het in de Grondwet van 1848 artikel 20. De kosten die in 1859 werden gemaakt voor gezamenlijk, de 

volksgezondheid, onderwijs, landbouw, handel, nijverheid, kunsten en wetenschap, kerken en armenzorg, beperkten zich tot 

8% van de landsbegroting ter grootte van fl.77.4 miljoen (Smissaert, 1910). Een goede gezondheid wordt door de 

Nederlanders gewaardeerd als’het belangrijkste in het leven’. In de periode 1966-1991 is het percentage mensen dat deze 

mening onderschrijft gestegen van 35 naar 60% (RIVM,1993). In 1992 werd 9.8% van het Bruto Nationaal Product, fl. 54.7 

miljard, aan de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening samen uitgegeven. [Katern 11] 
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Beknopte ontwikkeling van voor dit onderzoek relevante sociale wetgeving 

Tijdens het centrale Franse bewind 1795-1815 werd het mogelijk centraal landelijke regels voor de 

gezondheidszorg en aanverwante onderwerpen te ontwikkelen. De eerste geneeskundige staatsregeling in dit 

verband was de regeling van 1804 ‘Verordeningen omtrent geneeskundig onderzoek en Toevoorzigt binnen de 

Bataafsche Republiek’. De onderwerpen die deze regelgeving beschreef, waren strikt van toepassing op medisch 

gebied en niet bedoeld voor het voorkomen van leefomgevinghinder. De Wet van 1818 ‘Houdende bepalingen 

omtrent de uitoefening der onderscheidende delen van de geneeskunde’ kende een wat bredere werkingssfeer. 

De voorgeschreven provinciale en plaatselijke gezondheidscommissies moesten voor de hun toegewezen 

gebieden zorg- dragen voor alles wat met de gezondheid in de meest brede zin te maken had. Van hun 

werkzaamheden in dit verband moesten deze commissies aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verslag 

uitbrengen.  

De Gemeentewet van 1851 beschreef in artikel 197 dat de zorg voor de gezondheid bij uitstek een taak voor de 

gemeentebesturen was. Deze taak werd bij de locale gezondheidscommissies neergelegd. Tot de totstandkoming 

van het staatstoezicht in de Gezondheidswet III (1919) konden klachten in dit verband bij de plaatselijke 

commissies worden ingediend. De gegevens van deze gezondheidscommissies liggen in de gemeentearchieven 

opgeslagen (van Zon, 1988). 

In het begin van de 20
e
 eeuw werden de wetten in het kader van de arbeidssituatie uitgebreid. Tot 1914 kreeg de 

Arbeidsinspectie nog aanvullend toezicht over onder andere de: 

• Fosforwet 1901: wettelijk verbod op het maken van lucifers met wit fosfor, 

• Caissonwet 1905: regelgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid van arbeiders bij het werk in 

caissons onder hogere dan atmosferische druk, 

• Steenhouwerswet 1911: bevattende veiligheids- en werkvoorschriften in dit verband, 

• Herziening van Arbeidswet 1911, waarin onder andere aanscherping werktijdenbesluit, meldingsplicht 

beroepsziekten, nieuwe regeling voor overwerk.  

 

Het toezicht op de eerste Gezondheidswet van 1865 lag bij de gezondheidsinspectie. De inspecteurs moesten 

toezien op de naleving van de wetten op het gebied van de volksgezondheid. In de periode na de eerste 

wereldoorlog 1918-1934 pakte de Rijksoverheid de sociale en gezondheidsproblemen actief op. In het bijzonder 

werd hard gewerkt aan verbreding van het staatstoezicht op diverse beleidsvelden. Er kwamen drie 

geneeskundige inspecties voor medische aangelegenheden, die later samensmolten tot een hoofdinspectie. Deze 

hoofdinspectie hield toezicht op het voorkomen van besmettelijke ziekten, de hygiëne van moeder en kind en de 

tuberculose bestrijding, die waren verankerd in de Gezondheidswet III (1919). Verder kwam in deze fase het 

staatstoezicht op de volgende wetten van de grond; de Warenwet (1919), de Veekeuringswet (1919), de Veewet 

II(1922) en de Drankwet (1931).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wetgeving droeg er gezamenlijk met de gevormde inspecties zorg voor dat keuring van levensmiddelen zich over  

het hele land uitstrekte. Het staatstoezicht op de gezondheid, dat werd bevestigd in de Gezondheidswet IV (1956), 

bleef ook na de Tweede Wereldoorlog gehandhaafd (Querido, 1965)  

Onder invloed van de maatschappelijke discussie van de jaren zestig, waarbij onderdelen van de maatschappij aan 

een kritische beschouwing werden onderworpen, ontstond de milieubeweging. De milieubeweging was van mening 

dat economische groei niet ten koste van de natuurlijke omgeving moest plaatsvinden. Deze visie had tot gevolg dat  

een aantal wetten werd aangenomen, die als doel had om allerlei vormen van verontreiniging van het milieu tegen te 

gaan. Een en ander resulteerde in sectorale wetgeving die bij het begin van deze paragraaf al is weergegeven. De 

archieven van deze dienst zijn opgeslagen in het Rijksarchief. In de archiveringssituatie is tot nu toe geen 

verandering opgetreden (Querido, 1965). 

 
 

4.5  Daadwerkelijke overheidsbemoeienis op grond van de regelgeving  
Behalve dat de overheid zorgdraagt voor de vergunningverlening, moet zij ook nagaan of de ondernemer 

overeenkomstig de aan de vergunning verbonden voorschriften handelt. De overheid als bevoegd gezag moet op 

grond van de regeling daarop toezien. Het is de bedoeling dat in deze paragraaf aan de hand van locale 

In ‘een eeuw staatstoezicht op de volksgezondheid 1865-1965’ wordt in de ontwikkeling van de sociale wetgeving een aantal 

fasen onderscheiden. In eerste instantie, tijdens de liberale fase, concentreerden de wetten die tot stand kwamen zich op het 

gezondheidsvlak o.a. de Gezondheidswet I (1865), de Wet uitoefening geneeskunde (1865), de Begrafeniswet (1869) en 

Besmettelijke Ziektewet. Na 1870, de radicale fase, lag de nadruk meer op de sociale wetgeving. Dit betrof, de Wet op de 

Kinderarbeid (1874), de Arbeidswet (1890) en de Veiligheidswet (1895). In de periode na de eerste wereldoorlog 1918-1934, 

door Querido de sociale fase genoemd, pakte de overheid de sociale en gezondheidsproblemen actief op. In het bijzonder 

werd in deze periode (het interbellum) hard gewerkt aan verbreding van staatstoezicht op veel gebieden (Querido, 1965). 
[Katern 12] 
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voorbeelden een indruk wordt verkregen hoe handhaving van regelgeving op het gebied van leefomgeving 

plaatsvond. Hierbij wordt in eerste instantie naar de thans geldende juridische mogelijkheden gekeken.  

Handhaving algemeen  

De inspanningen van de overheid die zijn gericht op het bevorderen van norm-conform gedrag, noemen we 

‘handhaving’. Naleving van regelgeving op het gebied van leefomgevingsrecht is niet vanzelfsprekend. Er zijn 

twee soorten afwegingen waarom burgers en bedrijven anders handelen (Smits, 2000): 

• Kosten en baten;  

Wat kost het gevraagde gedrag mij en wat levert het mij op? 

• Normatief;  

Hoe sta ik tegenover het gevraagde gedrag en degene die dit uitdraagt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de volgende rechtsgebieden dienen zich mogelijkheden aan tot het opleggen van sancties en waarmee 

desgewenst handhavend kan worden opgetreden (Rolsma, 2002): 

1 Bestuursrechtelijk; 

2 Strafrechtelijk; 

3 Privaatrechtelijk. 

Schema met betrekking tot mogelijkheden tot opleggen van sancties van overheidsorganen 

Bestuursrechterlijk  

(door bevoegd gezag) 

Strafrechterlijk 

(door rechter) 

Privaatrechterlijk 

(door rechter) 

Bestuursdwang  Vrijheidsstraf Vordering schadevergoeding  

Dwangsombevoegdheid Geldboete Verbod op verrichting van bepaalde 

handelingen 

Intrekking vergunning Bevel tot voorlopige maatregelen  Bevel om bepaalde handelingen uit te voeren 

 Transactie (onder andere schikking met 

officier van justitie) 

 

 Sepot (afzien van vervolging)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handhaving van locale leefomgevinghinder tijdens de onderzoeksperiode1870-2000 
Hoewel de overwegend kleinschalige nijverheid in Nederland in de periode van vóór 1870 geen 

leefomgevinghinder veroorzaakte zoals in grote industriesteden in Engeland als Manchester of Birmingham 

voorkwamen, werden ook hier maatregelen genomen om de door de bedrijvigheid veroorzaakte hinder, die in 

verhouding tot thans niet toelaatbaar zou zijn, binnen de perken te houden. Hoewel vanaf 1824 het, op basis van 

het Koninklijk Besluit, juridisch mogelijk was in te grijpen, kwam het er in de praktijk meestal niet van. Uit de 

nationale politieke discussie die rond 1870 bij de totstandkoming van de Fabriekswet woedde, kwam naar voren 

dat de regelgeving meer een preventief dan een repressief karakter bezat. Dit bleek onder andere uit het afwijzen 

van het idee voor de oprichting van een ‘Hinderwetpolitie’ in 1875.  

 

 

 

 

 

Gedogen 

Bestuursrechterlijke handhavingsbevoegdheden in het milieurecht hebben een zogenaamd discretionair karakter. Dat wil 

zeggen dat de wet niet voorschrijft dat het bestuur verplicht is om op te treden en dat de wet ook de mogelijkheid heeft 

om sommige situaties te ‘gedogen’. Gedogen kan worden overwogen in gevallen van: 

• Overmachtssituaties; het handhaven van wettelijke regels heeft ongewenste consequenties uit oogpunt van 

milieubeheer; 

• Overgangssituaties; situaties, waarin uiteindelijk door aanpassing van de normstelling, door aanpassing van de 

activiteiten of door beide een legale situatie kan worden gecreëerd. [Katern 14] 

 

De bovenvermelde afwegingen kunnen zowel positief als negatief voor de leefomgeving uitpakken. Afwegingen 

kunnen ‘vertaald’ worden op individueel, sociaal en politiek-maatschappelijk niveau.  

Als niet-naleving vooral voortkomt uit een afweging van kosten en baten, kan de overheid door aanpassing van de 

beschikbare beleidsinstrumenten de uitkomst van die afweging veranderen.  

Als niet-naleving vooral voortkomt uit normatieve overwegingen, dan kan de overheid, door bijvoorbeeld 

voorlichting of meedenken, normatieve afwegingen beïnvloeden (Smits, 2000). [Katern 13] 

 

Bij bezwaren ingediend tijdens het functioneren van het Teerdestillatiebedrijf Perseverantia in Harlingen in 1899 werd 

door de bezwaarmakers aan de Minister van Arbeid gevraagd om een bemiddelende rol te spelen. Hoewel het bedrijf 

door haar uitstoot van teerhoudende dampen een voortdurende bron van hinder voor de direct omwonenden vormde, 

greep de locale overheid echter niet in hoewel er juridische mogelijkheden genoeg waren. [Katern 15] 
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De gemeenten waren geen voorstanders van een vorm van ‘Hinderwetpolitie’ omdat ze bij de totstandkoming 

van een dergelijk controlerende instantie bang waren voor grotere invloed van de Rijksoverheid. Wel konden ze 

zich vinden in grotere betrokkenheid van de Arbeidsinspecties, op grond van deskundigheid een adviserende rol 

met betrekking tot de aan vergunning te verbinden voorwaarden, bij de uitvoering van de Hinderwet. In 1896 

werd de adviserende rol uitgebreid met aspecten als veiligheid op grond van de Veiligheidswet van dat jaar 

(Aalders, 1984). Een belangrijke rol bij het gemeentelijke vergunningen- een handhavingsbeleid van die tijd was 

toebedeeld aan de Gemeentelijke Gezondheidscommissies. Bij zowel vergunningverlening als handhaving van 

de locale nijverheid vroeg het college van B & W deze commissie om advies bij besluitvorming hieromtrent. Dit 

was mede te danken aan de door artsen rond 1870 vormgegeven invloedrijke hygiënische beweging (Houwaart, 

1991). 

  

 

 

          

 

In Nederland verschafte de Hinderwet van 1875 een nationale richtlijn voor de locale leefomgeving. Hoewel 

men in 1870 al sprak over ‘vervuiling van bodem, water en lucht’, ging in de praktijk de grootste aandacht uit 

naar vervuiling van lucht en water. Qua mogelijk risico van de bodem werd vooral gekeken naar, op grond van 

de Miasmatische benadering, organische afvalstoffen en niet naar anorganische stoffen als lood of kwik, die 

zoals later zou blijken een veel groter risico vormen (Homburg, 1993).  

Er werd blijkbaar alleen actie ondernomen als er bezwaar werd gemaakt. Dit wordt ook beaamd door Aalders 

(1984), die zelfs stelt dat de Hinderwet zelden of nooit conform de voorschriften werd uitgevoerd en dat op de 

handhaving zelden werd toegezien hoewel in principe strenge maatregelen zouden kunnen worden genomen. Hij 

stelt het scherp door op te merken dat de op het oog strenge regeling van de handhaving hierdoor slechts als een 

fopspeen functioneerde. Deze situatie bleef min of meer tot 1970 gehandhaafd, toen onder invloed van het 

toenemende milieubesef, de sectorale regelgeving voor leefomgevinghinder tot stand kwam.  

Door de sterke stijging van productie en consumptie in de 20
e
 eeuw, vanaf de Tweede Wereldoorlog 

vervijfvoudigde het nationale inkomen, breidde de schaal van de leefomgevinghinder zich uit van lokaal naar 

regionaal, nationaal en zelfs internationaal (Eijgelshoven, 2001). In reactie daarop werd vanaf 1970 de 

regelgeving met betrekking tot leefomgevinghinder aangescherpt met al genoemde sectorale milieuwetten. De 

Hinderwet met haar minder effectieve vergunningverlening, inspraak- en beroepsstelsel en handhaving was voor 

deze nieuwe schaal niet toegerust. 

 

Ontwikkelingen van de handhaving na totstandkoming milieuwetten  
Uit de praktijk bleek dat handhaving van de sectorale milieuwetten, na de totstandkoming er van vanaf 1970, 

steeds als de zwakste schakel in de reguleringsketen werd beschouwd. Verklaringen die hiervoor werden 

aangedragen waren: gebrek aan middelen, onvoldoende kennis, gebreken in wettelijk instrumentarium, langs 

elkaar heen werkende instanties (Smits, 2000). 

Diverse inspanningen werden gedaan om de handhaving te verbeteren, zoals: 

• uitbreiding van handhavingsinspanningen, dat wil zeggen meer controles; 

• ontwerpen van een duidelijke structuur voor handhavingsactiviteiten; 

• creëren van samenhang tussen verschillende activiteiten zoals onder andere de landelijke 

coördinatiecommissie milieuwetshandhaving (LCCM). 

 

Vanaf midden jaren ’90 ontstond door de toenemende aandacht voor handhavingsaspecten een professionalise-

ring van de handhaving van milieuwetten. Dit was vooral het gevolg van de ervaring die werd opgedaan met 

milieuhandhaving en milieudelicten. Ook de totstandkoming van de Wet Milieubeheer werkte door haar proce-

durele transparantie bevorderend voor een betere afstemming. Daarnaast werden diverse handhavingstrategieën 

verbeterd. De laatste jaren ontwikkelde zich een systematiek waarbij de handhaving als ware op ‘afstand’ werd 

gezet. Bedrijven werden zelf verantwoordelijk voor voldoen aan normen door middel van vergunningen op 

hoofdlijnen, bedrijfsinterne milieuzorg en certificering (Rolsma, 2002) 

 

Een geval met betrekking tot handhaving in Harlingen rond 1985  

Om een indruk te verkrijgen hoe in Harlingen rond 1985 met handhaving werd omgegaan, wordt in onderstaand 

katern een voorbeeld aangedragen. Het gaat hierbij om de Betonwarenfabriek Haitsma die aan de Kanaalweg 14 

te Harlingen was gevestigd (zie voor afbeelding Haitsma rond 1960 figuur 21). 

Het toezicht en handhaving van overheidswege werd vooral in de tachtiger jaren verder geïntensiveerd. Vooral 

nadat de provincie als bevoegd gezag werd aangewezen voor de grotere bedrijven, werden veel bedrijven meer 

Op grond van de 1e Gezondheidswet van 1865 werd in Harlingen d.d. 19 april 1870 een Gemeentelijke 

Gezondheidscommissie opgericht. Deze gezondheidscommissie kreeg als taak van het college van Burgemeester en 

Wethouders haar te adviseren bij haar taken aangaande gezondheid en vergunningverlening. [Katern 16] 
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dan daarvoor met regelmatige controles geconfronteerd. Hierdoor ontstonden bij meerdere bedrijven gevoelens 

van frustratie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De reden hiervoor was dat bedrijven nu echt aan de randvoorwaarden van de vergunning moesten voldoen, die 

voor die tijd door het beperkte toezicht van de gemeenten als min of meer papieren randvoorwaarden werden 

beschouwd. Deze verandering was waarschijnlijk één van de redenen dat Haitsma zijn bedrijf in Harlingen 

verkocht. Een ander voorbeeld hiervan is de Scheepswerf Harlingen, die in 1992 werd verplicht een dwangsom 

te betalen, omdat na meerdere controles steeds dezelfde tekortkomingen werden geconstateerd. Waarschijnlijk 

was de harde aanpak de reden waarom toch bedrijven meewerkten. Als ze niet meewerkten werd dit met behulp 

van dwangsommen afgedwongen.  

 

Wijze van handhaving 

Handhavinginstanties en bestuursorganen blijken niet allemaal dezelfde werkwijze te hanteren. Deze verschillen 

ontstaan door onder andere de volgende aspecten: 

• uitgangspositie van de controle; gericht op bij wijze van spreken ‘alle appels’ of op alleen de ‘ rotte 

appels’; 

• sommige reactief, andere pro-actief; 

• soms alleen papieren controles, soms fysieke controles; 

• opstelling: soms afstandelijk, soms coöperatief; 

• sommigen gaan snel over tot wettelijke sancties, anderen gebruiken de wet als laatste redmiddel. 

 

Ook wat betreft handhavingstijl: de manier van optreden van handhavingsinstanties en hun ambtenaren, kunnen 

meerdere stijlen worden onderscheiden (Smits, 2000), zoals: 

• overredingsstijl; 
Adviserend; door onderhandeling en een flexibele houding moet het bedrijf zelf tot inzicht komen dat 

naleving nastrevenswaardig is. (toekomstgericht) 

• sanctionerende stijl.  

Gericht op effectuering van de wet. Bestraffing om regels na te laten leven. (gericht op verleden, ‘kijkt 

terug’.) 

 

Verder bleek de handhavingsstijl sterk onder invloed van omgeving of ‘context’ van de handhaver. Aspecten als 

organisatie, uitvoeringsveld, juridisch kader en politieke omgeving spelen hierbij een rol.  

In 2000 was nog steeds niet het ei van Columbus uitgevonden om de handhaving te laten draaien zoals het moet. De 

recente rampen in Enschede en Volendam, die met correcte handhaving wellicht voorkomen hadden kunnen worden, 

zijn hiervan de voorbeelden.  

 

 

 

 

 

De firma Haitsma aan de Kanaalweg 14 te Harlingen was in 1939 ontstaan door overname van de fa. Van Hulst. In 

de periode 1939-1960 veranderde dit bedrijf van een dakpannenfabriek naar een betonwarencentrale. Vele 

uitbreidingsvergunningen konden in het dossier van deze firma worden teruggevonden. Rond 1980 besloeg het bedrijf 

bijna het hele gebied gelegen tussen de Kanaalweg en de daarachter lopende Rijksweg N31.  

Bij de uitbreidingen in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw werd het bedrijf in toenemende mate 

geconfronteerd met bezwaren van omwonenden. Hoewel er ook bezwaren waren met betrekking tot geluidhinder, 

werd voornamelijk geprotesteerd tegen het stuiven van de voor het productieproces benodigde grondstoffen als zand, 

grint en cement. Zo werden meerdere bezwaren d.d. 31 mei 1978 ingediend in verband met stofoverlast. De gemeente 

vond de bezwaren zo ernstig dat zij het bedrijf verzocht om binnen 4 weken een nieuwe aanvraag in te dienen. D.d. 30 

juni 1978 gaf het bedrijf daar gevolg aan met een nieuwe vergunningsaanvraag. Ook tegen deze aanvraag werden 

bezwaren ingediend. De vergunning werd, nadat een proef succesvol was uitgevoerd, onder voorwaarden verleend. 

Op gezette tijden werd door de gemeente nagegaan of het bedrijf zich aan de voorwaarden van de nieuwe vergunning 

hield. Na de totstandkoming van de Wet Milieubeheer kwam het bedrijf qua toezicht en handhaving op de verleende 

vergunningverlening onder de provincie te vallen. Dit was het gevolg van de grootte van het bedrijf. Bij controlebe-

zoeken, in 1989 en maar ook in 1992, van de provincie bleek dat het bedrijf niet in overeenstemming met de voor-

schriften handelde met olietanks en chemicaliën. Er ontbraken vloeistofdichte bakken terwijl van ondergrondse tanks 

geen keuringscertificaten beschikbaar waren. Vaten waren her en der op het terrein geplaatst zonder bescherming. 

Na meerdere aanschrijvingen van provinciezijde, die meerdere jaren duurde, bleek het bedrijf pas bereid om de door 

de provincie geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. De nieuwe manier van handhaving was voor de 

ondernemer niet werkbaar. In 1994 verkocht de firma Haitsma de locaties aan Spaansen Beton. [Katern 17] 
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Figuur 21 Overzichtsfoto van het bedrijfsperceel Haitsma Betoncentrale aan de Kanaalweg te  
Harlingen rond 1960 (Noorman, 2001) 

 

Op de foto is duidelijk zichtbaar dat het bedrijf ingeklemd ligt tussen het Nieuwe Kanaal, de Oude Trekvaart en 

de Rijksweg N 31. De woningen vormen voor een deel de grens ten opzichte van de Kanaalweg. De oude 

Trekvaart is voor dit deel nog niet gedempt. De oude dakpannenfabriek van Van Hulst is nog zichtbaar op het 

terrein aanwezig .  

 

4.6     Regelgeving gerelateerd aan de onderzoeksfasen  
In deze paragraaf wordt nagegaan welke aspecten van de regelgeving van belang zijn voor de in dit onderzoek 

geformuleerde fasen (zie § 2.2) 

Aanvraagfase 

Het bedrijf moet bij een vergunningsaanvraag de voor de betreffende regeling benodigde stukken aan het 

bevoegde gezag aanbieden. Meestal komt dit (Geraedts,1988) neer op:  

• een aanvraag van de vergunning met een beschrijving van de voorgestelde activiteiten en de locatie waar de 

bedrijfsactiviteiten zijn gepland; 

• mogelijkerwijs een opgave van ingekomen bezwaren c.q. bezwaarschriften worden gevonden en soms ook 

nog de beoordeling daarvan door het bevoegde gezag; 

• proces-verbaal van de bespreking van de bezwaren; 

• besluit van een mogelijk verleende vergunning.  

 

Uit de beschrijving van de regelgeving kan wordt afgeleid dat de aanvraagfase voor een bedrijf een belangrijk 

gebeuren is. Het bedrijf moet op dat moment namelijk aantonen dat het geen hinder voor de directe 

leefomgeving zal opleveren. Als het bedrijf eenmaal op een locatie was gevestigd, dan was in veel gevallen, dit 

vooral in vroegere dagen, wel iets te regelen (in de tolerantiefase). De volgende redenen (Geraedts,1988) kunnen 

hiervoor worden aangedragen: 

• de bedrijvigheid was in veel gevallen nog niet complex; 

• de normen van de regelgeving waren nog niet helder omschreven;  

• de randvoorwaarden waren veelal beperkt tot die aspecten die voor het betreffende tijdstip van belang werd 

geacht;  

• er was gedurende de onderzoeksperiode, waarschijnlijk tot medio 20
e
 eeuw, nog sprake van 

belangenverstrengeling en een hiërarchische opbouw van de locale maatschappij.  

 

Uitbreidingsvergunning  

Voor een uitbreidingsvergunning geldt in principe dezelfde procedure als voor een aanvraagvergunning. Hierbij 

moeten min of meer dezelfde stukken worden aangeboden. Het bedrijf geeft met een uitbreidingsvergunning te 

kennen de bedrijfsactiviteit aan te willen passen of uit te breiden. Uitbreidingsvergunningen kunnen door 
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omwonenden worden aangegrepen om tegen een bedrijf dat leefomgevinghinder veroorzaakt, bezwaar aan te 

tekenen. 

Tolerantiefase 

Tijdens de tolerantiefase moet het bevoegd gezag nagaan of in het bedrijf overeenkomstig de aan de vergunning 

verbonden voorschriften wordt gewerkt. Het bevoegde gezag kan eventueel op elk moment haar 

toezichthoudende taken uitoefenen en bij ‘non-conform gedrag’ (zie § 4.5) corrigerend optreden. Daarnaast heeft 

het bevoegd gezag op grond van het ‘actualiseringbeginsel’ het recht om eenmaal verleende vergunningen op 

hun toereikendheid te toetsen. Dit laatste kan een nieuwe hinderwetaanvraag tot gevolg hebben. Er wordt 

verondersteld dat in de praktijk het aantal bedrijven dat werd verplicht tot het aanvragen van een nieuwe 

vergunning tot een enkele beperkt is gebleven. Het diende in dat geval wel de spuigaten uit te zijn gelopen.  

 

 

Figuur 22 Zicht op een gedeelte van de Zuiderhaven rond 1960 
(Bron: internetsite van de Vereniging Oud Harlngen 2004) 

 

Het bedrijfspand naast de woning met de karakteristieke gevels betreft onderzoekslocatie nummer 47a. 

Lichtendahl had op deze locatie aan de Zuiderhaven vanaf 1958 een visverwerkend bedrijf.  

 

Protestfase 

In deze onderzoeksfase wordt nagegaan hoe en in welke mate bezwaar werd aangetekend. In de regelgeving is 

meestal opgenomen, hoe het bevoegde gezag met bezwaren, maar ook met weigerachtige ondernemers moet 

omgaan. Hoe dit in de praktijk in het onderzoeksgebied uitpakte moet met behulp van deze voorbeeldstudie worden 

vastgesteld.  

 

Effectfase 

In deze fase wordt het effect van mogelijke bezwaren vastgesteld. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om 

aanpassing van het gedrag, aanpassing van het bedrijfsproces, beëindiging van de betreffende bedrijfsactiviteiten 

dan wel sluiting van het bedrijf af te dwingen. Met behulp van deze voorbeeldstudie zal dit effect moeten worden 

vastgesteld van de in het kader van dit onderzoek te selecteren nijverheidsvormen.  

 

 

4.7 Samengevat  
In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de regelgeving met betrekking tot de leefomgeving toegelicht. Nadat de 

historische noodzaak tot het ontstaan van regelgeving werd geschetst, kwam de totstandkoming en verdere 

ontwikkeling van de milieuwetten aan de orde. Achtereenvolgens werden het Gewoonterecht, het Keizerlijk 

Decreet, het Koninklijk Besluit, De Fabriekswet, de Hinderwet en de Wet Milieubeheer aan de orde gesteld. 
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Aandacht voor de onvolkomenheden van de Hinderwet die door haar beperkte gerichtheid op voorkoming van 

hinder in de directe omgeving tekortschoot om als overallwet te dienen voor bescherming van de leefomgeving 

in brede zin. Het gevolg was dat na het groeien van het milieubesef vanaf 1970 sectorale regelgeving voor alle 

milieucompartimenten tot stand kwam. In 1994 lukte het om deze wildgroei van regelgeving in te dammen door 

deze zoveel mogelijk te bundelen in de Wet Milieubeheer. Door deze bundeling werden de milieuwetten aan een 

eenduidige procedure gekoppeld. Hierna werden de juridische aspecten betreffende het indienen van een 

bezwaarschrift toegelicht en werd met behulp van locale voorbeelden de handhaving van de milieuregelgeving 

aan de orde gesteld. In dit hoofdstuk is verder bekeken welke aspecten van de regelgeving van belang zijn voor 

de in dit onderzoek gebruikte vergunningsfasen. Naar voren kwam dat de aanvraag van een vergunning een 

belangrijk moment is om bezwaar aan te tekenen. Het bedrijf moet namelijk op dat moment aantonen dat het 

geen hinder voor de leefomgeving veroorzaakt.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69

Hoofdstuk 5 Gedragsaspecten van het bezwaar 
In dit onderzoek is aan ‘het bezwaar’ een centrale plaats toegekend. De reden om bezwaar aan te tekenen 

ontstaat uit een gevoel van onbehagen. In dit onderzoek wordt hierbij gedacht aan het ondergaan van 

leefomgevinghinder. In dit hoofdstuk wordt nagegaan waarom men in dat geval bezwaar aantekent en welke 

gedragsaspecten hierbij een rol spelen. Omdat dit onderzoek wordt uitgevoerd in een stedelijk gebied, wordt het 

model op deze leefomgeving toegespitst. Omdat het onderzoek de periode 1870-2000 omvat, moet ook worden 

nagegaan hoe men in het verleden tegen leefomgevinghinder aankeek. Dit hoofdstuk wordt gebruikt om hier een 

inschatting van te maken. Het hoofdstuk heeft vier paragraven. In de eerste paragraaf wordt beschreven 

‘waarom’ en ‘hoe’ leefomgevinghinder voorkomt, terwijl in de tweede de aandacht uitgaat naar daarmee 

samenhangende gedragsaspecten. In de derde paragraaf kijken we naar de aandacht die leefomgevinghinder 

kreeg in het verleden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de 19
e
 en 20

e
 eeuw, omdat de onderzoeksperiode hierin 

valt. Deze gegevens dienen tevens als basis om te bepalen hoe we leefomgevinghinder in dit onderzoek beoor-

delen. Gebruiken we hiervoor hedendaagse beoordelingsmethodieken of genieten methodieken uit de 19
e
 eeuw 

de voorkeur? In de vierde paragraaf gaan we aan de hand van een inventarisatie van de bedrijvigheid van 

Harlingen na welke bedrijvigheid we wel of niet in dit onderzoek mee gaan nemen. Er is natuurlijk bedrijvigheid 

die geen hinder veroorzaakt. Het is minder zinvol om die bedrijvigheid in dit onderzoek mee te nemen, omdat 

daar vermoedelijk geen bezwaren tegen werden ingediend. 

 

a. 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

d. 

 

Figuur 23  Plaats van hoofdstuk 5 in het schema van het onderzoek 

 

5.1 Bezwaar, gezondheidsbeleving en leefomgevinghinder 
In dit onderzoek staan de gedragseffecten van leefomgevinghinder binnen de stedelijke omgeving centraal. De 

historische kern van Harlingen, met haar hoge bevolkingsdichtheid, dient hierbij als kader. Na een korte 

beschrijving van de leefomgevinghinder waarmee bewoners van Harlingen vermoedelijk werden geconfronteerd, 

wordt toegelicht wat hinder eigenlijk is. De beleving van de gezondheid is hierbij van belang; hoe werd de situatie 

waarin men verkeerde ervaren of beleefd? Gezondheidskundige verschijnselen die met leefomgevinghinder 

samengaan kunnen op grond van hun effecten als volgt worden ingedeeld: ervaren van hinder, lichamelijke 

klachten en verhoogde kans op ziekte (Hollander, 1993). In  deze paragraaf wordt ingegaan op de thema`s 

bezwaar / hinder, gezondheid en gezondheidsbeleving en wordt de relatie tussen gezondheidsbeleving en leefom-

gevinghinder besproken.  
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Met welke vormen van leefomgevinghinder werden de bewoners van Harlingen in de onderzoeksperiode 

vermoedelijk geconfronteerd? 

In het begin van de onderzoeksperiode, rond 1870, was de nijverheid in Nederland en dus ook in Harlingen, 

ambachtelijk en meestal kleinschalig. De door de activiteiten van deze nijverheid veroorzaakte hinder werd door 

haar kleinschaligheid door omwonenden geaccepteerd, want als men teveel hinder ondervond sprak men de 

veroorzaker (smid of koperslager) erop aan. De situatie veranderde toen grotere fabrieken ontstonden. Omdat de 

bewoners de grote ondernemers minder gemakkelijk konden benaderen, raakten zij toen de mogelijkheid om bij 

teveel leefomgevinghinder in te kunnen grijpen grotendeels kwijt. Bij leefomgevinghinder die de bewoners van 

Harlingen moesten ondergaan, moet worden gedacht aan stankoverlast, ongedierte, zoals insecten en ratten, 

oppervlaktewaterverontreiniging, maar ook aan geluidhinder. Hoewel geluidhinder in die tijd niet de meeste 

aandacht kreeg, moeten veel burgers bijvoorbeeld hinder hebben ondervonden van de tientallen koperslagers, die 

in de stad gevestigd waren (zie § 6.1 en Bijlage 2). 

Gedwongen blootstelling aan hinder bij gebrek aan beheersmogelijkheden, geeft in toenemende mate aanleiding 

tot klachten en schriftelijke bezwaren van omwonenden. Onderzoek naar gevolgen van locale 

leefomgevinghinder zoals geluidhinder en stank (Biesiot, 1989) bevestigt dat situaties waarop men geen invloed 

kan uitoefenen, kunnen leiden tot stress en zelfs agressie.  

 

Waarom wordt bezwaar aangetekend?  

Wanneer heeft leefomgevinghinder een bezwaar tot gevolg? Het woordenboek Van Dale (1996) definieert een  

bezwaar, als volgt:  

• Uiting geven aan ontevredenheid of misnoegen over iets; 

• Onder woorden brengen van een geleden onrecht (aanklacht). 

 

Men zou kunnen zeggen dat een bezwaar indienen uiting geeft aan het gevoel dat men het niet eens is met een 

vervelende situatie waarin men verkeert. Het doel van een bezwaar indienen is te voorkomen dat men opnieuw 

in een soortgelijke vervelende situatie terechtkomt. Figuur 24 geeft een eenvoudige relatie weer van het bezwaar 

met zijn oorzaak. Er is sprake van een wisselwerking omdat de reden voor het bezwaar overeind blijft wanneer 

de oorzaak van het bezwaar niet tot aanvaardbaar niveau is teruggebracht.  

Het tenietdoen van de oorzaak van leefomgevinghinder kan op de twee volgende manieren gebeuren: 

• Degene die hinder veroorzaakt zorgt ervoor dat de bron van hinder tot een aanvaardbaar niveau wordt 

teruggebracht; 

• Degene die hinder veroorzaakt wordt gedwongen de bron van hinder tot een aanvaardbaar niveau terug te 

brengen. 

 

 

  

 

 

Figuur 24  Eenvoudige omkeerbare relatie van het omgaan met een bezwaar  
 

Het onvrijwillig ondergaan van leefomgevinghinder kan een reden zijn voor het ontstaan van een 

ontevredenheidsgevoel. Door het indienen van een bezwaar wordt hieraan uiting gegeven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25 Schematische weergave van het ondergaan van leefomgevinghinder en mogelijk daarmee 

samenhangend gedrag  
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Het indienen van bezwaar heeft de meeste kans op effect als bezwaar wordt aangetekend tegen een door de 

overheid verleende vergunning. De overheid kan namelijk de veroorzaker dwingen om hinder terug te brengen 

binnen de in een vergunning vastgestelde grenzen.  

Afhankelijk van het type leefomgevinghinder kan de beleving ervan verschillen. Het gevoel van ontevredenheid, 

en de daaruit voortkomende spanning of stress genoemd, ontstaat door het verschil tussen een actuele (ongewen-

ste) situatie en een gewenste (optimale) situatie. Bepalend hierin is wat men als gewenst beschouwt. Figuur 25 

toont schematisch het proces van het ondergaan van hinder zoals bij leefomgevinghinder. 

 

Gezondheidsbeleving 

Binnen de term gezondheidsbeleving verdient ‘gezondheid’ nadere toelichting. Gezondheid heeft te maken met hoe 

iemand zich voelt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Er worden meerdere definities gebruikt om de 

term gezondheid te verklaren. De volgende twee worden genoemd omdat deze het best in dit onderzoek passen: 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity  (World Health Organization, 1947) 

Health is the extent to which an individual or group is able, on the one hand, to realize aspirations and safety needs, 

and, on the other hand, to change or cope with the environment (Jager, 1991;  Kickbush, 1986) 

 

Beide definities gaan er vanuit dat het lichaam als een soort systeem kan worden beschouwd en dat dit systeem op 

een of andere manier moet worden aangepast aan een bepaalde omgeving. Uit beide definities, maar vooral uit 

definitie a, komt de directe relatie van gezondheid met het fysieke, mentale en sociale naar voren. Uit definitie b 

blijkt meer de directe relatie van het individu met de groep (maatschappij) en het effect dat een groep op 

milieuproblemen kan hebben. Belangrijk in definitie b is dat deze iets zegt over het mogelijke gedrag van de mens bij 

milieuproblemen (leefomgevinghinder in dit onderzoek), in het bijzonder de wens om veranderingen aan te brengen 

(to change) of er op een of andere manier mee om willen gaan (to cope). Hoewel de laatste definitie de meest recente 

is, zullen beide definities, die elkaar aanvullen, in dit onderzoek worden gebruikt.  

Klinisch gezien kunnen wat betreft de gezondheidstoestand van de mens, de invloed van de volgende drie aspecten 

(Ruwaard, 1993) worden onderscheiden: 

• Exogene aspecten;  

 fysieke omgeving, leefstijl en sociale omgeving  

• Endogene aspecten;  

             erfelijke en verworven eigenschappen 

• Zorg en preventie:  

Medische en psychische zorg, collectieve preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming 

 

Aangenomen wordt dat bij lichamelijk ongemak een lijn loopt van exogene naar endogene aspecten, want 

onderzoek toonde aan dat de leefstijl aan het eind van de 20
e
 eeuw (één van de exogene aspecten) zoals 

ongezonde leefgewoonten als roken, verkeerde voeding en lichamelijke inactiviteit, in combinatie met erfelijke 

eigenschappen, een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van ziekten (Hollander, 1993). 

Daaruit kan min of meer worden afgeleid dat het welbevinden van een mens afhangt van de fysieke, mentale en 

sociale toestand waarin hij / zij verkeert. Ook bleek uit het onderzoek dat bij gezondheidsbeleving, de aanwezigheid 

van medische zorg en preventie, waardoor ongerustheid over de toekomst vermindert, een rol speelt. 

 

Fysieke omgeving 

Een groot aantal factoren uit de fysieke omgeving heeft negatieve invloed op de volksgezondheid. Tot de fysieke 

omgeving wordt alles gerekend wat in chemische, fysische of biologische termen kan worden vervat, zoals de 

bodem, het water, de lucht, het klimaat en de ons omringende organismen. De fysieke omgeving wordt, volgens 

de gezondheidsleer aangeduid als het milieu, een complex van exogene factoren. Fysieke omgevingsfactoren 

worden ingedeeld in drie groepen: chemische, fysische en biotische factoren (Hollander, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij chemische factoren kan onderscheid worden gemaakt tussen van nature voorkomende en door de mens geproduceerde 

stoffen. Om bij de laatste te beginnen; er worden thans ongeveer 100.000 chemische stoffen voor de markt geproduceerd. 

Veel schadelijke stoffen, zoals zware metalen en radon, kunnen van nature in hoge concentraties voorkomen. Sommige 

stoffen zijn essentieel voor het leven, zoals zuurstof of vitamine A, terwijl andere al in kleine hoeveelheden schadelijk zijn. 

Slechts voor een beperkt aantal van deze chemische stoffen bestaat inzicht in de eigenschappen die schadelijk zijn voor de 

gezondheid. 

De middelen van bestaan van de mens, zoals voedsel, worden voor een belangrijk deel bepaald door fysische factoren als 

zonne-energie, neerslag en bodemgesteldheid. Overige fysische factoren zijn geluid, straling en trillingen. Tot biotische 

factoren worden de levende organismen gerekend die op of in het lichaam voorkomen, of producten en resten daarvan zoals 

stuifmeel, endotoxinen of allergenen. Het betreft virussen, bacteriën, protozoa, wormen, schimmels en gisten en ongedierte 

als mijten, luizen, vlooien, muggen die ziekteverwekkers, zogenaamde vectoren, kunnen overbrengen (Hollander,1993).  

[Katern 18] 
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In dit onderzoek wordt de term leefomgeving gebruikt om hiermee aan te geven dat vóór 1950 de term ‘milieu’ 

nog niet werd gebruikt. In het algemeen geldt dat fysieke omgevingsfactoren de gezondheid meer bedreigen 

naarmate deze meer afwijken van de omstandigheden waaraan de mens is aangepast.  

Er is sprake van leefomgevinghinder als deze afwijkingen ontoelaatbare schade tot stand brengen.  

Volgens P. Winsemius, Minister van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu in het eind van de jaren 

tachtig van de 20
e
 eeuw, is er dan sprake van verstoring (de Roo, 1999).  

 

Locale leefomgeving 

Onder locale leefomgeving verstaat men de directe fysieke omgeving waar de mens mee wordt geconfronteerd. 

Dit betekent dat de locale leefomgeving zich beperkt tot de directe woonomgeving (Koeter-Kemmerling,1990). 

In verstedelijkte gebieden, zoals in het onderzoeksgebied, zal door de concentraties van menselijke activiteiten 

de kans op afwijkingen ten opzichte van de normale fysieke belasting toenemen. 

De gevolgen van leefomgevinghinder, zoals deze in de stedelijke omgeving worden ervaren, kunnen op grond 

van gezondheidskundige verschijnselen worden ingedeeld in: hinder, lichamelijke klachten en verhoogde kans 

op ziekte (Hollander, 1993). Het handelt hierbij om een qua effect oplopende schaal.  

 

 

 

 

 

 

Dit beeld past in het themadocument ‘Verstoring’ van het Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 

Milieu van 1994. Er worden in dat document de volgende kenmerken van verstoring genoemd: 

• Leefomgevinghinder, die als hinderlijk wordt ervaren en/ of risico oplevert voor de volksgezondheid; 

• Hinder vanuit een aanwijsbare bron, waarvan de intensiteit van de hinder afneemt als de afstand tot de bron 

groter wordt; 

• Hinder afkomstig van bronnen, die enkel op lokale of regionale schaal voorkomen.  

 

 

6 Gezondheidsbeleving en leefomgevinghinder  
In elke menselijke samenleving zijn vormen van leefomgevinghinder aanwezig. Waar meer mensen bijeen zijn, 

zoals in stedelijke gebieden, neemt de kans op leefomgevinghinder toe. De vraag is tot welk niveau kan 

omgevinghinder als acceptabel worden beschouwd?  

 
Op verzoek van de Tweede Kamer gaf de regering in 1990 inhoud aan het aspect acceptabel. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van de keten van gevolgen van menselijke blootstelling aan exogene factoren (chemische of 

fysische) tot aan gezondheidseffecten. Door bestudering van deze keten konden belangrijke onderdelen ervan 

worden onderscheiden en benoemd.  

 

        Het treffen van 

        maatregelen is 

        noodzakelijk  

        (interventiewaarde) 

 

 

 

        Maximaal  

        toelaatbaar 

        niveau (MTR) 

 

 

      Verwaarloosbaar 

        niveau 

        (streefwaarde) 

 

Figuur 26  Systematiek van de risico-interpretatie (Tweede Kamerstukken, 1990) 

 

De volgende stap was om aan onderdelen van deze keten grenswaarden toe te kennen, gemeten naar de effecten op 

de gezondheid. Met introductie van de term ‘risico’ werd greep gekregen op de mate waarin blootstelling gevolgen 

voor de gezondheid heeft. In figuur 26 is de relatie tussen risico en te treffen maatregelen weergegeven. 

In een stedelijke omgeving doen zich fysieke belastingen als, geluid, geur, etc, voor die op zichzelf niet schadelijk zijn 

maar wel als hinderlijk worden ervaren. Wonen langs een drukke verkeersweg is zo’n voorbeeld. Als men jarenlang met 

een dergelijke vorm van hinder wordt geconfronteerd kan dit lichamelijke kwalen tot gevolg hebben. Er kan onder 

andere concentratieverlies en aantasting van huid en luchtwegen optreden (Hollander 1993). [Katern 19] 
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Deze risico-interpretatie staat vermeld in de regeringsnota ‘Omgaan met Risico’ (Tweede Kamerstukken, 1990). 

In deze nota wordt een systematiek voor het omgaan met risico’s gepresenteerd. Op basis van deze 

risicobenadering is normering ten behoeve van diverse sectorale vormen van milieuregelgeving ontwikkeld. 

Hiermee is het mogelijk om te beoordelen of leefomgevinghinder wel of niet als normaal kan worden 

beschouwd. Deze regeringsnota biedt daarnaast de mogelijkheid om te bepalen of en hoe maatregelen ter 

voorkoming van vormen van leefomgevinghinder moeten worden getroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentering van het milieubeleid voorjaar 2004 
In het voorjaar van 2004 tekende zich een meer praktijkgerichte risicobenadering af. In de ‘Beleidsbrief Bodem’ van 

het vergaderjaar 2003-2004 (Ministerie van VROM, 2003) stelde de regering voor om bij risicobepaling van de 

bodem op kritische stoffen het uitloogbedrag mee te laten wegen. Dit betekent dat het risico van een bodem niet 

alleen wordt beoordeeld op basis van de in de bodem aanwezige stoffen maar ook op basis van de beschikbare 

stoffen. In de praktijk wordt door deze verandering het risico van bodem voor kritische stoffen lager geschat 

waardoor de betreffende bodem voor meer toepassingen kan worden gebruikt. Het Rijk wil hiermee bereiken dat 

hergebruik van bodem wordt gestimuleerd. Een uitvloeisel hiervan was het voorstel tot aanpassing van de Wet 

Bodembescherming d.d. 1 januari 2005, waarin  voorgesteld werd de urgentie van gevallen van bodemsanering te 

laten vallen.  

 

 

 

 

 

 

Volgens voorgestelde aanpassing worden vanaf 2005 alleen die gevallen van bodemverontreiniging gesaneerd 

waar direct risico aan verbonden is. Door dit beleid denkt de overheid ruimte aan bedrijven en particulieren te 

bieden om zelf te bepalen hoe zij met hun eventuele bodemverontreiniging omgaan. (Min. VROM, 2004). 

 

Meest voorkomende stedelijke leefomgevinghinder (Koeter-Kemmerling & Pulles, 1990) 
De meest voorkomende vormen van leefomgevinghinder zijn:  

1. Luchtverontreiniging door fabrieken en verkeer;  

2. Stankhinder door fabrieken en verkeer; 

3. Geluidsoverlast door industrie, treinen, auto’s, vliegtuigen, etc; 

4. Bodemverontreiniging door menselijke activiteiten zoals bedrijfsactiviteiten, vuilstortplaatsen, etc; 

5. Stralingsrisco door kernenergie, radon;  

6. Crowding, door negatieve subjectieve ervaring van de aanwezigheid van teveel mensen in de directe 

omgeving; hoge bevolkingsdichtheid valt hieronder; 

7. Milieuvervuiling door negatief sociaal-cultureel gedrag bijvoorbeeld door zwerfvuil.  

 

Behalve deze vormen van leefomgevinghinder doen zich zaken ten gevolge van menselijk handelen voor, zoals:  

8. Ongedierte, door niet doelmatig omgaan met bijvoorbeeld organisch rijke grond- of afvalstoffen; 

9. Klimaatverandering; doordat broeikasgassen als kooldioxide (CO2) in de lucht worden gebracht. 

 

 

 

Een voorbeeld hiervan is de toedeling van in de bodem voorkomende zware metalen concentraties. Zo geldt voor lood dat 

bij concentraties groter dan 85 milligram per kilogram vaste stof (bij een zogenaamde standaardbodem) de streefwaarde 

wordt overschreden en bij een concentratie groter dan 480 milligram aan lood per kilogram vaste stof de interventiewaarde 

wordt overschreden. In overeenstemming met de nota ‘Omgaan met Risico’ wordt de bodem met de hoge concentratie als 

een ernstig geval van bodemverontreiniging beschouwd en moeten sanerende maatregelen worden getroffen (Tweede 

Kamerstukken, 1990). [Katern 21] 

Volgens het huidige beleid( Wet Bodembescherming) wordt via de urgentie de uiterste datum aangegeven waarop een 

locatie waarvan de bodem verontreinigd is, moet zijn gesaneerd. Deze datum is afhankelijk van de aangetoonde ver-

ontreiniging en de samenstelling van de bodem ter plaatse. De volgende vier tijdstermijnen worden als urgentietijdstip 

gehanteerd: binnen 4 jaar, tussen 4 en10 jaar, tussen 10 en15 jaar en meer dan 15 jaar. [Katern 22] 

 

Wat betreft het effect van leefomgevinghinder (geluid- stankhinder, etc) kan onderscheid worden gemaakt tussen een 

toxisch effect en een psychisch effect. Leefomgevinghinder heeft in de meeste gevallen niet een direct toxisch effect. Bij 

zaken betreffende omgevinghinder wordt meer gedacht aan gezondheidsrisico’s waarbij men gedurende langere 

perioden, zonder overschrijding van fysieke, toxisch bepaalde, grenswaarden, bloot wordt gesteld aan fysieke componen-

ten. Het effect is niet zozeer het fysieke aspect maar meer de psychische verwerking ervan. Gevallen met direct toxische 

effecten doen zich, behalve bij calamiteiten zoals bedrijfsongevallen, bij leefomgevinghinder incidenteel voor (Jager,1991). 

[Katern 20]  
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5.2 Gedragsaspecten ten gevolge van stedelijke leefomgevinghinder 
Leefomgevinghinder is meestal een dagelijks terugkerend verschijnsel. Denk hierbij aan geluidsoverlast, 

stankhinder, etc. Kenmerken van vormen van leefomgevinghinder zijn in het algemeen chronisch, negatief 

gewaardeerd, hardnekkig, niet urgent en soms amper waarneembaar. Daarnaast ontstaat extra ergernis doordat 

individuele pogingen om het probleem op te lossen, meestal geen effect hebben. Cavalini(1991) toonde in een 

onderzoek naar stankhinder van een suikerfabriek in de nabijheid van Groningen aan, dat bij leefomgevinghinder 

vaak voor een defensieve strategie wordt gekozen. Dit betreft een vorm van ontkenning en wegmoffelen van het 

probleem als alternatief voor de moeilijk begaanbare weg om de veroorzaker(s) aan te pakken. In deze paragraaf 

wordt aan de hand van schema`s toegelicht welke gedragsuitingen zich bij het ondergaan van leefomgevinghinder 

voordoen. 

 

Blootstelling ten opzichte van (stedelijk) leefomgevinghinder 

Iemand die wordt geconfronteerd met leefomgevinghinder, zoals stankhinder, zal behalve dat hij constateert dat 

het hinderlijk is, zich ook afvragen of deze wellicht schadelijk is. Bij deze beoordeling zijn drie aspecten van 

belang: de waarneembaarheid, de onzekerheid over gezondheidsrisico en de mate van beheersbaarheid van de 

leefomgevinghinder (Jager, 1992). Op grond hiervan wordt bepaald hoe ermee wordt omgegaan. Qua 

gedragsuiting staat elke vorm van leefomgevinghinder echter op zich. Procesmatig (zie figuur 27) kan er sprake 

zijn van één of soms meerdere hinderbronnen, een pad en een bedreigd object (Dijkstra, 1993). Dit wordt wel het 

bron-pad-bedreigd object-model genoemd. 

 

 

 

              Pad       

Figuur 27  Bron-pad-bedreigd object-model 

 

De bron is hierbij de hinderbron, het pad is de afstand van de hinder tot het bedreigde object en het bedreigde 

object is het object waar de hinder wordt ervaren. Omdat onderdelen van het proces sterk kunnen variëren is de 

kans dat zich verschillende situaties kunnen voordoen groot. De variatie aan beleving van leefomgevinghinder 

zal dan in verhouding toenemen.  

Vanuit de hinderbron, van het bron-pad-bedreigd object-model, kenmerkt leefomgevinghinder zich qua 

blootstelling door de volgende aspecten: type van de blootstelling, tijdsduur en intensiteit van de blootstelling en 

de schaal waarop effecten van de hinderbron optreden. In tabel 7 zijn de kenmerken van blootstelling gerelateerd  

aan de in § 5.1 vermelde vormen van leefomgevinghinder.  

 

 

Tabel 7   Vormen van blootstelling gerelateerd aan diverse vormen van leefomgevinghinder (Jager, 1992) 

 

Toelichting op tabel 7 
Leefomgevinghinder is een containerbegrip. De diverse vormen van leefomgevinghinder kunnen op de volgende 

drie wijzen worden waargenomen (Jager, 1992): 

1. Op basis van tijdsduur en intensiteit van blootstelling; 

Hierbij onderscheidt men continue en incidentele leefomgevinghinder. Continue leefomgevinghinder 

kenmerkt zich door langdurige blootstelling aan lage concentraties en veroorzaakt een grote onzeker-

heid. Incidentele leefomgevinghinder kenmerkt zich door een korte blootstelling en een hoge dosis. Een 

voorbeeld van de laatste blootstellingvorm is een calamiteit, zoals een ongeluk met tankauto. 

 

 Hinderbron(nen) 

   Bedreigd(e) 

    Object(en) 

Tijdsduur & Intensiteit Schaal Blootstellingstype

1 2 A B C D E 1 2
Continu Incidenteel Locaal Regionaal Fluviaal Continentaal Mondiaal Fysiek Perceptueel

Vormen van leefomgevinghinder

Luchtverontreiniging X X X X X X X

Stankhinder X X X X

Geluidshinder X X X X

Bodemverontreiniging X X X

Radiatie (straling) X X X

Oppervlaktewaterverontreiniging X X X X

Visuele verontreiniging (zwerfvuil) X X X

Crowding (drukte door mensen) X X X
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2. Op basis van de schaal waarop de effecten van de vrijgekomen stoffen als leefomgevinghinder doorwerken; 

Vrijkomende stoffen onderscheiden zich qua de schaal. Zo onderscheidt men de volgende schalen: locaal, 

regionaal, fluviaal, continentaal en mondiaal. Van sommige chloorhoudende stoffen is bekend dat deze op 

mondiale schaal de ozonlaag in de atmosfeer aantasten.  

3. Blootstellingtype. 

Men onderscheidt twee blootstellingtypen; fysiek en perceptueel. Bij fysieke blootstelling is er een 

directe relatie tussen de blootstelling en het effect. Een uitstoot van salpeterzuurdampen werkt 

bijvoorbeeld direct op de longen. Een perceptuele blootstelling kenmerkt zich door een combinatie van 

een zintuiglijke waarneming met een verstandelijke verwerking. Verwerking van stankoverlast kan 

soms op deze wijze worden verwerkt. Er hoeven zelfs geen schadelijke stoffen bij betrokken te zijn.  

  

Inschatting van gedragsaspecten 

De relatie tussen bron-pad-bedreigd-objectmodel (figuur 27) en blootstelling, kan ook worden gebruikt om het 

moment dat daadwerkelijk bezwaar wordt ingediend in te kunnen schatten. In dit verband kan een aantal 

aspecten worden onderscheiden:  

1. Het type blootstelling (stank, geluid, straling, etc);  

2. De duur van de blootstelling (continu, of incidenteel);  

3. De mate van blootstelling (intensiteit). 

 

Zoals bij figuur 25 vermeld staat, is de individuele beoordeling bepalend bij de keuze van de te treffen 

maatregelen. Als het verschil tussen de ongewenste en de gewenste situatie als te afwijkend wordt beoordeeld, 

wordt waarschijnlijk actie ondernomen.  

Ook in de reactie op leefomgevinghinder kunnen diverse vormen worden onderscheiden. Deze kunnen variëren 

van bijvoorbeeld een simpele opmerking tot een agressief protest. Bezwaren worden soms op weinig tactvolle 

wijze overgebracht. Vaak is de bezwaarmaker boos en gespannen op het moment dat hij zijn bezwaar uit. Men 

handelt op deze wijze, deels onbewust, om er vooral zeker van te zijn dat het bezwaar serieus genomen wordt. 

Voorkennis van de situatie en inzicht in de risico-inschatting blijkt een minder ernstige gedragsuiting tot gevolg 

te hebben (Jager, 1991). Anders gezegd als de trein zes keer per uur met veel lawaai langskomt, is men eraan 

gewend en wordt niet direct aan acties gedacht.  

Een individu gaat op verschillende manieren met leefomgevinghinder om. Afhankelijk van de situatie en het individu 

kunnen vier stijlen van ‘omgaan met de problemen’ worden onderscheiden (Vlek, 1981, Glasbergen, 2000 en Jager, 

2000): 

1. Actief oppakken;  

 Rationele benadering (vechtmechanisme)  

2. Sociale steun zoeken; 

Emotionele wijze om het probleem op te lossen. Omdat het betreffende individu ook hier bepaalt wat er 

gebeurt, valt deze ook onder het vechtmechanisme  

3. Vermijden en afwachten; 

Emotionele benadering die wordt gezien als onderdeel van een vluchtmechanisme  

4. Ontkennen.  

Een vorm van de emotionele benadering waarbij door ontkenning het probleem wordt gebagatelliseerd; 

ook onderdeel van een vluchtmechanisme 

 

In onderstaande tabel 8 zijn deze verschillende mogelijkheden in categorieën onderverdeeld. 

 

 Rationeel  Emotioneel 

Vechtmechanisme Actief oppakken  Sociale steun zoeken 

Vluchtmechanisme Vermijden en afwachten ontkennen 

 

Tabel 8   Categorie indeling en mogelijk gedragsstrategieën  
 

Gedragsuitingen blijken dus te variëren afhankelijk van de verschillende vormen van leefomgevinghinder, die elk 

hun specifiek blootstellingskarakter hebben. Zo zullen verschijnselen als het broeikaseffect en de geleidelijke 

opwarming van de aarde door toename van kooldioxide andere gedragsuitingen tot gevolg hebben dan locale 

bodemverontreiniging. In het laatste geval zal daarnaast de veroorzaker in kwestie met hoge kosten worden 

geconfronteerd om de situatie tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.  

In de reactie op leefomgevinghinder kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. Deze vormen een 

gedragsketen (Jager, 1991).  
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1. Waarneming   zintuiglijk of cognitief (kennis)  

 

2. Beoordeling hinder  perceptie, cognitie, emotie, motivatie 

 

3. Risicobeoordeling  attitude, perceptie, beheersing 

 

4. Beheersingsoptie   risico voor de volksgezondheid 

 

5. Probleeminschatting  gedragsuiting   

 

6. Gedragsuiting    actieve gedragsuiting (bijvoorbeeld bezwaar indienen)   

     defensieve gedragsuiting 

 

Uit deze gedragsketen kan worden afgeleid dat er nogal wat stappen worden gezet, voordat tot een actieve gedrags-

uiting wordt besloten. Zoals al werd opgemerkt, bepaalt de situatie waarin het individu verkeert sterk hoe met 

leefomgevinghinder wordt omgegaan. Het ligt voor de hand dat een verband kan worden gelegd tussen sociale status 

en de wijze van beoordeling van leefomgevinghinder. Koeter-Kemmerling en Pullus (1990) toonden aan dat er een 

verband bestaat tussen persoonlijkheidskenmerken, die zich uiten in verwerking van ervaringen, zoals leefomge-

vingsproblemen, en persoonlijkheidsfactoren als leeftijd, opleiding en sociale status.  

 

Individuele versus collectieve bezwaren 
Het is duidelijk dat er na het ondergaan van leefomgevinghinder een gedragsuiting kan worden verwacht. Indien 

wordt geschat dat het tenietdoen van de leefomgevinghinder niet individueel tot stand kan worden gebracht, worden 

medestanders gezocht en zal collectief bezwaar worden aangetekend.  

Onder bepaalde omstandigheden blijkt dat beperkte, soms zeer beperkte leefomgevinghinder, collectieve bezwaren 

tot gevolg kan hebben. Het betreft de volgende omstandigheden: 

• als het risico gevolgen heeft voor grotere groepen mensen; 

• als het risico onbekend is;  

• als het risico een onvrijwillige blootstelling inhoudt;  

 

Een verklaring voor deze gedragsuiting zou kunnen zijn dat een individu, als hij /zij besluit tot een openlijke 

reactie over te gaan, door zijn gedrag eigenlijk wil worden beloond (Geller, 1982). De beloning zou kunnen 

bestaan uit beëindiging van de vervelende situatie of voorkoming van een verwachte vervelende situatie.  

Jager besteedt aandacht aan deze problematiek in zijn proefschrift ’ Modelling Consumer behaviour’  in 2000.  

Hierin komt naar voren dat veel individuele gedragsuitingen, door verbondenheid met sociale groeperingen, nog 

complexere processen opleveren dan hierboven zijn geschetst (Jager, 2000).  

 

Gedragsuitingen overziende  
In het algemeen kan worden opgemerkt dat per vorm van leefomgevinghinder niet steeds dezelfde gedragsuiting 

kan worden verwacht, omdat dezelfde vorm kan variëren in grootte en intensiteit van de blootstelling.  
 

Vorm 

Leefomgevinghinder 

Waarneem-

baarheid 

Beheersbaar 

heid 

Actief op-

pakken 

Individueel 

Actief  oppak-

ken collectief 

Passief 

Vermijden  

+ afwachten 

Eenduidige enkele bron X X X - - 

Grote eenduidige enkele 

bron 

X - - X - 

Combinatie van bronnen X - - X / - X / - 

Regionale diffuse bronnen X - - - X 

Grootschalige diffuse bron - - - - X 

Grootschalige globale 

diffuse bronnen 

- - - - X 

 

 

 
 

 

Tabel 9  Eenvoudige relatietabel leefomgevinghinder versus gedragsuiting (Jager, 1991) 

 

 

 

Legenda:   X   =   ja 

 -  =   nee 

collectief           =   in dit verband bundeling van individuen   
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Waar wel over kan worden gegeneraliseerd is de schaal van de leefomgevinghinder. Zo zal grootschalige 

leefomgevinghinder als aantasting van de ozonlaag een andere gedragsuiting tot gevolg hebben dan locale 

geluidshinder. Deze redeneringen leiden tot de tabel 9. Deze tabel geeft niet meer dan een aanwijzing. De 

werkelijkheid is in veel gevallen veel complexer, omdat groepsprocessen een rol kunnen spelen.  

Bij een eenduidige enkele bron wordt gedacht aan een bedrijf dat een vorm van leefomgevinghinder (geluids- of 

stankhinder) veroorzaakt. De hinder is waarneembaar en in zekere zin beheersbaar, want door de betreffende 

ondernemer aan te spreken kan de leefomgevinghinder worden beperkt of zelfs voorkomen. In veel gevallen 

kunnen deze vormen van leefomgevinghinder goed individueel actief worden opgepakt. Dit geldt in feite ook 

voor een grote enkele bron, bijvoorbeeld een relatief groot bedrijf met enige honderden werknemers, maar met 

dit verschil dat dit meestal niet per individu maar in collectief verband zal moeten worden opgelost.  

Bij een combinatie van bronnen, bijvoorbeeld hinder van meerdere bedrijven op een groot industrieterrein, wordt 

het complexer. De leefomgevinghinder is waar te nemen maar erg moeilijk te beheersen en er kan beperkt 

invloed worden uitgeoefend om de hinder te verminderen. Sommige mensen zullen zich in dit soort gevallen 

actief blijven verzetten, maar anderen zullen denken ‘dit is toch vechten tegen de bierkaai’ en zullen voor een 

vermijden + afwachten strategie kiezen.  

Regionale, continentale en globale diffuse bronnen zijn in het algemeen niet gemakkelijk direct waarneembaar. 

Alleen bij regionale bronnen blijft leefomgevinghinder waarneembaar. Een voorbeeld hiervan is stankhinder van 

veehouders in een landbouwgebied.  

 

 

5.3        Leefomgevinghinder in de periode 1870-2000 
In voorgaande paragrafen lag de nadruk op hoe we thans met leefomgevinghinder omgegaan. In deze paragraaf 

kijken we naar de aandacht die leefomgevinghinder in het verleden kreeg. In het bijzonder wordt hierbij, omdat 

de onderzoeksperiode daar binnen valt, gekeken naar de 19
e
 en 20

e
 eeuw. Een voorliggende vraag hierbij is 

‘Hoe beoordelen we leefomgevinghinder van het heden en het verleden op een eenduidige manier?’. Ook wordt 

aandacht geschonken aan een daaruit voortvloeiende vraag ‘ Gebruiken we hiervoor hedendaagse methoden of 

geniet een methode uit de 19
e
 eeuw de voorkeur?’. Aan de hand van de uitkomsten van deze vragen wordt 

bepaald welke beoordeling we het best kunnen toepassen.  

 

In § 5.1 werd toegelicht dat het onvrijwillig ondergaan van leefomgevinghinder een reden kan zijn voor het 

ontstaan van een ‘ontevredenheidsgevoel’. Een middel om uiting aan een dergelijk gevoel te geven is het 

indienen van een bezwaar. Als gedwongen blootstellingen aan hinder, zonder beheersmogelijkheden, vaker 

voorkomen kan dit de reden zijn voor bezwaren. Bij leefomgevinghinder, die bewoners van Harlingen 

vermoedelijk in de 19
e
 eeuw moesten ondergaan, kan worden gedacht aan stankoverlast, ongedierte, zoals 

insecten en ratten en oppervlaktewaterverontreiniging. De ruimtelijke indeling van de stad was ook niet 

bevorderlijk voor het voorkomen van leefomgevinghinder. Bewoners leefden dicht op elkaar en ruimte was 

schaars. Harlingen was in die tijd een dichtbevolkte stad. De oorspronkelijke stadskern had jarenlang een 

oppervlakte van ongeveer één vierkante kilometer, waarop circa 10.000 mensen woonden (zie desgewenst 

bijlage 1, overzichtkaart 1). De indeling van de stad was tot ver in de 19
e
 eeuw min of meer onveranderd aan die 

van de 18
e
 eeuw. Om militaire reden werd bouwen buiten de stadswallen zoveel mogelijk beperkt. Het is dan 

ook niet verwonderlijk, dat Harlingen door de te verwachten hinder van de combinatie van de vele mensen op 

een klein oppervlak met relatief veel bedrijvigheid voor dit onderzoek, werd geselecteerd. Harlingen als 

onderzoeksgebied heeft daarnaast als voordeel dat door haar relatief geïsoleerde ligging de te signaleren hinder 

alleen in of vlak bij de stad kan zijn veroorzaakt.  

Leefomgevinghinder die in de 19
e
 eeuw de meeste aandacht kreeg 

Dat er een verband bestond tussen verontreiniging en ziekten was al lang bekend. In het begin van de 

negentiende eeuw overheerste het idee dat ziekte en besmetting op de een of andere manier te maken hadden met 

armoede, vervuiling en ook zedenloosheid van vooral de armen. Twee theorieën gaven elk een eigen invulling 

aan die relatie: de contagionistische benadering en de miasma-theorie. Het debat tussen die twee benaderingen, 

dat een groot deel van de negentiende eeuw in beslag nam, was heftig, omdat de remedies er tegen zo 

verschilden.  

De contagionistische benadering stelde dat de oorzaak van besmettelijke ziekten gezocht moest worden in 

levende organismen die van de ene persoon op de andere werden overgedragen. Om een epidemie te bestrijden 

was het zaak òf personen als dat mogelijk was (zoals dat vanaf het einde van de 18e eeuw het geval was voor 

koepokken) te vaccineren òf de overdracht te blokkeren door besmette personen in quarantaine te plaatsen. De 

theorie van de miasma’s aan de andere kant leerde dat ziekte veroorzaakt werd door kwalijke dampen die 

opstegen uit vuil en ongerechtigheid. Vooral uit bedompte lucht, rottend afval, bodem doordrenkt met fecaliën 

en stilstaand water konden miasma’s opstijgen. De stank was er een goede indicator voor (Van Zon 1986).  
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Binnen deze benadering werd belang gehecht aan een schone bodem. Hierbij werd een bodem zonder rotbare 

stoffen bedoeld waaruit geen kwalijke en ziekteverwekkende dampen konden ontsnappen.  

In tabel 5 in § 4.2 staan de bedrijfstakken weergegeven die onder het regiem vielen van het Keizerlijk Decreet, 

de voorloper van de Hinderwet, van 1810. Uit de aard van de toegedeelde bedrijfstakken kan worden afgeleid dat 

in de tijd van het Keizerlijke Decreet geurhinder nog als onaangenaam en hinderlijk werd ervaren. De 

slachterijen (abattoirs), darmenzouterijen en varkensfokkerijen, die grotendeels met organische stoffen werkten, 

werden bij het Keizerlijk Decreet in de zwaarste klasse ingedeeld.  

De miasmatische theorie vroeg om een ander pakket maatregelen zoals opruimen van het vuil in de straten, 

afvoer van uitwerpselen en aanvoer van schoon water, doorstroming van de grachten en afbreken of verbeteren 

van bedompte krotwoningen.  

Rond het midden van de negentiende eeuw was deze miasma-theorie, met de maatregelen waarnaar deze 

verwees, favoriet. De eeuwenoude opvatting vanuit de contagionistische benadering werd toen als ouderwets 

beschouwd. Tot ver in de 19
e
 eeuw was de aandacht qua leefomgevinghinder daardoor gericht op stinkende 

organische verontreiniging. Omdat stilstaand stedelijk water op basis van de miasmatische benadering uit den 

boze was, werd rond 1850 in de steden geprobeerd het water van de grachten zoveel mogelijk in beweging te 

houden (Van der Woud, 1987). 

In de periode 1850-1870 probeert een aantal artsen in Nederland, wel de hygiënisten genoemd, met behulp van 

statistische methodieken inzicht te krijgen in de gezondheidsomstandigheden van die tijd. Een hoogtepunt hierin 

vormde de in 1866 uitgebrachte ‘Sterfteatlas van Nederland’. De sterfte per gemeente werd in de atlas in verband 

gebracht met bevolkingsdichtheid, welvaartspeil en bodemgesteldheid. De statistiek ontwikkelde zich zo tot een 

instrument dat ten dienste stond van het gezondheidsbeleid. Sterfte kon hiermee in verband worden gebracht met 

sociale en fysieke factoren, en bovendien kon zichtbaar gemaakt worden welke hygiënische maatregelen in een 

stad waren genomen of soms achterwege gelaten (Houwaart, 1991).  

De ontwikkeling van betere drinkwatervoorziening werd door de hygiënisten als één van de doelen gezien. In die 

tijd werd in de steden drinkwater geput uit de locale watergangen zoals stadsgrachten. Maar omdat deze grachten 

ook werden gebruikt voor de afvoer van urine en fecaliën, was het niet verwonderlijk dat het water van de gracht 

als infectiebron voor ziektes fungeerde.  

Aan het tijdperk van de hygiënisten kwam symbolisch een einde toen in 1883 de Duitse geleerde Koch kon 

aantonen dat de cholera werd veroorzaakt door een bacterie die via het drinkwater in het darmkanaal terecht-

kwam en zo via de uitscheiding nieuw drinkwater kon besmetten. De leer van de miasma’s bleek daardoor niet 

langer houdbaar. Niet het vuil en de dampen zelf, maar bacillen veroorzaakten de cholera-epidemieën. 

Hiermee kwam een einde aan de overdreven aandacht die organische verontreiniging in de bodem kreeg in de 

19
e
 eeuw. Omdat toen duidelijk werd dat de verspreiding van ziekten niet via de bodem maar via het oppervlak-

tewater plaats vond, veranderde de aandacht voor de verontreiniging van de bodem voor de aandacht voor de 

oppervlaktewaterverontreiniging (Nieuwkoop, 1993). De ontdekking dat de verspreiding van ziekten via bacte-

riën plaats vond, had verder tot gevolg dat er een groeiende belangstelling voor de openbare hygiëne ontstond. 

Het besef dat ziekten als malaria en cholera zowel rijken als armen kon treffen lag hieraan ten grondslag.  

Nieuwkoop toonde met zijn promotieonderzoek in 1993 aan dat in de 19
e
 eeuw het risico voor bij 

bedrijfsprocessen vrijkomende stoffen zoals zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en 

andere complexe chemische stoffen, niet werden onderkend. Later bleek dat deze stoffen aanleiding gaven tot 

ernstige vormen van bodemverontreiniging.  

 

Leefomgevinghinder die in de 20
e
 eeuw de meeste aandacht kreeg 

Stond de aandacht voor leefomgevinghinder in de 19
e
 eeuw in het teken van verontreiniging met organische 

stoffen, hoe zat dat eigenlijk in de het begin van de 20
e
 eeuw? Bij de overheid hoopte men dat met nieuwe 

regelgeving (de Hinderwet van 1895 en de Veiligheidswet van 1896) gevaar, schade en hinder afkomstig van 

inrichtingen (vooral bedrijven) voor derden binnen de perken bleef.  

In § 4.3 werd al toegelicht dat de Hinderwet als doel had om de directe omgeving rondom inrichtingen te vrijwaren 

van gevaar, schade of hinder. Aalders (1984) beweerde van deze Hinderwet dat deze niet toegerust was om in alle 

situaties gevaar, schade en hinder te voorkomen. Hij bedoelde hiermee te zeggen dat de Hinderwet in feite geen 

milieuwet anno 2005 was. Het doel om het biologische milieu te beschermen, wat wel de doelstelling is van de 

huidige wetgeving, was nog niet in de wet opgenomen.  

De aandacht voor leefomgevinghinder in het begin van de 20
e
 eeuw was nog zeer beperkt. Dit wordt nog geïllu- 

streerd door een artikel over de Hinderwet van Smissaert in 1910. In het artikel ‘Wetgeving op economisch en 

sociaal gebied’ dat de landelijke ontwikkeling op dit terrein beschreef en ruim 20 bladzijden bestreek, besteedde 

Smissaert zegge en schrijve drie alinea’s over de Hinderwet en de Veiligheidswet. Jhr. Mr. H. Smissaert was in 

1910 secretaris van de ‘Vereniging van Nederlandsche Werkgevers’.  

Hoewel de indruk wordt gewekt dat in het begin van de 20
e
 eeuw leefomgevinghinder niet veel aandacht kreeg, 

werd in 1910 toch de Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging opgericht. De 

vereniging had als doelstelling: ‘het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van Water-, 
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Bodem- en Luchtverontreiniging met inachtneming van de belangen van de landbouw en de nijverheid’. Zij 

wilde dit doen door invloed uit te oefenen bij de autoriteiten bij het treffen van wettelijke voorzieningen. Ook 

wilde ze het verzamelen van gegevens en het verspreiden van kennis over middelen ter voorkoming en 

bestrijding van water-, bodem- en luchtverontreiniging bevorderen. De vereniging belegde ieder jaar een drietal 

vergaderingen, waar één of meer voordrachten werden gehouden en gaf een blad uit, Water Bodem Lucht, dat 

diende als verenigingsblad en waarin artikelen over leefomgevinghinder gepubliceerd werden.  

Het blad ‘Water Bodem Lucht’ fuseerde met ‘Natuur en Landschap’, dat nu ‘Water Bodem Lucht’ als ondertitel 

draagt. De ‘Nederlandsche Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging’ fuseerde met andere 

verenigingen en nam de stichtingsvorm aan, maar bleef de volledige 20
e
 eeuw bestaan. In 1972 vormde de 

vereniging met de drie andere organisaties een werkorganisatie, de Stichting Natuur en Milieu, die thans nog 

bestaat. Van de vereniging, later stichting, is bekend dat ze te boek stond (staat) als een actieve milieubeweging, 

die niet schroomde (t) haar stem duidelijk te laten horen bij milieuaspecten waar ze het niet mee eens was (is).  

Waarom hebben we zo’n aandacht voor deze vereniging, de latere Stichting Natuur en Milieu. In deze paragraaf 

stelden we ons ten doel om er achter te komen welke leefomgevinghinder in de 20
e
 eeuw de meeste aandacht 

kreeg. De gedachte om naar deze verenging te kijken is dat doordat we naar de ontwikkeling van een actieve 

milieuvereniging kijken we tegelijkertijd hopen inzicht te krijgen in welke leefomgevinghinder in de 20
e
 eeuw de 

meeste aandacht kreeg. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de in katern 23 weergegeven beschrijving van de totstandkoming van de stichting ‘Natuur en 

Milieu’ kunnen aangaande ontwikkeling van de leefomgevinghinder in de 20
e
 eeuw trends worden onderschei-

den. 

De Stichting Natuur en Milieu in de 20e eeuw 
De stichting, toen nog vereniging, had bij de oprichting in 1910 al 309 leden. Gedurende haar gehele bestaan zou 

het rond dit aantal schommelen met een dieptepunt van 120 eind jaren twintig en een top van bijna 600 eind jaren 

zestig. Uit het blad ‘Water Bodem Lucht’ blijkt dat de vereniging zich vooral bezig hield met waterverontreiniging. 

Ook afvalverwerking en drinkwaterkwaliteit waren problemen die continu aandacht kregen. Dit is begrijpelijk gezien 

het ledenbestand. De meeste leden waren ambtshalve met milieuproblemen bezig als directeur van een 

reinigingsdienst of van een waterleidingbedrijf of als inspecteur van de volksgezondheid (Tesch, 1975). In de jaren 

zestig bestond de helft van de leden uit nutsbedrijven, maar ook uit fabrieken die belangstelling hadden voor 

milieuproblemen. Een ander deel van de leden waren wetenschappers die in hun onderzoek bezig waren met het 

milieu. Dankzij deze vereniging was er in Nederland een kern van betrokkenen bij milieuproblemen. 

Binnen de vereniging was ook aandacht voor natuurbehoud. De vooral aan het eind van de 19e eeuw sterk groeiende 

bevolking had als bijkomend effect dat het areaal aan de woeste gronden sterk afnam. Ondanks hun felle verzet ging 

in de loop van de twintigste eeuw veel van de schoonheid van Nederland verloren door de effecten van 

bevolkingsgroei en modernisering, vooral van de landbouw.  

Hun aandacht concentreerde zich in het bijzonder op problemen die effect konden hebben op de volksgezondheid. 

Ecologische effecten van milieuverontreiniging kregen tot in de jaren zestig nog weinig aandacht. Door een aantal 

publicaties over de effecten van pesticiden begon dit toen te veranderen. Ook bodemverontreiniging zag de 

vereniging niet als een belangrijk probleem. Vanaf het begin was er bij de vereniging het besef dat in het bijzonder 

de sector nijverheid / industrie nu eenmaal nadelige milieueffecten had. Het ging er om deze zoveel mogelijk te 

beperken, waarbij veel verwacht werd van technische verbeteringen. 

Voor de jaren 1960 bestond er in Nederland bij het algemene publiek bijna geen milieubesef, maar in 1970 was dit 

volledig veranderd. Het toenmalig ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk hield een enquête 

over het milieu, waaruit bleek dat 70% van de huishoudens zich zorgen maakten over milieuverontreiniging. Vijftig 

procent zei dat het hun politieke voorkeur zou beïnvloeden als een partij meer aandacht zou besteden aan 

natuurbescherming en milieuverontreiniging.  

Op grond van deze omslag daarin zou het ontstaan van het milieubesef kunnen worden gelokaliseerd rond 1966. 

Rond 1970 was bijna iedereen in de bevolking doordrongen van het belang van een gezonde leefomgeving. 

De veranderde maatschappelijke belangstelling vond duidelijk zijn weerslag in het werk van de vereniging. In de 

jaren zestig veranderde de sfeer binnen de vereniging duidelijk. De berichtgeving in ‘Water Bodem Lucht’ nam in 

levendigheid toe. Ook was er een toenemende belangstelling voor internationale contacten, hoewel de vereniging 

altijd wel buitenlandse sprekers vooral uit de Verenigde Staten uitgenodigd had.  

De Stichting Natuur en Milieu, die zich geleidelijk had omgevormd tot een sociale beweging, hielp in de jaren 

zeventig krachtig mee aan het opzetten van een nieuw milieubeleid. Dit deed ze door actief mee te werken aan nieuwe 

milieuwetten en door uitvoerige commentaren te geven op de vele nota’s die vooral op het terrein van de ruimtelijke 

ordening verschenen. Een deel van de activiteiten was formeel door deelname aan de vele adviescolleges die in die 

tijd floreerden. Een deel van het werk was ook informeel door directe contacten met Kamerleden en ambtenaren, 

waardoor Kamervragen of veranderingen in wetteksten en nota’s tot stand gebracht konden worden. De organisatie 

gebruikte de nieuwe milieuwetten om vervuilende industrie aan te pakken, en de bezwaarprocedures tegen 

bestemmingsplannen om ernstige aantasting van natuurgebieden te voorkomen. Bij dit alles was het landelijke 

netwerk van Provinciale Milieufederaties die elk weer als koepel voor locale milieugroepen functioneerden van grote 

betekenis. De Milieufederaties kregen steun van Natuur en Milieu in de opbouw van hun eigen professionele 

organisatie, waardoor geleidelijk aan allerlei activiteiten door hen zelf ondernomen konden worden. Bezwaren tegen 

bestemmingsplannen kwamen bij hen terecht. [ Katern 23] 
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In de eerste decennia van de 20
e
 eeuw richtte de overheid zich in het bijzonder op het voorkomen van hinder en 

het vermijden van direct gevaar voor de volksgezondheid. Dit was mogelijk op basis van de Hinderwet en de 

Veiligheidswet. Rond 1920-1930 ontstond binnen de vereniging aandacht voor natuurbehoud. De vooral aan het 

eind van de 19
e
 eeuw sterk groeiende bevolking had als bijkomend effect dat het areaal aan de woeste gronden 

sterk afnam. Ondanks fel verzet van de vereniging ging in de loop van de twintigste eeuw veel van de 

schoonheid van Nederland verloren door de effecten van de bevolkingsgroei, de modernisering, maar vooral 

door de landbouw. In de periode van ongeveer 1960-1975 ontwaakte het besef dat milieuproblemen indirect en 

op lange termijn effecten kunnen geven. Men ontdekte toen dat er een relatie kan worden gelegd met fysieke, 

sociale en economische ontwikkelingen. Van 1975-2000 wordt duidelijk dat er een wederzijdse afhankelijkheid 

is tussen mens en omgeving en dat er een relatie bestaat tussen milieubeleid met andere beleidsvelden. In deze 

periode ontstond aandacht voor de gevaren van milieuvervuiling voor ecosystemen, en het proces van sanering 

naar preventie komt op gang. Dit laatste voor onder andere oppervlaktewaterverontreiniging, bodemverontreini-

ging, luchtverontreiniging, etc.  

 

Manier van beoordeling leefomgevinghinder in dit onderzoek  

Voor het grootste deel van de 19
e
 eeuw was er een overdreven aandacht voor organische verontreiniging. De 

indeling in het Keizerlijke Decreet (1810) laat zien dat geurhinder als onaangenaam en hinderlijk werd ervaren, 

maar dat bij geluidshinder en bij luchtverontreiniging als rookhinder, vermoedelijk werd gerekend op de 

tolerantie van omwonenden. Nieuwkoop toonde met zijn promotieonderzoek in 1993 aan dat in de 19
e
 eeuw het 

risico voor bij bedrijfsprocessen vrijkomende stoffen zoals zware metalen, polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen en andere complexe chemische stoffen, niet werden onderkend. Later bleek dat deze stoffen 

aanleiding gaven tot ernstige vormen van bodemverontreiniging. Was in het begin van de 20
e
 eeuw het beleid 

erop gericht om schade en hinder te voorkomen, na het ontwaken van het milieubesef en er meer aandacht voor 

leefomgevinghinder kwam, kon de wederzijdse afhankelijkheid worden aangetoond van mens met zijn 

omgeving. De hieruit voortkomende aandacht voor gevaren van milieuvervuiling voor ecosystemen bracht het 

proces van sanering tot preventie van leefomgevinghinder op gang. In tabel 10 is op basis van de in deze 

paragraaf verkregen informatie de aandacht voor de vormen van leefomgevinghinder weergegeven voor de 19
e
 

en 20
e
 eeuw.  

 

Vormen van leefomgevinghinder  Ca. 1800-1880 1880-1960 1960-2000 

Luchtverontreiniging  X X X 

Stankhinder  X X X 

Organische bodemverontreiniging X - X 

Anorganische bodemverontreiniging  - - X 

Oppervlaktewaterverontreiniging  - X X 

Afvalverwijdering  - X X 

Aantasting ecosystemen - - X 

 

Tabel 10 Schema relevante vormen van leefomgevinghinder in de periode 1800-2000  
 

Tabel 10 laat zien dat in de onderzoeksperiode niet steeds dezelfde vormen van leefomgevinghinder dezelfde 

aandacht kregen. In de 19
e
 eeuw tot circa 1880, na de ontdekking dat bacillen de feitelijke ziekteverwekkers 

waren, verplaatste de aandacht zich van de bodem naar het oppervlaktewater.  

Luchtverontreiniging en stankhinder hadden gedurende de gehele onderzoeksperiode de aandacht. De volgende 

regelgeving toont dit aan: het Keizerlijk Decreet van 1810, het KB van 1824, de Fabriekswet van 1874, de Hin-

derwet van 1896 en de Wet Milieubeheer van 1993. Na 1880 ontstond meer aandacht voor de oppervlaktewater-

verontreiniging en afvalverwijdering. De aandacht voor de eerste was toe te schrijven aan de ontdekking dat niet 

stank maar bacillen de verspreiding van ziekten veroorzaakten en dat deze zich via oppervlaktewater sneller 

konden verspreiden. Het toenemende percentage van niet-organisch (meer bedrijfsafval) in het huishoudelijk 

afval nam toe waardoor de afzet naar de landbouw, waar het daarvoor naartoe werd afgevoerd, stagneerde.  

Vanaf 1960 ontwaakte met de opkomst van het moderne milieubeleid de opvatting dat milieuproblemen indirect 

en op lange termijn effecten kunnen geven. Uit deze opvatting ontstond aandacht ontstond voor alle vermelde 

vormen van leefomgevinghinder.  

Om in het kader van dit onderzoek de door de bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder op dezelfde wijze 

te kunnen beoordelen moet dit op dezelfde manier gebeuren. Zoals tabel 10 laat zien is in de periode 1960-2000 

aandacht voor alle in de tabel genoemde vormen van leefomgevinghinder. Om de eenduidigheid in stand te 

houden is daarom besloten de in het kader van dit onderzoek te onderzoeken bedrijvigheid met hedendaagse 

methodieken te beoordelen.  
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5.4 Vermoedelijke leefomgevinghinder en de bedrijvigheid van Harlingen in de onderzoeksperiode  
In § 5.3 is besloten dat we de bedrijvigheid van Harlingen in dit onderzoek met hedendaagse methodieken 

beoordelen. We zijn dus op zoek naar die bedrijvigheid in het onderzoeksgebied waarvan we veronderstellen dat die 

leefomgevinghinder heeft veroorzaakt. Er zijn natuurlijk vormen van bedrijvigheid die geen hinder veroorzaken. Het 

is niet zinvol om deze bedrijvigheid in dit onderzoek mee te nemen, omdat de kans gering is dat in de dossiers ervan  

bezwaren worden gevonden. Hoe maken we nu het onderscheid tussen bedrijvigheid die wel en die geen hinder 

hebben veroorzaakt? We dienen na te gaan welke vermoedelijke hinder door de bedrijvigheid van Harlingen over de 

gehele periode 1870-2000 is veroorzaakt. Voor de typering van de oudere leefomgevinghinder, van eind 19
e
 tot het 

midden van de 20
e
 eeuw, is gebruik gemaakt van de methode van Mieck en voor de bepaling van de mate van 

veroorzaakte hinder is gebruik gemaakt van het instrument ‘milieuzonering’. Beide methoden worden hieronder 

toegelicht  

 

Toetsing bedrijvigheid van Harlingen aan de benadering volgens Mieck  

Om de leefomgevinghinder van de bedrijvigheid in de onderzoeksperiode, 1870-2000, inzichtelijk te maken 

wordt gebruik gemaakt van de methode van Mieck (1990). In katern 24 worden de door Mieck gehanteerde 

typen vervuiling toegelicht.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 11 is de bedrijvigheid van Harlingen in de periode 1889-1985 getoetst aan de door Mieck opgestelde 

typen vervuiling. Hierbij is gebruik gemaakt van bijlage 7.1. In deze bijlage staan van 7 peiljaren uit de periode 

1889-1985 van de bedrijvigheid van Harlingen weergegeven, het aantal vestigingen en het aantal medewerkers. 

Omdat we inzicht willen verschaffen in de volledige leefomgevinghinder in de stad zijn bij deze toetsing ook de 

vervuilende inwoners van de stad zelf, en in bijzonder de lozingen, meegenomen. Deze zijn in dit verband als 

één gezamenlijke vervuilingsbron beschouwd, omdat deze ook bijdragen, zij het verspreid, aan de 

leefomgevinghinder.  

Om inzicht te krijgen in de omvang van de vervuiling volgens Mieck is een inschatting van de schaal van de 

vervuiling aan tabel 11 toegevoegd. De gebruikte inschatting van de schaalgrootte staat los van de door Mieck 

gebruikte methodiek. Voor de beoordeling van de schaalgrootte is het gemiddelde aantal medewerkers per 

bedrijfstak genomen. Dit vanuit de gedachte dat hoe meer medewerkers er zijn er ook des te meer 

leefomgevinghinder vervuiling is veroorzaakt. Bij de toedeling van de verwachte historische vervuiling kan per 

bedrijfstak slechts voor één type worden gekozen. De meest waarschijnlijke vervuiling is hierbij aangehouden. 

De door Mieck gehanteerde typen vervuiling bieden de gelegenheid, om de historische leefomgevinghinder van 

het onderzoeksgebied in de periode 1870-2000 te verklaren. 

 

Typologie van historische vervuiling (leefomgevinghinder)volgens Mieck 
Mieck (1990) onderscheidt voor historische vervuiling, rekeninghoudend met de oorzaak van de leefomgevinghinder, 

de volgende 6 typen vervuilende bronnen: 

Type I Bacteriële vervuiling;  

De leefomgevinghinder die samenhangt met de stedelijke samenlevingsvorm;  

Type II Economische vervuiling;  

Deze vorm van vervuiling vloeit voort uit de preïndustriële bedrijfsactiviteiten. Leerlooierijen, koper-

slagers, darmenzouterijen, zeepzieders, etc, veroorzaakten leefomgevinghinder in de vorm van geurhin-

der, lawaaihinder, verontreinigd drinkwater en ongedierte aantrekkend afval.  

Type III Industriële vervuiling; 

De door de industrie veroorzaakte leefomgevinghinder had verregaande gevolgen voor het milieu. Stads-

wijken, steden, regio`s, etc, werden aangetast. De door de industrie veroorzaakte leefomgevinghinder 

komt min of meer overeen met die van type 2 maar verschilt wat betreft omvang van de veroorzaakte 

hinder.  

Type IV Grensoverschrijdende vervuiling; 

Deze vervuilingvorm betreft het effect van door de mens veroorzaakte uitstoot van stoffen op andere 

landen, continenten, etc. Deze vorm werd in § 5.2 ook al besproken. 

Type V  Aantastende vervuiling (vormen V a en V b); 

Mieck bedoelt met de vervuilingvorm ‘Va’, de aantasting door de extensieve landbouw, het effect van 

zure regen veroorzaakt door de uitstoot van gassen door de industrie op verschillende oppervlakken.  

Met type Vb wordt bedoeld, het effect van achtergelaten afvalstoffen van voormalige industrieën als 

gasfabrieken, zinkerijen, etc, in de vorm van bodemverontreiniging.  

Type VI Calamiteiten vervuiling. 

Milieurampen van natuurlijke of menselijke aard kenmerken zich doordat deze op elk moment en op elke 

schaal kunnen voordoen. Een voorbeeld hiervan zijn de overstromingen na de aardbeving nabij Sumatra 

in Indonesië d.d. 26 december 2004. [Katern 24] 
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Tabel 11  Toetsing van de Harlinger bedrijvigheid aan de door Mieck gehanteerde typen vervuiling  
 

In dit onderzoek naar de leefomgevinghinder in Harlingen handelt het vooral om de typen I, II, III en Vb van de 

door Mieck gehanteerde vervuiling. Deze methode heeft zijn beperking. Een aantal vormen van leefomgeving-

hinder zoals wij die kennen, waaronder geluidhinder, etc, is niet meegenomen. Dit past binnen de benadering 

Type I Type II Type III Type IV Type Va Type Vb Type VI Schaal vervuiling  

A B C D E

De Stad  1 1

Landbouw

landbouw / tuinbouw 1 1

visserij 1 1

Subtotaal 2 1 2 1

Nijverheid/Industrie 

aardolie- / aardgaswinning en -exploratie 1 1

overige delfstoffen 1 1

voedings- en genotmiddelenindustrie 1 1

textielindustrie 1 1

kledingindustrie 1 1

hout- en meubelindustrie 1 1

papier- en papierwarenindustrie 1 1

grafische industrie (uitgeverijen) 1 1

chemische industrie 1 1

rubber- en kunststofverwerkende ind. 1 1

bouwmaterialen- aardewerk- en glasind. 1 1

metaalproductieindustrie 1 1

machineindustrie 1 1

transportmiddelenindustrie 1 1

instrumenten en optische industrie 1 1

overige industrie 1 1

openbare nutsbedrijven 1 1

bouwnijverheid 1 1

bouwinstallatiebedrijven 1 1

Subtotaal 1 11 7 5 8 4 2

Diensten 

groothandel 1 1

tussenpersonen in de handel 1 1

detailhandel 1 1

hotel, restaurants, cafe's 1 1

reparatiebedrijven van gebruiksgoed. 1 1

spoorwegen 1 1

wegvervoer 1 1

zeevaart 1 1

binnenvaart 1 1

hulpbedrijven van het vervoer 1 1

communicatiebedrijven 1 1

bankwezen 1 1

verzekeringswezen 1 1

exploitatie en handel in onr. goed 1 1

zakelijke dienstverlening 1 1

verhuur van machines 1 1

openbaar bestuur 1 1

religieuze organisaties 1 1

onderwijs 1 1

gezondheids- en veterinaire diensten 1 1

maatschappelijke dienstverlening 1 1

sociaal-culturele en culturele instel. 1 1

sport en recreatie 1 1

bedrijfs- en werkn.org., researchbedr. 1 1

overige dienstverlenende partijen 1 1

Subtotaal 24 1 9 7 2 6 1

Legenda Type I      = bacteriële vervuiling Type V a = aantastende vervuiling door landbouw en zure regen  

Type II     = economische vervuiling Type V b = aantastende vervuiling van afval van voorm. industriëen o.a. bodemverontr.   

Type III    = industriële vervuiling Type VI   = vervuiling door calamiteiten

Type IV   = grensovderschrijdende  vervuiling Schaal vervuiling  = A = < 25 medewerkers; B = >25-<75; 

C = >75-<150; D = >150-<300; E = > 300
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van deze methode. We hebben het hierbij immers over historische vervuiling en als geluidhinder in het verleden 

kennelijk niet als hinderlijk werd beleefd past deze daar dan ook niet in. 

De maat voor de schaalgrootte is het gemiddelde aantal medewerkers per bedrijfstak. Hierbij werden vijf 

schaalgrootten onderscheiden; A = gemiddeld minder dan 25 medewerkers; B = gemiddeld gelijk aan 25 maar 

minder dan 75 medewerkers; C = gemiddeld gelijk aan75 maar minder dan 150; D = gemiddeld gelijk aan 150 

maar minder dan 300 en E = gelijk aan en groter dan 300 medewerkers. Om onderlinge vergelijking mogelijk te 

maken, zijn de 5 schalen ook uitgedrukt in een getal. Voor dit getal, dat overeenkomt met een aantal 

medewerkers, is het midden per schaalrange aangehouden. Het volgende aantal medewerkers is hiervoor 

berekend: A = 13; B = 50; C = 110; D = 225 en E = 350. Deze schaalgrootte waarde is berekend uit het 

gemiddelde van het aantal medewerkers zoals vermeld in de legenda bij tabel 11. Voorbeelden: A = 25/2 = 

afgerond 13 en B = 25 + 75 = 100/2 = 50, etc.  

 

Tabel 11 levert de volgende informatie: 

De sector landbouw en de stad levert 2 bacteriële vervuilingsbronnen waarbij de schaal van de vervuiling 

uitkomt op 2x B en 1x E of in aantallen medewerkers uitgedrukt op 450 medewerkers. De sector nijverheid / 

industrie levert 1 bacteriële vervuilingsbron, 11 economische en 7 industriële vervuilingsbronnen op. De schaal 

van de vervuiling wordt op 5 x A; 7 x B; 4 x C en 2 x E of in aantallen medewerkers uitgedrukt op 1550 

medewerkers geschat. De sector diensten levert 24 bacteriële vervuilingsbronnen en een economische 

vervuilingsbron op. De schaal van de vervuiling wordt op 9 x A; 7 x B; 2 x C, 6 x D en 1 x E of in aantallen 

medewerkers uitgedrukt op 1037 medewerkers geschat. Van de 46 potentiële vervuilingsbronnen veroorzaakten 

36 bedrijfstakken bacteriële vervuiling. De economische vervuiling werd geschat voor 11 bedrijfstakken en de 

industriële vervuiling voor 7 bedrijfstakken. De bacteriële vervuiling scoort wat betreft schaalgrootte 8 x A; 8 x 

B; 2 x C; 6 x D en 2 x E of in aantallen medewerkers uitgedrukt op 2770 medewerkers. De economische 

vervuiling scoort wat betreft schaalgrootte 4 x A; 5 x B; 2 x C en 1 x E of in aantallen medewerkers uitgedrukt 

op 872 medewerkers. De industriële vervuiling betreft 2 x A; 3 x B en 2 x C of in aantallen medewerkers 

uitgedrukt op 396 medewerkers. De verhouding tussen de drie waargenomen typen vervuiling volgens Mieck 

komt globaal overeen met de verhouding  2770 : 872 : 396 of vereenvoudigd weergegeven met  9 : 3 : 1. Hierbij 

moet nog worden opgemerkt dat als de correcte waarde van de stad zou kunnen worden toegevoegd, deze 

verhouding nog grotere verschillen op zou leveren. 

De bacteriële vervuiling volgens de benadering van Mieck was in Harlingen dus verreweg de grootste vervui-

ling. Zoals in katern 24 is toegelicht is deze vorm van vervuiling in het bijzonder verbonden met stedelijke 

activiteiten. Hoewel economische vervuiling door Mieck als een aparte vorm van vervuiling wordt beschouwd, 

veroorzaakten de betreffende bedrijven dezelfde vorm van vervuiling als bij type I vervuiling (de bacteriële 

vervuiling). Het handelde hierbij om bij bedrijfsactiviteiten vrijkomende afval rijk aan organische stof. Dit leidde 

tot geurhinder, oppervlaktewatervervuiling, etc, veroorzaakt door zich in het verontreinigde water ontwikkelende 

bacteriën.  

De industriële vervuiling volgens Mieck betreft afval van bedrijven die werken met chemische stoffen.  

In Harlingen betrof dit in deze periode een zevental bedrijfstakken. Voorbeelden hiervan zijn de rubberfabriek 

Delftse Rubber Industrie van 1950-1980, de thans nog bestaande grotere scheepswerven en het eveneens nog 

bestaande kunststofbewerkende bedrijf Flexoplast.  

Op bedrijfstakniveau werd de grootste vervuiling, volgens deze benadering, veroorzaakt door de economische 

vervuiling van de voedings- en genotmiddelenindustrie. De bedrijfstakken die hieronder vallen zijn exportsla-

gerijen, leerlooierijen, vetsmelterijen, darmenzouterijen, etc. In het begin van de 20
e
 eeuw was een vijftiental van 

dit type bedrijven in Harlingen gevestigd. Zoals uit tabel 11 kan worden afgeleid waren gemiddeld 322 

medewerkers in de aangegeven periode werkzaam in deze bedrijfstakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 in § 1.5 laat zien dat het heel gewoon was om zich via het oppervlaktewater van afval te ontdoen. Tot 

de komst van rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harlingen in 1982 bleef deze gewoonte gehandhaafd. Door het 

dempen van stadsgrachten van circa 1865-1895 in Harlingen, realisatie van schoon drinkwater, het ophalen van 

fecaliën vanaf 1870 en vanaf begin 20
e
 eeuw inzamelen van huisvuil werd voor een groot deel de bacteriële 

vervuiling volgens de benadering van Mieck teruggedrongen.  

Vermoedelijk kon de geurhinder van exportslagerijen en vetsmelters, luchtverontreiniging van onder andere 

gasfabrieken en de teerdestilleerderijen en wat later geluidshinder door metaalbewerkende bedrijven niet worden 

Met ‘leefomgevinghinder’ (zie desgewenst introductie onderzoek) wordt bedoeld alle vormen van hedendaagse 

milieuhinder zoals deze staan omschreven in Wet Milieubeheer. Het betreft milieuhinder in brede zin, zoals onder 

andere geurhinder, geluidsoverlast, stofoverlast, overlast van het verkeer, oppervlaktewaterverontreiniging, 

bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, etc. De term leefomgevinghinder wordt als alternatief gebruikt voor 

de term milieuhinder. Dit omdat de term milieuhinder nog maar enige decennia in gebruik is. Leefomgevinghinder 

wordt in dit onderzoek gebruikt omdat soms van oudere vormen van milieuhinder sprake is. [ Katern 25] 
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ingeperkt. Uit deze toelichting wordt duidelijk dat bacteriële vervuiling volgens Mieck vanaf circa 1925 niet mer 

als zodanig werd beleefd. Daarvoor kwamen andere vormen van leefomgevinghinder voor in de plaats.  Zoals uit 

katern 25 kan worden afgeleid omvat de hedendaagse beoordeling van leefomgevinghinder meer aspecten. 

Mieck richtte zich bij de ontwikkeling van de methode vooral op typering van historische vervuiling en om in 

het bijzonder daarin fasen te kunnen onderscheiden.  

 

Milieuzonering  

De beoordeling van hedendaagse leefomgevinghinder ligt verankerd in de Wet Milieubeheer waarin de diverse 

vormen van milieuhinder en daarvoor geldende regelgeving nauwgezet staan omschreven. In dit verband wijzen we 

op een uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onder redactie van 

Peters (1999). De methode van Bedrijven en milieuzonering wordt in hoofdstuk 6 in katern 28 uitvoerig toegelicht. 

Met behulp van deze methode kan leefomgevinghinder in relatie tot de ruimtelijke indeling worden beoordeeld. De 

methode volgens Bedrijven en Milieuzonering biedt daarnaast de mogelijkheid om op bedrijfstakniveau de te 

verwachten leefomgevinghinder in te kunnen schatten.  

 

Sector  Globale categorie-indeling  

volgens milieuzonering  

Gemiddeld aantal vesti-

gingen per sector 

Gemiddeld aantal werk-

nemers per sector 

A; Landbouw 2, 3 en 4 55 125 

B; Nijverheid/ industrie 3, 4, 5 en 6 239 1500 

C; Diensten 1, 2 en 3 492 2300 

 

Tabel 12 Toetsing bedrijfssectoren aan de categorie-indeling volgens milieuzonering  

De methode Bedrijven en Milieuzonering werd ook gebruikt voor de bedrijfstakken van Harlingen.  De scores 

van de bedrijfstakken volgens milieuzonering werden vervolgens vertaald naar sectorniveau en gezamenlijk met 

het aantal vestigingen en werknemers per sector in tabel 12 weergegeven. De gegevens van tabel 12 werden 

gebruikt om de in de grafiek van figuur 28 vermelde aantal bedrijven uit te zetten ten opzichte van diverse 

gradaties van hinder.   
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Figuur 28  Weergave van bedrijven van de drie bedrijfssectoren aan de hand van gradaties van 

hinder(h.) op basis van de methode van ‘Bedrijven en Milieuzonering’  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uit de grafiek blijkt dat de bedrijven van de sector nijverheid/ industrie, weergegeven als B, nabij lijnstuk a te 

vinden zijn. De meeste bedrijven zullen vermoedelijk niet het storende hinderniveau bereiken dat door lijnstuk a 

wordt aangegeven. In de grafiek liggen de bedrijven van B1en B2 (zie voor betekenis aanduiding B1 en B2 

legenda figuur) boven het niveau van lijnstuk a, terwijl het niveau van B3 en A1 (A = sector landbouw) net 

Legenda figuur 28:  
De sector landbouw wordt weergegeven als A, de sector nijverheid / industrie als B en de sector diensten als C. Elke 

sector is verder onderverdeeld in  drie delen. Met de drie delen, voor bijvoorbeeld A, A1, A2 en A3, zijn de verschil-

lende gradaties aan leefomgevinghinder binnen een sector weergegeven. Met A1 zijn die bedrijven van de sector A 

bedoeld die binnen deze sector de meeste leefomgevinghinder veroorzaken; met A2 zijn bedrijven bedoeld die minder 

leefomgevinghinder veroorzaken en A3 die beperkt leefomgevinghinder veroorzaken. Voor de overige sectoren is 

dezelfde indeling gemaakt en eveneens in de figuur uitgezet. Met lijnstuk a wordt een voor mensen storend 

hinderniveau aangegeven. De hoogte van het niveau dat door lijnstuk a wordt aangegeven betreft een willekeurig 

niveau. Een expliciet niveau is op een min of meer gekozen ligging ook niet aan te geven omdat we het hierbij over 

leefomgevinghinder in het algemeen hebben.  
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onder het niveau van lijnstuk a liggen. De bedrijven van B1 en B2 betreffen dus een beperkt aantal bedrijven met 

relatief veel leefomgevinghinder. B3/A1 betreft meer bedrijven met minder leefomgevinghinder. A2/C1 (C = sector 

diensten) betreft nog meer bedrijven met relatief nog minder hinder. Bij A3/C2 geldt dat dit nog meer bedrijven zijn 

met beperkt hinder. Van C3 kan worden opgemerkt dat dit veel bedrijven betreft zonder hinder.  

 

Concluderend kan worden opgemerkt: 

Gegevens van 7 peiljaren afkomstig van volks- en beroepstellingen van de bedrijvigheid van Harlingen van de 

periode 1899-1985 werden getoetst op grond van twee benaderingen, de methode volgens Mieck naar historische 

vervuiling en de methode volgens ‘Bedrijven en Milieuzonering’ op grond van hedendaagse criteria. 

Geconstateerd werd dat de historische vervuiling voor een belangrijk deel bacteriële vervuiling (69%) betrof. 

Door het treffen van allerlei maatregelen van overheidswege werd de bacteriële vervuiling volgens de 

benadering van Mieck teruggedrongen. Vermoedelijk kon niet de geurhinder van de exportslagerijen en de 

vetsmelters, de luchtverontreiniging door onder andere de gasfabriek en de teerdestilleerderij worden ingeperkt. 

Dit gold vermoedelijk later ook voor geluidhinder door de metaalverwerkende bedrijven en de 

bodemverontreiniging door bijvoorbeeld teerbedrijven. Toetsing met behulp van hedendaagse instrumenten op 

leefomgevinghinder, op basis van de benadering van ‘Bedrijven en Milieuzonering’ leerde dat een beperkt aantal 

bedrijven van de sector nijverheid/ industrie vermoedelijk de meeste storende leefomgevinghinder veroorzaakte in 

het onderzoeksgebied. 

 

Gevolgen van de uitkomsten van de verkenning van de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied voor het verdere 

onderzoek  

In dit onderzoek zoeken we naar die bedrijvigheid waarvan we veronderstellen dat deze leefomgevinghinder  heeft 

veroorzaakt. Dit doen we omdat we naar bij de overheid ingediende bezwaren op zoek zijn en we verwachten dat 

vooral tegen bedrijven die leefomgevinghinder veroorzaakten bezwaren zijn ingediend. Als we in dit verband naar de 

sectoren van de bedrijvigheid van Harlingen kijken, kan worden geschat dat vermoedelijk de minste 

leefomgevinghinder en daarmee de minste bezwaren bij de sector diensten valt te verwachten. Onder deze sector valt 

de detailhandel zoals hotels, winkeliers, banken, etc. Meer kans op leefomgevinghinder geeft de sector landbouw, 

waaronder de landbouw en de visserij vallen, maar van de sector nijverheid / industrie kan op basis van deze 

benadering vermoedelijk de meeste leefomgevinghinder worden verwacht. Hierboven is beredeneerd dat in de 

bedrijven waar meer fabrieksmatig werd geproduceerd de meeste kans op leefomgevinghinder bestaat. Omdat deze 

manier van werken vooral in de sector nijverheid/ industrie en wat minder ook in de sector landbouw/ visserij wordt 

toegepast, kan daar dan ook de meeste leefomgevinghinder worden verwacht.  

Figuur 28 laat zien dat bij de sector diensten vermoedelijk geen grootschalige leefomgevinghinder kan worden 

verwacht. Volgens tabel 12 omvatte de sector diensten in het onderzoeksgebied 492 van de 786 vestigingen. Omdat 

bij deze sector maar weinig bezwaren worden verwacht, lijkt het minder zinvol om de volledige bedrijvigheid in dit 

verband te bestuderen. Ook bij de sectoren landbouw en nijverheid/ industrie zullen bedrijven aan te wijzen zijn die 

hoegenaamd geen leefomgevinghinder veroorzaakten en daarom minder geschikt zijn voor dit onderzoek. Omdat het 

daarom minder zinvol is om alle bedrijven van Harlingen op bezwaren te onderzoeken, moet een methode worden 

ontwikkeld waarmee die bedrijven worden getraceerd waar bewoners wel tegen ageerden. In hoofdstuk 6 zal worden 

beschreven welke bedrijven voor dit onderzoek in aanmerking komen. 

 

 

5.5 Samengevat 
In dit hoofdstuk zijn de gedragsaspecten ten gevolge van leefomgevinghinder besproken. Het gevoel van 

ontevredenheid, en de daaruit voortkomende spanning, blijkt voort te komen uit het verschil tussen een 

ongewenste (actuele) situatie en een gewenste (optimale) situatie. Bepalend is wat men als gewenst beschouwt. 

Belangrijke aspecten daarbij zijn hoe men zich voelt (de gezondheidsbeleving) hoe de directe woonomgeving is 

(de sociale beleving) maar ook hoe de fysieke omgeving (schone lucht, etc) wordt ervaren. In elke menselijke 

samenleving zijn vormen van leefomgevinghinder aanwezig. De kans op leefomgevinghinder neemt toe als er 

meer mensen bijeen zijn, zoals in stedelijke gebieden. De vraag is tot welk niveau omgevingshinder als 

acceptabel te beschouwen is. Door koppeling van de keten van blootstelling aan gezondheidseffecten en door 

deze weer te koppelen aan de term ‘risico’ lukt het aan belangrijke onderdelen grenswaarden te verbinden.  

Qua mogelijke gedragsuitingen blijkt elke vorm van leefomgevinghinder op zich te staan. Procesmatig 

voorgesteld is er altijd sprake van een bron, een pad en een bedreigd object. De bron is hierbij de hinderbron, het 

pad is de afstand van de hinder tot het bedreigde object en het bedreigde object is de plaats waar de hinder 

feitelijk wordt ervaren. Bij daadwerkelijke confrontatie met een vorm van leefomgevinghinder, zoals 

stankhinder, zal de persoon in kwestie in eerste instantie vaststellen wat er in feite aan de hand is. Met andere 

woorden, hij beoordeelt de leefomgevingssituatie. Bij deze beoordeling speelt een drietal aspecten een rol. Dit 

zijn de waarneembaarheid, de onzekerheid over de gezondheidsrisico en de mate van beheersbaarheid van de 

leefomgevinghinder. Op grond van deze aspecten wordt bepaald voor welke gedragsuiting wordt gekozen.  
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Het blijkt dat bij de beoordeling van leefomgevinghinder en de daaropvolgende gedragsuiting een verband bestaat 

tussen persoonlijkheidskenmerken, die zich uit in verwerking van ervaringen, en persoonlijkheidsfactoren als leeftijd, 

opleiding en sociale status. Een persoon die een tiental jaren langs een spoor woont, schrikt niet meer van een trein.  

Er zijn allerlei vormen van gedragsuitingen maar op hoofdlijnen kunnen twee vormen worden onderscheiden; 

een actieve vorm en een defensieve vorm. Bij de actieve vorm probeert men, koste wat het kost, de 

leefomgevinghinder te voorkomen dan wel te beperken. Bij de defensieve benadering echter laat men het op zijn 

beloop. Per vorm van leefomgevinghinder kan niet altijd eenzelfde gedragsuiting worden verwacht. Elke vorm 

van geluidshinder kan variëren in grootte en intensiteit van de blootstelling. Met behulp van de schaal van de 

leefomgevinghinder kan men een inschatting maken van de mogelijke gedragsuitingen. Bepalende factoren zijn 

de beheersbaarheid en de waarneembaarheid van de betreffende leefomgevinghinder. 

Omdat we in dit onderzoek ook naar het ervaren van leefomgevinghinder in het verleden kijken is nagegaan of er 

zich in de onderzoeksperiode veranderingen in het ervaren van leefomgevinghinder hebben voorgedaan.  

Bij het nalopen van de voor de 19
e
 en 20

e
 eeuw relevante vormen van leefomgevinghinder kan worden geconclu-

deerd dat de aandacht voor de leefomgevinghinder in de onderzoeksperiode sterk is veranderd. Zo was de 

aandacht voor leefomgevinghinder in de 19
e
 eeuw vooral gericht op het voorkomen van verontreiniging met 

organische stoffen. Ook de aandacht voor leefomgevinghinder in het begin van de 20
e
 eeuw was nog beperkt. In 

de eerste decennia van de 20
e
 eeuw richtte de overheid richtte zich vooral op het voorkomen van hinder en het 

vermijden van direct gevaar voor de volksgezondheid. Dit kon op basis van de Hinderwet en de Veiligheidswet. 

Het doel om het biologische milieu te beschermen, wat wel de doelstelling is van de huidige wetgeving, was nog 

niet in de wet opgenomen. Rond 1920-1930 ontstond aandacht voor natuurbehoud. De vooral aan het eind van de 

19
e
 eeuw sterk groeiende bevolking had als bijkomend effect dat het areaal aan de woeste gronden sterk was 

afgenomen. Vanaf ongeveer 1970 pas ontwikkelde zich het milieubesef zoals wij die thans nog kennen. De reden 

hiervoor was dat men begon te beseffen dat leefomgevinghinder indirect en op lange termijn effecten kunnen 

geven.  

Om de eenduidigheid in stand te houden bij de beoordeling van de bedrijvigheid in dit onderzoek werd besloten 

dit te doen met hedendaagse methodieken. Een inventarisatie van de bedrijvigheid van Harlingen leerde dat 

vermoedelijk de minste leefomgevinghinder en daarmee de minste bezwaren bij de sector diensten kan worden 

verwacht. Onder deze sector valt de detailhandel zoals hotels, winkeliers, banken, etc. Meer kans op 

leefomgevinghinder geeft de sector landbouw, waaronder de landbouw en de visserij vallen, maar van de sector 

nijverheid / industrie kan op basis van deze benadering vermoedelijk de meeste leefomgevinghinder worden 

verwacht. Omdat het daarom minder zinvol is om alle bedrijven van Harlingen op bezwaren te onderzoeken, 

moet een methode worden ontwikkeld waarmee die bedrijven worden getraceerd waar bewoners wel tegen 

ageerden. We voeren dit uit met behulp van een selectie. Deze selectie zal worden verricht in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 6 Verkenning en selectie van de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied 
In dit onderzoek is besloten om de leefomgevinghinder te bestuderen in één gemeente: Harlingen. Wij 

concentreren ons daarbij op de periode 1870-2000 die, zoals hiervoor ook bij de beschrijving van de 

economische ontwikkeling van heel Nederland is gebeurd, in drie subperioden wordt verdeeld. Er wordt een 

selectie gemaakt uit de bedrijven aangezien de bezwaren die naar voren zijn gebracht, slechts een gedeelte van 

de bedrijvigheid blijkt te betreffen. De met hedendaagse methoden uitgevoerde selectie wordt in dit hoofdstuk 

toegelicht. Alvorens wordt overgegaan tot de selectie wordt eerst op hoofdlijnen de ontwikkeling van de 

bedrijvigheid van Harlingen geschetst.  
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Figuur 29 Plaats van hoofdstuk 6 in het schema van het onderzoek  
 

 

6.1        Schets van de bedrijvigheid in Harlingen 
In deze paragraaf wordt geïnventariseerd welke vormen van bedrijvigheid in Harlingen aanwezig waren in de 

periode 1870-2000. Aan de hand van volks- en beroepstellingen wordt de ontwikkeling van deze bedrijvigheid in 

die tijd geschetst. Daarbij moet worden opgemerkt dat in hoofdstuk 7 de voor dit onderzoek relevante bedrijfs-

takken uitvoerig zullen worden beschreven.  

 

Een stad op het breukvlak van twee eeuwen  
Inventarisatie van de bedrijvigheid van Harlingen in de periode 1870-1920  

Harlingen was een relatief geïsoleerd gelegen havenstad aan de Waddenzee. De stad wordt aan de westkant 

omgeven door de zee, aan de noordoostzijde door de dorpen Midlum, op circa 2 km, en Wynaldum, op circa 4 

km en aan de oost- en zuidzijde door een landbouwgebied. Ten oosten van Harlingen ligt op ongeveer 9 km 

afstand de stad Franeker met thans circa 12.000 inwoners. Het onderzoeksgebied omvat maar een gedeelte van 

de huidige gemeente Harlingen (zie katern 26). Er is voor dit onderzoeksgebied gekozen omdat daar de meeste 

bedrijvigheid, die centraal in dit onderzoek staat, te vinden was. Harlingen was vanaf de 17
e
 tot en met begin van 

de 20
e
 eeuw ( zie ook hoofdstuk 3) in Nederland een belangrijke industrie- en havenstad.  

 

 
 

 

    

     

 

 

 

     

Veronderstelde leefomgevinghin-

der die deze veroorzaakten in de 

periode 1870-2000 (hoofdstuk 7) 
Ervaren leefomgevinghinder 

(hoofdstuk 8) 

    Vergelijking  

     (hoofdstuk 9) 

Wetgevende initiatie-

ven van de overheid 

op het gebied van leef-
omgevinghinder   

(hoofdstuk 4) 

Gedragsaspecten van 

het bezwaar 
(hoofdstuk 5) 

Verkenning en selectie 

van de bedrijvigheid in 

het onderzoeksgebied 

(hoofdstuk 6) 

Beschrijving van de ge-

selecteerde bedrijven in 
Harlingen (hoofdstuk 7) 

   Het onderzoek in perspectief 
                    (hoofdstuk 10)  

  

 Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2)  

      (hoofdstuk 1 en 2)  

         Verkenning van het onderzoeksgebied 

                                             (hoofdstuk 3) 

   

Onderzoeksgebied  
Het onderzoeksgebied omvat de stad Harlingen en de bebouwing gelegen aan de uit de stad lopende watergangen. Dit 

betreft de Franeker- en Bolswarder Trekvaart en de Roptavaart. Het gaat dus globaal om de gemeente Harlingen met 

de grenzen van 1955 (zie § 3.2, figuur 13 of figuur 28). [katern 26] 
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de grootste boterexporteur van Nederland (Keuning, 1979) Hoewel het 19-eeuwse Harlingen veel bedrijvigheid 

omvatte, was deze overwegend gericht op de haven en de daaruit voortvloeiende handel. Dit is vermoedelijk toe 

te schrijven aan de manier waarop in Harlingen in de voortgaande perioden handel werd gedreven. Dit vond 

vooral plaats met zogenaamde trafieken (Veldman, 1992).  

Een voorbeeld van een trafiek was in de 18
e
 eeuw de textielbedrijvigheid. De grondstoffen, verfstoffen, vlas, etc, 

werden per schip, aangevoerd, behandeld en het product werd vervolgens weer uitgevoerd. Door deze werkwijze, die 

ten tijde van de Republiek werd geïntroduceerd, was een economische relatie met het achterland minder van belang. 

 

 

 

 
Figuur 30 Harlingen en rondliggende gebieden rond 1900 (Kreger,1983)  

 
De Oude of FranekerTrekvaart (met pijl aangegeven) is nog zichtbaar. Het Nieuwe Kanaal, de rechte watergang die vlak 

boven de Oude Trekvaart is aangegeven en in 1895 werd gegraven, is al aantoonbaar aanwezig. Op figuur 21 (§ 4.5) zijn  

beide watergangen zichtbaar in de situatie van rond 1960. De wijken Het Rode Dorp en Plan Zuid moeten nog worden 

gebouwd. De bebouwing aan de Roptaweg ten noorden van de stad aan de dijk is nog te zien. Bij de aanleg van de Tjerk 

Hiddessluizen, van circa 1940-1950, zou deze bebouwing verdwijnen. 

 
Deze definitie van trafiek biedt een verklaring waarom de Republiek in de 17

e
 en 18

e
 eeuw zo rijk kon worden. De 

machthebbers genereerden inkomsten uit zowel de grondstoffen als de producten (Veldman, 1992).  

Evenals vele steden in Nederland kon Harlingen na de Franse bezetting in 1813 economisch gezien niet meer 

terugkeren naar het niveau van de 17
e
 en 18

e
 eeuw. Door de permanente oorlogssituatie tot 1813 was de 

scheepvaart en de daarmee verbonden bedrijvigheid sterk achteruitgegaan. Een grote aderlating voor de stad  

was de verplaatsing, die nog in de Franse tijd plaatsvond, van de Friese admiraliteit van Harlingen naar deels 

Amsterdam en deels Rotterdam, waar ze aan de daar gevestigde departementen van Marine werd toegevoegd.  

De admiraliteitswerf ook wel ‘de grote werf’ genoemd verloor zijn status. Veel met de admiraliteit verbonden 

medewerkers, zoals bekende Harlinger scheepsbouwers, verlieten tegelijkertijd de stad.  

De ingekrompen bedrijvigheid concentreerde zich aanvankelijk uitsluitend op de directe omgeving. Na het 

vertrek van de Fransen in 1813 kwam het bestuur van de stad weer terecht in de handen van burgers. Dit waren 

niet alleen personen die het vóór de Franse tijd (vóór 1795) voor het zeggen hadden gehad, maar ook andere 

meestal vermogende personen die om godsdienstige en/of politieke redenen tijdens de Republiek daarvan waren 

uitgesloten. Ten tijde van de Republiek was het leden van groeperingen, zoals mennonieten, doopsgezinden, 

joden, etc, verboden om een bestuurlijke functie uit te oefenen. In Harlingen maakten vooral doopsgezinden, 

waaronder de families Fontein, Tjallingii en Hannema, gebruik van dit nieuwe recht. In de loop van de 19
e
 eeuw 

bleven de doopsgezinden tot de elite van de stad behoren. Volgens Faber (1973) behoorde de familie Fontein in 
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die tijd tot de rijkste van de provincie. Uit de rest van het onderzoek zal blijken dat in het bijzonder de genoemde 

families naar voren zullen komen als bestuurders of als eigenaar van een onderneming.  

Onder invloed van de aantrekkende handel nam vanaf 1830 de scheepvaart vanuit de haven van Harlingen weer 

toe. In het bijzonder betrof dit de export van landbouwproducten, zoals vee, maar vooral boter. Tegen 1840 

begon men in te zien dat de havencapaciteit van de stad wel erg krap was. Het havencomplex bestond tot 1850 

alleen uit de binnen de stadswallen gelegen Noorder- en Zuiderhaven. Toen de stadswallen hun militaire functie 

verloren kon de stad zich van deze knellende band ontdoen. En vanaf 1843 werden de eerste wallen geslecht en 

voor bebouwing in gebruik genomen (Karstkarel, 1989).Vooral aan de zuid-westzijde van de stad ontstond zo 

ruimte voor de mogelijke aanleg van de spoorweg en de gewenste uitbreiding van de zeehavens.  

In 1851 werd eerst de Willemshaven en in 1877 de Nieuwe Willemshaven gegraven. In 1842 was de verbinding 

over land naar Leeuwarden via de rijksweg al tot stand gekomen (Provincie Fryslân; 1996). In 1863 werd de 

spoorwegverbinding gerealiseerd die Harlingen via Franeker en Leeuwarden met het landelijke spoornet 

verbond. Het idee erachter was dat Harlingen als exportlocatie zou gaan fungeren voor Noord-Nederland, voor 

delen van Oost-Nederland (Twenthe) en Noord-Duitsland. De daarmee samenhangende doorvoerfunctie kreeg 

niet de verwachte omvang, omdat de gebieden eigen voorzieningen troffen om hun export tot stand te brengen.  

Vanuit Harlingen waren er in de periode 1840-1880 drie geregelde verbindingen met Engeland. Deze 

scheepvaartlijnen bezorgden de stad de naam ‘voorstad van Londen’. De havenactiviteiten, gecombineerd met de 

aanwezigheid van de spoorweg, straalden ook uit op de locale bedrijvigheid. Deze was voor zo`n relatief kleine 

stad breed en divers. Tabel 3 in § 3.2 geeft een indruk welke bedrijven in die tijd in Harlingen waren gevestigd. 

Opvallend hierbij is dat de Harlinger bedrijvigheid meer gericht was op zee dan op het achterland, in casu het 19
e
 

eeuwse Friesland. Van Hinte, een aardrijkskundeleraar aan de locale HBS en die in 1936 promoveerde op de 

economische geschiedenis van Harlingen, constateerde dat deze oriëntatie in de 20
e
 eeuw nog bij veel Harlingers 

leefde.  

Waar waren de Harlingers van de 2
e
 helft van de 19

e
 eeuw nu eigenlijk goed in? Om dit zichtbaar te maken 

wordt gebruik gemaakt van concentratiegetallen. Deze methode, 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 (zie katern 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 13 zijn voor Harlingen in 1889 de concentratiegetallen van de bedrijvigheid weergegeven. De 

werkgelegenheidsgetallen in deze tabel zijn afgeleid uit beroepstellingen van 1889 en 1899 (zie bijlage 7). 

Omdat deze tellingen in de rest van deze paragraaf vaker worden gebruikt, dient te worden opgemerkt dat deze 

niet direct één op één te vergelijken zijn, aangezien ze werden verzameld vanuit verschillende uitgangspunten. 

Een voorbeeld waardoor de getallen kunnen verschillen is dat in veel volkstellingen geen rekening werd 

gehouden met forensgedrag.  

Volgens katern 27 tekent zich bij een concentratiegetal van groter dan 200 in een bepaald gebied een specialisme 

af. Voor Harlingen is hiervan vóór 1889 een aantal aan te wijzen. Zo vertonen de volgende bedrijfstakken hogere 

waarden dan 200 (zie dikgedrukte waarden in kolom Conc. Getal in tabel 13): bouwmaterialen, aardewerk en 

glasindustrie, machinebouw, zee- en binnenvaart, textielindustrie, visserij, bank- en verzekeringswezen en 

huishoudelijke dienstverlening. Dat de zee- en binnenvaart en de visserij in Harlingen sterk waren ontwikkeld is 

niet uitzonderlijk, want Harlingen was een kuststad. Deze bedrijfsactiviteiten kunnen daar worden verwacht.  

Hoewel de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie voor de stad Harlingen een waarde van 301 laat zien, 

zou deze voor het onderzoeksgebied feitelijk hoger zijn uitgekomen. In de nabijheid van de stad, in een gebied 

dat toen behoorde tot de gemeenten Barradeel, Franekeradeel en Wûnseradiel, was aan de Franeker- en 

Bolswarder Trekvaarten een tiental kleiverwerkende bedrijven gevestigd. Hier was zeker nog een honderdtal 

Harlingers werkzaam. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is het dakpannenbedrijf van Van Hulst aan de Oude 

Trekvaart ten oosten van de stad (zie ook hoofdstuk 7). 

De textielindustrie, met een concentratiegetal van 753, was in Harlingen sterk vertegenwoordigd. In feite was dit 

een overblijfsel van een eeuwenoude textieltraditie in Harlingen. Het betrof een hoog aantal kleine zelfstandigen 

op dit gebied. De bijnaam ‘tobbedansers’ voor Harlingers duidt nog op deze nijverheidsvorm. Harlingers 

werkzaam in de lakenindustrie in de 18
e
 en begin 19

e
 eeuw gebruikten tobbes om stoffen te verven. 

Concentratiegetal  
De waarde van het 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).  

Rekenvoorbeeld uit bijlage 7: Harlingen had in 1889 109 werknemers in de bouwnijverheid. Landelijk waren in 1889 

18080 werknemers in deze bouwnijverheid werkzaam. Gedeeld door de verhouding van de locale bevolking  ten 

opzichte van de landelijke bevolking betekent dit: 109/18080 gedeeld door  

10275/5.200.000 = 0.0060287/0.0019759 x100 = een concentratiegetal van 305.  

Dit is hoger dan het gemiddelde dat per definitie 100 bedraagt. Bij een waarde groter dan 200 tekent zich een specialisme 

af. [katern 27] 
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Tabel 13  Concentratiegetallen van de bedrijfstakken in Harlingen in 1889 
  (Bron: bijlage 7) 

 

Hierbij werd de textielgrondstof in tobbes door met de voeten gemaakte dansende bewegingen met kleurstoffen 

in contact gebracht. Een ander overblijfsel van de textielindustrie was de zogenaamde zaklinnenfabriek. In dit 

bedrijf, dat grotendeels op overheidssteun draaide, werd jute geproduceerd. Rond 1850 waren hier ruim 200 

personen werkzaam.  

De metaalproductiebedrijven, met een concentratiegetal van 542, bestonden voor een groot deel uit smederijen 

en koperslagerijen. In 1858 werd een fabriek voor stoomwerktuigen opgericht. De oprichters van het bedrijf, 

Harmens en Penning, gingen er vanuit dat stoom net als in Engeland snel de molens als energiebron zou gaan 

vervangen. Het aanvankelijk met 50 werknemers begonnen bedrijf stopte vrij snel met haar activiteiten omdat de 

vraag naar deze producten tegenviel. Toen het bedrijf deels afbrandde werd het dan ook niet herbouwd. 

Op de scheepswerven vond in deze periode de omslag van houten naar ijzeren schepen plaats. Van de 

oorspronkelijk minimaal vijf scheepswerven, die houten schepen bouwden en onderhielden, bleven in het begin 

van de 20
e
 eeuw nog drie over. De huiver voor de overgang van hout naar ijzer wordt vooral benadrukt door de 

vele bezwaren tegen de vergunningaanvraag van de Grote Werf aan de Zuiderhaven toen deze overstapte van het 

bouwen van houten naar ijzeren schepen (zie ook hoofdstuk 7). De bezwaren kwamen vermoedelijk voort uit een 

vrees voor de toekomst, want het effect van de overgang was niet gering. Veel van de met de traditionele houten 

scheepsbouw verbonden bedrijfstakken, zoals touwslagerijen, peksmelterijen, zeilmakerijen, touwslagers en 

mast-blok en pompmakerijen, verdween. Ook de vele houtbedrijven, die vooral aan de zuidzijde van de stad 

waren gevestigd, zagen hun klantenkring terugvallen. Omdat hout nog voor veel andere doeleinden wordt 

gebruikt bleef een aantal houtzagerijen, waar Meinesz één van was, bestaan. 

Nr. Bedrijfstak Medewerkers Medewerkers Conc. Getal

Harlingen in 1889 Harlingen in 1899 1889

1 bouwmaterialen- aardewerk- en glasindustrie 109 204 305

2 instrumenten en optische industrie 0 0 0

3 grafische industrie (uitgeverijen) 26 26 107

4 bouwnijverheid 249 262 103

5 chemische industrie 10 36 133

6 hout- en meubelindustrie 95 68 127

7 kledingindustrie 180 179 119

8 rubber- en kunststofverwerkende industrie 0 0 0

9 leerindustrie, oliekledingindustrie 0 0 0

10 overige delfstoffen 0 4 0

11 metaalproductieindustrie 119 61 143

12 machineindustrie 7 51 542

13 zee-/binnenvaart 400 404 1479

14 papier- en papierwarenindustrie 0 2 0

15 textielindustrie 67 67 753

16 openbare nutsbedrijven 0 13 0

17 voedings- en genotmiddelenindustrie 336 477 199

18 landbouw / tuinbouw 71 98 7

19 visserij 11 12 330

20 detailhandel 490 574 180

21 transportmiddelenindustrie 0 41 0

22 bankwezen 3 7 211

23 verzekeringswezen 2 5 910

24 zakelijke dienstverlening 105 116 175

25 onderwijs 26 24 135

26 gezondheids- en veterinaire diensten 7 29 925

27 overige dienstverlenende partijen 352 328 106

28 vrije beroepen 5 8 10

29 huiselijke diensten 597 467 867

30 bedrijfs- en werkn.org. Researchinst. 0 0 0

31 sociaal-culturele en culturele instellingen 0 0 0

32 openbaar bestuur 93 112 1786

33 religieuze organisaties 12 11 491
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Een aantal andere bedrijfstakken in deze periode in Harlingen, die hoge concentratiegetallen vertonen, was te 

vinden in de dienstensector. De waarde van onder andere het verzekeringswezen van 910, met maar twee 

medewerkers, is een onevenredig hoge waarde die is toe te schrijven aan niet correcte verhoudingen van de 

getallen. Een op het oog afwijkende waarde is het beperkte concentratiegetal van 180 voor de bedrijfstak handel. 

Van deze activiteit werd min of meer verondersteld dat deze het handelsmerk was van de stad. De waarde van 

180 blijkt echter niet zo vreemd te zijn als deze wordt vergeleken met die van handelssteden als Rotterdam en 

Amsterdam van die tijd. Deze waarden liggen namelijk ook rond de 180, te weten 182 en 185 (Kooij, 1981). Een 

verklaring voor deze relatief lage waarden is vermoedelijk dat beide steden handelscentra waren zodat een 

uitzonderlijke specialisatie moeilijk te bereiken was.  

Er waren ook zaken waar de Harlingers relatief minder goed in waren. Vaak waren deze specialismen van andere 

steden of gebieden. Zo scoorde de stad erg laag (7) voor de landbouw, terwijl ook de transportindustrie in 1889 

en 1899 beperkt in de stad aanwezig was.  

Bedrijfstakken die bovengemiddelde scoorden, dat wil zeggen boven de 100 maar onder de 200, waren gericht 

op de plaatselijke verzorging. Dit waren de bouwnijverheid, de kledingindustrie, de voedings-en genotmiddelen-

industrie, grafische industrie en de detailhandel. De hoge waarden van deze bedrijfstakken duiden op een 

behoorlijk voorzieningenpeil. Huizinga stelt in ‘Twee eeuwen geschiedenis van Harlingen’ dat de stad in de 

periode 1840-1880 een welvarende stad was. Een indicatie daarvan is dat de uitbreiding van de Harlinger havens 

als één van de voorbeelden van de ontwikkelingen in Nederland werd tentoongesteld op de wereldten-

toonstelling in 1876 in Philadelphia (V.S.).  

Na 1880 toen Noord-Nederland werd getroffen door een agrarische crisis waardoor de export van agrarische 

producten afnam, verminderde volgens Huizinga (1983) ook de welvaart van Harlingen. In het laatste decennium 

van de 19
e
 eeuw trok de handel in Nederland weer aan. In Harlingen groeide daardoor in het bijzonder de 

voedings- en genotmiddelenindustrie. Dit was vooral toe te schrijven aan de komst van exportslagerijen in de 

stad. Deze vestigden zich aan de Havenweg nabij de spoorweg vlakbij de haven.  

Uit de jaarverslagen van de te Harlingen gevestigde Kamer van Koophandel blijkt dat vanaf het midden van de 

19
e
 eeuw de handel in levend vee toenam. Het betrof export van runderen, schapen, varkens, lammeren en 

kalveren (Provincie Fryslân, 1996b). In 1890 verbood Engeland op grond van een quarantainemaatregel, tijdelijk 

de invoer van levend vlees. Het effect was dat de export van geslacht vee sterk toenam. Het te slachten vee werd 

met de spoorwegen aangevoerd vanuit Leek, Assen, Gieten en Akkrum. In Harlingen waren vooral schapen-

slachterijen gevestigd. Tegelijkertijd met vlees werden ook huiden naar Londen geëxporteerd. Rond 1900 waren 

10 exportslagerijen in Harlingen gevestigd. Op gewone werkdagen werden in de slachterijen honderden stuks 

vee geslacht. Ter verwerking van het bij de slacht vrijkomend afval als huiden en afvalvetten vestigden zich snel 

aanverwante bedrijven in Harlingen. Dit waren vetsmelterijen, huidenbedrijven, darmenzouterijen, etc.  

Uit de aan de exportslagerijen verwante bedrijven ontstond de leerfabriek Roorda aan de Kanaalweg. Dit in 1910 

opgericht bedrijf betrof een voor die tijd moderne onderneming. Zo maakte zij gebruik van de modernste 

technieken voor de productie van zeemleer.  

De tabaksverwerking, die onder de voedings- en genotmiddelenbedrijvigheid valt, was aan het einde van de 19
e
 

en begin 20
e
 eeuw in Harlingen qua bedrijvigheid de grootste groeier. In 1909 waren er 8 vestigingen waar 111 

personen werkten.  

Klaver (1989) besteedde in het artikel ‘Ontwikkeling van de nijverheid in Harlingen in de 19
e
 en 20

e
 eeuw’ 

aandacht aan bedrijfsaspecten, waaronder bedrijfsgrootte, van de locale bedrijvigheid. Op grond van de ‘Staat 

van de Nederlandsche Fabrieken 1859’ en de ‘Nijverheidstatistieken 1887-1889, Struve en Bekaar, 1890’ gaf hij 

aan dat de gemiddelde omvang van de Harlinger bedrijven in de tweede helft van de 19
e
 eeuw gering te noemen 

was. Het aantal bedrijven met meer dan 50 medewerkers bleef beperkt tot de sigaren- en tabaksfabriek van 

Tromp, de Zaklinnenfabriek en tijdelijk de Fabriek voor Stoomwerktuigen. Het laatste bedrijf had rond 1860 58 

medewerkers in dienst. Toen het bedrijf bij een brand deels werd verwoest, werd het niet meer opgebouwd en 

verdween het bedrijf uit Harlingen. De Zaklinnenfabriek, een vorm van werkverschaffing van die tijd, had in 

1858 maar liefst 243 mannen en vrouwen aan het werk.  

Wanneer we de ontwikkelingen van de bedrijvigheid van Harlingen vanaf het midden 19
e
 eeuw tot het begin van 

de 20
e
 eeuw overzien, dan valt op dat er een aantal fasen is te onderscheiden. Tussen 1840-1880 maakte 

Harlingen een welvarende periode door onder invloed van de aantrekkende wereldhandel. Er werden initiatieven 

ontplooid en nieuwe technieken uitgeprobeerd. In 1880 trad verval op door de agrarische crisis. De economische 

motor, de handel, stokte tijdelijk om in de loop van 1890 tot 1900 weer aan te trekken. Voor Harlingen was dit 

de tijd waarin de exportslagerijen en de daarmee verwante bedrijvigheid volop draaiden. Dat er in Harlingen nog 

ondernemers met durf waren bleek uit de komst van het teerdestillatiebedrijf Perseverantia in 1895. 

Teerdestillatiebedrijven waren beperkt in Nederland, behalve Perseverantia was er nog maar één in Utrecht.  

De Harlinger ondernemer Fontein durfde het aan om dit nieuwe type bedrijf, een chemisch bedrijf met 50 

personeelsleden, naar Harlingen te halen. Jammer genoeg moest het bedrijf door haar perifere ligging, er was 

achteraf te weinig teerafval afkomstig van gasfabrieken in de regio voorhanden om lonend te werken, haar 

poorten reeds in 1903 sluiten.  
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Van verval tot nieuw elan 

Inventarisatie van de bedrijvigheid van Harlingen in de periode 1920-1970  

In dit deel van de inventarisatie wordt geprobeerd het dramatische verval dat de bedrijvigheid van Harlingen 

vanaf circa 1925 treft te verklaren. Aansluitend wordt beschreven waarom dezelfde bedrijvigheid na de beëin-

diging van de Tweede Wereldoorlog nieuw elan laat zien..  

Hoewel de handel in het begin van de 20
e
 eeuw aantrok, werd overduidelijk dat Harlingen ten opzichte van de 

belangrijkste economische kerngebieden, in het westen van het land een te afgelegen ligging en een te gering 

achterland had om haar positie als belangrijke haven te kunnen handhaven. De haven van Harlingen was 

daarvoor te klein en het vaarwater, over de Waddenzee, te ondiep. Tegelijkertijd viel in die periode bovendien 

een deel van de traditioneel eigen bedrijvigheid weg door vervanging of verplaatsing van de productie. Zo 

verdwenen tegel- en plateelfabrieken, zoutziederijen, houtzaagmolens, touwslagerijen en zeilmakerijen. Wel 

kwamen er in de jaren twintig nieuwe bedrijven, die vooral op de haven waren gericht, voor in de plaats. Door 

hun verbondenheid met de haven vestigden deze bedrijven, onder andere exportslagerijen, huidenhandel, 

houthandel, etc, zich nabij de Willemshaven aan de zuidwest zijde van de stad. De economische kwetsbaarheid 

van deze nieuwe bedrijfstakken bleek toen vanuit Londen in 1926 een importverbod voor vlees werd 

uitgevaardigd. Binnen een drietal jaren waren op één na alle slachterijen uit Harlingen verdwenen. Omdat 

tegelijkertijd diverse toeleveringsbedrijven ook sloten was dit een grote slag voor de werkgelegenheid van de 

stad. Op basis van de werkgelegenheidsgetallen (zie bijlage 7) wordt geschat dat dit ruim zeventig medewerkers 

hun baan kostte. 

 

 

Tabel 14  Concentratiegetallen van de bedrijfstakken in Harlingen in 1930, 1947 en 1960 
  (Bron: bijlage 7) 

 

Ook in het personen- en goederenvervoer deden zich voor Harlingen ongunstige ontwikkelingen voor. De 

eeuwenlange traditie dat Harlingen gold als poort van Friesland werd verbroken. Het goederenvervoer naar 

Leeuwarden begon in toenemende mate via Enkhuizen naar Stavoren en/of Lemmer te lopen. Verder begon het 

transport van goederen van Noord-Nederland, zoals goederen uit Groningen dat daarvoor altijd via Harlingen 

had plaatsgevonden, steeds meer via Delfzijl te gaan. Delfzijl had het bijkomende voordeel dat hier schepen 

Nr. Bedrijfstak Medewerkers Conc. Getal Medewerkers Conc. Getal Medewerkers Conc. Getal

Harlingen in 1930 1930 Harlingen in 1947 1947 Harlingen in 1960 1960

1 bouwmaterialen- aardewerk- en glasindustrie 75 140 93 200 56 96

2 instrumenten en optische industrie 0 0 0 0 0 0

3 grafische industrie (uitgeverijen) 28 68 30 53 38 56

4 bouwnijverheid 280 81 384 116 526 124

5 chemische industrie 3 1 6 12 4 4

6 hout- en meubelindustrie 59 8 73 94 66 89

7 kledingindustrie 42 23 161 105 43 33

8 rubber- en kunststofverwerkende industrie 0 0 117 563 107 437

9 leerindustrie, oliekledingindustrie 59 103 64 0 57 0

10 overige delfstoffen 13 19 0 0 11 18

11 metaalproductieindustrie 136 98 278 278 122 82

12 machineindustrie 89 55 4 8 56 63

13 zee-/binnenvaart 382 1103 394 1008 367 960

14 papier- en papierwarenindustrie 0 0 0 0 0 0

15 textielindustrie 64 54 63 70 79 71

16 openbare nutsbedrijven 43 158 69 169 84 161

17 voedings- en genotmiddelenindustrie 406 139 221 100 234 101

18 landbouw / tuinbouw 80 9 90 12 104 23

19 visserij 27 125 84 630 166 1535

20 detailhandel 574 108 664 133 622 110

21 transportmiddelenindustrie 108 27 135 114 118 146

22 bankwezen 20 53 34 102 79 181

23 verzekeringswezen 3 11 24 58 30 49

24 zakelijke dienstverlening 36 0 38 70 53 74

25 onderwijs 30 26 134 135 187 127

26 gezondheids- en veterinaire diensten 35 0 45 0 236 0

27 overige dienstverlenende partijen 50 22 50 39 129 65

28 vrije beroepen 12 0 35 0 53 0

29 huiselijke diensten 350 107 253 124 82 67

30 bedrijfs- en werkn.org. Researchinst. 0 0 0 0 1 0

31 sociaal-culturele en culturele instellingen 0 0 38 0 53 0

32 openbaar bestuur 25 0 74 37 278 134

33 religieuze organisaties 12 51 14 97 21 173
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konden komen met grotere diepgang. Bovendien was er vanaf ongeveer 1925, de opkomst van gemotoriseerd 

transport dat een extra impuls kreeg door de totstandkoming, in 1932, van de Afsluitdijk. Dit had tot gevolg dat 

in toenemende mate goederen vanuit Friesland naar Noord-Holland via de weg werden getransporteerd. De 

beurtvaart vanuit Harlingen naar onder andere Amsterdam en Enkhuizen werd hierdoor snel overbodig (Klaver, 

1989). Genoemde ontwikkelingen hadden dramatische gevolgen voor Harlingen als havenstad. De bedrijvigheid, 

die traditiegetrouw in Harlingen sterk op de haven was gericht, viel daardoor sterk terug.  

Vergelijking van de concentratiegetallen van 1930 (tabel 14) met die van 1889 maakt het verval van de Harlinger 

bedrijvigheid zichtbaar. Was in 1889 nog een zevental bedrijfstakken aan te wijzen, waarin de economie van 

Harlingen een specialisme had verworven, in 1930 bleef dit beperkt tot één: de zee- en binnenvaart.  

Het concentratiegetal van de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie van Harlingen zakte van 301 in 1889 

naar 140 in 1930. De aardewerkbedrijven aan de oostzijde van de stad, waar de Grettingabuurt onderdeel van 

was, werden gedwongen te verhuizen door de oprukkende bebouwing. Hier kwam de wijk die in de volksmond 

‘Achter de schouwburg’ werd genoemd tot stand. De ondernemer Van der Meulen besloot toen zijn bedrijf te 

sluiten. Ook een aantal aardewerkbedrijven aan de zuidzijde van de stad verdween. In deze periode werd geen 

enkele hinderwetvergunning voor een aardewerkbedrijf aangevraagd bij de gemeente (zie bijlage 2). 

Andere bedrijfstakken in 1930 die terugvielen waren de metaalproductenbedrijvigheid en de machine-industrie. 

De concentratiegetallen van deze bedrijfstakken daalden respectievelijk van 143 naar 98 en 542 naar 55. Deze 

daling werd veroorzaakt door vermindering van bedrijfstakken als de exportslagerijen. De metaalsector was 

hiervoor een toeleveringsbedrijf bij uitstek. Deze metaalsector zou nog verder zijn teruggevallen als de 

scheepswerf aan de Zuiderhaven in 1910 niet was overgestapt op metalen schepen. De metaalbedrijvigheid bleef 

zodoende voor Harlingen gehandhaafd.  

Een aantal ondernemers probeerde zich te richten op de bedrijvigheid rond de zeevisserij. Zo probeerde R.A. 

Feenstra in 1930 een vismeelfabriek op te richten aan de Westerzeedijk in Harlingen. Ook vestigde zich een 

fabriek voor koelijs in de stad. Deze ijsfabriek, die ijs produceerde om vis tijdens transport goed te kunnen 

houden, stond op naam van H. Hatenboer en was in één van de panden van de voormalige exportslagerijen 

gevestigd aan de Havenweg. Beide bedrijven waren gericht op de ‘De Harlingsche Vischveiling’ (Van Hinte, 

1936). Ze leidden echter een kwakkelend bestaan. Dit was toe te schrijven aan het slechte economische klimaat 

van de jaren dertig van de 20
e
 eeuw. Hierdoor kon op dat moment de visserij niet goed van de grond komen. In 

de loop van 1934 sloot de ijsfabriek. De gemeentelijke visafslag bleef bestaan en vormde uiteindelijk een goede 

basis voor de opkomst van de zeevisserij die zich na de Tweede Wereldoorlog manifesteerde. 

Ook de bedrijvigheid in de dienstensector laat over de gehele linie dalingen zien van de concentratiegetallen. Zo 

daalde het concentratiegetal van de detailhandel van 180 naar 108 en van de huiselijke diensten van 867 naar 

107. Deze laatste daling was in overeenstemming met de landelijke ontwikkeling waarbij huiselijke diensten, 

zoals dienstbodes, stalpersoneel, etc, verdwenen. Vele voormalige dienstbodes en staljongens in Harlingen 

kwamen te werken in wasserij ‘De Bleek’ en Suikerwerkfabriek Frisia. De wasch- en strijkinrichting 'De Bleek’ 

werd op 12 mei 1930 opgericht door B. Koster aan de Midlumerlaan 11. De wasserij grensde direct aan de 

stadsgracht, wat gemakkelijk was voor het lozen van afvalwater. In de bedrijfsruimte waren een autogarage 

ondergebracht, een expeditieruimte, een sorteerruimte, een mangel- en strijklokaal, een was- en 

centrifugeerlokaal, een ruimte met droogcoulissen en een ketelhuis. In het ketelhuis stond de stoommachine 

waarvan de verbrandingsgassen werden afgevoerd via een schoorsteen van 20 meter hoog. In deze wasserij was 

in 1940 een dertigtal vrouwen werkzaam.  

 
Bedrijven verbandhoudend met de haven van Harlingen Bedrijven niet-verbandhoudend met de haven van 

Harlingen 

• Scheepswerf Welgelegen (94 medew.) 

• Kistenmakerij/houtzagerij (42 medew.) 

• Touwslagerij De  Nijverheid (30 medew.) 

• Visrokerijen (20 medew.) 

• Scheepswerf Kooijman(12 medew.) 

• Exportslagerijen (12 medew.) 

• Een ijsfabriekje (3 medew.) 

•  Vismeelfabriek (in liquidatie) 

 

• Suikerwerkenfabriek (56 medew.) 

• Leerfabriek (52 medew.) 

• Bouwmaterialenfabriek (40 medew.) 

• Gasfabriek (36 medew.) 

• Tabaksfabriek (22 medew.) 

• Steen- en dakpannenbakkerij (18 medew.) 

• Wasinrichting (16 medew.) 

• Vetsmelterij (12 medew.) 

• Likeurstokerij (9 medew.) 

 

 

Tabel 15  Door Van Hinte in 1930 ten behoeve van zijn promotieonderzoek geïnventariseerde 
sector nijverheid/ industrie in Harlingen (Klaver, 1989)  

 

Suikerwerkbedrijf Frisia werd in 1920 opgericht op de hoek Moriaanstraat / Kerkpoortstraat.  In 1934 kregen de 

eigenaren van het bedrijf, de Gebroeders Bouritius, een uitbreidingsvergunning. Het bedrijf produceerde onder 

andere toffee’s, nougat en een suikerproduct genaamd spekje. In 1945-1975 breidde het bedrijf gestaag uit en 
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werden steeds meer gebouwen in de nabijheid geannexeerd. In 1950 had het bedrijf ongeveer 140 medewerkers, 

waaronder 50 vrouwen (Wijga, 1954).  

De betekenis van Harlingen voor de Friese industrie nam in deze periode in relatief opzicht steeds verder af. Dit 

was mede toe te schrijven aan de weinige aandacht die in Harlingen zelf geschonken werd aan verdere 

industriële ontwikkeling. Van Hinte (1936) inventariseerde in het kader van zijn al eerder genoemd onderzoek de 

locale industriële bedrijvigheid in 1930. Hij maakte daarbij onderscheid tussen wel en niet aan de haven 

gerelateerde bedrijven (tabel 15). Tabel 15 geeft daarnaast ook een indicatie van de bedrijfsgrootte in de sector 

nijverheid / industrie in dat jaar. De grootste werkgever in 1930 was de Scheepswerf Welgelegen met 94 

medewerkers. Hierop volgden de vetsmelter Smeding met 56, de leerfabriek Roorda met 52, de houtzagerij 

annex kistenmakerij Meinesz 42 en de Gemeentelijke Gasfabriek met 36 medewerkers. 

De bedrijvigheid van Harlingen had in de periode 1930-1945 sterk te lijden onder de economische crisis van de 

jaren dertig, na de beurskrach van 1929, en de Tweede Wereldoorlog. De schade aan de gebouwen in de stad 

door de Tweede Wereldoorlog was in verhouding tot veel andere steden gering. In de binnenstad liep alleen een 

gedeelte van de Schritsen schade op. Een Britse Hampden-bommenwerper gooide daar abusievelijk d.d. 5 

november 1941een zogenaamde ‘high-capacity-bom’ af op de R K. Jongensschool. Bij het bombardement, 

waarbij een groot gedeelte van de Schritsen werd vernield, kwamen dertien mensen om.  

Gedurende de oorlogsjaren kregen de burgers van de stad het steeds moeilijker. Rond 1943 werd er geen gas en 

stroom meer geleverd en later werd ook de watervoorziening beperkt. Maaltijden moesten worden klaargemaakt 

op noodkacheltjes. Aan het eind van oorlog in december 1944 werd in Harlingen net zoals op veel andere 

plaatsen in Nederland, op een terrein aan de Noordergrachtswal, een zogeheten Centrale Keuken geopend. Deze 

noodkeuken werd in de volksmond veelal betiteld als de ‘gaarkeuken’. Ook in Harlingen werden de joodse 

burgers afgevoerd. Van de bijna vijftig uit Harlingen weggevoerde joden overleefde slechts één de oorlog. 

De Harlinger bedrijvigheid maakte in de naoorlogse periode een relatief gunstige ontwikkeling door. De 

bedrijven konden profiteren van de wederopbouw die plaats vond in Nederland. De bedrijfstelling van 1950 

(CBS, 1950) laat zien dat qua bedrijfsgrootte ten opzichte van 1930 (Van Hinte, 1936) niet veel was veranderd. 

Van de in totaal 583 vestigingen hadden 542 minder dan 11 medewerkers; 23 vestigingen tussen de 11en 20 

medewerkers; 12 vestigingen tussen de 21en 50 medewerkers en 6 vestigingen meer dan 50 medewerkers.  

De aanwijzing in 1959 van Harlingen als industriekern had een positieve invloed op vestiging en uitbreiding van 

bedrijven. Door aanpassing van de infrastructuur over de weg en het water, zoals de bouw van de Tjerk Hiddes 

Sluizen, werden de verbindingen met het Friese achterland verbeterd. Dit werkte op zijn beurt bevorderend voor 

vestiging en uitbreiding van bedrijven. Toch bleef de Harlinger nijverheid / industrie achter bij andere gebieden 

in Fryslân. Sneek, Heerenveen en Drachten passeerden Harlingen. Dit had wellicht anders kunnen verlopen als 

burgemeester Hannema zich ten opzichte van een aantal bedrijven, dat zich in Harlingen na de Tweede 

Wereldoorlog wenste te vestigen, wat buigzamer had opgesteld. Zo informeerde het bedrijf Philips uit 

Eindhoven naar vestigingsmogelijkheden in Harlingen. Hannema schrok het bedrijf vermoedelijk af door te laten 

weten dat een mogelijke komst van Philips geen gevolgen zou mogen hebben voor de structuur van de stad. 

Philips die een vestigingslocatie in het noorden van het land zocht, vestigde zich uiteindelijk in Drachten.  

De concentratiegetallen in de tabel laten voor de jaren 1947 en 1960 voor de locale bedrijvigheid een verbetering 

zien ten opzichte van 1930. In 1947 waren in Harlingen weer vijf bedrijfstakken met een concentratiegetal van 

groter dan 200. Dit waren de productie van bouwmaterialen-, aardewerk- en glas, de rubber- en 

kunststofindustrie, de metaalindustrie, de zee- en binnenvaart en de visserij. Deze laatste bedrijfstak fungeerde 

als het ware als aanjager van de bedrijvigheid van Harlingen. Harlingen had blijkbaar een zuigende werking op 

ondernemers in de visserijbedrijfstak omdat de stad na de totstandkoming van de Afsluitdijk in 1932 de enige 

Friese zeehaven was geworden. Door de toename van de visserij kregen ook verwante bedrijven en toeleverende 

bedrijven een impuls. Zo kreeg de gemeentelijke visafslag, die daarvoor een min of meer sluimerend bestaan had 

gehad, ineens volop werk. Het concentratiegetal voor 1947 van 630 voor de visserij is dan ook aanzienlijk hoger 

dan de waarde van 125 voor 1930. De visserijvloot groeide in de jaren vijftig fors. Vooral de garnalenvisserij 

was in de jaren 1946-1965 in opkomst. In de loop van de jaren vijftig en zestig kwamen de mosselvissers uit 

Zeeland, die na aanleg van de Zeeuwse Deltawerken, de Waddenzee als hun domein en Harlingen als thuishaven 

kozen. In de jaren zestig ontdekten ook vissers uit Urk de voordelen van de Harlinger haven, die dichter bij de 

visgronden lag dan hun thuishaven. Het aantrekken van meer bedrijvigheid werd mogelijk door de 

totstandkoming van de aanleg van de nieuwe Vissershaven in 1969 en een industriehaven in 1978. Zo ontstond 

er ook een visverwerkende bedrijvigheid als visconserven. Het concentratiegetal van 960 voor 1960 toont aan 

dat de visserij in Harlingen als een blijvende specialisatie kan worden beschouwd. Dat de visserijbedrijvigheid 

niet alleen voordelen voor Harlingen bood, laat de komst van de vismeelbedrijven zien. Deze bedrijfstak had als 

groot nadeel dat deze de typerende geurhinder veroorzaakte waar Harlingen jarenlang berucht om was. 

Een andere opvallende bedrijfstak na de Tweede Wereldoorlog was de rubber- en kunststofindustrie. De heer 

Nijsse richtte in 1953 de Delftse Rubberindustrie op in de Droogstraat 15. Later kreeg het bedrijf daarnaast een 

vestiging aan de Noorderwal 1. Toen de oprichter emigreerde naar Australië, nam de toenmalige laboratorium 

medewerker van het bedrijf de heer Ho, een persoon van Chinese afkomst, het bedrijf over. In 1956 kreeg het 
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bedrijf een definitieve vergunning voor het oprichten van een luchtballonnenfabriek. Behalve ballonnen werden 

er ook rubberen matten geproduceerd. Begin jaren zestig had het bedrijf ongeveer twintig medewerkers. In 1975 

sloot de DRI het bedrijf aan de Noorderwal 1, terwijl het pand aan de Droogstraat werd overgenomen door 

Latex-International.  

Behalve de visserij blijkt uit de werkgelegenheidsgetallen (zie ook bijlage 7) dat veel Harlingers, 394 in 1947 en 

367, in de zee- en binnenvaart werkten. Het concentratiegetal voor deze bedrijfstak bedroeg voor 1947, 1008 en 

voor 1960, 960. In 1930 lag de bedrijfstak met een concentratiegetal van 1103 op een nog wat hoger niveau. 

 

Een stad om in te werken en te recreëren  

Inventarisatie van de bedrijvigheid van Harlingen in de periode 1970-2000  

De oppervlakte van de gemeente groeide door een aantal uitbreidingen (zie ook hoofdstuk 3). De oorspronkelijke 

ruimte voor de stad van 1 km2 in 1933 werd hierdoor in 1984 vergroot tot 25.2 km2. De circa 300 km2 

Waddenzee is hierbij niet meegerekend. In 1970 telde Harlingen 12700 en in 1981 15577 inwoners. De 

bevolkingsgroei is vooral toe te schrijven aan genoemde uitbreiding. Van een omvangrijke industrialisatie in 

Harlingen was ook in de jaren zeventig geen sprake. De door de gemeente opgeleverde industrieterreinen nabij 

de Nieuwe Visserijhaven aan de noordzijde van de stad bleven in de jaren zeventig en begin jaren tachtig braak 

liggen. Het gebruik door de gemeente van een deel van het industrieterrein als baggerspeciedepot illustreert dit.  

 

 

Tabel 16  De concentratiegetallen van de bedrijfstakken in Harlingen in 1985 
  (Bron: bijlage 7) 

 

De enige bedrijvigheid die op dat moment goed draaide was de visverwerkende bedrijvigheid. Al in de jaren 

zestig had zich een aantal visverwerkende bedrijven in of nabij de stad gevestigd. Ze waren niet de grootste 

bedrijven van de stad. Dat waren in 1985 de scheepswerf Welgelegen, betonfabriek Haitsma en Frisia 

Suikerwerken. Deze bedrijven hadden alle drie tussen de 100 en 249 medewerkers; Flexoplast had tussen de 50 

Nr. Bedrijfstak M edewerkers Conc. Getal

Harlingen in 1985 1985

1 bouwmaterialen- aardewerk- en glasindustrie 127 508

2 instrumenten en optische industrie 0 0

3 grafische industrie (uitgeverijen) 30 59

4 bouwnijverheid 255 60

5 chemische industrie 1 2

6 hout- en meubelindustrie 14 65

7 kledingindustrie 2 20

8 rubber- en kunststofverwerkende industrie 99 480

9 leerindustrie, oliekledingindustrie 0 0

10 overige delfstoffen 18 110

11 metaalproductieindustrie 117 201

12 machineindustrie 11 17

13 zee-/binnenvaart 350 1156

14 papier- en papierwarenindustrie 0 0

15 textielindustrie 26 127

16 openbare nutsbedrijven 15 39

17 voedings- en genotmiddelenindustrie 238 204

18 landbouw / tuinbouw 50 22

19 visserij 63 693

20 detailhandel 513 91

21 transportmiddelenindustrie 34 64

22 bankwezen 81 156

23 verzekeringswezen 7 10

24 zakelijke dienstverlening 830 91

25 onderwijs 0 0

26 gezondheids- en veterinaire diensten 0 0

27 overige dienstverlenende partijen 302 78

28 vrije beroepen 0 0

29 huiselijke diensten 115 282

30 bedrijfs- en werkn.org. Researchinst. 1 0

31 sociaal-culturele en culturele instellingen 60 0

32 openbaar bestuur 300 158

33 religieuze organisaties 11 117
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en 99 medewerkers; terwijl verder nog 20 bedrijven tussen de 10 en 49 medewerkers in dienst hadden. De 

visverwerkende bedrijven kunnen tot de laatste categorie worden gerekend.  

De geleidelijk toenemende welvaart vanaf circa 1970 lokte steeds meer toeristen naar de Waddeneilanden. 

Omdat de veerboot naar Vlieland en Terschelling vanuit Harlingen vertrekt, kon de stad meer en meer profiteren 

van de aanwezigheid van de toeristen. Hierdoor wist Harlingen zich in toenemende mate te profileren in de 

toeristische sector. Zo werd historisch Harlingen vanaf de jaren tachtig landelijk, toen de belangstelling naar 

zeezeilen groeide, als thuishaven voor de zeilvaart ontdekt. Veel particuliere zeejachten en de zogenaamde 

Bruine Vloot van oude typen zeilschepen, kozen hiervoor. In het bijzonder gebruikten de zeejachten de 

Noorderhaven en de Voorhaven voor dit doel. Hoewel de stad behoorlijk te lijden had van de economische 

terugval in het begin van de jaren negentig, bleef voor veel Harlingers toch de werkgelegenheid bestaan omdat 

ze werkzaam waren in de toeristische sector. In een poging om toch meer werkgelegenheid voor de stad te 

creëren, probeerde het college van B & W onder leiding van burgemeester Arhlman de havenactiviteiten van 

Harlingen te vergroten. Hierbij probeerde het college in eerste instantie om een buitendijkse haven te realiseren. 

Protesten uit de hoek van de natuurbescherming, in het bijzonder van de Waddenzeevereniging, een vereniging 

die de instandhouding van de Waddenzee nastreeft, bewerkstelligden dat het plan voor een buitendijkse haven 

niet doorging. Het college van B & W kreeg toch zijn gewenste haven want er werd overeengekomen dat deze 

binnendijks mocht worden gerealiseerd. In 2001 werd begonnen met het bouwen van deze haven die in feite een 

binnendijkse uitbreiding in Noordoostelijke richting betreft van de Nieuwe Vissershaven.  

Hoe de bedrijvigheid zich ten opzichte van 1960 (zie tabel 15) ontwikkelde, tonen de concentratiegetallen voor 

1985 (tabel 16). Het blijkt dat de bedrijvigheid in Harlingen nog met 7 bedrijfstakken bovenmatig presteerde. Dit 

waren de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie, de rubber- en kunststofverwerkende industrie, zee- en 

binnenvaart, voedings- en genotmiddelen, visserij en huiselijke diensten.  

De belangrijkste bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie in 1985 vormde de firma Haitsma, met ruim 100 

medewerkers, aan de Kanaalweg 14. Deze was ontstaan uit de dakpannenfabriek aan de Oude Trekvaart van Van 

Hulst (Jong, 1998). Rond 1990 had Haitsma een terrein van circa 3 hectare voor zijn bedrijf ter beschikking. Dit 

gebied werd begrensd door de Nieuwe Rijksweg, de tuinen van de aan de Kanaalweg aanwezige woonhuizen en 

de gedempte Oude Trekvaart. Haitsma verkocht het bedrijf in 1995 aan de fa. Spaansen Beton.  

In 1983 vestigde zich weer een tegelfabriek in de stad. Toen vroeg H.S. Oswald een hinderwetvergunning aan 

voor de oprichting van een aardewerk- en tegelfabriek in het perceel Voorstraat 84. In de inrichting werden van 

klei aardewerktegeltjes gemaakt.  

De rubber- en kunststofverwerkende industrie behield net als 1960 een hoge concentratiegetal, 437 in 1960 tegen 

480 in 1985. Dit was echter niet voor dezelfde bedrijfsactiviteit. In 1960 was de Delftse Rubber Industrie (DRI) 

er de oorzaak van dat deze waarde hoog was. De komst van het kunststofverwerkende bedrijf Flexoplast naar 

Harlingen in 1967 zorgde er voor dat de waarde in 1985 hoog bleef (480).  

De betrokkenheid bij zee- en binnenvaart bleef onverkort hoog, met een concentratiegetal 1156, wat voor een 

zeehavenstad niet verwonderlijk is.  

De voedings- en genotmiddelenbedrijvigheid scoorden weer boven de 200. Dit was toe te schrijven aan de voor-

malige suikerwerkfabriek Frisia en een broodfabriek. Het oorspronkelijke bedrijf Frisia Suikerwerken van 1920 

werd in 1994 ingelijfd bij de fa. Astra Faam, die op haar beurt werd overgenomen door de Britse firma Cadway 

in 2001. Frisia Suikerwerken was tot in de jaren zeventig gevestigd in de oude stadskern van de stad. Bij een 

herziening van de ruimtelijke indeling van de stadskern, verhuisde het bedrijf naar het industrieterrein Hermes. 

Het bedrijf aan de Hermesweg 4 had in 1985 circa 150 medewerkers. Het bedrijf is nog op dezelfde locatie 

aanwezig.  

Evenals in 1960 liet de visserijbedrijvigheid in 1985 in Harlingen een hoog concentratiegetal zien ( 693). 

De aanleg van de nieuwe Vissershaven aan de Noordzijde en de daaraan gekoppelde goed geoutilleerde 

visveiling ‘Insula’ in 1969 droegen er toe bij dat veel van de in de Noordzee gevangen vis in Harlingen werd 

geveild. Waren de visverwerkende bedrijven in eerste instantie aan de Zuiderhaven gevestigd, na de aanleg van 

de Nieuwe Vissershaven verplaatsten deze activiteiten zich naar deze nieuwe haven. Vanaf 1958-1986 vestigde 

zich daar een dertiental visverwerkende bedrijven. Veel Urker vissers gebruikten Harlingen ook als laad- en 

losplaats waarna ze hun vis overwegend op Urk zelf veilden. In 2005 is de visserij nog steeds een belangrijke 

bedrijfstak voor Harlingen.  

Aan de hand van de concentratiegetallen van tabel 16 kan een aantal opmerkelijke zaken worden geconstateerd. 

Zo was er een daling van de bouwnijverheid ten opzichte van die van 1960. Deze terugval is vermoedelijk toe te 

schrijven aan de minder economisch gunstige periode die duurde van de jaren tachtig tot begin jaren negentig. In 

dergelijke perioden zijn ondernemers geneigd te bezuinigen op bouwactiviteiten. 

De keuze van particuliere zeejachten en de Bruine Vaart om Harlingen als hun thuisbasis te kiezen, had tot 

gevolg dat bedrijven als jachtbouwers, scheepstimmerbedrijven en kleine scheepswerven zich ook in de buurt 

vestigden. Bijlage 2 laat dit duidelijk zien. In Harlingen vestigden zich in de periode 1970-2000 11 scheeps-

werven, 4 scheepsmotorenbedrijven en 7 metaaloppervlaktebedrijven. De meeste van deze bedrijven kwamen op 

het in de jaren negentig aangelegde industrieterrein, gelegen aan het Van Harinxmakanaal ten oosten van de 
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Rijksweg van Harlingen naar Leeuwarden. Het betrof meestal kleinere bedrijven met maximaal 5-10 medewer-

kers. In de metaalbedrijvigheid diende zich nog een grote verandering aan. De grote werf scheepswerf  

‘Welgelegen’ (onderzoeksgeval 28) verhuisde naar een locatie aan de Nieuwe Vissershaven. Het bedrijf, dat zijn 

naam veranderde in ‘Frisian Shipyards’ bouwde op die locatie een scheepswerf met de mogelijkheid om sche-

pen tot circa 1000 ton inpandig te bouwen. De economische terugval van de Europese scheepsbouw eind jaren 

negentig tot in het begin van de 21
e
 eeuw, liet het bedrijf niet onberoerd. Om te overleven werd het overgenomen 

door een consortium van overwegend Friese bedrijven. Door deze transactie bleef de wat grotere scheepsbouw 

behouden voor Harlingen. Behalve Frisian Shipyard waren in deze periode in Harlingen nog de scheepswerf 

‘Harlingen’ en de onderhoudswerf voor baggerschepen van Kooijman aanwezig (zie voor een uitvoerige 

bespreking van deze bedrijven hoofdstuk 7 of bijlage 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 31 De werkgelegenheidgetallen van Harlingen in 1992, 1995, 2000 en 2003  
 

Figuur 31 laat zien dat de werkgelegenheid van bedrijfstak 2 (combinatie van delfstoffen en industrie) fors 

afnam en dat de werkgelegenheid van bedrijfstak 7 (overige dienstverlening) sterk, circa 150 medewerkers, 

groeide. Dit beeld komt overeen met de ontwikkeling die zich ook landelijk voordeed.  

 

Concluderend 

Uit de inventarisatie van de bedrijvigheid komt naar voren dat Harlingen in de 19
e
 en ook nog in het begin van 

de 20
e
 eeuw een belangrijke industrie- en handelsstad was in Nederland. Door de ondiepe Waddenzee werd 

Harlingen onbereikbaar voor de in die tijd steeds groter wordende metalen schepen. Omdat de overgang van 

houten naar ijzeren schepen in Harlingen niet voortvarend werd opgepakt verloor de bedrijvigheid terrein aan 

andere gebieden. Zo kwam er in toenemende mate concurrentie van havensteden in Noord-Nederland, zoals 

Delfzijl. Bovendien was er vanaf ongeveer 1925, de opkomst van gemotoriseerd transport dat een extra impuls 

kreeg door de totstandkoming in 1932 van de Afsluitdijk. Hierdoor werden in toenemende mate goederen vanuit 

Friesland via de weg getransporteerd naar Noord-Holland. De grotendeels op de zeevaart en de handel gerichte 

bedrijvigheid van Harlingen viel door deze ontwikkeling in de jaren dertig sterk terug. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog verscheen er weer nieuw elan onder invloed van de opkomende visserij. De wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog zorgde ook voor werk. Mede door de opkomst van de visserij en de daaruit 

voortvloeiende vraag naar vissersschepen, kon ook de bedrijfstak metaal weer opbloeien. De vestiging van een 

aantal specialistische bedrijven als een suikerwerken-, een rubber- en een kunststofverwerkingsfabriek droeg er 
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(reeks 3) en 2003(reeks 4)) 
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toe bij dat in Harlingen rond 1970 de werkgelegenheid weer op peil kwam. Qua economische groei bleef de stad 

achter bij Friese gemeenten als Sneek, Drachten en Heerenveen. De geleidelijk groeiende welvaart vanaf circa 

1970 maakte het mogelijk dat Harlingen zich in toenemende mate profileerde op het gebied van toerisme. Zo 

werd historisch Harlingen vanaf de jaren tachtig, toen de belangstelling naar zeezeilen groeide, als thuishaven 

ontdekt voor dit type schepen. Veel particuliere zeejachten en de zogenaamde Bruine Vaart kozen hiervoor. 

Deze ontwikkeling verschafte veel werk in de dienstverlenende sector, aan horeca en winkels. In een poging om 

de werkgelegenheid voor de stad uit te breiden, slaagde het college van B & W er in de havenactiviteiten van 

Harlingen te vergroten. Overeengekomen werd dat Harlingen de Nieuwe Vissershaven mocht uitbreiden in 

noordoostelijke richting. In het kader van dit onderzoek richtten we ons op de vraag hoe we op eenduidige 

manier de door de bedrijvigheid in de periode 1870-2000 veroorzaakte leefomgevinghinder moesten beoordelen. 

We besloten dit met actuele criteria te doen, omdat de hedendaagse methodieken beter leefomgevinghinder 

bleken vast te kunnen stellen dan beoordelingen uit eerdere perioden Een volgende vraag waarop nog een 

antwoord moest komen was of we de volledige bedrijvigheid van het onderzoeksgebied moesten onderzoeken of 

dat we konden volstaan met een deel ervan. Een in hoofdstuk 5 beschreven globale inventarisatie van de hinder 

van de bedrijvigheid van Harlingen toonde aan dat weinig of geen leefomgevinghinder en daarmee vermoedelijk 

ook de minste bezwaren konden worden verwacht bij de sector diensten. Onder deze sector valt detailhandel als 

hotels, winkeliers, banken, etc. Verondersteld werd dat meer leefomgevinghinder voorkomt bij de sector 

landbouw en de sector nijverheid / industrie. Ervan uitgaande dat het minder zinvol is om alle Harlinger 

bedrijven op bezwaren te onderzoeken, is besloten om de bedrijven voor dit onderzoek met een in § 6.2 uit te 

voeren selectie, vast te stellen.  

 

 

6.2 Selectie van de te onderzoeken bedrijfstakken en onderzoeksgevallen 
In § 6.1 is vastgesteld dat het niet zinvol is om de volledige bedrijvigheid van Harlingen op ingediende bezwaren 

te onderzoeken. Er kan met een selectie worden volstaan. Bovendien is geconstateerd dat het vaststellen van 

leefomgevinghinder het best met behulp van actuele criteria kan geschieden omdat die meer omvatten en 

bovendien de bezwaren uit de tijd zelf incorporeren. In deze paragraaf wordt beschreven welke instrumenten 

voor de selectie zijn gekozen, terwijl ook wordt toegelicht hoe de selectie is uitgevoerd. Deze paragraaf wordt 

ook gebruikt om de selectie van de onderzoeksgevallen uit de bedrijfstakken te beschrijven.  

 

Algemeen 
De selectie heeft als doel om bedrijven uit het onderzoeksgebied in de onderzoeksperiode te benoemen, waar-

van de kans groot is dat daartegen bezwaren over leefomgevinghinder werden ingediend. Als uitgangspunt van 

de selectie wordt de in bijlage 7 genoemde bedrijvigheid genomen. Omdat is vastgesteld dat de bedrijvigheid 

met actuele criteria wordt beoordeeld, wordt bij de selectie gebruik gemaakt van hedendaagse selectie-instru-

menten. Omdat de bedrijvigheid op dezelfde wijze wordt beoordeeld wordt een eenduidig beeld gekregen van de 

door de bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder.  

De gebruikte selectiemiddelen ( 3 toetsingsinstrumenten) worden toegelicht met katerns, terwijl de voortgang 

van de selectie stapsgewijs wordt verduidelijkt met tabellen. De na de toetsing overblijvende bedrijfstakken 

worden per bedrijfstak verdeeld over diverse categorieën, waarbij rekening is gehouden met de periode waarin 

de bedrijfsactiviteiten plaatsvonden. Uit deze bedrijfstakken worden tenslotte de bedrijven geselecteerd die 

verder worden onderzocht. In figuur 32wordt de selectie procesmatig weergegeven.  

 

Stapsgewijze toelichting op de selectie van de bedrijfstakken 

 

Stap 1 
Het doel van stap 1 is om een lijst van de bedrijvigheid van Harlingen van 1870-2000 te krijgen, die als basis kan 

dienen voor de volgende stappen van de selectie. In bijlage 7.1 is de bedrijvigheid van Harlingen voor een 

zevental peiljaren weergegeven aan de hand van beroeps- en volkstellingen. De bedrijvigheid is daarbij 

ingedeeld in de sectoren, landbouw, nijverheid / industrie en diensten. Om de selectie te kunnen bewerkstelligen 

dienen de onder de drie sectoren vallende bedrijfsactiviteiten te verder worden onderverdeeld op 

bedrijfstakniveau. In dit verband is er voor gekozen om bij de beschrijving van de bedrijfstakken aan te sluiten 

bij de standaardbedrijfsindeling van bedrijfsactiviteiten die wordt gebruikt door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS, 1947). Omdat in dit onderzoek ook de leefomgevinghinder van historische bedrijfstakken wordt 

beoordeeld moeten deze ook worden ingepast. Voor deze historische bedrijfstakken wordt gebruik gemaakt van 

de codering van de universele bedrijfsindeling (Ministerie VROM, 2001a). De universele bedrijfsindeling (UBI-

model) wordt toegelicht in katern 28. Het resultaat van stap 1 van de selectie is een lijst waarop de bedrijvigheid 

op bedrijfstakniveau van Harlingen is weergegeven van de onderzoeksperiode 1870-2000. De lijst van de locale 

bedrijvigheid is weergegeven in de eerste kolommen van tabel 17.  
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Stap2 

Stap 2 beoogt een aantal bedrijfstakken te selecteren. Omdat het onderzoek gericht is op bezwaren van 

omwonenden, is naar die bedrijvigheid gezocht die leefomgevinghinder, zoals aangegeven in § 2.2, 

veroorzaakte. Omdat de selectie de betreffende bedrijvigheid qua verschillende vormen van leefomgevinghinder 

moet kunnen inkaderen, is naar een pakket van toetsingsinstrumenten gezocht. De volgende drie hedendaagse 

instrumenten, die samen de lokale bedrijvigheid op risico voor leefomgevinghinder evalueren, komen hiervoor in 

aanmerking: 

 

 

Stap 1 

 

 

 

 

 

Stap 2 

 

 

 

 
 

 

Stap 3 

 

 

 

Stap 4 

 

 

 

 

Inventarisatie 

Bedrijvigheid op basis van bijlage 7 

 Selectie van de onderzoeksgevallen uit de bedrijven per categorie per bedrijfstak  

  aan de hand van het provinciaal Historisch Bodembestand  

       Selectie 

 Toetsingsinstrument 1  

Milieuzonering 
    

 Toetsingsinstrument 2  

UBI- model 
I

 Toetsingsinstrument 3  

Toetsing op de WVO 
 

Onderzoeksbestand 

 

   Praktische selectie van de onderzoeksgevallen 

    

Indeling onderzoeksbestand in categorieën en toedeling van bedrijven per categorie 

 

 Bedrijfstak 

Categorie I 
 

 Bedrijfstak 

Categorie II 
 

 Bedrijfstak 

Categorie III 
 

 Bedrijfstak 

Categorie IV  
 

 Bedrijfstak 

Categorie V 

  

 

 

Figuur 32   Schema van de selectie van de onderzoeksgevallen  
 

 

1. Categorie-indeling van milieuhinderlijke bedrijven op grond van milieuzonering (Peters, 1999); 

Hierbij wordt de bedrijvigheid geclassificeerd op leefomgevinghinder met betrekking tot geur, geluid en 

stof.  

2. Het UBI-model; inschatting van mogelijk risico op bodemverontreiniging (VROM, 2001a); 

Hiermee wordt nagegaan of en in welke mate bedrijven bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.  

3. Globale beoordelingslijst op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Hunze & Aa, 2001). 

Hierbij wordt bekeken in hoeverre bedrijven het oppervlaktewater kunnen verontreinigen. 

 

De drie toetsingsinstrumenten worden achtereenvolgens toegelicht. Vervolgens worden de bedrijfstakken van de 

bedrijvigheid van Harlingen beoordeeld aan de hand van de drie toetsingsinstrumenten. Het resultaat van elke 

toetsing wordt in een tabel weergegeven.  
 

 

Toetsingsinstrument 1 (stap2) 
 

Categorie-indeling van milieuhinderlijke bedrijven op grond van milieuzonering  

Met toetsingsinstrument 1 kan de te verwachten leefomgevinghinder van bedrijfstakken worden geschat. De 

score verschaft een indruk van de kans op leefomgevinghinder.  
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In tabel 17 zijn de scores en de categorietoedeling volgens de milieuzonering van de bedrijvigheid (zie voor 

toelichting katern 28) in het onderzoeksgebied weergegeven. De bedrijfstakken van Harlingen zijn beoordeeld 

qua risico voor geur, stof en geluid. De bedrijfstakken zijn op basis van de categoriescore van boven naar bene-

den oplopend gerangschikt. Bedrijfstakken met een categoriescore hoger dan 3 zijn in het onderzoeksbestand 

(tabel 20) opgenomen. 

 

 

 

 
 

 

Toetsingsinstrument 1 (Categorie-indeling volgens milieuzonering voor bedrijven). 

  
Ruimte is een schaars goed in Nederland, terwijl tegelijkertijd steeds hogere eisen worden gesteld aan de 

kwaliteit van de beschikbare ruimte voor wonen, werken, recreëren en natuur. Een belangrijke factor voor het 

behouden en voor sommige gebieden verbeteren van de leefkwaliteit is een goede afstemming tussen 

bedrijvigheid, wonen, recreëren en natuur. Bij de indeling van de ruimte moet daarom rekening worden 

gehouden met de mate van leefomgevinghinder die de bedrijvigheid kan veroorzaken. Onderlinge weging van 

ruimtelijke functies noemt men ook wel milieuzonering (Peters, 1999).  

Milieuzonering heeft de volgende drie doelen: 

• Inperking van hinder voor gevoelige functies;  

• Bedrijven de zekerheid te kunnen bieden dat ze op de gekozen locaties hun activiteiten kunnen blijven 

uitoefenen; 

• Streven naar een intensief en doelmatig ruimtegebrek. 

 

Dit afwegingsinstrument wordt gebruikt bij instellingen, overheden of adviesbureaus en overige organen, die 

betrokken zijn bij de ruimtelijke indeling en het verstrekken van milieuvergunningen. 

Om milieuzonering in de praktijk mogelijk te maken, worden de bedrijfstakken weergegeven in de vorm van de 

Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codering) gekoppeld aan mogelijke op ervaringscijfers gebaseerde 

leefomgevinghinder van een betreffende nijverheid.  

Het risico van een milieuaspect voor een bedrijfstak wordt uitgedrukt in de vorm van de toegestane afstand tot 

de dichtstbijzijnde bebouwing in meters.  

 

Categorie 1;  grootste afstand  0 tot 10m; 

Categorie 2;  grootste afstand  30m; 

Categorie 3;  grootste afstand  50 of 100m; 

Categorie 4;  grootste afstand  200 of 300m; 

Categorie 5;  grootste afstand  500,700 of 1000m; 

Categorie 6;  grootste afstand  1.500m. 

 

In dit verband worden de bedrijfstakken beoordeeld op het risico van geur, stof, geluid en verkeer. De hoogste 

score bepaalt meteen de categorie-indeling.  

Hieronder wordt een drietal bedrijfstakken weergegeven met de toegedeelde score (Peters, 1999).  

 

Bedrijfstakken      Geur      Stof      Geluid Hoogste score Categorie 

Exportslagerijen  200   0  100  100 3 

Aardewerkfabrieken    30  50  200  200 4 

Gasfabrieken 1000 700 1000 1000 5 

 

[Katern 28] 
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Tabel 17 Toetsing op instrument 1 
  Categorie-indeling bedrijfstakken in het onderzoeksgebied in de periode 1870-2000 volgens  

  Bedrijven en milieuzonering (Peters,1999) 

 

Tabel 17 laat zien dat 24 van de 49 bedrijfstakken door toetsingsinstrument 1 als minder relevant voor verder 

onderzoek worden aangemerkt.  
 

Toetsingsinstrument 2 (stap2) 
Toepassing van het UBI-model op de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied 

Het UBI-model is ontwikkeld om van een bedrijfstak te kunnen beoordelen of deze bodemverontreiniging kan 

veroorzaken (zie ook katern 28) Vooral immobiele stoffen zoals zware metalen en een aantal complexe orga-

nische stoffen als polycyclische aromaten (teer- en bitumenachtige stoffen) vormen een probleem als deze in de 

bodem terechtkomen. Door de eigenschappen van deze stoffen zijn deze moeilijk te verwijderen. Het UBI-model 

Nr. SBI Bedrijfstakken Geur Stof Geluid Score Categorie

0125/0143 Kwekerij/vlasbewerkingen 30 10 30 30 2

142 Agrarische loonbedrijven 30 10 50 50 2

2241 Zakkenstempelfabrieken 10 0 50 50 2

2911 Kunstmesthandel 30 30 50 50 2

3951 Sociale werkplaatsen 50 50 50 50 2

6147/6347 Brandstoffenhandel (vloeibaar) 50 0 50 50 2

6821 Autoreparatiebedrijven 50 30 50 50 2

6831 Fietsenreparatiebedrijven 30 30 50 50 2

2060 Sigarenfabriek 100 30 100 100 3

2080 Broodbakkerijen 100 30 100 100 3

2500 mast-, blok-, en pompmakerijen 50 30 100 100 3

6291 Ijzerschroothandel 50 50 100 100 3

6299 Afvalstoffengroothandel 50 50 100 100 3

6631 Benzineservicestations 50 50 100 100 3

6675 Chemicaliënopslagen 50 50 100 100 3

7231 Transportbedrijven 0 10 100 100 3

7331 Laad-,los- en overslagbedrijf 0 10 100 100 3

2133 Azijnzuurfabrieken 100 0 100 100 3

2710/2711 Drukkerijen 30 0 100 100 3

2951/3130 Bedrijven met klein chemie 100 0 50 100 3

5117 Timmerwerkplaatsen/schilderbedr. 0 30 100 100 3

9831 Strijkwasinrichtingen 30 0 50 50 3

1203 Aardgaswinning 50 0 100 100 3

3487 Smederij/koperslagerijen 50 30 200 200 3

3110 Rubberindustrie 200 30 50 200 4

2011 Exportslagerijen /Slachthuizen 200 0 100 200 4

2017 Darmenwasserijen 300 0 100 300 4

2021/2023 Zuivel/ijsfabrieken 50 0 300 300 4

2939 Visrokerijen 300 0 50 300 4

2061 Oliezuiveringsfabrieken 200 0 100 200 4

2142 Distilleerderijen 300 30 200 300 4

2251/2274 Textiel/mattenfabrieken 100 30 300 300 4

2293 Touwslagerijen 100 30 300 300 4

2411/2412 Huidenbedrijven 300 0 100 300 4

2500/2571 Houtbewerking/meubelfabr. 200 30 50 200 4

2971 Zeepziederijen 300 100 200 300 4

3211 Steen- en dakpannenfabrieken 50 200 200 200 4

3571 Stoomwerktuigenfabriek 50 50 300 300 4

3493/3495 Metaaloppervlaktebedrijven 50 30 300 300 4

3511/3598 Machinefabrieken 50 30 300 300 4

6146/6147 Steenkolenoverslagen 50 300 300 300 4

9813 Vuilstortplaatsen 300 300 300 300 4

3130 Kunststoffabrieken 700 0 100 700 5

1421 Zoutwinningsbedrijven 50 10 500 500 5

2016 Vetsmelterijen 700 0 100 700 5

2032 Visbewerkingsfabrieken 700 100 200 700 5

2092 Suikerwerkfabriek 1000 200 700 1000 5

3221/3251 Tegel/betonfabrieken 30 300 500 500 5

3241 Kalkbranderijen 50 500 300 500 5

3740/3741 Scheepswerven 100 100 500 500 5

4021 Gasfabrieken 1000 700 1000 1000 5

2821 Teer- en pekkokerijen 1500 100 500 1500 6
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is zo ontwikkeld dat het risico voor bodemverontreiniging kan worden vastgesteld. Van de bedrijfstakken van 

het onderzoeksgebied is met behulp van het UBI-model de zogenaamde NSX-score berekend en de UBI-klasse 

bepaald. De resultaten op basis van het UBI-model voor alle bedrijfstakken van Harlingen zijn in tabel 18 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 18 zijn de in het onderzoeksgebied gevestigde bedrijfstakken op basis van het bodemrisico van boven 

naar beneden gerangschikt. Dit gebeurde met behulp van de, in het UBI-model aanwezige, kennisdatabank. In 

deze kennisdatabank zijn op bedrijfstakniveau de bij de processen gebruikte stoffen opgenomen.  

 

Toetsingsinstrument 2  (De UBI-kennisdatabank annex UBI-model (Uniforme Bron Indeling = UBI)  

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu 

(VROM) hebben in 2001 opdracht gegeven om het UBI-model voor de inschatting van mogelijk risico met 

betrekking tot bodemverontreiniging te ontwikkelen. De in een bedrijfstak gebruikte stoffen geven een indicatie van 

de leefomgevinghinder van de bedrijvigheid voor de directe leefomgeving. Stoffen met vluchtige eigenschappen 

leiden eerder tot bezwaren dan die met inertere eigenschappen. Immobiele stoffen zoals zware metalen 

veroorzaken geen overlast voor de leefomgeving maar vormen wel een probleem als deze in de bodem 

terechtkomen, omdat deze daar moeilijk uit te verwijderen zijn. Kennis van de gebruikte stoffen zelf zegt niets over 

de schaal waarop deze vrijkomen. Het vrijkomen en lekken naar de bodem wordt mede bepaald door de mate 

waarin de stoffen worden gebruikt bij een specifiek bedrijfsproces en de schaalgrootte van de betreffende 

nijverheid. (Dijkstra, 1994). Zoals hiervoor al werd opgemerkt, was de bedrijvigheid in de 19e eeuw overwegend 

kleinschalig. In het kader van het UBI-model is een berekeningsmethode ontwikkeld om het risico van de 

verschillende nijverheden onderling te kunnen vergelijken. Bij deze berekeningsmethodiek wordt teruggevallen op 

een eveneens in het kader van de UBI-code ontwikkelde kennisdatabank waarin aan alle UBI’s, karakterisering 

van bedrijfsvormen zoals de SBI-codering, die stoffen zijn gekoppeld, die normaal gesproken in de betreffende 

activiteit worden gebruikt en een risico vormen. Hoewel de weging in eerste instantie is bedoeld om het risico van 

bedrijfsprocessen voor bodemverontreiniging in te kunnen schatten, biedt deze methode tevens de mogelijkheid om 

de verschillende bedrijfstakken onderling te kunnen vergelijken.  

Risico-status bedrijvigheid Status verontreiniging 

potentieel verontreinigde locatie Vermoeden van verontreiniging 

potentieel ernstige locatie Sterk vermoeden van verontreiniging  

potentieel ernstige en urgente locatie Significant vermoeden van verontreiniging  

 

Schema risicostatus bedrijvigheid status verontreiniging  
De weging vindt plaats op basis van het principe ‘Risico = toxiciteit * trefkans’ en waarbij stofeigenschappen van 

de bij een bedrijfstak gebruikte stoffen van belang zijn. Dit houdt in dat het risico toeneemt als de toxiciteit hoger 

wordt of als meer toxische stoffen kunnen worden aangetroffen. De meest gebruikte stof weegt bij de beoordeling 

van het UBI-model dan ook het zwaarst. Dit gebeurt door deze stof als de dominante stof te selecteren.  

De omvang en de wijze waarop stoffen in een proces worden gebruikt hangen af van het soort bedrijf. Zo wordt de 

rol van een stof in het productieproces bepaald door of het een kostbaar eindproduct, afvalproduct of een hulpstof 

is. Omdat dit bij de schatting van de grootte van de mogelijke bodemverontreiniging van belang is, is per bedrijf-

soort daartoe een waarde ‘G’ aan de berekening toegevoegd.  

De score wordt uitgedrukt in een willekeurige vergelijkingswaarde NSX. (NSX (Nakken Sommatie X=Quotiënt). 

Nakken is de onderzoeker die betrokken was bij de totstandkoming van het UBI-model. Met de dimensieloze NSX-

waarde kan men bedrijfstakken onderling vergelijken. Omdat de uitkomsten van de NSX in principe waarden 

betreffen, moeten deze worden omgezet in termen van daadwerkelijk risico. In tabel 16 is weergegeven hoe NSX-

scores worden omgezet in risicoklassen (K).  

 

NSX score Risico-omschrijving Klasse ( K ) 

< 1 Potentieel verontreinigd 1 

9 - > 1 Potentieel verontreinigd 2 

49 – < 10 Potentieel verontreinigd 3 

99 - <50 Potentieel verontreinigd 4 

199 - <100 Potentieel ernstig verontreinigd 5 

299 - <200 Potentieel ernstig verontreinigd 6 

499 - <300 Potentieel ernstig en urgent verontreinigd 7 

999 - <500 Potentieel ernstig en urgent verontreinigd 8 

 

[Katern 29] 
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Tabel 18   Toetsing op instrument 2 
Toetsing en rangschikking op bodemverontreiniging van de Harlinger bedrijvigheid aan de hand van 

het UBI-model.  

Legenda:   UBI-code = code in overeenstemming met UBI-codering  

                      G     = door de G-waarde wordt per nijverheidsvorm stoffenaspecten gewogen;  

       omvang van gebruikte stoffen, aard van de stoffen in het productieproces en    

       de kans op emissie van de stoffen naar de  bodem  

       NSX   = berekende waarde via berekening per nijverheidsvorm (zie voor verklaring NSX 

      Katern 29) 

         K       = klasse; bepaald op basis van NSX-score  
Sel.v.T.17     = reeds geselecteerd in tabel 17, 0 = niet opgenomen en 1= wel opgenomen  

 

UBI-code Bedrijfstakken NSX G K Sel.v.T.17

366310 Sociale werkplaatsen 0,982 150 1 0

45420 Timmerwerkplaatsen/schilderbedr. 0,844 5 1 0

152003 Visrokerijen 0,495 5 1 1

241510 Kunstmesthandel 3,452 50 2 0

245111 Zeepziederijen 5,542 50 2 1

22200 Drukkerijen 48,678 300 3 0

112110 Kwekerij/vlasbewerkingen 19 150 3 0

526335 Brandstoffenhandel (vloeibaar) 10,472 50 3 0

501044 Autoreparatiebedrijven 39,038 50 3 0

504000 Fietsenreparatiebedrijven 39.038 5 3 0

160010 Sigarenfabriek 39,538 150 3 0

158100 Broodbakkerijen 10,316 150 3 0

241442 Azijnzuurfabrieken 10,5197 150 3 0

151110 Exportslagerijen /Slachthuizen 16,562 150 3 1

151402 Darmenwasserijen 16,562 150 3 1

144010 Zoutwinningsbedrijven 20,911 500 3 1

152000 Visbewerkingfabrieken 38,429 500 3 1

371000 IJzerschroothandel 32,645 150 3 0

515735 Afvalstoffengroothandel 38,546 5 3 0

515700 Chemicaliënopslagen 36,254 150 3 0

515745 Transportbedrijven 44,854 150 3 0

515735 Laad-,los- & overslagbedr. 46,368 150 3 0

240000 Bedrijven met klein chemie 34,568 150 3 0

154201 Oliezuiveringsfabrieken 20,8966 500 3 1

287504 Smederij/koperslagerijen 50 150 3 0

173030 Zakkenfabrieken 31,5178 500 3 0

155110 Zuivel/ijsfabrieken 97,132 300 4 1

512413 Huidenbedrijven 81,9385 750 4 1

930110 Strijkwasinrichtingen 55,415 500 4 0

159100 Distilleerderijen 76,469 500 4 1

175202 Touwslagerijen 78,971 300 4 1

264001 Steen- en dakpannenfabrieken 60,518 500 4 1

265100 Tegel/betonfabrieken 147,789 500 4 1

265202 Kalkbranderijen 98,858 500 4 1

141210 Agrarische loonbedrijven 100,457 750 5 1

631233 Steenkolenoverslagen 174,467 750 5 1

175101 Textiel/mattenfabrieken 193,744 1000 5 1

151102 Vetsmelterijen 121,291 500 5 1

241611 Kunststoffabrieken 168,184 500 5 1

158300 Suikerwerkfabriek 142,855 1000 5 1

351700 Mast-, blok-, en pompmakerijen 217,642 500 5 1

283010 Stoomwerktuigenfabriek 227,613 750 6 1

251300 Rubberindustrie 201,352 750 6 1

900023 Vuilstortplaatsen 280,308 1000 6 1

201012 Houtbewerking/meubelfabr. 395,535 750 7 1

144010 Metaaloppervlaktebedrijven 331,816 500 7 1

29000 Machinefabrieken 331,816 500 7 1

351101 Scheepswerven 423,919 1000 8 1

40040 Gasfabrieken 439,361 1000 8 1

231021 Teer- en pekkokerijen 437,254 1000 8 1

30
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De toelichting op het UBI-model laat zien dat bedrijvigheid met een score groter dan klasse 4 qua risico op 

bodemverontreiniging wordt omschreven als potentieel ernstig vervuild. Gelet op de overlap wordt daarom de 

lokale bedrijvigheid van tabel 18 met een UBI-score hoger dan klasse 3 in tabel 20 aan het onderzoeksbestand 

toegevoegd. Aan de volgens tabel 17, 25 geselecteerde bedrijfstakken, moesten er op basis van tabel 18, nog 5 

(in totaal dus 30) toegevoegd worden.  
 

Toetsingsinstrument 3 (stap2) 

Globale beoordelingslijst op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) 

Op basis van deze beoordelingslijst kan worden bepaald of een bedrijf een vergunning in het kader van de 

Wetverontreiniging oppervlaktewateren (WVO) nodig heeft. Deze lijst wordt gebruikt door het Waterschap 

Hunze en Aa in de provincie Groningen. In onderstaande katern 29 wordt de methode van deze beoordeling 

toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19 is gebruikt om de bedrijven van Harlingen al dan niet met terugwerkende kracht te toetsen aan de 

beoordelingslijst van de Algemene Maatregel van Bestuur van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. De 

locale bedrijfstakken, linkerkolom in de tabel 19, zijn getoetst aan het derde en laatste toetsingsinstrument. Op 

basis van deze beoordelingslijst kan worden vastgesteld of een bedrijf een vergunning voor de Wet 

verontreiniging oppervlaktewater (WVO) nodig had (zie katern 30). Aan het onderzoeksbestand (tabel 20) 

hoefden hierna geen extra bedrijfstakken te worden toegevoegd, omdat de betreffende bedrijfstakken al op basis 

van tabellen 17en 18 waren geselecteerd,  

 

 

Toetsingsinstrument 3 (Toetsing in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) 

Deze globale toetsing vindt plaats met behulp van een beoordelingslijst in het kader van de WVO. Op grond van 

deze beoordelingslijst kan worden bepaald of een bedrijf een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren (WVO) nodig heeft. Deze lijst wordt gebruikt door het Waterschap Hunze en Aa in de 

provincie Groningen. De lijst is op basis van een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) voor zowel directe als 

indirecte lozingen onderverdeeld in drie groepen: 

• groep 1 en 2 betreffen bedrijven waarbij de in hun bedrijfsprocessen gebruikte stoffen een risico voor het 

leven in het oppervlaktewater kunnen zijn;  

• groep 3 betreft vooral bedrijven waar stoffen worden verwerkt waarvan bekend is dat deze door het sterk 

zuurstofbindend vermogen een negatief effect op het oppervlaktewater zullen hebben. 

 

AmvB Groep 1: 
a.  (petro-)chemische industrie; 

b.  ertsverwerkende industrie; 

c.  bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken; 

d.  bedrijven die oppervlakken van materialen behandelen; 

e.  verf-, lak- en drukinktfabrieken; 

f.  leerlooierijen; 

g.  bedrijven die hout impregneren; 

h.  vatenwasserijen en tank(auto)cleaningsbedrijven; 

i.  papier- en kartonindustrie. 

 

AmvB Groep 2: 

j.  zeefdrukkerijen; 

k.  fotografische bedrijven die laboratoria hebben met een productiecapaciteit van meer dan 

20.000 m2 papier per jaar, uitgaande van 2500 bedrijfsuren per jaar; 

l.  textielveredelingsbedrijven; 

m.  bedrijven die backinglagen op tapijt aanbrengen; 

n.  algemene, academische en categorale ziekenhuizen; 

o.  geïntegreerde laboratoria die meer dan 10.000 m3 afvalwater per jaar lozen en analytische laboratoria; 

p.  houtreinigingsbedrijven; 

q.  bedrijven die meer dan 1000 personenauto’s per jaar deconserveren; 

r.  motorrevisiebedrijven. 

 

AmvB Groep 3: 

s.  bedrijven die meer dan 500 m3 per etmaal of meer dan 5000 IE (inwoner- equivalenten; parameter voor 

de mate van vervuiling van het oppervlaktewater) lozen. 

[Katern 30] 
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Tabel 19    Toetsing aan instrument 3 
     Toetsing van de in Harlingen in de onderzoeksperiode gevestigde bedrijfstakken  

                   aan de beoordelingslijst AMvB ingevolge de WVO  

 

Het onderzoeksbestand  
Om de lijst met bedrijfstakken na selectiestap 1 op risico op leefomgevinghinder onderling te kunnen 

vergelijken, zijn deze getoetst aan de drie toetsingsinstrumenten. De resultaten van de toetsing werden in tabellen 

17, 18 en 19 weergegeven. Uit het op deze manier tot stand gekomen onderzoeksbestand (tabel 20) is om 

praktische redenen nog een aantal bedrijfstakken verwijderd. Het zijn bedrijfstakken die of, na 1870 niet meer 

bestonden of, een sluimerend bestaan leiden. De redenen voor het verwijderen van een bedrijfstak zijn in de tabel 

weergegeven.  

 

 

Bedrijfstakken Groep I Groep 2 Groep 3 Geen

Kwekerij/vlasbewerkingen X

Agrarische loonbedrijven X

Zakkenstempelfabrieken X

Kunstmesthandel X

Sociale werkplaatsen X

Brandstoffenhandel (vloeibaar) X

Autoreparatiebedrijven X

Fietsenreparatiebedrijven X

IJzerschroothandel X

Afvalstoffengroothandel X

Benzineservicestations X

Chemicaliënopslagen X

Transportbedrijven X

Laad-,los- & overslagbedr. X

Azijnzuurfabrieken X

Drukkerijen X

Bedrijven met klein chemie X

Timmerwerkplaatsen/schilderbedr. X

Strijkwasinrichtingen X

Aardgaswinning X

Exportslagerijen /Slachthuizen X

Darmenwasserijen X

Zuivel/ijsfabrieken X

Visrokerijen X

Kunststofbedrijven X

Oliezuiveringsfabrieken X

Distilleerderijen X

Textiel/mattenfabrieken X

Touwslagerijen X

Huidenbedrijven X

Houtbewerking/meubelfabr. X

Zeepziederijen X

Steen- en dakpannenfabrieken X

Stoomwerktuigenfabriek X

Smederij/koperslagerijen X

Metaaloppervlaktebedrijven X

Machinefabrieken X

Steenkolenoverslagen X

Vuilstortplaatsen X

Zoutwinningsbedrijven X

Vetsmelterijen X

Visbewerkingfabrieken X

Suikerwerkfabriek X

Tegel/betonfabrieken X

Kalkbranderijen X

Scheepswerven X

Gasfabrieken X

Teer- en pekkokerijen X
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Tabel 20  Samenvattend overzicht van de totstandkoming van het onderzoeksbestand 
 

De drie toetsingsinstrumenten 1, 2 en 3 selecteerden respectievelijk 28, 27 en 26 bedrijfstakken. Van deze in 

totaal 52 bedrijfstakken scoorden 15 voor alle drie toetsingsinstrumenten; 12 bedrijfstakken voor twee 

toetsingsinstrumenten; 10 bedrijfstakken scoorden voor één toetsingsinstrument en 15 bedrijfstakken scoorden 

voor geen van de toetsingsinstrumenten. Op basis van tabel 18 kwamen er geen bedrijfstakken bij, maar op basis 

van de praktische randvoorwaarden werden vervolgens zes bedrijfstakken verwijderd. In totaal resteert een 

Nr. Bedrijfstakken Mil. Zon. UBI WVO Onderzoek- Reden waarom afgevallen 

bestand Via de Bedrijf Sluimerend 

Toetsing Gesloten Bestaan

Toets. I Toets. II Toets. III Cum.

1 Kwekerij/vlasbewerkingen 0 0 0 0 0 1

2 Agrarische loonbedrijven 0 1 0 1 0 1

3 Zakkenstempelfabrieken 0 0 0 0 0 1

4 Kunstmesthandel 0 0 0 0 0 1

5 Sociale werkplaatsen 0 0 0 0 0 1

6 Brandstoffenhandel (vloeibaar) 0 0 0 0 0 1

7 Autoreparatiebedrijven 0 1 0 1 0 1

8 Fietsenreparatiebedrijven 0 0 0 0 0 1

9 Sigarenfabriek 0 0 0 0 0 1

10 Broodbakkerijen 0 0 0 0 0 1

11 mast-, blok-, en pompmakerijen 0 1 0 1 0 1

12 IJzerschroothandel 0 0 0 0 0 1

13 Afvalstoffengroothandel 0 0 0 0 0 1

14 Benzineservicestations 0 1 0 1 0 1

15 Chemicaliënopslagen 0 0 1 1 0 1

16 Transportbedrijven 0 0 0 0 0 1

17 Laad-,los & overslagbedr. 0 0 0 0 0 1

18 Azijnzuurfabrieken 0 0 1 1 0 1

19 Drukkerijen 0 1 0 1 0 1

20 Bedrijven met klein chemie 0 0 0 0 0 1

21 Timmerwerkplaatsen/schilderbedr. 0 0 0 0 0 1

22 Strijkwasinrichtingen 0 1 1 2 1

23 Aardgaswinning 0 0 0 0 0 1

24 Smederij/koperslagerijen 0 0 1 1 0 1

25 Rubberindustrie 1 1 0 2 1

26 Exportslagerijen /Slachthuizen 1 0 1 2 1

27 Darmenwasserijen 1 0 1 2 1

28 Zuivel/ijsfabrieken 1 1 1 3 1

29 Visrokerijen 1 0 0 1 1

30 Oliezuiveringsfabrieken 1 0 0 1 0 1

31 Distilleerderijen 1 1 1 3 0 1

32 Textiel/mattenfabrieken 1 1 1 3 1

33 Touwslagerijen 1 1 1 3 1

34 Huidenbedrijven 1 1 1 3 1

35 Houtbewerking/meubelfabr. 1 1 1 3 1

36 Zeepziederijen 1 0 1 2 1

37 Steen- en dakpannenfabrieken 1 1 1 3 1

38 Stoomwerktuigenfabriek 1 1 1 3 1

39 Metaaloppervlaktebedrijven 1 1 1 3 1

40 Machinefabrieken 1 1 1 3 1

41 Steenkolenoverslagen 1 1 0 2 0 1

42 Vuilstortplaatsen 1 1 1 3 1

43 Kunststoffabrieken 1 1 1 3 1

44 Zoutwinningsbedrijven 1 0 1 2 1

45 Vetsmelterijen 1 1 1 3 1

46 Visbewerkingfabrieken 1 0 1 2 1

47 Suikerwerkabriek 1 1 1 3 1

48 Tegel/betonfabrieken 1 1 0 2 1

49 Kalkbranderijen 1 1 0 2 1

50 Scheepswerven 1 1 1 3 1

51 Gasfabrieken 1 1 1 3 1

52 Teer- en pekkokerijen 1 1 1 3 1

28 27 26 81 26 19 1 6
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onderzoeksbestand van 26 bedrijfstakken. De met behulp van de toetsing geselecteerde bedrijfstakken zijn in het 

onderzoeksbestand (tabel 20) weergegeven.  

De geselecteerde bedrijvigheid is vooral te vinden binnen de sectoren landbouw en nijverheid / industrie. In de 

sector landbouw is de visserij als bedrijfstak meegenomen. Binnen de sector nijverheid/industrie werden 9 van 

de 18 bedrijfstakken geselecteerd.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Verdere indeling van het onderzoeksbestand  

Hoe kunnen we het best de geselecteerde bedrijfstakken onderling vergelijken? Het probleem bij historisch 

onderzoek van leefomgevinghinder is dat door de bril van het heden naar historische vormen van hinder wordt 

gekeken. Wat door ons in 2005 als hinderlijk of risicovol wordt gezien, werd vroeger vaak niet als zodanig 

ervaren. In tabel 21 staan de landelijke sociaal-economische trends van de onderzoeksperioden weergegeven. Als 

basis fungeerde § 2.3 waar de onderzoeksperiode op grond van haar economische ontwikkeling in drie 

subperioden werd onderverdeeld.  

 

Periode A, 1870-1920 Periode B, 1920-1970 Periode C, 1970-2000 

- hiërarchische samenleving  

- slechte werk- en leefsituatie 

- strijd door opkomst vakbond 

- geringe acceptatiegraad voor  

   bezwaar maken  

- verzuilde standsgevoelige 

  samenleving 

- betere werk- en leefsituatie 

- grotere rol vakbond 

- ontstaan grote middengroep 

- na W II wederopbouw 

 

- individualisering 

- secularisatie 

- toename welvaart 

- acceptatie milieubeleid 

- ontstaan maatschappelijk 

   overlegmodel 

 

Tabel 21  Typering landelijke trends van de drie perioden van het onderzoek (§ 2.3) 
 

Uit de tabel komen duidelijk de maatschappelijke verschillen van de onderzoeksperiode naar voren. Leefom-

gevinghinder zal door de geconstateerde verschillen per periode anders kunnen worden ervaren (zie ook § 5.3 en  

§ 5.4). Om de onderlinge verschillen in de onderzoeksperiode beter te kunnen accentueren is besloten de 1870-

2000 op te delen in drie subperioden. Hierbij werden dezelfde drie onderzoeksperioden aangehouden die al in  

§ 2.3 en § 3.5 werden toegelicht. Dit betreft de periode A, 1870-1920, periode B, 1920-1970 en periode C, 1970-

2000.  

 

Stap3 (selectie 1) 

Indeling onderzoeksbestand in categorieën en toedeling van bedrijven per categorie 

Stap 3 heeft als doel om de geselecteerde bedrijfstakken van stap 2 in categorieën in te delen. Dit wordt gedaan 

om het onderzoek te vergemakkelijken. Zo is bijvoorbeeld de vleesverwerkende bedrijvigheid tot een categorie 

bijeengevoegd. Dit gebeurde om twee redenen. Ten eerste omdat de vleesverwerkende bedrijvigheid met 

dezelfde grondstoffen werkte, waardoor de kans groot was dat omwonenden met dezelfde problemen te kampen 

hebben gehad. Ten tweede maakt het de beschrijving van de bedrijfsprocessen makkelijker omdat deze zo 

vergelijkbaar zijn dat ze tegelijkertijd kunnen worden beschreven. Bijlage 3 is gebruikt om de beschrijving weer 

te geven van de bedrijfsprocessen per categorie. In deze bijlage wordt per categorie nagegaan welke 

leefomgevinghinder kan worden verwacht per bedrijfstak. 

 

Verdeling in 5 categorieën bedrijfstakken  
De bedrijfstakken van tabel 19 zijn verder onderverdeeld in hieronder weergegeven vijf categorieën. De bedrijfs-

takken zijn bij de indeling verdeeld over de drie subperioden, waarbij de datum van vergunningverlening 

bepalend was.  

 

Korte weergave van totstandkoming onderzoeksbestand binnen stap 2 uit de locale bedrijvigheid van Harlingen met 

de drie toetsingsinstrumenten 1, 2 en 3 

• Locale bedrijfstakken met een milieuzoneringswaarde groter dan categorie 3 zijn uit tabel 17 geselecteerd en in 

het onderzoeksbestand, tabel 20, opgenomen; 

• Met behulp van tabel 18 zijn die bedrijfstakken aan het onderzoeksbestand toegevoegd die nog niet bij tabel 17 

waren geselecteerd maar die wel een UBI-klasse groter dan 3 kregen toegekend; 

• Toetsing aan beoordelingslijst in het kader van de WVO (tabel 19) leerde dat aan het onderzoeksbestand geen 

extra bedrijfstakken meer hoefden te worden toegevoegd, omdat alle bedrijfstakken al op grond van de tabellen 17 

en 18 waren geselecteerd 

• Om praktische redenen zijn bedrijfstakken die na 1870 niet meer in het onderzoeksgebied waren gevestigd of 

sindsdien een sluimerend bestaan leidden, uit het bestand verwijderd; 

• Dit leidde tot het in tabel 20 verkregen onderzoeksbestand. [Katern 31] 
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Categorie I  De vleesverwerkende bedrijfstakken;  

 
Bedrijfstakken Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Exportslagerijen 3  1 

Huidenvellenbloterijen 2 2  

Vetsmelterijen 1 2 1 

Leerfabrieken 1 1  

Subtotaal 7 5 2 

 

Categorie II  De visverwerkende bedrijfstakken;  

 
Bedrijfstakken  Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Visrokerijen 12 1  

Visbewerkingsinrichtingen  1 10 

Visconservenfabrieken   1 

Vismeelfabrieken  2  

Subtotaal 12 4 11 

 

Categorie III  De steenbewerkende bedrijfstakken;  

 
Bedrijfstakken Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Steenfabrieken 5   

Pannen- en strikkenfabrieken  5 1  

Plateelfabrieken 2  1 

Betonwarenfabrieken  1 1 

Kalkfabrieken (ovens) 2 1 1 

Grintbrekers   1 

Subtotaal 14 3 4 

 

Categorie IV  De scheepsbewerkende bedrijfstakken; 

  
Bedrijfstakken Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Jachtwerven   2 

Scheepswerven 1 4 13 

Scheepsmotorenfabrieken  3 1 

Scheepsinstallatiebedrijven  5 1 

Subtotaal 1 12 17 

 

Categorie V  De overige geselecteerde bedrijfstakken. 

 
Bedrijfstakken Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Textielververijen / 

wasinrichtingen  

1 2  

Suikerfabrieken   2 1 

Kunststoffabrieken  1 1 

Rubberbedrijven  2 1 

Koolteerdestillatiebedrijven 1   

Gasfabrieken 1 1  

Houtconserveerbedrijven 1 1  

Cocosmattenfabrieken  2  

Zoutfabrieken 1  1 

Vuilstortplaatsen  1  

Subtotaal 5 12 4 

Totaal van 5 categorieën 39 36 38 

 

 

Stap 4 (selectie)    

Selectie van de onderzoeksgevallen uit de bedrijven per categorie per bedrijfstak aan de hand van het 

provinciaal Historisch Bodembestand  

Het doel van stap 4 is uit de vijf categorieën met bedrijfstakken de te onderzoeken bedrijven te selecteren. 

Hiervoor zijn gegevens op bedrijfsniveau nodig. Voor de vertaling van bedrijfstak naar bedrijf is gebruik 



 109

gemaakt van het provinciaal Historisch Bodembestand (HBB). Het HBB bevat gegevens van de meeste aan de 

locale bedrijven verleende hinderwetvergunningen. Op basis van de hinderwetvergunning konden voor dit 

onderzoek relevante bedrijfsgegevens, zoals de bedrijfstak, het type bedrijf en waar het bedrijf was gevestigd, 

worden teruggevonden. De hinderwetvergunning van het bedrijf was tegelijkertijd de sleutel tot meer gegevens 

omdat deze op grond van de verleende hinderwetvergunning in het archief was opgeslagen. In tabel 22 is het 

resterende deel van de selectie weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bedrijfstakken Aantal  

bedrijven in 

Periode A 

(1870-1920) 

Aantal  

bedrijven in 

Periode B 

(1920-1970) 

Aantal  

bedrijven in 

Periode C 

(1970-2000) 

Van Per. A 

geselecteerd

voor het 

onderzoek 

Van Per. B 

geselecteerd 

voor het 

onderzoek 

Van Per. C 

geselecteerd

voor het 

onderzoek 

Exportslagerijen 3  1 3  1 

Huidenvellenbloterijen 2 2  2 1  

Vetsmelterijen 1 2 1 1 2  

Leerfabrieken 1 1   1  

Visrokerijen 12 1  4 1  

Visbewerkingsinrichtingen  1 10  1 5 

Visconservenfabrieken   1   1 

Vismeelfabrieken  2   2  

Steenfabrieken 5   5   

Pannen- en strikkenfabrieken  5 1  2 1  

Plateelfabrieken 2  1 2  1 

Betonwarenfabrieken  1 1  1 1 

Kalkfabrieken (ovens) 2 1 1 1 1 1 

Grintbrekers   1   1 

Jachtwerven   2   1 

Scheepswerven 1 4 13  3 9 

Scheepsmotorenfabrieken  3 1  2 1 

Scheepsinstallatiebedrijven  5 1  2 1 

Textielververijen / wasinrichtingen  1 2  1 2  

Suikerfabrieken   2 1  2 1 

Kunststoffabrieken  1 1  1 1 

Rubberbedrijven  2 1  2  

Koolteerdestillatiebedrijven 1   1   

Gasfabrieken 1 1  1   

Houtconserveerbedrijven 1 1  1 1  

Cocosmattenfabrieken  2   2  

Zoutfabrieken 1  1 1   

Vuilstortplaatsen  1   1  

Subtotaal  39 36 38 28 29 25 

Totaal   113   82  

 

Tabel 22  Het verschil van de geselecteerde bedrijven per bedrijfstak en per periode ten opzichte 

van het totale aantal bedrijven per bedrijfstak na stap 2 van § 6.3  

Waarom werd gebruik gemaakt van het provinciale Historisch Bodembestand?  
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 ook aan voormalige bedrijfsactiviteiten van de periode 

1850-2000 in de provincie Fryslân. In de huidige gemeente Harlingen zijn 1088 van deze locaties te vinden De 

informatie van de voormalige bedrijfsactiviteiten is verzameld op basis van verleende hinderwetvergunningen en 

dossiers van de Kamer van Koophandel. Het gebruik van 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 volgens de Hinderwet niet alle bedrijven vergunningsplichtig waren, ook een 

aantal andere bedrijven niet in het HBB worden teruggevonden. Zo hoefden kleine landbouwbedrijven en overheids-

instellingen 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 

van 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. 

 [Katern 32] 
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Van de in totaal 113 bedrijven, die binnen deze bedrijfstakken vielen, werden 82 onderzoeksgevallen geselec-

teerd. De 31 bedrijven die afvielen waren, of te kleinschalig of er was te weinig informatie over te vinden. Zo 

vroeg rond 1890 een twaalftal visrokerijen een hinderwetvergunning aan. Van deze bedrijven zijn alleen vier 

bedrijven in dit onderzoek meegenomen die visroken bedrijfsmatig uitvoerden. Van de steenbe- en verwerkende 

bedrijvigheid in 1860 waren weinig gegevens terug te vinden in de archieven, zodat besloten is om niet alle 

bedrijven hiervan te onderzoeken. De lijst met geselecteerde onderzoekslocaties staat weergegeven in bijlage 

4.1. In figuur 33 zijn de locaties weergegeven in het onderzoeksgebied.  

 

 

 

Figuur 33 De 82 onderzoekslocaties geplaatst op de kaart van Harlingen (schaal ca. 1: 40.000) 

 

In onderstaande tabel is per periode de verdeling van het aantal locaties over de onderzoeksperiode 

weergegeven. 

 
 

Categorieën van bedrijfstakken  

 

 

Periode A, 1870-1920 

 

Periode B, 1920-1970 

 

Periode C, 1970-2000 

Vleesverwerkende bedrijfstakken  14 9 1 

Visverwerkende bedrijfstakken 4 3 6 

Kleiverwerkende bedrijfstakken 5 1 4 

Scheepsbewerkende bedrijfstakken  1 6 11 

Overige bedrijfstakken  4 10 3 

Totaal 28 29 25 

 

Tabel 23 De onderzoekslocaties per categorie ingedeeld over de 3 perioden  

 
In tabel 24 is de uitkomst van de selectie weergegeven aan de hand van de gegevens van tabel 11 uit § 5.4. De 

selectie is hierbij weergegeven aan de hand van het aantal medewerkers per bedrijfstak. Er is voor het aantal 
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medewerkers gekozen omdat hierdoor beter inzicht wordt verkregen in de schaal van de mogelijke 

leefomgevinghinder dan die van het aantal vestigingen. Vestigingen verschaffen een minder goed beeld van de 

omvang van de leefomgevinghinder omdat het aantal medewerkers per vestiging teveel kan variëren.  

 

 

Tabel 24  Uitkomst selectie weergegeven op basis van het gemiddelde aantal medewerkers per 

bedrijfstak  
 

De tabel laat zien dat de selectie slechts een beperkt gedeelte van de bedrijvigheid betreft. Het aantal 

medewerkers van de selectie kon worden geschat op basis van bijlage 4.1. In deze bijlage, waarin de geselec-

teerde bedrijven voor het onderzoek zijn weergegeven, is per bedrijf op basis van de vergunning een schatting 

gemaakt van de grootte van het aantal medewerkers.  
 

 

Uitkomst van de selectie op bedrijfstakniveau aan de hand van de gegevens van Tabel 11 (hoofdstuk 5)

Nr. Uitkomst Stap 1 Uitkomst Stap 2 Uitkomst na stappen 3 en 4

Per. A Per. B Per. C Totaal Totaal %

Landbouw Medewerkers 0=niet; 1=geselect.

1 landbouw / tuinbouw 518 0

2 visserij 423 1 18 16 72 106 25

Nijverheid

3 aardolie- / aardgaswinning resp. -exploratie 39 0

4 overige delfstoffen 61 0

5 voedings- en genotmiddelenindustrie 2256 1 161 173 13 347 15

6 textielindustrie 415 1 61 69 130 31

7 kledingindustrie 611 1 37 37 6

8 hout- en meubelindustrie 391 1 7 35 42 11

9 papier- en papierwarenindustrie 7 0

10 grafische industrie (uitgeverijen) 212 0

11 chemische industrie 63 1 43 43 68

12 rubber- en kunststofverwerkende industrie 476 1 48 35 83 17

13 bouwmaterialen- aardewerk- en glasindustrie 761 1 87 7 75 169 22

14 metaalproductie-industrie 653 1 161 84 245 38

15 machine-industrie 276 1 20 20 40 15

16 transportmiddelenindustrie 1014 0

17 instrumenten en optische industrie 6 0

18 overige industrie 181 0

19 openbare nutsbedrijven 173 1 43 43 25

20 bouwnijverheid 2253 0

21 bouwinstallatiebedrijven 253 0

Diensten 

22 groothandel 698 0

23 tussenpersonen in de handel 270 0

24 detailhandel 3165 0

25 hotel, restaurants, cafe's 464 0

26 reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 167 0

27 spoorwegen 160 0

28 wegvervoer 153 0

29 zeevaart 1438 0

30 binnenvaart 777 0

31 hulpbedrijven van het vervoer 392 0

32 communicatiebedrijven 152 0

33 bankwezen 302 0

34 verzekeringswezen 78 0

35 exploitatie van en handel in onroerend goed 139 0

36 zakelijke dienstverlening 507 0

37 verhuur van machines 19 0

38 openbaar bestuur 1110 1 13 13 1

39 religieuze organisaties 92 0

40 onderwijs 1138 0

41 gezondheids- en veterinaire diensten 1157 0

42 maatschappelijke dienstverlening 1966 0

43 sociaal-culturele en culturele instellingen 207 0

44 sport en recreatie 45 0

45 bedrijfs- en werknemersorganisaties, researchinstellingen 3 0

46 overige dienstverlenende partijen 1121 0
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6.3 Samengevat 
Omdat de bezwaren, zoals die in die tijd naar voren zijn gebracht, slechts een gedeelte van de bedrijvigheid 

betreft, werd gebruik gemaakt van een selectie. Deze selectie, die op basis van actuele criteria werd uitgevoerd, 

werd in dit hoofdstuk beschreven en toegelicht. Voordat op de selectie werd ingegaan werd geïnventariseerd hoe 

de bedrijvigheid in Harlingen zich ontwikkelde in de periode 1870-2000. Uit de inventarisatie kwam naar voren 

dat Harlingen in de 19
e
 en ook nog in het begin van de 20

e
 eeuw een belangrijke industrie- en handelsstad was in 

Nederland. In de loop van de 20
e
 eeuw ging het economisch snel bergafwaarts met Harlingen. Dit was te wijten 

aan de ondiepe Waddenzee, maar ook aan de toenemende concurrentie van havensteden in Noord-Nederland en 

de opkomst van gemotoriseerd transport. De op de zeevaart en de handel gerichte bedrijvigheid viel sterk terug. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam er weer nieuw elan, mede door de opkomst van de visserij, terwijl de 

wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog ook zorgde voor veel werk. Door de visserij kon de metaalbedrij-

vigheid ook weer opbloeien. Qua economische groei bleef de stad achter ten opzichte van andere Friese 

gemeenten zoals Sneek, Drachten en Heerenveen. De geleidelijk groeiende welvaart vanaf circa 1970 maakte het 

mogelijk dat Harlingen zich in toenemende mate profileerde op het gebied van toerisme.  

De selectie werd uitgevoerd met selectie-instrumenten. Bepalend bij de keuze van deze instrumenten was dat het 

mogelijk zou zijn om ook bedrijfstakken uit het verleden op leefomgevinghinder te kunnen beoordelen.  

De volgende drie instrumenten werden gekozen; categorie-indeling van milieuhinderlijke bedrijven op grond van 

het risico voor lucht, stof, en geluid; het UBI-model waarmee het risico voor de bodemverontreiniging kon 

worden geschat en een beoordeling op het risico voor oppervlaktewaterverontreiniging. Uit de Harlinger 

bedrijvigheid van het onderzoeksgebied werden vijf categorieën met bedrijfstakken geselecteerd. Van de in 

totaal 113 bedrijven, die onder deze bedrijfstakken vielen werden 82 onderzoekslocaties geselecteerd. Het betrof 

hierbij vooral bedrijvigheid uit de sector nijverheid / industrie. 
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Hoofdstuk 7 Beschrijving van de geselecteerde bedrijvigheid in Harlingen en de veronderstelde 

leefomgevinghinder die deze veroorzaakte in de periode 1870-2000 
In dit hoofdstuk wordt de in §6.5 geselecteerde bedrijvigheid in Harlingen beschreven. Aan de hand van 

milieutechnische beschrijvingen wordt nagegaan welke leefomgevinghinder deze bedrijvigheid veroorzaakte. In 

dit onderzoek wordt de mogelijk veroorzaakte leefomgevinghinder als de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ 

omschreven. Ten eerste wordt er van elke onderzoeksperiode toegelicht waar de geselecteerde bedrijvigheid was 

gevestigd en ten tweede wordt een schatting gemaakt van de hinderaspecten, de ‘veronderstelde leefomgeving-

hinder’ van de geselecteerde bedrijven. Omdat meerdere bedrijven langdurig hebben bestaan of soms nog 

bestaan, is de scheiding tussen de perioden niet altijd strikt aangehouden.  
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Figuur 34  Plaats van het hoofdstuk 7 in het schema van het onderzoek  
 

 

 

7.1 Toelichting op de geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1870-1920 

 

De geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1870-1920  

In § 6.4 is de selectie van de voor dit onderzoek te bestuderen bedrijfstakken beschreven. Bij deze selectie zijn 

de bedrijfstakken in 5 categorieën en drie onderzoeksperioden ingedeeld. In deze paragraaf worden op 

bedrijfsniveau voor de periode A, 1870-1920, de locaties en de mogelijke leefomgevinghinder van de 

geselecteerde bedrijven toegelicht. Bij de beoordeling van de leefomgevinghinder van de bedrijvigheid is 

gebruik gemaakt van § 6.2 en bijlagen 2 en 3. In bijlage 2 is aan de hand van verleende hinderwetvergunningen, 

zoals deze zijn opgenomen in het Historisch Bodembestand, de ontwikkeling van de locale bedrijvigheid 

weergegeven. In bijlage 3 is van elke bedrijfstak, aan de hand van hedendaagse methodieken, beschreven of er  

leefomgevinghinder kan worden verwacht.  

 

Voor periode A, 1870-1920 gaat het om de volgende bedrijfstakken:  

 

 

 

    

     

 

 

 

     

Veronderstelde leefomgevinghin-
der die deze veroorzaakten in de 

periode 1870-2000 (hoofdstuk 7) 
Ervaren leefomgevinghinder 

(hoofdstuk 8) 

    Vergelijking  

     (hoofdstuk 9) 

Wetgevende initiatie-
ven van de overheid 

op het gebied van 

leefomgevinghinder  

(hoofdstuk 4) 

Gedragsaspecten van 
het bezwaar 

(hoofdstuk 5) 

Verkenning en selectie 
van de bedrijvigheid in 

het onderzoeksgebied 

(hoofdstuk 6) 

Beschrijving van de ge-

selecteerde bedrijven in 

Harlingen (hoofdstuk 7) 

 Het onderzoek in perspectief 
                  (hoofdstuk 10)  

  

Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2)  

      (hoofdstuk 1 en 2)  

         Verkenning van het onderzoeksgebied 
                    (hoofdstuk 3) 
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Nr. Bedrijfstakken  Geselecteerde 

categorie 

1. Exportslagerijen I 

2. Huidenvellenbloterijen I 

3. Darmenwasserijen en –zouterijen I 

4. Visrokerijen II 

5. Steenfabrieken III 

6. Pannen- en estrikkenfabriek III 

7. Aardewerkfabrieken III 

8. Koolteerdestillatie V 

9. Gasfabriek V 

10. Zoutziederij V 

 

Tabel 25  De toedeling van de geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1870-1920 over de vijf 

categorieën  
 

 

 

 

 

 

 

Categorie I, de vleesverwerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken; 1, 2 en 3  
Exportslagerijen 

Hoewel er waarschijnlijk sprake was van handel in vee of vleesproducten, de provincie Fryslân was immers van 

oudsher een veeteeltgebied, kwam dit van de periode vóór 1850 niet duidelijk uit de geraadpleegde bronnen naar 

voren. Vanaf 1850 ontwikkelde zich in Harlingen, profiterend van de liberalisering van de wereldhandel, wel de 

export van vee of vleesproducten. Vanaf 1860 werd melding gemaakt van een lijndienst tussen Harlingen en 

Londen.  

 

Figuur 35 Overzichtsfoto van de Harlinger Haven rond 1940 

  (Bron: internetsite Vereniging Oud-Harlingen, 2004) 

 

Aan de rechterzijde van de foto is nog net de eerste van de serie exportslagerijen zichtbaar. Het betreft de 

slagerij van Th. Roorda, Havenweg 1-3. Vóór 1890, toen het vee nog levend kon worden verscheept, werd het 

vee langs de Havenweg naar de schepen gevoerd. Op de foto zijn de zogenaamde schapenhekken nog zichtbaar. 

De hekken moesten voorkomen dat het vee de havens in liep.  

Herkennen van de onderzoeksgevallen in hoofdstuk 7  
Bij de beschrijving van de bedrijven in dit hoofdstuk worden de in dit onderzoek geselecteerde onderzoeksgevallen 

expliciet aangegeven. Dit gebeurt met behulp van haakjes en nummerweergave. Zo wordt onderzoeksgeval 

exportslagerij Fontein aangegeven als Fontein (11). [katern 33]  
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Dit was voor de vleeshandel in Harlingen een belangrijke verbinding omdat hierdoor een rechtstreekse lijn 

ontstond met de internationale vleeshandel, die in die tijd vooral vanuit Londen opereerde. Zowel levend als 

geslacht vee vond zijn weg naar Londen. Er werd wekelijks gevaren. Uit de jaarverslagen van de te Harlingen 

gevestigde Kamer van Koophandel blijkt dat vanaf het midden van de 19
e
 eeuw de handel in levend vee toenam. 

Het betrof export van runderen, schapen, varkens, lammeren en kalveren (Provincie Fryslân, 1996b). In 1867 

bedroeg de uitvoer vanuit Harlingen 57.352 stuks schapen, 14.938 stuks runderen, 14.018 stuks varkens, 1.571 

stuks lammeren en 6.921 stuks kalveren (Oldenhof, 1982). 

In 1890 verbood Engeland op grond van een quarantainemaatregel, tijdelijk de invoer van levend vlees. Het 

effect was dat de export van geslacht vee sterk toenam. Was de uitvoer in 1888 850 ton vlees op jaarbasis, in 

1890 was deze toegenomen tot 1900 ton en in 1900 tot 3.660 ton. Het geslachte vee werd aangevoerd vanuit 

Leek, Assen, Gieten en Akkrum. In Harlingen waren vooral schapenslachterijen gevestigd. Tegelijkertijd met 

vlees werden ook huiden naar Londen geëxporteerd. Na 1926 verbood Engeland de import van vlees. Omdat 

Engeland qua vleesexport de grootste handelspartner was, verdwenen door dit importverbod in de periode na 

1926 de exportslagerijen uit Harlingen.  

Rond 1900 waren 10 exportslagerijen in Harlingen gevestigd. Deze tien slagerijen stonden op naam van: Hoekes, 

De Jong, De Leeuw, Blok, L. de Bruin, H. de Bruin (9,10 ), A. de Bruin, Van Dam, Fontein (11), Mescher en 

Smilde & Zn (58). Aan de Havenweg 1-3 en Havenweg 5 was vanaf 1902 de exportslachter Roorda  (33, 34) 

werkzaam. Roorda, die in 1909 een vellenbloterij & zeemleerfabriek aan de Kanaalweg 96 oprichtte, had dit 

pand nog tot 1982 in eigendom. Of er zo lang werd geslacht is niet aannemelijk. Vermoedelijk was het pand 

Havenweg 1-3 in gebruik als tussenopslag voor de zeemleerfabriek. Vanaf 1926-1941 nam slager Drost het pand 

aan de Havenweg 5 over. Havenweg 7 kwam in 1910 in eigendom van H. de Bruin, die er een exportslachterij 

vestigde. In 1919 bracht De Bruin de slachterij van dit perceel gezamenlijk met de slachterij van Havenweg 9, in 

eigendom bij L. de Bruin, onder in het familiebedrijf H. de Bruin & zonen. Havenweg 7 werd in 1925 

overgenomen door exportslachterij Folkerts, die het in 1934 verkocht aan Hatenboer die er een koel- & ijsfabriek 

in onderbracht. Deze ijsfabriek kwam naar Harlingen in de verwachting dat de visserij, na de totstandkoming van 

de Afsluitdijk, in deze regio zou aantrekken. Havenweg 9 werd in 1925 overgenomen door exportslager 

Messcher, die het in 1929 op zijn beurt verkocht aan de gemeente Harlingen, die er tot 1978 een gemeentelijke 

slachterij in stand hield. 

Fontein (11) vroeg in 1908 vergunning voor het bouwen van een slachthuis op Havenweg 8 of 9. Beide nummers 

werden gebruikt. De vergunning van 1910 was verleend aan NV Harlinger Exportslagerijen. Fontein was direc-

teur van deze firma. Het bedrijf werd in 1931, na het overlijden van J. Fontein en een kortdurende overname 

door zijn zoon Freerk in 1930, opgeheven. Vanaf 1969 vestigden zich op de Havenweg 1-3 visverwerkende 

bedrijven als Helfrich & Schikker tot 1971en later Boersma van 1971-1991. In Havenweg 7 werd vanaf 1988 

een technisch installatiebedrijf gevestigd. Havenweg 9-17 kwam in 1982 in handen van bouwbedrijf ‘De 

Wadden BV’. Dit bedrijf ging op in de Jongema Beheer Groep, die thans nog eigenaar is.  

In 1930 resteerden er nog drie exportslagerijen, die van Van Dam, Mescher en Smilde & zonen. (Van Hinte, 

1936). In het voetspoor van de exportslagerijen vestigden zich in Harlingen aanverwante bedrijfstakken die de 

bij de slacht vrijgekomen huiden, vetten of darmen omwerkten tot bruikbare producten. Rond 1920 waren er vijf 

huidenverwerkende bedrijven, drie vetsmelterijen en één darmenzouterij in Harlingen gevestigd. Deze 

bedrijfstakken lagen verspreid door de stad.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd er nog voor drie bedrijven vergunning verleend voor vleesverwerkende 

nijverheid; een darmenwasserij (1951; voor de productie van worsten), een vellenbereiderij (1969) en een 

moderne slachterij. (1982).  

 

Huidenbewerkingsbedrijven annex huidenvellenbloterijen 

Het gemeentelijke hinderwetbestand biedt inzicht in een aantal bedrijven dat bij de slacht vrijgekomen huiden 

bewerkte tot producten. Het betrof de bedrijven Van Straten (1), een huidendrogerij (1895), De Boer (2 en 3), 

een huidenvellenbloterij (1904), Roorda (33 en 34), leer- en zeemleerfabriek (1909), Hartog van Esso, 

huidenzouterij, (1910, (13 en 14)) en Kaufmann’s Handelmij, een velbereiderij (1969, (36)). 

Het bedrijf Van Straten (1), huidendrogerij, was gevestigd aan de Bolswarderweg 1-3. In het gemeentearchief is 

de vergunning van 1895 teruggevonden. Het betrof een slachterij annex huidenzouterij. Het zouten van huiden 

werd uitgevoerd in een waterdichte schuur van 30 bij 16 meter. Afvalwater mocht ontdaan van slachtafval op de 

Bolswardervaart worden geloosd. In 1903 werd het pand door houthandel Meinesz (81) overgenomen. Deze 

vestigde op de locatie een houtzaagfabriek.  

Vellenbloterij De Boer (2, 3)was gevestigd aan de Roptaweg 7. Het bedrijf was daarheen verplaatst omdat het  

eerste bedrijf aan de Roptaweg 3, een pand binnen de wallen, door brand was verwoest en van de gemeente geen 

nieuwe vergunning kreeg. Dit omdat er nogal wat bezwaren over stankhinder tegen de aanvraag waren 

ingediend. De Boer kreeg vergunning van de gemeente om op de Dijksvaart te lozen De lederfabriek Roorda (33 

en 34) is ontstaan uit de exportslachterij (zie hierboven) aan de Havenweg 1-3. De lederfabriek vestigde zich in 

1909 aan de Kanaalweg 96. Dit perceel lag toen nog in de gemeente Franekeradeel. Roorda was een voor die 
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periode modern bedrijf, waar de nieuwste technieken werden toegepast. Van een vellenbloterij, (1909) die nog 

werkte op de conventionele wijze, ontwikkelde het bedrijf zich tot een leer- en zeemleerfabriek 1915). Het 

bedrijf leverde aan de locale markt maar exporteerde ook veel producten. Het bedrijf Roorda bleef tot 1988 in 

werking. Daar het bedrijf niet kon voldoen aan de nieuwe milieuwetgeving sloot het in dat jaar. Het was toen 

nog steeds aan de Kanaalweg 96 gevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat aanvankelijk de gemeente de vergunning aan het Meppelse bedrijf Hertog van Esso (13 en 14) had 

geweigerd, werd de gemeente door de Raad van State gedwongen vergunning te verlenen voor het oprichten van 

een huidenzouterij en een bewaarplaats van schapenhuiden aan de Droogstraat 15 te Harlingen. Uit de stukken 

valt niet af te leiden wanneer het bedrijf haar werkzaamheden stopte. Het oorspronkelijke bedrijfspand staat nog 

op dezelfde locatie.  

De huidendrogerij de Bruin H. & Zn. (9 en 10) maakte deel uit van een exportslagerij aan de Havenweg 7-9. Het 

drogen van huiden werd gezamenlijk met de andere activiteiten van dit bedrijf in 1925 gestopt. 

 

Darmenwasserijen en -zouterijen 

De darmenwasserijen en -zouterijen gaven evenals de andere bedrijfstakken van deze categorie aanleiding tot 

geurhinder. Daarnaast veroorzaakte deze bedrijvigheid overlast door insecten en oppervlaktewaterverontreini-

ging. Een belangrijke stankbron was de mest die bij het schoonmaken van de darmen vrijkwam.  

Van twee bedrijven in Harlingen is bekend dat ze darmen van geslacht vee tot producten hebben bewerkt. Deze 

bedrijven waren Van Gelder darmenzouterij (1904, (6, 7 en 8)) en Van der Hengel darmenwasserij (1951, (44)). 

Van Gelder begon in de Schoolsteeg te Harlingen (1900). Het bedrijf werd gedwongen te verhuizen, omdat de 

gemeente geen vergunning voor deze locatie wenste te verlenen. Omwonenden hadden daartoe regelmatig 

bezwaren bij de gemeente ingediend. Na op de Roptaweg te hebben gewerkt, kreeg Van Gelder vergunning voor 

het oprichten van een darmenwasserij aan de Kanaalweg 76. Tegelijkertijd vroeg hij vergunning voor een 

verkooppunt van petroleum aan. Het bedrijf stopte met haar activiteiten rond 1925-1930. Op dezelfde locatie 

staan thans woningen, die rond 1935 werden gebouwd. Van Van der Hengel (44) is bekend dat een Hinderwet-

vergunning aan dit bedrijf door het college werd geweigerd vanwege de ingediende bezwaren. Vermoedelijk 

heeft dit bedrijf enige tijd zonder vergunning gewerkt aan de Rommelhaven.  

  

 

 

 

 

 

 

Categorie II, visverwerkende bedrijfstak; nr. 4  
De visrokerij 

Van oudsher is vanuit Harlingen gevist, maar in tegenstelling tot overige steden en dorpen gelegen aan de 

Zuiderzee, zoals Workum en Makkum, ontwikkelde zich er nooit een echte visverwerkende bedrijvigheid. Rond 

1900 voer slechts de zeelogger ‘Friesland’ vanuit Harlingen (Van Hinte, 1936). De visverwerking beperkte zich 

eind 19
e
 eeuw, zoals uit de hinderwetvergunningen (zie § 6.1) kan worden afgeleid, tot het roken van vis. Het 

Bij de slacht vrijgekomen huiden vormden de basis voor de leerlooierij. Leerlooien is een proces dat uit verschillende 

stappen bestaat, terwijl ook meerdere procédés kunnen worden onderscheiden. Het ambacht van leerlooien stamt al 

uit de middeleeuwen. Elke wat grotere plaats had in die tijd een leerlooierij. Voor het looien van het leer had men 

geprepareerde huiden en run nodig. Run, de feitelijke looistof, werd gewonnen uit gemalen eikenschors. Het 

prepareren van de huiden, in feite het beschermen tegen bederf, werd verricht door de huiden te drogen of huiden te 

zouten. Bij huidendrogerijen werden eerst de huiden van restanten slachtafval ontdaan en vervolgens op een koele 

droge plaats gedroogd. Ter bescherming tegen insecten werden de huiden voor het drogen ingesmeerd met naftaline. 

Bij de huidenzouterijen werden de huiden na reiniging behandeld met zout. Dit kon nat in pekelbaden of droog door 

insmeren. Hierna moesten de huiden een drietal weken worden gedroogd om te rijpen. De vellenbloterij is de 

volgende stap in het looiproces. Hierbij wordt de lederhuid, de enige huidlaag die van belang is voor de leerlooierij, 

vrijgemaakt van de overige delen van de huid. De verwijdering van de onder- en opperhuid, de huid bestaat uit de 

opperhuid, de lederhuid en de onderhuid, vond plaats door rotting. Vóór 1850 gebeurde dit meestal door de huiden 

langdurig in watergangen te hangen. Hiermee wordt ook de ligging van vellenbloterijen aan vaarten en kanalen 

verklaard. Later werd de lederhuid machinaal verwijderd. Hierbij werd natrium- en calciumsulfide gebruikt om de 

opper- en onderhuid te verwijderen (Oss van, 1948). Om zeemleer te kunnen maken, zoals dat bij Roorda nabij 

Harlingen plaatsvond, moet de onderhuid zeer zorgvuldig van de overige huidlagen worden verwijderd. Hiervoor 

werd gebruik gemaakt van schapenhuiden omdat de huid van schapen zich hier het best voor leent (Register 

Historisch Advies-bureau,1998). [katern 34] 

Darmen van geslacht vee kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt. De belangrijkste toepassing was toen en 

is de fabricage van allerlei worstsoorten. Andere producten waren snaren voor allerlei muziekinstrumenten en het 

zogenaamde catgut, zoals hechtdraad bij chirurgische ingrepen. Thans is catgut grotendeels vervangen door kunststof. 

Om de darmen voor deze toepassingen geschikt te maken dienden ze gedurende de slacht zorgvuldig te worden verwij-

derd en gereinigd. Na verwijdering van de mest werden ze vervolgens omgekeerd ontdaan van de slijmlaag en opnieuw 

goed gespoeld. Ter conservering dienden ze afsluitend te worden gezouten (van Oss, 1948). [katern 35] 
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roken van vis vond vooral plaats in het noordwestelijk deel van de stad. Het betrof het gebied in de driehoek, 

Zoutsloot, Vissersstraat en Dijkswal, dat pal aan de zee lag. Het waren vooral vissers van andere plaatsen zoals 

Terschellingers, Wieringers en Urkers, die de vis aanvoerden (Van der Woud, 1978). Veel van de aangevoerde 

vis werd op andere locaties geveild of werd op de markt verhandeld of wat toen ook nog veel gebeurde, in ‘het 

café’.  

Van het roken van vis is bekend dat dit een bron van hinder kan zijn. Dit kan ook gezegd worden voor de situatie 

in Harlingen rond 1870. Men had tientallen jaren het visroken gedoogd, maar in 1870 was de leefomgeving-

hinder blijkbaar zo groot dat men besloot om aan deze activiteit een specifieke vergunning te verbinden. Op dat 

tijdstip was dit een vergunning in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 1824. Vanaf 1874 tot 1900 

werd door het gemeentebestuur een vijftiental vergunningen voor het hebben van een visrokerij afgegeven. Op 

een enkele na betrof het kleinschalige activiteiten, zoals een aantal rookvaten achter het huis, waarbij aan de 

betrokkene toestemming werd verleend vis te roken. Roken was een geschikte methode voor de verduurzaming 

van grote hoeveelheden vis, omdat tientallen vissen tegelijkertijd konden worden verwerkt.  

Meijer woonachtig aan de Visserstraat 4 kreeg in 1874 de eerste vergunning. Hierna volgde nog een tiental 

anderen. Opvallend waren de aanvragers J. Lichtendahl (15 en 16) en H. Lichtendahl. Zij namen het merendeel 

van de aanvragen voor hun rekening. De laatste aanvraag dateerde van 1918 toen Lichtendahl J. vergunning 

kreeg voor een bedrijf aan de Roptaweg 17. Het bedrijfsmatig visroken verdween eind jaren dertig door een 

samenloop van omstandigheden grotendeels uit Harlingen. Zo verdween door de afsluiting van de Zuiderzee de 

Zuiderzeeharing, terwijl de voorbereiding voor de bouw van de Tjerk Hiddessluis in de jaren dertig van start 

ging. De bedrijfspanden aan de Roptaweg, waaronder ook die van rokerij Lichtendahl moesten plaats maken 

voor de Tjerk Hiddessluis. Een aantal andere vergunningsaanvragen voor het oprichten van visrokerijen kwamen 

van De Vries van Kerkpoortstaart 49 en van De Boer aan de Moriaanstraat 4.  

 

Categorie III bedrijvigheid; bedrijfstakken nr. 5, 6 en 7  

Baksteen- of steenbakkerij 

Rond 1650 waren er drie centra voor de steenbewerkende bedrijvigheid in Fryslân; Bolsward, Harlingen en 

Makkum. Harlingen was hier de belangrijkste van. In 1635 exporteerde alleen Harlingen al één miljoen stuks aan 

aardewerk van de in totaal van twee miljoen die de Sont  (Faber, 1973) passeerden. De steenver- en bewerkende 

bedrijvigheid nabij de stad Harlingen wist zich in de 18
e
 eeuw en ook in het begin van 19

e
 eeuw goed te 

handhaven. In de nijverheidsstatistiek van 1816 stond deze bedrijvigheid als gunstig en bloeiend aangegeven.  

De kleibewerkende bedrijvigheid van Harlingen vestigde zich in het bijzonder aan de Trekvaarten, de Franeker- 

en Bolswarder Trekvaart, in de nabijheid van de stad (Faber, 1973).  

 

 

 

 

 

 

 

De Bolswarder Trekvaart, die vanaf Harlingen naar het zuiden liep, werd in de 16
e
 eeuw gegraven. Deze vaart 

werd gegraven om de vette klei, een belangrijke grondstof voor de aardewerknijverheid die werd gewonnen 

tussen Harlingen en Bolsward, aan te kunnen voeren. Ook aan de Bolswarder Trekvaart en haar zijtakken 

vestigden zich diverse steen-, dakpannen- en estrikkenfabrieken  

De Franeker Trekvaart, die het tracé van een bochtige zeeslenk volgde, werd in 1507 gegraven en liep tussen 

Harlingen en Leeuwarden. In verband met de bochtige loop van de vaart werd deze in 1894 vervangen door een 

nieuwe rechte vaart ‘Het Kanaal’. De Franeker Trekvaart werd uiteindelijk in 1955 gedempt (Provincie Fryslân, 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De behoefte aan klei als grondstof van deze bedrijvigheid was zo groot dat het gebied gelegen ten zuiden van de weg 

tussen de dorpen Midlum en Herbaijum over een afstand van circa 3 kilometer grotendeels tot ongeveer 50 tot 75 cm 

diepte werd afgeticheld (Ludwig, 1992). Een andere indicatie van de schaalgrootte van deze bedrijvigheid van die tijd 

wordt geïllustreerd door de energiebehoefte. De bedrijvigheid van de regio Harlingen, waarvan de kleiverwerkende de 

meest energieverslindende was, verbruikte op een gegeven moment in de 17e eeuw evenveel turf als de bedrijvigheid in 

alle andere Friese steden samen (Veltman,1992). [katern 36] 

 

Vaarten waarop trekschuiten voeren, noemde men trekvaarten. De kleine schuiten, zonder motor, met of zonder zeil, 

waren trekschuiten. De trekschuiten onderhielden meestal een beurtdienst over het water tussen provinciesteden en de 

omliggende dorpen gelegen aan een waterloop. Langs trekvaarten en kanalen was de lijntrekker een speciale figuur. 

Lijntrekkers of lijnlopers waren personen die een schuit voorttrekken. De smalle weg naast het water waar de trekker de 

schuit trok, heette trekpad of jaagpad. Op sommige plaatsen gebeurde het trekken ook door één of meerdere paarden. 

Dan heette de weg langs de vaart jaagpad of trekweg. Het touw, dat de schuit verbond met de paarden, was de jaaglijn. 

Straatnamen van dorpen en steden herinneren nog aan deze wijze van verplaatsen van vooral de 18e en 19e eeuw (Van 

der Woud, 1987). [katern 37] 
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Ook Kreger (1983) bevestigde het beeld dat de Oude Trekweg nabij Harlingen van oudsher bekend was om zijn 

bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid betrof fabrieken voor de productie van baksteen, dakpannen en estrikken maar 

ook kalk voor cement. Om de fabrieken van grondstoffen te voorzien, werden in de buurt kleisloten gegraven. 

Tussen 1830-1940 waren in totaal 12 steenfabrieken (tichelwerken), 3 panwerken (dakpannen) en 5 kalkovens in 

dit gebied gevestigd.  

Uit tabel 26 (Kreger,1983) blijkt dat in 1827 aan Braams en Schaafsma een Hinderwetvergunning voor de 

oprichting van een pannen- en estrikkenfabriek aan de Oude Trekvaart bij Harlingen was verleend. In 1828 werd 

door Braams en Schaafsma voor de verdere uitbreiding van hun pannen- en estrikkenfabriek een vergunning bij 

de gemeente (in dit geval Franekeradeel) aangevraagd. 

 

 

Tabel 26 Steenbe-en verwerkende bedrijvigheid gevestigd aan de Oude Trekvaart 1830-1940 
  (Kreger, 1983) 

 

Van Hulst (17 en 18) kreeg in 1843 vergunning voor het produceren van stenen en bakstenen aan de Oude 

Trekweg 20 (zie bijlage 4.2). Het bedrijf breidde in 1866 uit naar een perceel wat nu de Kanaalweg 14 heet. 

Waarschijnlijk werd het pand van Haitsma door Van Hulst erbij getrokken. Dezelfde firma had ook een 

plateelfabriek, bedrijf waar tegels worden beschilderd, aan een opvaart van de Bolswardervaart nabij de 

Westerzeedijk. Voor het bedrijf aan de Kanaalweg 20 werd in 1923 een vergunning verkregen voor de productie 

van bakstenen. In 1949 kreeg het bedrijf nog een uitbreidingsvergunning voor deze locatie.  

De combinatie Van Hulst & Spannenburg opende in 1824 aan de Oude Trekweg 39 een steenbakkerij.  

Aan de oude Trekweg vestigden zich verder Schipper in 1858, Brandsma in 1868 en Telenga in 1892.  

In het gemeentelijk hinderwetbestand (gemeente Franekeradeel) werd een vergunning uit 1913 gevonden voor 

Van der Meulen voor plaatsing van een gasmotor van de steenfabriek aan de Oude Trekweg 9. Het bedrijf was al 

lang op deze locatie gevestigd, waarschijnlijk vanaf ongeveer 1720. Dit laatste kon overigens niet worden 

bevestigd door de archiefdossiers. Het bedrijf werd in 1923 gesloten. 

Steenbakkerijen hebben van oudsher geleid tot geurhinder door de ovens, terwijl de benodigde grondstoffen als 

zand, cement en klei stofemissie veroorzaakten 

.  

Pannen- estrikkenfabriek (een estrik is een oud type vloertegel) 

In het oude hinderwetarchief, dat de vergunningen bevat die door de provincie werden verleend, zijn vijf 

vergunningen aangetroffen om pannen- en estrikken te produceren. De oudste is van Braams & Schaafsma (23), 

die aan het Oude Jaagpad 4 in 1827 vergunning kreeg om een dergelijk bedrijf op te richten. In 1828 verkreeg 

Adresnr. aan de 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Oude Trekvaart

I Steenfabrieken (12x) 

23 IJsenbeek >>>>>> >>>>>> Stinstra >>>>>> Zeper Cool >>>>>> Van Hulst >>>>>> >>>>>I

32 Hingst Fontein >>>>>> >>>>>> Salverda >>>>>> >>>>>I

39 Van Hulst >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>I

81 Van Schouwenburg >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Fontein >>>>>> Vermeulen >>>>>I

96 De Boer Van Schouwenburg >>>>>> Lonneman >>>>>> >>>>>> Van d. Meij >>>>>I

99 Blok >>>>>> Van Hulst >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>I

107 Stinstra >>>>>> >>>>>> >>>>>> Zeper Faber >>>>>I

108 Antonides Hannekuijk >>>>>> >>>>>> De Ruiter >>>>>> >>>>>> >>>>>> Van der Meij >>>>>I

119 Schipper Lunten Telenga >>>>>> >>>>>> Van Hulst >>>>>I

120 Brandsma >>>>>> Houtsma >>>>>I

163 Tjallingii >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Faber >>>>>> Cool >>>>>I

167 Braams >>>>>> >>>>>I

1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

II Dakpannenfabriek (3x)

9 Schaafsma >>>>>> >>>>>> Braams Meinesz Fontein >>>>>> >>>>>> Vermeulen >>>>>I

29 Haitsma >>>>>> >>>>>> Van Hulst >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Haitsma >>>>>>

94 Weissenbach >>>>>> >>>>>> >>>>>I

1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

III Kalkovens (5x)

25 Snijder & De Vries >>>>>> >>>>>> Beidschat De Ruiter >>>>> >>>>>> Nieuwenhuis >>>>>> >>>>>I

76 Boomsma >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Faber >>>>>I

79 Van Schouwenburg >>>>>> De Ruiter >>>>>I

118 Hoek >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Van der Wal & Eppinga >>>>>> >>>>>>

145 Drost >>>>>> >>>>>> >>>>>>

Legenda: >>>>>> = Bedrijf blijft bestaan

>>>>>I  = Bedrijf stopt
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het bedrijf een uitbreidingsvergunning. Het bedrijf van Braams & Schaafsma werd in 1866 overgenomen door 

Van Hulst (17 en 18) (Severein, 1998). Dit bedrijf beperkte zich niet alleen tot de productie van pannen- en 

estrikken. Er werd ook aardewerk zoals stenen en potwerk gemaakt. In 1839 werd een vergunning verleend aan 

Haitsma voor het oprichten van een pannen- en estrikkenfabriek. Als adres staat aangegeven Kanaalweg 14, wat 

vreemd is omdat er waarschijnlijk nog geen Kanaalweg was. Het Nieuwe Kanaal werd pas in 1894 gegraven.  

In verhouding tot een bedrijf als Van Hulst was het bedrijf van Braams & Schaafsma klein. In 1852 kreeg ook 

Weissenbach aan de Oude Trekweg vergunning voor een dakpannenfabriek. Daarna kregen in 1855 Tuinhout & 

Fontein (19) aan de Westerzeedijk en Meinesz in 1865 aan het Oude Jaagpad ook een vergunning voor oprich-

ting van een pannen- en estrikkenfabriek.  

Van de hiervoor genoemde dakpannenfabriek Van der Meulen is een oprichtingsvergunning van 1905 voor 

hetzelfde pand aan de Oude Trekweg 9 gevonden. Deze locatie maakte deel uit van de vlak buiten de stadswal-

len van de stad ontstane Grettingabuurt, waar de arbeiders woonden die op de nabij gelegen bedrijven werkzaam 

waren. Thans is daar de Harlinger wijk ‘Trebol’ of in de volksmond ‘Achter de Schouwburg’ te vinden.  

De leefomgevinghinder door pannen- en estrikkenfabrieken is min of meer hetzelfde als die door de 

steenfabrieken. Ze hadden geurhinder tot gevolg onder invloed van de ovens, terwijl de gebruikte grondstoffen 

tot stofemissie moeten hebben geleid. 

 

Figuur 36  Foto waarop overzicht van de bedrijvigheid langs de OudeTrekvaart en het Kanaal rond 

1905-1910; duidelijk waarneembaar is het Panwerk van Hulst met de grote schuren 

  (Jong, 1998) 

De foto toont het gebied waar voorheen Haitsma was gevestigd rond 1905-1910. De vaart naar rechts, onder de 

brug door, is de oorspronkelijke loop van de Trekvaart naar Franeker. Het doorlopende water betreft het in 

1894 gegraven kanaal dat in die tijd ter vervanging van de wel erg kronkelende trekvaart werd gegraven. Het 

bedrijf van Braams & Schaafsma, gelegen aan de Oude Trekvaart 9, is deels nog zichtbaar. Het betreft het 

tweede pand langs de Trekvaart aan de rechterkant vanaf de brug.  

  

Aardewerk / fijn aardewerkfabriek 

In 1946 werd vergunning verleend aan Hamer & Co/ De Lelie voor het inwerkinghebben van een aardewerk-

fabriek aan de Oude Trekweg 14. Daarnaast verkregen De Vries aan de Hoogstraat 40 en Hunink aan de 

Haulewei 44 in 1994 een vergunning voor het inwerkinghebben van een aardewerkbedrijf.  

 

Plateel- of tegelbakkerij 

Het bedrijf Van Hulst (17 en 18) heeft tot ver in de 20
e
 eeuw ook een plateelbedrijf aan de Westerzeedijk gehad. 

Behalve Van Hulst had ook Tjallingii (25) vergunning voor het produceren van platelen en tegels. Hij kreeg de 

vergunning in 1867 voor het pand aan de Zoutsloot (huidige W. Boothstraat 12). In 1902 en 1904 kreeg 

Tjallingii uitbreidingsvergunningen voor hetzelfde pand. Broersma (54) kreeg in 1925 toestemming voor het 

produceren van tegels aan de Rozengracht 24 in 1925. In de loop van de 20
e
 eeuw sloten echter al deze 
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bedrijven. Pas in 1983 kreeg Oswald (61) vergunning voor het produceren van tegels en wel aan de Voorstraat 

84. 

 

Categorie V bedrijvigheid; bedrijfstakken nr. 8, 9 en 10  
Koolteerdestillatie in Harlingen  

In de havenstad Harlingen waren van oudsher teerachtige stoffen in gebruik voor oppervlaktebehandeling en 

waterdicht maken van de houten schepen en conservering van zeilen en touwen. Het pek werd hierbij verwarmd 

tot het vloeibaar was, waarna het vervolgens voor het betreffende doel werd gegoten of met de kwast opgebracht. 

In Harlingen was aan het eind van de 19
e
 eeuw een drietal bedrijven gevestigd, dat gesmolten pek kon leveren. 

Het betrof in de Droogstraat 7, Fontein vanaf 1850, Wilda vanaf 1891 in de Kerkpoortstraat 33 en Van der 

Messel vanaf 1894 op de Heilige Weg 60. Waarschijnlijk, aangezien er geen stukken van deze strekking 

gevonden zijn, hebben de drie genoemde bedrijven ook teerachtige afvalproducten van de gasfabriek betrokken. 

In januari 1895 werd de ‘NV Kooldistilleerderij Perseverantia’ (22) opgericht. Het bedrijf was net ten oosten van 

Harlingen aan de Oude (Franeker) Trekvaart gevestigd. Het was een relatief groot fabriekscomplex en was door 

een aparte spoorbaan met de spoorweg Harlingen-Leeuwarden verbonden. Het bedrijf had 23 tankwagons 

gekocht om afvalteer van de regionale gasfabrieken naar het bedrijf te transporteren. Het wilde door destillatie 

van de afvalteer van de gasfabrieken, grondstoffen fabriceren voor de in de laatste kwart van de 19
e
 eeuw sterk 

groeiende chemische industrie. Het bedrijf was ingericht naar Engels voorbeeld. In de beginperiode waren er 

ongeveer 50 personen werkzaam. Na een tweetal jaren goed te hebben geproduceerd, trad er in begin 1898 al de 

neergang in. De perifere ligging brak het bedrijf op. De kosten voor de aan te voeren teer waren te hoog. Na nog 

een viertal jaar tegen kostprijs te hebben geproduceerd viel in 1902 het doek voor Perseverantia. Het bedrijf sloot 

de poorten; de spoorbaan werd gesloopt en de destillatieapparatuur werd verkocht aan de grootste concurrent, die 

in Utrecht was gevestigd.  

 

Gasfabriek in Harlingen 

In 1852 werd in Harlingen door Tjallingii en Feytema een gasfabriek (24) opgericht als een particulier bedrijf. 

Het bedrijf had haar postadres aan de Fabriekstraat 1 maar lag als fabrieksterrein langs de Zuidoostergracht. In 

de fabriek werd gas gedestilleerd uit steenkool, waarbij als bijproducten cokes, teer en ammoniakwater 

vrijkwamen. In de periode 1852-1898 werd een viertal uitbreidingsvergunningen verkregen. In 1898 nam de 

gemeente Harlingen het bedrijf over. In de eerste decennia van de 20
e
 eeuw werd voor de gasfabriek, door de 

provincie als bevoegd gezag, een tiental uitbreidingsvergunningen verleend . Na de opkomst van het aardgas in  

1960 sloot het bedrijf haar poorten. Het bedrijf besloeg op dat moment een gebied van de Fabriekstraat tot aan 

het Rapenburg, waarmee het direct grensde aan het stedelijke ziekenhuis dat op het oude Zuiderbolwerk van de 

stad was gevestigd.  

 

Zoutziederijen  

In Harlingen waren al in de 16
e
 eeuw zoutziederijen gevestigd. In 1595 waren er zoveel zoutketen, kookpotten 

voor het droogkoken van het zout, dat het toenmalige stadsbestuur besloot geen nieuwe bedrijven meer toe te 

laten. Net als de textielbedrijvigheid was de zoutziederij een typische trafiekbedrijvigheid. Ruw zee- of klipzout 

werd onder meer uit Scandinavie, Frankrijk of Portugal aangevoerd, geraffineerd en vervolgens afgezet in vooral 

het buitenland, zoals de Baltische Staten.  

In de 17
e
, maar meer in de 18

e
 eeuw, werd de zoutnijverheid steeds minder belangrijk. Midden 19

e
 eeuw, in 

1858, waren in Harlingen nog vier zoutziederijen gevestigd. Tegen het einde van de 19
e
 eeuw leefde de 

zoutindustrie enigszins op omdat zout bij veel bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld in de zuivelindustrie, werd 

gebruikt. In 1900 waren er nog drie bedrijven over. Deze waren in eigendom van de families Hannema en 

Tjallingii (27 en 25). De bedrijven waren gevestigd aan en nabij de Zoutsloot. Vele tientallen Harlingers hebben 

er door de eeuwen heen hun werk gehad. Hoewel de zoutbedrijven ook op stoomaandrijving overstapten, konden 

ze niet de concurrentie aan met zoutbedrijven in Portugal en Spanje. Deze bedrijven produceerden zout door 

zonverwarming. Rond 1915-1920 sloten de laatste zoutziederijen hun poorten. In het Historische Bodembestand 

is een vergunningsaanvraag, een uitbreidingsvergunning van Hannema (27) in 1897, van een zoutziederij 

opgenomen. Opmerkelijk daarbij is dat een kerkgenootschap bezwaar aantekende, omdat door de 

bedrijfsactiviteiten de zondagsrust zou kunnen worden verstoord. In de vrijkomende panden van de 

zoutziederijen, zoals die van Tjallingii (25) aan de Zoutstraat, vestigden zich in de jaren twintig van de 20
e
 eeuw 

de vetsmelterijen van Smeding (29 en 30) en Smit (31 en 32).  
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Inschatting van de hinderaspecten van geselecteerde bedrijven van 1870-1920 

In tabel 27 is de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ van de bedrijfstakken in de periode 1870-1920 geschat. 

Deze schatting is verricht in overeenstemming met de informatie van bijlage 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze bijlage is per geselecteerde bedrijfstak de veronderstelde leefomgevinghinder geschat. Met behulp van 

hedendaagse methodieken is naar de nijverheid in deze periode gekeken. Zie voor wijze van beoordeling bijlage 

3 en katern 38. 

 

 
Bedrijfstak Cate-

gorie 

Geur 

    M 

Geluid 

    M 

Stof 

   M 

Cat. 

   M  

Bodem 

UBI kl. 

Verkeer 

1,2 en 3 

Opp.water 

1,2 en 3 

Afval 

1,2 en 3 

Exportslagerij I 300 100 0 4 3 2 3 3 

Huidenvellenbloterij I 300 100 0 4 4 2 3 2 

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

Visrokerij II 500 100 0 5 3 1 2 3 

Pannen- estrikkenfabriek III 50 200 200 4 4 2 2 1 

Baksteen- & steenfabriek III 10 200 500 5 3 2 2 1 
Aardewerkfabriek III 30 200 200 4 4 2 3 1 

Gasfabriek V 1000 500 100 5 8 3 3 3 

Destilleren van koolteer  V 1500 500 100 6 8 3 3 3 

Zoutziederij V 100 200 200 4 4 2 2 2 

 

Tabel 27  Inschatting leefomgevinghinder van geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1870-1920  

 

Tabel 27 levert de volgende informatie: 

Categorie I,  De vleesverwerkende bedrijvigheid 

• De exportslagerijen, huidenvellenbloterijen en darmenwasserij en -zouterij zullen geurhinder hebben 

veroorzaakt. Waarschijnlijk zijn de geurproblemen in de periode 1870-1920 nog groter geweest dan de tabel 

laat zien, omdat beoordelingsmethodieken voor de hedendaagse bedrijvigheid zijn gebruikt. 

• Het risico voor afval en oppervlaktewater wordt als ‘niet toelaatbaar’ gewaardeerd. Het lozen en het storten 

van het bij deze bedrijvigheid vrijkomende afval gaven niet alleen geurproblemen door rotting maar trokken 

ook ongedierte aan. De hinder door stof was vermoedelijk gering, terwijl geluidhinder zich meestal beperk-

te tot verkeer- en procesgeluiden. Bij exportslagerijen kan aangevoerd vee voor geluidhinder hebben 

gezorgd.  

Categorie II, De visverwerkende bedrijvigheid  

• Visrokerijen geven vaak aanleiding tot geurhinder. Vermoedelijk zijn net zoals bij de vleesverwerkende 

bedrijvigheid de geurproblemen in de periode 1870-1920 nog groter geweest dan uit de tabel kan worden 

afgeleid.  

• Het risico voor afval en oppervlaktewater wordt voor deze periode als ‘niet toelaatbaar’ verondersteld. Dit 

omdat zowel het lozen als het storten van het bij deze bedrijvigheid vrijkomend organisch materiaal 

bevattend afval door rotting leefomgevinghinder kan veroorzaken in de vorm van, stankhinder, het 

aantrekken van ongedierte en oppervlaktewaterverontreiniging. 

  

Wijze van beoordeling 
De beoordeling van de leefomgevinghinder gebeurt aan de hand van de in § 6.4 gebruikte 3 toetsingsinstrumenten. 

Deze toetsingsinstrumenten bieden de mogelijkheid om te beoordelen óf er en in welke mate leefomgevinghinder 

door bedrijven kan zijn veroorzaakt. Zo kan met de methode van milieuzonering worden nagegaan of een bedrijf 

geur-, geluid- en stofhinder en het veel verkeer kan veroorzaken .Met deze methode wordt het effect van de door 

een bedrijf veroorzaakte hinder ruimtelijk in meters weergegeven. De aangegeven vorm van hinder kan in theorie 

binnen een cirkel voorkomen waarbij het bedrijf het middelpunt en de opgegeven waarde de straal is. Het risico op 

lozingen van afvalwater is bepaald aan de hand van de beoordelingslijst van het Waterschap Hunze en Aa. Per 

bedrijfstak wordt dit mogelijke risico aangegeven. De beoordeling gebeurt aan de hand van de scores: 1 = 

toelaatbaar risico, 2 = beperkt toelaatbaar risico en 3 = niet toelaatbaar risico. De kans op hinderlijk afval per 

bedrijfstak is met dezelfde puntenscore, te weten, 1, 2 en 3, weergegeven. De basis voor de beoordeling in welke 

mate vrijkomend afval per bedrijfstak als hinderlijk wordt beschouwd is ook verkregen op grond van de methode 

van ‘Bedrijven en Milieuzonering’. Het potentieel risico voor bodemverontreiniging wordt geschat op basis van het 

UBI-model (zie voor verdere toelichting op het UBI-model § 6.4). Dit risico voor de bodem wordt met klassen, die 

van 1 tot en met 8 bedragen, aangegeven, waarbij het potentieel risico bij 1 laag en bij 8 hoog is. [Katern 38] 
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Categorie III, De steenbe- en verwerkende bedrijvigheid 

• Moderne steenbe- en verwerkende bedrijven veroorzaken geen noemenswaardige geuremissie. Van deze 

bedrijfstak moet worden verwacht dat de geurproblemen in periode 1870-1920 groter zijn geweest dan de 

tabel laat zien. Er waren grote ovens nodig om klei tot steen om te zetten. De eerdere energiedragers van de 

19
e
 eeuw, zoals turf en hout en later steenkool, hebben vermoedelijk leefomgevinghinder in de vorm van 

rook en stank veroorzaakt. 

• Er moet ook rekening worden gehouden met stofoverlast. Dit omdat bij deze bedrijfstak behalve klei ook 

grondstoffen als zand en grint werden gebruikt. 

Categorie V, De overige geselecteerde bedrijvigheid 

• De gasfabriek en het teerdestillatiebedrijf Perseverantia hebben in deze periode vermoedelijk stoffen 

uitgestoten die schade toebrachten aan de omgeving. Geurhinder voor de mens was daarvan een kenmerk. 

Verwacht moet worden dat deze stoffen ook schade toebrachten aan gewassen en dieren.  

• Geluidhinder wordt ‘beperkt toelaatbaar’ geacht bij de gasfabriek en het destilleren van koolteer. Het pro-

ductieproces heeft vermoedelijk geluidhinder veroorzaakt. 

• Risico’s voor de bodem, afval en oppervlaktewater zijn bij gasfabrieken zonder dat maatregelen worden 

getroffen ‘niet toelaatbaar’. Bij veel gasfabrieken moet rekening worden gehouden met verontreiniging van 

de waterbodem. Veel gasfabrieken waren voor afvoer van afvalwater immers aan watergangen gevestigd.  

• Vermoedelijk hebben zoutziederijen door het productieproces en het verkeer dat ze aantrekken geluidhinder 

veroorzaakt. Geurhinder kan zijn veroorzaakt door de verdampingsovens. Het geloosde ‘zouthoudend’ 

afvalwater vormde ‘beperkt toelaatbaar risico’ voor het oppervlaktewater omdat de Zoutsloot de watergang, 

waarin de lozing plaatsvond een open verbinding met de zee had, meestal met brak water gevuld.  

 

 

7.2 Toelichting op de geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1920-1970 

 

De geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1920-1970  
Hieronder wordt per bedrijfstak en per categorie, de ligging van deze bedrijvigheid en de ‘veronderstelde 

leefomgevinghinder’ toegelicht. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van bijlage 3. Voor de periode 1920-1970 

handelt het om de volgende bedrijfstakken:  

 

 

Nr. Bedrijfstak Geselecteerde 

categorie 

1. Vetsmelterijen I 

2. Leerfabrieken I 

3. Vismeelfabriek II 

4. Scheepswerf IV 

5. Stoffenververij annex wasinrichting V 

6. Sisal- kokosmattenfabriek V 

7. Suikerfabriek V 

8. Rubberindustrie V 

9. Vuilstortplaats V 

 

Tabel 28 De toedeling van de geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1920-1970 over de vijf 

categorieën  
 

Categorie I Vleesverwerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken 1 en 2  

Vetsmelterijen  

Het hinderwetbestand leverde de volgende bedrijven op: De Bruin H.(5), vetsmelterij (1906), Smeding (29 en 

30), vetsmelterij (1920), Smit(31 en 32), vetsmelterij (1921) en Zeijlmaker (35), vetsmelterij (1927). Na een 

vergunningaanvraag die op veel bezwaar stuitte, kreeg De Bruin vergunning voor een vetsmelterij aan de 

Noorderstraat 3 te Harlingen. Hoelang dit bedrijf hier heeft gewerkt is niet bekend. Waarschijnlijk is het in 1918 

opgegaan in het familiebedrijf De Bruin H. & Zn.(10). Het pand van het bedrijf aan de Noorderstraat 3 is nog 

steeds als zodanig aanwezig. 

In 1921 vroeg Smit vergunning aan om ook een vetsmelterij op te richten aan de Lammert Wardnerstraat 10. Het 

bedrijf was op een steenworp afstand van concurrent Smeding gevestigd en zou meerdere uitbreidingen onder-

gaan. Zo vroeg het in 1940 nog een uitbreidingsvergunning aan voor activiteiten aan de Zoutstraat 1. Uiteindelijk 

werd ook dit bedrijf door Smilde overgenomen.  

In 1920 vroeg Smeding vergunning aan voor het oprichten van een vetsmelterij in het pand Franekereind 30. 

Door de jaren heen breidde het bedrijf flink uit. Diverse percelen werden aan het bedrijf toegevoegd, zoals 
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Weverstraat 2 en Lammert Wardnersteeg 5. In 1958 kreeg het bedrijf de laatste uitbreidingsvergunning voordat 

het in 1964 werd overgenomen door Smilde (58) uit Heerenveen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gezamenlijke bedrijf besloeg op het moment van overname het complete gebied tussen de Weverstraat, 

Lammert Wardnersteeg en de Kerkpoortstraat. In 1971 werd met de gemeente gesproken over verplaatsing van 

de bedrijfsactiviteiten naar het industrieterrein de Hermes.  

In de jaren tachtig van de 20
e
 eeuw werd het bedrijf tegelijk met de nabijgelegen voormalige gasfabriek 

afgebroken, terwijl toen ook de bodem werd gesaneerd. Op het betreffende gebied verrees nieuwbouw. 

De vetsmelter Zeijlmaker kreeg in 1927 vergunning voor een vetsmelterij aan de Anjelierstraat 13a. Over dit 

bedrijf kon slechts beperkt informatie worden gevonden. Het betrof waarschijnlijk een kleinschalig bedrijf, want 

later werd er niet meer over gesproken.  

 

Leerfabrieken 

De lederfabriek Roorda (33 en 34) ontstond uit de exportslachterij (zie § 7.1) aan de Havenweg 1-3. De 

lederfabriek vestigde zich in 1909 aan de Kanaalweg 96, destijds gelegen in de gemeente Franekeradeel.  

 

Figuur 37  Leerfabriek Roorda rond 1950 (bron, Vereniging Oud Harlingen, 1990) 

 

Op de foto is duidelijk zichtbaar dat een gedeelte van het terrein was ingeruimd voor het opslaan van 

grondstoffen waaronder vermoedelijk ook afvalstoffen afkomstig van het bedrijfsproces. Uit de foto kan verder 

worden afgeleid dat de bebouwing (de Koningsbuurt) niet ver van het bedrijf was gelegen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk, gelet op de vermoedelijk door het bedrijf veroorzaakte leefomgevinghinder, dat bezwaren werden 

ingediend.  

Bij vetsmelterijen wordt het vet uit dierlijk vetweefsel gewonnen, geraffineerd en als tussenproduct of als 

consumptieproduct gereedgemaakt. Globaal vinden hierbij de volgende activiteiten plaats; aanvoer van de 

grondstoffen, mechanische of fysische scheiding van het vet, raffinage en uitkristallisatie, afvoer van het product of 

tussenproduct (van Oss,1948). De belangrijkste vormen van leefomgevinghinder zijn: stank- geluidshinder en overlast 

van ongedierte. Bronnen van geuremissie zijn opslag van het vet, intern transport, procesapparatuur en afgekeurde 

producten. In het bijzonder lagere vetzuren, als eerste afbreekproducten van vetten, kunnen aanleiding geven tot 

geuremissie. Ondoelmatige bedrijfsvoering zal aanleiding tot hinder kunnen geven. Lozingen van restanten van de 

vetscheiding en het proces, zoals eiwithoudende componenten, kan zuurstofloos water veroorzaken. Door rotting van 

de organische materialen in het water zal stank worden veroorzaakt, die een bron van ergernis vormt voor direct 

omwonenden. Afvalstoffen afkomstig van de procesvoering moeten regelmatig worden afgevoerd. Indien de hand 

hiermee wordt gelicht zal dit tot stankoverlast kunnen leiden terwijl ongedierte (vliegen, kakkerlakken, ratten, etc,) 

erdoor wordt aangetrokken (Handboek Milieuvergunningen, 2002). [katern 39] 
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Roorda was een voor die periode modern bedrijf, waar de nieuwste technieken werden toegepast. Van een 

vellenbloterij (1909), die nog werkte op de conventionele wijze, ontwikkelde het bedrijf zich tot een leer- en 

zeemleerfabriek ( 1915). Het bedrijf leverde aan de locale markt, maar exporteerde ook producten. Het bedrijf 

leidde in haar bestaan tot veel bezwaren van omwonenden. Zo hebben de bewoners van de nabijgelegen 

Koningsbuurt vaak bezwaar aangetekend. Roorda bleef volgens het hinderwetbestand nog tot 1988 produceren. 

Omdat het bedrijf niet kon voldoen aan de nieuwe milieuwetgeving, zoals de Wet Verontreiniging 

Oppervlaktewater, sloot het bedrijf toen. Bij de sluiting van het bedrijf was het nog steeds aan de Kanaalweg 96 

gevestigd. Thans maakt het perceel waarop het voormalige bedrijf Roorda was gevestigd deel uit van een 

bedrijvenpark. Het voormalige bedrijf werd daarvoor gesloopt, terwijl de bodem werd gesaneerd.  

 

Categorie II De visverwerkende bedrijvigheid; bedrijfstak 3  
Vismeelfabrieken 

Vanaf 1930 probeerde Feenstra (39) een vismeelfabriek aan de Westerzeedijk in Harlingen op te richten. Er 

vestigde zich ook een fabriek voor koelijs in de stad. De ijsfabriek, die ijs produceerde om vis tijdens transport 

goed te kunnen houden, stond op naam van Hatenboer en was in één van de panden van de voormalige export-

slagerijen aan de Havenweg gevestigd. Beide bedrijven waren gericht op de ‘De Harlingsche Vischveiling’ (Van 

Hinte, 1936). Beide bedrijven leidden een sluimerend bestaan. Dit was toe te schrijven aan het slechte econo-

mische klimaat van de jaren dertig van de 20
e
 eeuw. Hierdoor kon op dat moment de visserij niet goed van de 

grond komen. In de loop van 1934 sloot de ijsfabriek. Het vismeelbedrijf blijkt volgens het dossier nog een 

aantal malen een uitbreidingsvergunning te hebben gekregen. In 1952 verbouwde Feenstra zijn vismeelfabriek 

om tot een garnalendrogerij. De stankoverlast die dit bedrijf in zijn proeffase veroorzaakte, leidde tot massale 

pro-testen uit de Harlinger wijk Plan Zuid. Toen na aanpassingen van het bedrijfsproces de bezwaren toch bleven 

aanhouden, werd het bedrijf door de overheid gedwongen te stoppen. Tijdens de juridische discussie, die leidde 

tot het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten van Feenstra, werd door concurrent Lichtendahl (65) een voormalig 

sleepschip “Ingrid” opgekocht en ook ingericht voor het drogen van garnalen. Ondanks vele pogingen van de 

gemeente om deze activiteiten te beëindigen werden op het schip de Ingrid, in de havenmond van Harlingen, 

jarenlang garnalen gedroogd. In het bijzonder werd in dit zogenaamde ‘pufschip’ pelafval van garnalen 

gedroogd. Het gedroogde pelafval werd als grondstof aan voedingsfabrieken geleverd. Bij aanlandige wind 

konden de typische geuren afkomstig van het pufschip in grote delen van de stad worden geroken. In de loop van 

de jaren zestig werd deze activiteit verboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie IV De scheepsbewerkende bedrijvigheid; bedrijfstak 4  
Globale ontwikkeling van de scheepsbewerkende bedrijvigheid in de provincie Fryslân 

Vanaf ongeveer 1870, toen de industrialisatie ook Fryslân bereikte, schakelden Friese werven voor het bouwen 

van schepen geleidelijk over van gebruik van hout naar metaal. Een van de eerste werven die in deze regio deze 

nieuwe materialen toepaste was de werf Draaisma aan het Vliet te Franeker.  

De teruglopende economie vanaf 1880, onder invloed van de landbouwcrisis, had een negatief effect op de 

scheepsbouw in Fryslân. In 1906 waren nog maar 22 scheepswerven, zowel voor zeevaart als binnenvaart, in 

Fryslân gevestigd. Vanaf 1925 ging het bergafwaarts met de bouw van nieuwe schepen en de daaraan verbonden 

nijverheid. Een drietal redenen kan voor deze neergang worden aangevoerd; ten eerste vergden ijzeren schepen 

minder onderhoud dan houten schepen; ten tweede begon de scheepvaart concurrentie te ondervinden van de 

opkomst van de vrachtauto en ten derde verviel door de ontwikkeling van kunstmest het vervoer van natte mest. 

(Provincie Fryslân, 1996b)  

Na de Tweede Wereldoorlog was, door de jaren van economische neergang gevolgd door de oorlog, de binnen-

vaart voor een groot deel uit Fryslân verdwenen. Gestimuleerd door de groeiende welvaart vanaf de jaren vijftig 

in de 20
e
 eeuw kon de kleine zeevaart, de kustvaart, opbloeien. Een belangrijke rol bij de stimulering hiervan 

was de totstandkoming van het Van Harinxmakanaal. Door dit kanaal konden kustvaarders varend ver in Fryslân 

en Groningen komen. De bouw van de grotere schepen voor de kustvaart werd voor Friese werven na de Tweede 

Wereldoorlog een belangrijke markt. De werven Bijlsma uit Wartena, Barkmeijer uit Stroobos, De Tille uit 

Kootstertille, Damen in Burgum, Amels in Makkum en Welgelegen in Harlingen waren op dit gebied in de 

provincie Fryslân de toonaangevende. De bouw van de buitendijkse werf te Harlingen aan de Nieuwe 

Industriehaven was weer een stap verder, omdat hierdoor de bouw van nog grotere schepen mogelijk werd.  

 

In vismeelinrichtingen worden visrestanten, die vrijkomen bij de visverwerking, tot vismeel verwerkt. Vismeel kan 

worden omgewerkt tot voer voor gevogelte en vee. Moderne vismeelinrichtingen verwerken het visafval machinaal en 

onder strikt milieuhygiënische omstandigheden. Hierin wordt ook het meeste afval van garnalen verwerkt. Garnalen-

afval, in het bijzonder de schilrestanten na het pellen, kunnen ook worden gebruikt voor het prepareren van ingre-

diënten voor de oosterse tafel (Van Oss,1948). [Katern 40] 
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Scheepsbe- en verwerkende bedrijvigheid in het onderzoeksgebied 1920-1970  

Volgens Brugmans (1961) waren in Harlingen rond 1895 vijf scheepswerven gevestigd. In het gemeentearchief 

konden alleen over de volgende drie werven gegevens worden gevonden: 

• De Grote Werf aan de zuidelijke zijde van de Zuiderhaven; 

• Een wat kleinere werf aan de Zuiderhaven wat meer aan de zuidwestelijke zijde;  

• Een kleine scheepswerf aan de Noorderkade.  

Vanaf 1910 werd, volgens de vergunningsaanvraag, op de werf Welgelegen (41, 42 en 43), gevestigd op de 

locatie van de voormalige admiraliteitswerf aan de Zuiderhaven te Harlingen, begonnen met ijzer- en staalbouw. 

Daarvóór beperkten de werkzaamheden zich op deze werf grotendeels tot houten scheepsbouw. In 1917 kreeg 

het bedrijf een uitbreidingsvergunning. Vooral na de Tweede Wereldoorlog maakte het bedrijf, profiterend van 

de groeiende welvaart, een grote ontwikkeling door. Enige keren moest de dwarshelling van de werf worden 

aangepast aan de vraag naar grotere schepen. De vergunning werd daarom uitgebreid in 1950, 1957, 1958, 1966 

en 1968. In 1970 kreeg het bedrijf vergunning voor een locatie aan de Nieuwe Willemshaven, waar het een 

droogdok in gebruik nam. In de jaren tachtig was het bedrijf ook betrokken bij verplaatsing van scheepswerf-

activiteiten uit de oude kern van Harlingen. In de Nieuwe Industriehaven werd een werf onder de naam Frisian 

Shipyard (43) gevestigd. Deze scheepswerf kreeg in 1985 een oprichtingsvergunning en in 1994 een 

uitbreidingsvergunning. 

Aan de Industrieweg 8, aan de oostzijde van de stad, had zich ondertussen in 1958 de scheepswerf Harlingen 

(80) gevestigd. Deze scheepswerf hield zich bezig met nieuwbouw voor de kustvaart, terwijl daar ook grotere 

reparaties werden verricht. Het bedrijf kreeg uitbreidingsvergunningen in 1958, 1966 en 1969. 

Aan Kanaalweg 17 was een wat kleinere scheepswerf gevestigd. Het betrof een onderhoudswerf. Het bagger-

bedrijf Kooijman (49) gebruikte deze werf om vaartuigen die zij gebruikte bij baggerwerkzaamheden, te 

onderhouden.  

 

Verdwenen traditionele aan de zeilvaart verbonden ambachtelijke bedrijvigheid. 

Aan de traditionele houten scheepsbouw waren meerdere, ambachtelijke kleinschalige bedrijfstakken verbonden. 

Het waren onder andere: touwslagerijen, peksmelterijen, zeilmakerijen, touwslagers en mast-, blok- en pomp-

makerijen. Al deze bedrijfstakken waren voor 1910 in Harlingen gevestigd. Helaas konden over deze 

ambachtelijke bedrijfstakken maar gedeeltelijk gegevens in het Historisch Bodembestand worden 

teruggevonden. Vanaf 1852 werden pogingen ondernomen om in Harlingen meer gebruik te gaan maken van 

stoomenergie. 

In 1872 vroeg Visser (26) een vergunning aan voor het oprichten van een touwslagerij aan de Roptaweg 1-3.  

Waarschijnlijk op dezelfde locatie aan de Roptaweg 1 vroeg Boon (26) in 1927 ook vergunning aan voor 

dezelfde activiteit. Langs de Noorderzeedijk aan de Roptaweg was een touwbaan aanwezig waar op traditionele 

wijze gedurende tientallen jaren, en waarschijnlijk veel langer, touwen werden gespannen. In het begin van de 

20
e
 eeuw werd gewerkt met een stoomtouwbaan. Ongeveer dertig medewerkers hadden daar toen werk. Deze 

bedrijvigheid verdween door de combinatie van de sterk ingekrompen vraag naar touw door het wegvallen van 

de zeilvaart gecombineerd met de aanleg van de Tjerk Hiddessluis. De daar op die plek gevestigde bedrijven 

moesten daardoor van locatie veranderen en slaagden er niet in nieuwe panden in de stad te krijgen.  

De bedrijven die zich in die tijd bezig hielden met de teer- en pekkokerij of peksmelterij werden bij de 

koolteerdestillatie hierboven al beschreven. Hieraan moet nog de teerkokerij van Roodenhuis aan de 

Zuiderhaven 21 worden toegevoegd . De mast-, blok- en pompmakerijen verdwenen in 1903, terwijl ook de 

zeilmakerij in 1905 verdween (zie ook Overzicht 1, hoofdstuk 3).  

 

Nieuwere technieken  

Ook de in Fryslân in de 19
e
 eeuw op gang komende industrialisatie vroeg om nieuwe technieken, waardoor 

nieuwe bedrijven ontstonden. Zo vroeg Penning in 1855 vergunning aan voor het oprichten van een stoom-

werktuigenfabriek aan de Zuiderhaven 10. In 1858 vroeg hij vergunning voor uitbreiding van deze activiteit. 

Deze uitbreiding vroeg hij aan met een medevennoot: Harmens. 

 

 

 

 

 

In 1867 werd het bedrijf omgedoopt tot een stoomketelfabriek die in 1870 nog een uitbreidingsvergunning kreeg. 

Waarschijnlijk was de oprichting van dit bedrijf te danken aan de wekelijkse vaart, vanaf ongeveer 1850, vanuit 

Harlingen naar Engeland. In Engeland was men namelijk relatief snel op stoomvaart overgestapt. Er werd 

gehoopt en ook verwacht dat de snelle ontwikkeling van stoom zoals in Engeland ook in Nederland zou 

Harmens maakte deel uit van één van de vermogende families die rijk was geworden door handel in oliezuur. Deze 

familie was zo vermogend dat ze tegen het einde van de 19e eeuw aan de gemeente een stadsparkje schonk, gelegen 

nabij het station. Dit stadsparkje kreeg ook de naam van de schenker; het Harmenspark. katern 41] 
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plaatsvinden. Toen dit niet gebeurde was het snel gedaan met het bedrijf. Rond 1900 werd het bedrijf 

overgenomen door Fontein die er in 1908 een exportslagerij vestigde. 

Scheepsmotorenbedrijven in de periode 1920-1970  

Behalve scheepswerven waren er in de jaren zestig en zeventig van de 20
e
 eeuw ook bedrijven die scheeps-

installaties inbouwden en scheepsmotoren installeerden. Dit betrof meestal werkzaamheden voor de visserij- en 

binnenvaartschepen. Aan de Noorderhaven was dit Nauta, aan de Zuiderhaven Deutz (44) en aan de 

Rommelhaven Fopma. Ook vestigde de Rijksbetonningsdienst (40), die toen nog onder het Ministerie van 

Defensie (Marine) viel, zich aan de Zuiderhaven 36 in 1952. 

 

Categorie V De overige bedrijvigheid; bedrijfstakken 5, 6, 7, 8 en 9 
Stoffenververij & wasinrichting 

Van oudsher, vooral in 17
e
 en 18

e
 eeuw, stond Harlingen bekend om zijn textielbedrijvigheid. Aan het eind van 

de 19
e
 eeuw was deze bedrijvigheid bijna geheel verdwenen. In het begin van de 20

e
 eeuw verscheen een aantal 

bedrijven, dat zich richtte op het bewerken van textiel, maar uiteindelijk overstapte naar het reinigen en het 

strijken daarvan.  

Aan de Westerzeedijk vroeg in 1913 Bruinsma & Banning (28) vergunning aan voor een inrichting waar 

goederen konden worden gewassen en gestreken. Tegen het verlenen van de vergunning werd bezwaar 

aangetekend door de molenaar van de naastgelegen houtmolen. Hij was bang dat zijn hout, dat in de kolk van de 

molen werd voorbehandeld, door het afvalwater van de wasinrichting zou worden aangetast.  

In 1916 vroeg De Boer (34) voor het perceel aan de Zoutsloot 54 vergunning voor een textielververij annex was- 

en strijkinrichting aan. Tegen de vergunningsaanvraag werd geen bezwaar aangetekend. In 1921 verzocht De 

Boer de gemeente om de was- en strijkinrichting te mogen uitbreiden. In de inpandige bedrijfsruimte stonden 

toen twee wasketels en een centrifuge opgesteld. Het strijken gebeurde met gasbouten. Tegen deze uitbreidings-

vergunning waren tot dan toe geen bezwaren ingediend. In 1922 klaagden omwonenden over stankhinder. Uit 

inspectie ter plaatse bleek dat ophoping van afval hier de oorzaak van was. Dit was te danken aan een slechte 

afvoer van met verfstoffen en zeeprestanten vervuild bedrijfswater. In 1923 vroeg Koster, die het bedrijf had 

overgenomen, vergunning aan voor het plaatsen van een kolengestookte stoommachine. Omwonenden dienden 

bezwaar tegen deze vergunningsaanvraag in. De nog steeds niet opgeloste stankhinder was de oorzaak van deze 

bezwaren. Naar aanleiding van deze bezwaren verplichtte de gemeente het bedrijf een directe aanvoer van 

afvalwater op de nabijgelegen Zoutsloot te realiseren.  

Omdat de problemen met de bewoners bleven, besloot Koster (52) het bedrijf in 1929 naar de Midlumerlaan 11 

te verhuizen. De was- en strijkinrichting op de Midlumerlaan bleef onder de naam Stoomwasserij De Bleek tot 

2000 op dezelfde locatie functioneren, hoewel deze in de tussentijd een paar keer van eigenaar veranderde. 

In 1947 kreeg Orvelte Textielfabriek b.v. aan de Zuiderhaven 8 vergunning voor het ver- en bewerken van 

textiel. Daarvoor was het bedrijf werkzaam geweest in het pand aan de Noorderwal 1. In de Tweede 

Wereldoorlog was in dit pand de centrale gaarkeuken gevestigd. In 1952 werd deze locatie overgenomen door de 

Delftse Rubberindustrie (DRI) (47 en 48). 

Na de Tweede Wereldoorlog in 1946 begon Van der Schoot & Zn (55 en 56) een bedrijf voor de productie van 

cocos- en sisalmatten. Het bedrijf was eerst in de Droogstraat gevestigd. In 1954 verhuisde het naar de 

Kimswerderweg 21 omdat het daar meer werkruimte had. Tot in de jaren zeventig is het bedrijf op deze locatie 

werkzaam geweest. 

 

Suikerfabriek 

De suikerwerknijverheid is een bedrijfstak die beperkt in de regio van Harlingen voorkwam. In 1920 werd het 

Frisia Suikerwerkenbedrijf opgericht op de hoek van de Moriaanstraat / Kerkpoortstraat. In het Rijksarchief werd 

gevonden dat in 1937 een uitbreidingsvergunning aan de Gebroeders Bouritius werd verleend voor het in werking 

hebben van een suikerwerkfabriek aan de Moriaanstraat 10 te Harlingen. In 1955 werd aan ‘Frisia Suikerwerk-

fabriek’ (37 en 38) op de hoek Moriaanstraat / Kerkpoortstraat een nieuwe oprichtingsvergunning verleend. Na de 

totstandkoming van het industriegebied ‘De Hermes’ verhuisde het bedrijf in de jaren zestig naar dat gebied.  

 

Rubberindustrie 

In 1953 werd de Delftse Rubberindustrie (DRI)(47 en 48), het enige rubberartikelen bedrijf van dit type in de 

regio, opgericht in de Droogstraat 15. Het bedrijf werkte op deze locatie tot 1961 zonder vergunning. In de 

tussentijd vroeg het bedrijf vergunning aan voor een rubberartikelen bedrijf aan de Noorderwal 1. In 1956 kreeg 

het bedrijf voor deze locatie vergunning voor het oprichten van een luchtballonnenfabriek. Ook werden in het 

bedrijf nog andere rubberartikelen geproduceerd. In 1959 en ook in 1964 vroeg het uitbreidingsvergunningen aan 

om de productie verder te vergroten. 

In 1961 vroeg het bedrijf vergunning aan voor productie van antisliptapijt en glasvormen en 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 de tapijten te verven. Verder was er voor productie van glasvormen een glasbla-
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zerij opgesteld. Het bedrijf loosde zijn afvalwater op het gemeenteriool. In 1975 sloot DRI het bedrijf aan de 

Noorderwal 1, terwijl het pand aan de Droogstraat 15 werd overgenomen door Latex-International. In 1978 

vroeg Latex-international een revisievergunning aan voor deze locatie. Het was de bedoeling dat daar dezelfde 

producten zouden worden geproduceerd.  

In de periode 1978–1984 verkeerde het bedrijf in een slechte technische staat. Deze slechte situatie was vermoe-

delijk veroorzaakt door het veelvuldig knoeien met zuren. Verder werd vermoed dat geregeld chemicaliën recht-

streeks op de riolering werden geloosd. In 1986 kreeg het bedrijf nog vergunning voor het lozen van afvalwater 

op de riolering. Het bedrijf werd in 1990 onder druk van de gemeente gesloten. 

 

Vuilstortplaats 

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

De landbouw, die moest voldoen aan de voedselbehoefte van de groeiende bevolking, kampte met een groot 

tekort aan meststoffen. Doordat de kwaliteit van het stedelijk afval verminderde als gevolg van de toename van 

het bedrijfsafval, daalde de economische waarde ervan in het begin van de 20
e
 eeuw steeds meer. Vanaf die 

periode ontstonden gemeentelijke stortplaatsen (van Zon, 1986). Dit betrof meestal lager gelegen gebieden iets 

buiten het bebouwde gebied. De gemeenten, die voor de inzameling van afval zorgden, beheerden deze 

stortplaatsen. Om het volume te verminderen en om de op het afval afgekomen ongedierte te bestrijden, werd 

regelmatig het aangevoerde afval in brand gestoken. Om deze reden werd de gemeentelijke stortplaats ook wel ‘ 

asland’ genoemd. (Dijkstra, 1993). Veel bedrijven stortten hun bedrijfsafval echter nog steeds nabij hun bedrijf. 

Door de leefomgevinghinder die dit veroorzaakte, verplichtte de overheid bedrijven hun afval naar stortplaatsen 

af te voeren. Aan de zuidelijke oever van de Zuidergrachtswal lag vanaf 1870 de fecaliënbergplaats van de 

gemeente Harlingen. Vanaf circa 1900 ontstond in de nabijheid van deze bergplaats een stortplaats. De oude 

opvaarten van de Boswardervaart, waar eerst nog bedrijven waren gevestigd, werden gedempt en opgehoogd met 

stedelijk afval. Dit gebeurde ook met een deel van de Zuidergracht, het zogenaamde Balkland, waar uit 

Scandinavië geïmporteerde boomstammen, voordat deze werden bewerkt, in het water werden verwaterd.  

Tevens werd het bij baggerwerkzaamheden in de stadsgrachten vrijkomende slib daar gestort. Geleidelijk werd 

al het gemeentelijk afval hier naar toe afgevoerd. Van de gemeentelijke stortplaats van Harlingen is bekend dat 

destijds het afval zo veel mogelijk direct werd verbrand. Dit gebeurde gewoon 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 bij de gemeente op deze onprettige situatie gewezen. Ook de daar achter gelegen wijk, Plan Zuid, 

wees de gemeente meerdere keren op de hinder van de vuilstortplaats. Toch was het niet zo dat de hinder van de 

stortplaats tot massale bezwaren leidde. De hinder stopte in de jaren zeventig toen het gemeentelijk afval met 

spoorwagons naar de VAM te Wijster werd afgevoerd. De oorspronkelijke fecaliënbergplaats werd later het 

terrein van de reinigingsdienst, waar diverse werkplaatsen en een vuilverbrandingsoven stonden. Thans is op de 

vorige stortplaats een parkeerterrein en een sportaccommodatie gevestigd. De vuilstortplaats wordt blijvend 

gecontroleerd op verspreiding van stoffen door het grondwater te onderzoeken op verontreiniging binnen het 

landelijke project NAVOS. Met NAVOS wordt de ‘Nazorg voor Voormalige Stortplaatsen’ bedoeld. De controle 

van 2001 liet zien dat de verspreiding van stoffen vanaf de voormalige stortplaats op dit moment zeer beperkt is.  

 

Inschatting van de hinderaspecten van geselecteerde bedrijven van 1920-1970 
In tabel 29 is de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ van de bedrijfstakken in de periode 1920-1970 geschat. 

Zie voor wijze van beoordeling bijlage 3 en het bij tabel 27 vermelde katern. 

 

Bedrijfstak Cate-

gorie 

Geur 

    M 

Geluid 

    M 

Stof 

   M 

Cat. 

  M  

Bodem 

UBI kl. 

Verkeer 

1,2 en 3 

Opp.water 

1,2 en 3 

Afval 

1,2 en 3 

Vetsmelterijen I 700 100 0 5 5 2 3 3 

Leerfabrieken I 500 100 0 5 3 2 3 3 

Vismeelfabriek II 700 100 0 7 3 2 2 3 

Scheepswerf IV 30 500 100 5 7 2 3 3 

Stoffenververij & wasinricht. V 50 300 30 4 7 2 3 3 

Sisal-cocosmattenfabriek V 50 300 30 4 7 2 2 2 

Suikerfabriek V 1000 700 200 5 5 2 3 2 

Rubberindustrie V 100 50 30 3 6 1 3 2 

Vuilstortplaats  V 300 300 300 4 7 3 3 3 

 

Tabel 29  Inschatting leefomgevinghinder van geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1920-1970  
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Tabel 29 levert de volgende informatie: 

Categorie I, De vleesverwerkende bedrijvigheid 

• De vetsmelterijen en leerfabrieken zullen geurhinder hebben veroorzaakt. Waarschijnlijk zijn de geurpro-

blemen in de periode 1920-1970 groter geweest dan de tabel laat zien, omdat beoordelingsmethodieken voor 

de hedendaagse bedrijvigheid zijn gebruikt. 

• Het risico voor afval en oppervlaktewater wordt als ‘niet toelaatbaar’ beschouwd. Het lozen en het storten 

van het bij de vleesverwerkende bedrijvigheid vrijkomende afval gaf niet toelaatbare geurproblemen door 

rotting maar trok ook ongedierte aan. Dit geldt eveneens voor opslag van tussenproducten op 

bedrijventerreinen.  

Categorie II, De visverwerkende bedrijvigheid 

• Vismeelfabrieken veroorzaken vaak geurhinder. Vooral het drogen van garnalen geeft daar aanleiding toe.  

• Het risico voor afval en oppervlaktewater wordt voor deze periode ‘niet toelaatbaar’ verondersteld. Dit  

omdat zowel het lozen als het storten van het bij deze bedrijvigheid vrijkomende organisch rijke afval door 

rotting  leefomgevinghinder kan veroorzaken,  in de vorm van stankhinder, het aantrekken van ongedierte en  

oppervlaktewaterverontreiniging.  

Categorie IV, De scheepsbewerkende bedrijvigheid 

• Scheepswerven veroorzaken meestal geluidhinder en in het bijzonder werven waar metalen schepen worden 

bewerkt. Omdat in het onderzoeksgebied de scheepsbewerkende bedrijvigheid voornamelijk metalen 

schepen betrof, zal de geluidhinder vermoedelijk hoger zijn geweest dan de tabel aangeeft.  

• Het risico voor verontreiniging van de bodem, afval en oppervlaktewater wordt zonder maatregelen ‘niet 

toelaatbaar’ geacht. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat van de locale watergang, indien 

deze aanwezig is, de waterbodem waarschijnlijk verontreinigd zal zijn.  

Categorie V, De overige geselecteerde bedrijvigheid 

• Van de overige bedrijvigheid in deze periode hebben de suikerwerkfabriek en de vuilstortplaats geurhinder 

veroorzaakt.  

• Behalve de suikerwerkfabriek hebben de andere geselecteerde bedrijfstakken vermoedelijk geen geluid-

hinder veroorzaakt.  

• Van de geselecteerde bedrijven van deze categorie in deze periode moet worden verwacht dat deze, als er 

geen maatregelen werden getroffen, verontreinigingen in de bodem en oppervlaktewater hebben veroor-

zaakt. Daarnaast moet de verwijdering van hun afval, als geen maatregelen werden getroffen, problemen 

hebben gegeven. Bij de rubberfabriek moet bijvoorbeeld chemisch afval in de vorm van anorganische zuren 

als zwavelzuur zijn vrijgekomen. Bij de stoffenververij kunnen verfstoffen problemen hebben gegeven.  

 

 

7.3  Toelichting op de geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1970-2000 

 

De geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1970-2000  
Hieronder wordt per bedrijfstak en per categorie, de ligging van deze bedrijvigheid en de ‘veronderstelde 

leefomgevinghinder’ toegelicht. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van bijlage 3. Voor de periode 1970-2000 

gaat het om de volgende bedrijfstakken:  

 

 

Nr. Bedrijfstakken  Geselecteerde 

categorie 

1. Visbewerkinginrichting II 

2. Visconservenfabriek II 

3. Plateelfabriek III 

4. Betonwarenfabriek III 

5. Grintbreker III 

6. Kalkfabriek III 

7. Jachtbouw IV 

8. Scheepsmotorenfabriek IV 

9. Kunststoffabriek V 

10. Houtconservering V 

 

Tabel 30 De toedeling van de geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1920-1970 over de vijf 

categorieën  
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Categorie II, de visbewerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken 1 en 2 

Algemeen 

De periode na de Tweede Wereldoorlog liet qua bedrijvigheid een aantal belangrijke verschuivingen zien. Een 

ervan was dat de visserijactiviteiten aanmerkelijk toenamen. De hiermee verbonden bedrijvigheid vestigde zich 

later in de stad. Hoewel de visveiling werd verplaatst naar de Zuiderhaven (1958), bleek ook deze binnenhaven 

snel te klein voor deze bedrijvigheid. De reden hiervoor was dat zich bij de visverwerking in die periode een 

schaalvergroting voordeed. Grotere visserschepen werden ingezet om de vis op grotere afstanden te vangen. 

Onder andere de vissers uit Urk maakten van deze grote schepen gebruik.  

De aanleg van de nieuwe Vissershaven aan de Noordzijde en de daaraan gekoppelde goed geoutilleerde visvei- 

ling ‘Insula’ in 1969 droeg er toe bij dat veel van de in de Noordzee gevangen vis in Harlingen werd geveild.  

Waren de visverwerkende bedrijven in eerste instantie aan de Zuiderhaven gevestigd, na de aanleg van de 

Nieuwe Vissershaven verplaatsten deze activiteiten zich naar deze nieuwe haven. Vanaf 1958-1986 vestigde zich 

daar een dertiental visverwerkende bedrijven. Veel Urker vissers gebruikten Harlingen ook als laad- en losplaats 

omdat ze hun vis overwegend op Urk zelf veilden. Anno 2005 is de visserij nog steeds belangrijk voor 

Harlingen. Het aantal aanlandingen van Noordzeekotters steeg bijvoorbeeld van 2064 in 1998 tot 2140 in 1999.  

Opvallend was in 1999 een forse verschuiving van de plaats waar de vis werd verhandeld. Het aantal 

Noordzeekotters dat in Harlingen de vangsten bij visveiling Insula loste, steeg van 1040 in 1998 naar 1230 in 

1999. Een dergelijke ontwikkeling deed zich ook voor bij de garnalenvissers. Dit was vooral aan de goede vang-

sten te danken. Het aantal aanlandingen steeg fors van 1803 in 1998 tot 2498 in 1999. Bij 2050 aanlandingen 

brachten de garnalenvissers hun vangsten direct naar visveiling Insula. 

Geconcludeerd kan worden dat Harlingen een volwaardige visserplaats is geworden. In 1999 werd aan de veiling 

97 miljoen gulden aan vis omgezet. Hiermee bezette Harlingen de 4
e
 plaats in Nederland achter, Urk (282), 

IJmuiden (112) en Den Helder (110). In totaal werd in Nederland in 1999 voor 945 miljoen aan vis aangevoerd. 

Omdat Harlingen als nadeel heeft dat het relatief ver van de belangrijke visgebieden in de Noordzee is 

verwijderd, werd in de jaren zestig in het afgedamde Lauwersmeergebied een nieuwe visserijhaven, Lauwersoog 

genaamd, aangelegd. Voor vissers die zich meer op de visserij in het oostelijke deel van Noordzee richten, werd 

dat de thuishaven.  

Na 1957 vestigden zich nogal wat visverwerkingsinrichtingen in Harlingen. De grootste leefomgevinghinder die 

deze inrichtingen veroorzaakten waren stank, het aantrekken van ongedierte en oppervlaktewaterverontreiniging. 

In de periode tot ongeveer 1980, toen de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) totstandkwam, was het de 

visverwerkende bedrijvigheid toegestaan om hun bedrijfsafvalwater rechtstreeks op oppervlaktewater  te lozen. 

Hierna werden de bedrijven verplicht hun bedrijfsafvalwater met behulp van riolering op de RWZI te lozen.  

 

Visverwerkende bedrijvigheid in het onderzoeksgebied  

In 1957 vroeg Lichtendahl (65, 66 en 67) vergunning aan voor het oprichten van een visverwerkingsbedrijf in 

een pand aan de Zuiderhaven 4. In 1958 verzocht de gemeente Harlingen zelf vergunning aan Gedeputeerde 

Staten van Fryslân voor veilingactiviteiten aan de Zuiderhaven 22.   

In 1960 vroeg Lenger (65), onder de naam  Severnside, vergunning aan voor het oprichten van een visconser-

venbedrijf aan de Industrieweg 2. In 1960 vroeg hij onder naam Lenger een uitbreidingsvergunning aan.  

In de jaren daarna volgde een aantal visverwerkende bedrijven, zoals Veltman (79) aan de Oude Trekweg 12 

(pand van Perseverantia (zie categorie V overige nijverheid)), Helfrich & Schikker (1969) aan de Havenweg en 

Sea Garden (1973) aan de Industrieweg. 

Lichtendahl was het eerste bedrijf dat zich nabij de nieuwe visserijafslag aan de Nieuwe Vissershaven vestigde 

(1974; Nieuwe Vissershaven 9). Bij een uitbreiding in 1976 werd ook het pand Nieuwe Vissershaven 13 bij het 

bedrijf betrokken. De visverwerkende bedrijven G. Smits (1984) en Ichtus bv. (1986) volgden Lichtendahl naar 

deze nieuwe locatie. Boersma stichtte een visverwerkend bedrijf aan de Havenweg 1.  

 

Categorie III de steenbe- en verwerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken 3, 4, 5 en 6 
Plateelfabriek 

In de loop van de 20
e
 eeuw sloten de meeste plateelbedrijven in Harlingen. Pas weer in 1983 kreeg Oswald (61) 

vergunning voor het produceren van tegels aan de Voorstraat 84.  

 

Betonwarenfabriek 

In 1934 kreeg Haitsma voor het perceel aan de Kanaalweg 14 vergunning voor het oprichten van een beton-

fabriek. De fabriekspanden betroffen het oorspronkelijke bedrijf van Van Hulst. Het bedrijf kreeg nog uitbrei-

dingsvergunningen in 1959, 1963 en 1966 voor hetzelfde pand aan de Kanaalweg 14. In 1974 werd een extra 

bedrijfspand aan de Industrieweg 2 aan het bedrijf toegevoegd. Hier werden kunststofonderdelen voor de 

betonproductie geproduceerd. Omdat vanaf 1978 in toenemende mate bezwaren tegen het bedrijf werden 

ingediend, vooral door stofhinder, moest het bedrijf op last van de gemeente haar Hinderwetvergunning 

actualiseren. In de loop van de jaren tachtig kwam het bedrijf onder milieutoezicht van de provincie Fryslân aan 



 130

te passen. Dit gebeurde op grond van de Wet Milieubeheer. De grootte van een bedrijf is voor de Wet 

Milieubeheer bepalend wie als bevoegd gezag optreedt. Bij de grotere bedrijven, zoals scheepswerven of bij 

betoncentrales,  is  meestal de provincie het bevoegd gezag.  In 1994 besloot Haitsma het bedrijf aan Spaans 

Beton (77) te verko-pen. Waarschijnlijk heeft het strengere toezicht van de provincie hier aan bijgedragen. Dit 

bedrijf is nog op dezelfde locatie te vinden. De huidige betonfabriek heeft veel van de voormalige locaties van de 

steenbewerkende bedrijven aan de voormalige Trekvaart opgeslokt (zie figuur 13 hoofdstuk 4).  

 

Grindbreker 

Grindbrekers hebben als doel om grind afkomstig van grindputten, of steenrestanten van de steenproductie, voor 

de verkoop tot vaste grootte te standaardiseren. In 1992 vroeg Spaansen Beton (77) een Hinderwetvergunning 

aan voor een inrichting voor zeven en breken van zeegrind. Het zeegrind moest als alternatief fungeren voor 

riviergrind wat thans wordt gebruikt. De winning van riviergrind staat door de grote ruimtelijke gevolgen anno 

2004 ter discussie. Veel bewoners van het nabij gelegen dorp Midlum tekenden echter bezwaar aan tegen de 

vestiging van dit bedrijf.  

 

Schelpkalkfabriek 

Vanaf 1908 was er een kalkfabriek (75) op een locatie aan de Kanaalweg 31 gevestigd. Eigenaar hiervan was de 

Stoomvaartmaatschappij Neptunus en de Stoombootonderneming 'Texel'. In de periode 1913 tot en met 1971 

kreeg het bedrijf meerdere uitbreidingsvergunningen voor de kalkbranderij op deze locatie (zie figuur 38). In 

1978 werd de kalkbranderij overgenomen door Haitsma. Op dat moment had het bedrijf de beschikking over 6 

kalkovens. Vanaf 1971werd van aardgas gebruik gemaakt om de schelpen tot kalk te branden. Door de Gasunie 

werd hiervoor een gasdrukregelstation op de locatie aangelegd. 

 

 

 

 

Figuur 38 Kalkovens ten oosten van Harlingen rond 1940 (Vereniging Oud Harlingen, 2005)  

Op deze locatie is thans de Kalkfabriek Harlingen (55) gevestigd. Deze locatie is gelegen aan het Van Harinx-

makanaal waar deze de oorspronkelijke Oude Trekvaart kruiste. Deze kalkovens maakten deel uit van de 

bedrijvigheid die aan deze Oude Trekvaart rond 1900 te vinden was.  
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In 1985 vroeg de nieuwe eigenaar van het bedrijf, de BV. Kalkfabriek ‘Harlingen’ een nieuwe Hinderwetver-

gunning aan voor oprichting van een kalkfabriek. Aan de bedrijfsinrichting werd niets wezenlijks gewijzigd. In 

het bedrijf werd gebluste kalk gefabriceerd. Het bedrijf gaf aanleiding tot veel bezwaren van omwonenden.  

Er werd vooral geklaagd over geurhinder. Dit was toe te schrijven aan in de schelpen nog aanwezige restanten 

weekdier die omdat deze tot rotting overgingen, een vieze kadaverachtige lucht verspreidde.  

Het college hield in eerste instantie dan ook de Hinderwetvergunning aan. Toen het bedrijf zich bereid toonde 

om de door de gemeente gewenste aanpassingen aan te brengen, kreeg het de gewenste vergunning. Het bedrijf 

gaf daarna nog een aantal keren aanleiding tot bezwaren van omwonenden. Het had op dat moment het bedrijfs-

proces nog niet volledig onder controle, waardoor stof, roet en rook werd uitgestoten. Later werd dat blijkbaar 

beter want het bedrijf produceert nog steeds kalk op dezelfde locatie.  

 

Categorie IV Scheepsbewerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken 7 en 8  

Jachtbouw en de kleinere scheepswerven 

De stijging van de welvaart en vrije tijd vanaf de jaren vijftig had een toename van de waterrecreatie tot gevolg. 

Hierdoor werden in het waterrijke deel van Fryslân watersportbedrijven en scheepsreparatiebedrijven opgericht. 

Harlingen profiteerde ook van de stijgende welvaart. Vanaf eind jaren tachtig, toen een groeiende belangstelling 

naar zeezeilen opkwam, werd historisch Harlingen als thuishaven ontdekt voor veel zeejachten en de zogenaam-

de Bruine Vaart. Gelokt door deze nieuwe activiteiten vestigde zich aan de scheepsbouw verbonden nijverheid 

aan de nieuwe industrieterreinen aan het Van Harinxmakanaal aan de oostelijke kant van Harlingen. 

Zo vestigden zich daar Bouma (74) in 1988 aan de Koningsweg 12 en in 1989 Oosterman aan de Koningsweg 

10. Deze laatste hield zich bezig met scheepsbetimmeringen. Bijko Jachtservice (76) vestigde zich in 1990 aan 

de Koningsweg 4, terwijl Scheepsreparatiebedrijf Friesland zich in 1990 vestigde aan de Koningsweg 27.  

Daarnaast vestigden zich Wierda (70) in 1988 aan de Nieuwe Vissershaven 11, Philipse (72) aan de Kanaalweg 

31 en Kroon (73) aan de Industrieweg 10a.  

 

Scheepsmotoren- annex installatiebedrijf  

Voor een gedeelte zijn de betreffende bedrijven al in periode B beschreven. De fa. Deutz (62) vestigde zich aan 

de Zuiderhaven. Rijkswaterstaat vestigde zich met een lasinrichting (69) aan de Kanaalweg 19.  

 

Categorie V De Overige Bedrijvigheid; bedrijfstakken 9 en 10  
Kunststofbedrijf 

In 1961 vroeg Industrie- en Handelsonderneming Flexoplast (57) vergunning voor oprichting van een fabriek 

voor vervaardiging van plastic verpakkingsmateriaal. In 1967 vroeg het bedrijf vergunning aan voor oprichting 

van een fabriek die polyethyleenverpakkingsmateriaal moest gaan produceren. Flexoplast was het enige bedrijf 

in de regio dat zich bezighield met de ver- en bewerking van kunststoffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf werd in de periode 1968-1988 regelmatig uitgebreid. Achtereenvolgens werden een 

isopropylalcoholtank van 6.000 liter, een ondergrondse tank van 3.000 liter oplosmiddel en twee ondergrondse 

tanks voor wel 10.000 liter alcohol bijgeplaatst. Bij al deze uitbreidingen werd door omwonenden geen bezwaar 

aangetekend. Bij controle in 1991 bleek dat het bedrijf de voorschriften van de Hinderwetvergunningen slecht 

naleefde. Daardoor werd aan het bedrijf verzocht een bodemonderzoek uit te laten voeren. In 1992 en 1995 kreeg 

het bedrijf nog een tweetal uitbreidingsvergunningen. Het is nog op dezelfde locatie aanwezig. 

 

Houtconservering 

Uit de stukken komt naar voren dat reeds in 1863 aan de Westerzeedijk door Staatsspoorwegen een creosoot-

inrichting werd opgericht. In 1920 vroeg Hoek (50) 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 onder Rozengracht 14 bij het bedrijf betrokken. Het bedrijf had dompel-

baden met carbolineum voor houtconservering in gebruik, terwijl er ook teerhokken voor het zonodig teren van 

hout waren. In 1979 diende een omwonende bezwaar over een sterke carbolineumlucht in. De geur werd waar-

Bij Flexoplast richt men zich op thermoplasten. Dit zijn harsen die bij verwarming verweken. Bij de verwerking hiervan 

vindt in tegenstelling tot de thermoharders, geen reactie plaats. Thermoplasten zijn onder andere polystyreen, pvc, nylon 

of polyetheen. Hieraan worden wel kleurstoffen, anti-statica, weekmakers en vlamdovende middelen toegevoegd. De 

kunststoffen worden door verhitting gesmolten en vervolgens gegoten. De oudste methode is het zogenaamde spuitgieten, 

waarbij verhitte, vloeibare kunststof onder druk in een vorm wordt gespoten. Vervolgens wordt de kunststof afgekoeld, 

waardoor verharding optreedt. Ook kunnen thermoplasten worden gevormd door extruderen, gieten, dompelen, 

kalanderen, strijken of blazen. Bij het extruderen worden oplosmiddelen gebruikt. Er is een onderscheid tussen droge en 

natte extrusie. Droge extrusie is het verwarmen van een thermoplast om deze vervolgens in een vorm te spuiten. Bij natte 

extrusie wordt aan een kunststof een oplosmiddel toegevoegd. Door vervolgens het oplosmiddel te laten verdampen 

treedt verharding op. [katern 42] 
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schijnlijk veroorzaakt door het dompelen van hekken en palen in de creosootbaden en het drogen daarvan. Het 

bedrijf werd aangeschreven om voor deze activiteit een hinderwetvergunning aan te vragen  

Het bedrijf had ondertussen een groot aantal panden aan de Rozengracht in gebruik. Het betrof de panden  

Rozengracht nrs.: 12, 14, 22 en 24. In het pand op nr. 14 stond het dompelbad opgesteld. De werkplaats van het 

bedrijf was op nr. 24, terwijl de overige panden als opslag werden gebruikt.  

Bodemonderzoeken van 1990 en 1993 toonden aan dat van de bodem ter plaatse van het dompelbad, op 

bedrijfspand nr. 14, zowel grond als grondwater ernstig met polycyclische aromaten, fenolen en minerale olie 

was verontreinigd. De verontreiniging was volgens het onderzoek van 1990 aan houtconservering te wijten. Het 

bedrijf sloot zich aan bij de Stichting Bodemsanering Bedrijven (BSB) die het mogelijk maakt dat 

bodemsaneringen in overeenstemming met de bedrijfsliquiditeit kunnen worden uitgevoerd.  

In 1903 vroeg houthandel Meinesz (81) een Hinderwetvergunning aan voor inwerkingstelling van een 

stoommachine voor een houtzagerij aan de oostzijde van de Bolswardervaart nummers 1-3. Het pand, waar 

voorheen Van Stralen de huidendrogerij zat, werd omringd door waterpartijen die als houtkolken werden 

gebruikt. De houtzagerij breidde gestaag uit getuige de uitbreidingsvergunningen in 1906, 1917, 1920 en 1921. 

In 1923 vroeg het bedrijf voor de wederopbouw, het was in dat jaar getroffen door een brand, vergunning aan. 

Uiteindelijk heeft Meinesz tot 1983 op deze locatie gewerkt. Het bedrijf omschreef zich zelf als houtbewerking-

inrichting en cellenbetonartikelenfabriek en besloeg een groot gebied. 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, vooral door de teerputten en dompelbaden. Na 

1983 betrok de Bouwvereniging Harlingen het noordelijke deel van de locatie, terwijl op het overige deel van het 

voormalige bedrijfsperceel, na reiniging van de bodem, woningbouw werd verricht. 

 

Inschatting van de hinderaspecten van geselecteerde bedrijven van 1970-2000 
In tabel 31 is de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ van de bedrijfstakken van de periode 1970-2000 geschat. 

Zie voor wijze van beoordeling bijlage 3, tabel 27 en katern 38. 

 

 

Bedrijfstak Cate-

gorie 

Geur 

   M 

Geluid 

    M 

Stof 

   M 

Cat. 

  M  

Bodem 

UBI kl. 

Verkeer 

1,2 en 3 

Opp.water 

1,2 en 3 

Afval 

1,2 en 3 

Visverwerkende inrichtingen II 200 100 0 4 3 2 2 3 

Visconservenfabriek II 200 100 0 4 3 2 2 3 

Plateel- & tegelfabriek III 30 100 100 3 3 1 2 2 

Betonwarenfabriek III 30 300 500 5 4 2 2 2 

Grintbreker III 10 500 300 5 2 3 1 1 

Kalkfabriek III 30 300 500 5 2 2 2 1 

Jachtbouw IV 100 100 50 3 7 2 3 3 

Scheepsmotorenfabriek  IV 50 300 30 4 7 2 3 3 

Kunststofverwerkend bedrijf V 700 100 0 5 5 2 3 2 

Houtconservering V 200 100 50 4 6 1 3 2 

 

Tabel 31 Inschatting leefomgevinghinder van geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1970-2000  

Tabel 31 levert de volgende informatie: 

Categorie II, De visverwerkende bedrijvigheid 

• De visverwerkende bedrijvigheid moet in veel gevallen geurhinder veroorzaakt hebben. Het risico was voor 

verontreiniging van de bodem ‘beperkt toelaatbaar’. 

• Het risico voor oppervlaktewaterverontreiniging werd als ‘niet toelaatbaar’ beschouwd. Het lozen en het 

storten van het bij deze bedrijfstak vrijkomende afval kan behalve geurproblemen tot forse oppervlakte-

waterverontreiniging aanleiding gegeven hebben. Daarnaast kon visafval ongedierte aantrekken, zoals 

ratten, insecten en vogels. Dit gold overigens ook voor opslag van tussenproducten op bedrijventerreinen. 

Het overwegend organisch afval kon in de aangelegen watergangen ook aanleiding tot vorming van bagger 

geven.  

Categorie III, De steenbe- en verwerkende bedrijvigheid;  

• Bij plateel- en tegelfabrieken moest er rekening mee worden gehouden dat vrijkomend stof risicovol kon 

zijn. Bij de bewerking van tegels die in deze bedrijfstak plaatsvond kwam namelijk glazuurhoudend stof 

vrij, dat een hoog gehalte aan metaaloxiden bevatte.  
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• Betonwarenfabrieken, grindbrekers en kalkfabrieken gaven ook vaak aanleiding tot stofoverlast. Behalve 

klei werden in deze bedrijfstak ook zand en grind als grondstoffen toegepast. In het bijzonder bij overslag 

van deze grondstoffen kon, als geen voorzorgmaatregelen werden getroffen, stofoverlast ontstaan.  

• Grindbrekers en betonfabrieken konden ook geluidshinder veroorzaken. 

 

Categorie IV, De scheepsbewerkende bedrijvigheid; 

• Scheepswerven veroorzaken vaakgeluidhinder en in het bijzonder werven waar metalen schepen werden 

bewerkt. Omdat in het onderzoeksgebied de scheepsbewerkende bedrijvigheid voornamelijk metalen 

schepen betrof, was de geluidhinder vermoedelijk hoger dan de tabel aangeeft.  

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

was, als geen maatregelen werden getroffen, erg groot.  

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

uitvallen dan de tabel aangeeft.  

• Ook moet er rekening mee worden gehouden dat van de locale watergang, indien deze aanwezig was, de 

waterbodem waarschijnlijk verontreinigd was. 

• Omdat de kans groot was dat het bedrijfsafval chemische stoffen kon bevatten, moest er zorgvuldig mee 

worden omgegaan.  

Categorie V, De overige geselecteerde bedrijvigheid 

• Van de overige geselecteerde bedrijvigheid kan worden opgemerkt, dat bij kunststofverwerkende bedrijven 

geuremissie, door uitdamping van oplosmiddelen, kon optreden.  

• De kans op verontreiniging van de bodem bij houtconserveringsbedrijven was groot. 

• De kans op verontreiniging van het oppervlaktewater, en dat het bedrijfsafval chemisch afval bevat was bij 

beide bedrijfstakken van deze categorie, zonder dat maatregelen werden getroffen, groot.  

 

 

7.4             De beschrijving van de geselecteerde bedrijvigheid in Harlingen en de veronderstelde  

                    leefomgevinghinder die deze veroorzaakte in de gehele periode 1870-2000 samengevat 
In dit hoofdstuk is voor de drie onderzoeksperioden, 1870-1920, 1920-1970 en 1970-2000 een schatting gemaakt 

van de door de geselecteerde bedrijvigheid van Harlingen veroorzaakte leefomgevinghinder. De leefomgeving-

hinder werd in dit hoofdstuk als de ‘veronderstelde leefomgevinghinder‘ omschreven. Per onderzoeksperiode 

zijn de geselecteerde bedrijven besproken. Hierbij zijn de vestigingslocaties van de geselecteerde bedrijvigheid 

toegelicht, terwijl ook een schatting is gemaakt van de door hen vermoedelijk veroorzaakte leefomgevinghinder. 

Als naar periode A,1870-1920, wordt gekeken valt daarbij de kleinschaligheid van de bedrijvigheid op.  

De traditionele bedrijvigheid, vooral gebaseerd op de zeilvaart, verdween voor een groot gedeelte rond 1900. De 

bedrijvigheid die ervoor in de plaats kwam, zoals de exportslagerijen en aanverwante bedrijfstakken, moest op 

grond van de ligging ervan, in veel gevallen gewoon tussen de bebouwing, tot leefomgevinghinder hebben 

geleid. Vermoedelijk werd de grootste leefomgevinghinder van deze periode veroorzaakt door de visrokerij, de 

gasfabriek en een teerdestilleerfabriek nabij Harlingen. Het betrof uitstoot van hinderlijke teerachtige stoffen en 

rook afkomstig van de visrokerijen. Leefomgevinghinder in de vorm van geurhinder en ongedierte werd daar-

naast vermoedelijk veroorzaakt door de vleesverwerkende bedrijvigheid als exportslagerijen, darmenzouterijen 

en huidenvellenbloterijen.  

Periode B, 1920-1970, van het onderzoeksgebied kenschetste zich door het einde van de Eerste Wereldoorlog, de 

beurskrach van 1929, de totstandkoming van de Afsluitdijk en de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoor-

log markeerde min of meer het einde van de hiërarchische maatschappijvorm en daardoor het einde van de eerste 

onderzoeksperiode. De totstandkoming van de Afsluitdijk bracht het werk voor de aanleg ervan, in de periode 

1925-1932, met zich mee en vervolgens de gevolgen van de afsluiting van de oorspronkelijke Zuiderzee erna.  

Na de Tweede Wereldoorlog herstelde de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied zich doordat na de afsluiting 

van de Zuiderzee (dan IJsselmeer en Waddenzee) Harlingen de enige zeehaven van de regio werd en zich 

hierdoor goed leende als vestigingsplaats voor de zeevisserij. 

Zo ontstond er een visverwerkende bedrijvigheid, waarbij visconserven maar ook vismeel werden geproduceerd. 

Deze bedrijvigheid had als nadeel dat deze leidde tot geurhinder waar Harlingen jarenlang berucht om was. 

Daarnaast veroorzaakten vermoedelijk ook vetsmelterijen en leerfabrieken geurhinder. Door de toename van de 

zeevisserij nam ook de scheepsverwerkende bedrijvigheid in Harlingen toe. Op basis van de beoordelingsinstru-

menten wordt verondersteld dat deze bedrijfstak nogal wat geluidshinder tot gevolg had. Waarschijnlijk zijn de 

geurproblemen in de periode 1920-1970 groter geweest dan uit de getoonde tabellen kan worden afgeleid omdat 

bij de beoordeling methodieken voor de hedendaagse bedrijvigheid zijn gebruikt. 

Periode C, 1970-2000, stond in het teken van de overgang van een werkstad naar een monumentenstad. Vanaf de 

jaren tachtig, toen een groeiende belangstelling voor zeezeilen ontwaakte, werd historisch Harlingen vooral door 

haar oude monumentale kern, als thuishaven ontdekt door veel zeejachten en de Bruine Vaart. Vooral de 
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Noorderhaven en de Voorhaven werden voor dit doel gebruikt. Daardoor groeide de metaalbedrijvigheid in de 

vorm van scheepswerven, jachtbouw en scheepsmotorenindustrie. Ter beperking van leefomgevinghinder 

dienden deze bedrijven zich buiten de stad te vestigen, in het bijzonder ten oosten ervan.  

In 1980 en 1990 konden de industrieterreinen ‘Koningsweg’ en de ‘Oosterpoort’, ten oosten van de rijksweg aan 

het Van Harinxmakanaal in gebruik worden genomen. Deze locaties bleken door hun directe ligging aan brede 

watergangen vooral in trek bij de genoemde scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven. 

In toenemende mate profiteerde Harlingen in deze periode van de stijgende welvaart, zoals deze zich in geheel 

Nederland manifesteerde.  
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Hoofdstuk 8 De ervaren leefomgevinghinder  
In hoofdstuk 6 werden uit de locale bedrijvigheid van Harlingen van de periode 1870-2000 vijf categorieën c.q. 

bedrijfstakken gekozen, waaruit vervolgens 82 onderzoeksgevallen werden geselecteerd. Een onderzoeksgeval 

vormt als onderzoekseenheid de basis voor dit onderzoek. In hoofdstuk 7 werd de ligging van de onderzoeks-

gevallen in het onderzoeksgebied beschreven en werd een inschatting gemaakt van de‘veronderstelde’ door 

bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder. Dit hoofdstuk wordt gebruikt om toe te lichten, welke informatie per 

onderzoeksgeval werd verzameld en op welke manier dit gebeurde. De hiertoe verzamelde informatie zelf is in 

bijlage 3 weergegeven. Aan de hand van lijsten en tabellen worden in dit hoofdstuk de uitkomsten van de verza-

melde informatie gepresenteerd en besproken. Het betreft de door de bewoners beleefde leefomgevinghinder, in 

dit onderzoek omschreven als de ‘ervaren leefomgevinghinder’.  

 

 

a 

 

 

 

 

b. 
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d. 

 

Figuur 39  Plaats van hoofdstuk 8 in het schema van het onderzoek 

 

8.1 Per onderzoeksgeval te verzamelen gegevens   
In § 2.1 werden onderzoeksgevallen omschreven als bedrijven die in de periode 1870-2000 een zekere tijd in het 

onderzoeksgebied waren gevestigd. De onderzoeksgevallen werden geselecteerd uit de locale bedrijvigheid van 

de gemeente Harlingen. Een belangrijke voorwaarde hierbij was dat het bedrijf in het bezit was van een 

hinderwetvergunning. De hinderwetvergunning vormde de sleutel om op doelmatige wijze informatie van de 

onderzoeksgevallen te verzamelen. In deze paragraaf wordt toegelicht welke gegevens per onderzoeksgeval 

werden verzameld.  

 

Te verzamelen informatie  

 

In § 2.2 werd een modelmatige benadering voor dit onderzoek voorgesteld. Op grond van deze benadering kon 

de te verzamelen informatie worden verdeeld in vier fasen:  

1. Aanvraagfase;  

2. Tolerantiefase; 

3. Protestfase; 

4. Effectfase. 

    

     

 

 

 

     

Veronderstelde leefomgevinghin-

der die deze veroorzaakten in de 

periode 1870-2000 (hoofdstuk 7) 

Ervaren leefomgevinghinder 

(hoofdstuk 8) 

    Vergelijking  

     (hoofdstuk 9) 

Wetgevende initiatie-
ven van de overheid 

op het gebied van  
leefomgevinghinder   

(hoofdstuk 4) 

Gedragsaspecten van 
het bezwaar 
(hoofdstuk 5) 

Verkenning en selectie 

van de bedrijvigheid in 
het onderzoeksgebied 

(hoofdstuk 6) 

Beschrijving van de ge-
selecteerde bedrijven in 

Harlingen (hoofdstuk 7) 

   Het onderzoek in perspectief 
                   (hoofdstuk 10)  

  

Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2)  

      (hoofdstuk 1 en 2)  

             Verkenning van het onderzoeksgebied  
                        (hoofdstuk 3) 
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De methode is erop gericht om per onderzoeksgeval die informatie te verzamelen die inzicht verschaft in:  

• De bezwaren die tegen het betreffende bedrijf werden aangetekend betreffende de oprichtings- en 

uitbreidingsvergunningen of tijdens het functioneren van het bedrijf (tolerantiefase); 

• Hoe het bedrijf hiermee omging; 

• Hoe de overheid hierop reageerde; 

• Wat de reden van het bezwaarmaken was; 

• Wat de status van de bezwaarmaker(s) was of waren; 

• Wat het effect van bezwaarmaken was. 

De specifieke informatie die hiervoor moest worden verzameld staat beschreven in § 2.2.  

 

Beschrijving van de te verzamelen informatie  

Van elk onderzoeksgeval moest zo goed mogelijk de correcte informatie van de bovengenoemde vier fasen 

worden verzameld. Om de informatie per onderzoeksgeval eenduidig en doelmatig te verwerken is deze op de 

volgende wijze verzameld:  

• Van elk onderzoeksgeval is de verzamelde informatie zo genoteerd dat deze kon worden verwerkt op 

verzamellijsten; 

• Bij de verwerking van de verzamelde informatie op de verzamellijsten is deze direct verdeeld over de drie 

perioden die we in dit onderzoek onderscheiden (zie voor de onderbouwing van de drie perioden § 2.3 en § 

6.4).  

 

De verzamellijsten 
De verzamellijsten zijn zodanig ingericht dat de informatie van de drie onderzoeksperioden goed kan worden 

vergeleken. Om de uit de onderzoeksgevallen verzamelde informatie te kunnen vergelijken, zijn de volgende 

verzamellijsten gemaakt: 

 

1. Verzamellijst aanvragen van de oprichtingsvergunningen per onderzoeksperiode; 

Deze verzamellijst is bedoeld om voor de in de verschillende periodes vallende onderzoeksgevallen na te gaan of 

er bezwaren werden ingediend. Verder werd informatie verzameld over de status van de bezwaarmakers, 

waarom er bezwaar werd ingediend en of de overheid bereid was een vergunning te verlenen.  

2. Verzamellijst aanvragen van uitbreidingsvergunningen per onderzoeksperiode; 

Deze verzamellijst verschaft inzicht in welke bezwaren werden ingediend en waarvoor uitbreidingsvergunningen 

werden verleend. Voor deze aanvragen voor een uitbreidingsvergunning werd verder dezelfde informatie 

verzameld als voor de oprichtingsvergunningen. 

3. Verzamellijst van de tolerantiefase voor de onderzoeksgevallen per onderzoeksperiode; 

Deze verzamellijst is bedoeld om na te gaan of een bedrijf tijdens het werken onder normale omstandigheden 

ook aanleiding tot het indienen van bezwaren gaf.  

4. Verzamellijst van de relaties tussen het protest en het effect ervan;  

Met deze verzamellijst kan worden nagegaan welk effect het protest, de ingediende bezwaren, had op de 

bedrijfsvoering van de onderzoeksgevallen. Vermeld wordt of de oorzaak van het bezwaar werd weggenomen 

door overleg, aanpassingen aan het bedrijf of door sluiting ervan.  

5. Verzamellijst van de relaties tussen bedrijven en de overheid; 

Deze verzamellijst richt zich op de vraag hoe bedrijven tegen bezwaren aankeken en of deze tot conflicten 

leidden met de overheid.  

6. Verzamellijst van de confrontatie van de ‘ veronderstelde leefomgevinghinder’ met de ‘ervaren 

leefomgevinghinder’. 

In deze verzamellijst is per bedrijfstak de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ met de ‘ervaren leefomgeving-

hinder’ vergeleken. De veronderstelde leefomgevinghinder is hierbij geschat met de drie toetsingsinstrumenten, 

uit § 6.5 en § 7.1, terwijl de ervaren leefomgevinghinder met behulp van de verzamelde informatie van 

verzamellijsten 1 tot en met 5 is verkregen. De toelichting aan de hand van de verzamelde gegevens van 

verzamellijst 6 komt in hoofdstuk 9 aan de orde. 
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8.2 Presentatie uitkomsten van het onderzoek over de volledige onderzoeksperiode  
In deze paragraaf wordt de verzamelde informatie van de 82 onderzoeksgevallen bekeken. Het handelt hierbij 

om de wijze waarop door omwonenden leefomgevinghinder werd ‘waargenomen’ en ’ ervaren’. Dit gebeurt aan 

de hand van de in bijlagen 4 en 5 verzamelde en bewerkte gegevens. In deze paragraaf wordt gekeken naar de 

uitkomsten over de volledige onderzoeksperiode. Voorafgaand aan de presentatie van de uitkomsten wordt 

aangegeven op welke manier de informatie werd verzameld. 

 

Informatiestroom 
Om een indruk te geven van de wijze waarop de informatie van de onderzoeksgevallen is verzameld en bewerkt, 

is in figuur 39 de informatieketen schematisch weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 40 Informatieketen van het onderzoek  

 

 

Presentatie van de uitkomst van het onderzoek van de volledige periode 1870-2000  
De resultaten van de 82 onderzoeksgevallen van de periode 1870-2000 worden gepresenteerd aan de hand van de 

volgende aspecten: 

1. Ingediende bezwaren betreffende de ervaren leefomgevinghinder; 

2. Reden voor het indienen van bezwaren; 

3. Status van de bezwaarmakers;  

4. Relatie tussen bedrijf (onderzoeksgeval) en overheid betreffende vergunningaspecten;  

5. Relatie tussen bezwaar en daaruit voortvloeiend effect. 

 

De uitkomsten worden aan de hand van tabellen gepresenteerd. Elke tabel wordt daarbij toegelicht, terwijl  

opvallende waarnemingen, indien mogelijk, worden verklaard.  

 

Ad 1. Ingediende bezwaren over de ervaren leefomgevinghinder;  

In tabel 32 is weergegeven hoeveel bezwaren in de periode 1870-2000 tegen de 82 onderzoekslocaties zijn 

ingediend. De bezwaren zijn verdeeld over de oprichtings- en uitbreidingsaanvragen en de tolerantiefase. Omdat 

in de tolerantiefase geen vergunningen werden verleend of geweigerd komen deze niet in deze tabel voor.  

 

 

 

Gegevens betreffende de onderzoeksgevallen  

• Archief / (gemeente, provincie en het Rijk)  

• Kamer van Koophandel; 

• Historisch Bodembestand; 

• Rapportages.  

 

                  Beschrijvingen van de 82 onderzoeksgevallen  
               Bijlage 4  

   Uit de beschrijvingen afgeleide gegevens naar de 

    ‘verzamellijsten’ 1 tot en met 6 

                  Bijlage 5  

De afgeleide gegevens van de verzamellijsten verwerkt 

in tabellen ter verklaring  
          § 8.2, § 8.3 en § 9.1 
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Vergunningsvorm Aantal  

vergun
. 

Aantal 

locaties met  

bezwaren  

Totaal 

aantal 

bezwaren 

Indivi- 

dueel 

Collec-

tief  

Ver- 

leend 

Gewei-

gerd 

Voorgelegd 

aan  R. v. State  

Oprichtingsvergunning  82 27 (33%) 123 41 82 20 7 2 

Uitbreidingsvergunning  143 16 (11%) 102 17 85 11 5 1 

Tolerantiefase  82 19 (23%) 126 33 93 - - 0 

Subtotalen      31 12  

 

Tabel 32  Uitkomsten betreffende de tegen de 82 onderzoekslocaties ingediende bezwaren 
  ( Bron, bijlage 5; verzamellijsten 1, 2 en 3) 

 

Tegen de oprichtingsaanvragen van de 82 locaties werd in 33% van de gevallen bezwaar ingediend. Bij de 

uitbreidingsvergunningen was dat 11%, terwijl in de tolerantiefase in 23% van de gevallen bezwaar werd 

aangetekend. De uitkomsten laten ook zien dat ongeveer gemiddeld driemaal zo vaak op collectieve wijze 

bezwaar werd ingediend als individueel. Bij alle drie de vergunningsvormen bleek namelijk dat gemiddeld 87 

(82+85+93 = 260/3) bezwaren collectief en gemiddeld 30 (41+17+33 = 88/3) bezwaren individueel werden 

ingediend. Ondanks de bezwaren tegen de aanvragen van de oprichtings- en uitbreidingsvergunningen van 43 

locaties kregen 31 ervan toch een hinderwetvergunning. Van 12 aanvragen werd de vergunning geweigerd. 

 

Ad.2 Redenen voor het indienen van bezwaren  

In tabel 33 is de aard van de ingediende bezwaren, zowel absoluut als procentueel, weergegeven. Tegen de 

oprichtingsvergunningen werden in totaal 123 bezwaren ingediend. Omdat veel van de 123 bezwaarmakers 

meerdere  bezwaren aantekenden, werden door hen in totaal 245 bezwaren ingediend. Van de 245 werden er 

onder andere 60 (35+19+6) ingediend voor stankhinder. De 60 bezwaren kwamen overeen met 60/245 x 100= 

25%. De andere getallen van de tabel werden op dezelfde manier berekend.  

 

Vergun. Vorm Bezw. 

   X 

St. Wa- 

ter 

 

Stof Ge-

luid 

Ch. 

stof. 

Brand/ 

expl. 

Onge- 

dierte 

Waarde 

verm. 

Ink.  

derv. 

 

Overt. 

bezw. 

Ov. 

Opricht. Verg. 245 60 1 0 48 27 14 43 31 12 0 0 

         % 100% 25 0.5 0 21 11 6 18 13 5 0 0 

Uitbreid. Verg. 168 36 0 8 8 24 53 14 23 3 0 2 

         % 100% 21 0 5 5 14 30 8 14 2 0 1 

Tolerantie Fase 239 52 40 10 4 39 16 34 4 0 30 10 

          % 100% 22 17 4 2 14 7 14 2 0 13 4 

 

Legenda  

 

 

 

 

Tabel 33 Redenen voor het indienen van bezwaren in aantallen en procenten per vergunningstype van 
de totaal ingediende bezwaren (Bron, bijlage 5, verzamellijsten 1, 2 en 3) 

 

Tegen het verlenen van de uitbreidingsvergunningen werden 168 keer en in de tolerantiefase 239 keer bezwaar 

ingediend. Uit de tabel blijkt dat de belangrijke redenen om bezwaar aan te tekenen waren, stankhinder (gemid-

deld 23%) en last ten gevolge van het aantrekken van ongedierte (gemiddeld 14%). Andere belangrijke redenen 

voor het aantekenen van bezwaren waren de uitstoot van chemische stoffen (gemiddeld 14%), dit was in de 

meeste gevallen roetuitstoot, en brand / explosie (gemiddeld 15%). Opvallend was het bezwaar uit overtuiging. 

Dit betrof in het bijzonder de afkeer tegen de slachtpraktijken in de exportslagerijen in de jaren 1915-1925. De 

bezwaren uit overtuiging werden ingediend in de tolerantiefase. Opmerkelijk was dat bezwaren in verband met 

waardevermindering van de woning (10%) en inkomstenderving (gemiddeld 3 %), niet hoog uitkwamen. 

Overige bezwaren omvatten ook die van kerkgenootschappen die met de vergunning instemden, mits de 

zondagsdienst niet werd verstoord.  

 

Ad 3 Status van de bezwaarmakers;  
In tabel 34 wordt aandacht besteed aan de status van de bezwaarmakers, omdat deze wellicht iets zegt over hun 

sociale achtergrond. Dit omdat wordt verondersteld dat maatschappelijk hogere groepen meer kans dan minder 

welvarende hadden om zich aan leefomgevinghinder te onttrekken. In de tabel wordt per maatschappelijke 

groepering het percentage aan ingediende bezwaren over de drie vergunningstypen aangegeven.  

 

Legenda: Verg. Vorm = wijze van vergunning;  Bezw. x = aantal bezwaren; St. = stank; Water = oppervlaktewater; 

Stof = stofhinder; Ch. stof.= chemische stoffen; Brand/explosie = brand of explosie; Waardeverm. = waardevermin-

dering;  Ink.derving = inkomstenderving; Overt. bezw. = bezwaar vanuit overtuiging; Ov. = Overige bezwaren 
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Vergunningsvorm Aantal 

bezwaren 

Elite 

 

    % 

Hoge 

burgerij 

      % 

Midden-

groep 

        % 

Geschoolde 

arbeiders 

        % 

Ongeschoolde 

Arbeiders 

          % 

Armen 

 

% 

Oprichtingsvergunning  123=100% 1 10 14 29 29 18 

Uitbreidingsvergunning  102=100% 1 1 22 26 30 15 

Tolerantiefase  126=100% 0 0 27 33 34 6 

 

Tabel 34 Status van de bezwaarmakers in procenten van de per vergunningstype ingediende bezwaren 
  (Bron, bijlage 5 verzamellijsten 1, 2 en 3 en maatschappelijke status volgens tabel 2, § 2.3)  

 

Uit de tabel blijkt dat de midden- en lagere maatschappelijke groepen het meeste gebruik maakten van de 

mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Vermoedelijk hebben deze groeperingen meer dan de andere last gehad 

van leefomgevinghinder. Bovendien had den deze groeperingen een grotere omvang.  

 

Ad 4.    Relatie bedrijf (onderzoeksgeval) met de overheid met betrekking tot vergunningsaspecten.  

In verzamellijst 5 is de verhouding van de bedrijven met de overheid weergegeven. In tabel 35 is deze houding 

van de ondernemers van de 82 onderzochte bedrijven, zoals deze uit de onderzochte stukken naar voren kwam, 

weergegeven. Op welke wijze accepteerde de ondernemer het als het bevoegde gezag (de overheid) hem 

dwingend verzocht bepaalde maatregelen te treffen? Het ene bedrijf ging daar anders mee om dan het andere. Bij 

het onderzoek werden ook vier overheidsbedrijven geselecteerd. Zo zijn van de gemeente de gasfabriek en de 

stortplaats bij het onderzoek betrokken, terwijl ook een opslagdepot van Rijkswaterstaat en het Loodswezen, 

beide Rijksbedrijven, werden geselecteerd. De vier overheidsbedrijven werden op dezelfde manier beoordeeld 

als de andere bedrijven op hun gedrag ten opzichte van het bevoegde gezag (een hogere overheidslaag, zoals het 

Rijk, de provincie of het waterschap).  

 

Aantal 

locaties 

Houding 

bedrijf 

  Conflict met 

overheid  

Reden voor 

conflict 

 

 

 

 
 1 2 3  Zonder vergun-

ning 
Vergunningver- 
lening  

Niet voldaan aan 
randvoorwaarden 

82 38 37 7  44 (37 +7) 1 10 33 

100% 46% 45% 9%  54% 1% 13% 40% 

 

Legenda  

 

 

 

Tabel 35 Relatie bedrijf versus overheid met betrekking tot vergunningsaspecten  
  (Bron bijlage 5 verzamellijst 5) 

 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat 91% (1=46%+2=45%) van de ondernemers zich in de onderzoeksperiode 

loyaal tegenover de overheid opstelde. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 45% de overheid schoorvoetend 

in haar beleid volgde. Van de 82 bedrijven werkten 7 (9%) bedrijven beperkt en in een aantal gevallen helemaal 

niet mee. De laatste categorie bedrijven was slechts met druk van overheidszijde bereid zich aan de wensen van 

de overheid te schikken. Van de 82 bedrijven hadden 44 (54 %) op een of ander moment een conflict met de 

overheid. Dit waren grotendeels bedrijven (33 (40%)) die niet in overeenstemming met de in de vergunning 

gestelde randvoorwaarden werkten. Daarnaast werkte 1 % een bepaalde periode zonder vergunning en had 13 % 

problemen met het verkrijgen van de hinderwetvergunning. 

 

Ad 5.  Het effect van het indienen van bezwaren; 
In tabel 36 is het effect van het indienen van de bezwaren weergegeven. Van de 82 onderzoeksgevallen werden 

40 bedrijven met bezwaren geconfronteerd. In tabel 29 is aangegeven welke maatregelen door de 40 

ondernemers werden getroffen op grond van de bezwaren en daaruit door de overheid voortvloeiende 

handelingen. Uit de tabel kan worden afgelezen dat 15% van de bedrijven die met bezwaren werden 

geconfronteerd, koos voor het aanscherpen van de randvoorwaarden van de vergunning. Verder stopte 10% 

onder invloed van de bezwaren. Van de bedrijven die stopten kan worden opgemerkt dat het besluit daartoe vaak 

een proces van meerdere jaren was. Uit de beschrijvingen van de gevallen kan worden afgeleid dat de 8 

bedrijven die stopten dit deden na het opvoeren van de overheidsbemoeienis in combinatie met bezwaren van 

bewoners.  

 

Legenda: 

Houding bedrijf: 1= loyaal meewerkend; 2 = schoorvoetend meewerken; 3 = beperkt meewerken; 
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Locaties met 

bezwaren  

Overleg Scherpere rand-

voorwaarden 

Nieuwe 

vergunning 

Aanpassing 

bedrijf 

Verhuizing 

bedrijf 

Bedrijf 

stopt 

Vergunning 

geweigerd 

40(48%) 5 12 2 3 6 8 4 

82=100% 6% 15% 2% 4% 7% 10% 5% 

 
Tabel 36 Het  effect van het indienen van bezwaren (bron bijlage 5, verzamellijst 4) 

 

Bij 5% van de bedrijven werd de vergunning geweigerd. Dit gebeurde al bij de vergunningsaanvraag. Zes 

bedrijven (7%) besloten om hun bedrijf te verplaatsen. Dit gebeurde vooral in periode A vanuit de dichtbevolkte 

stedelijke bebouwing. De verzamelde informatie laat zien dat de gemeente hierbij een rol speelde. In 8% van de 

gevallen werd het bezwaar met overleg afgedaan.  

 

 

8.3 Vergelijking van de uitkomsten van het onderzoek gedurende de perioden  
In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek over de perioden vergeleken. Gehoopt wordt dat 

hierdoor verschillen per onderzoeksperiode naar voren komen. Achtereenvolgens worden de uitkomsten 

gepresenteerd aan de hand van de volgende aspecten: 

1. In de drie onderzoeksperioden tegen de oprichtingsvergunningen ingediende bezwaren; 

2. In de drie onderzoeksperioden tegen de uitbreidingsvergunningen ingediende bezwaren; 

3. In de drie onderzoeksperioden tegen bedrijven ingediende bezwaren in de tolerantiefase; 

4. De status van de bezwaarmakers in de drie onderzoeksperioden;  

5. De reden van bezwaar maken in de drie onderzoeksperioden; 

Het effect van het indienen van bezwaren in de drie onderzoeksperioden; 

De houding van het bedrijf ten opzichte van de overheid in de drie onderzoeksperioden.  

 

Ad 1 In de drie onderzoeksperioden tegen de oprichtingsvergunningen ingediende bezwaren; 
In tabel 37 worden de ingediende bezwaren tegen het verlenen van oprichtingsvergunningen over de 

verschillende perioden vergeleken.  

 

Periode  Aantal oprich-

richtingsver-.  

vergunningen 

Gevallen 

met   

bezwaren 

Totaal 

aantal 

bezwaren 

Indivi- 

dueel 

Collec- 

tief 

Ver-

leend 

Gewei-

gerd 

Voorgelegd 

aan R. v. 

State 

A (1870-1920) 28 10 = 36% 39 17 22 6 4 1 

B (1920-1970) 29 9  = 31% 65 18 47 7 2 0 

C (1970-2000) 25 8  = 32% 19 6 13 7 1 1 

 

Tabel 37  Vergelijking tegen oprichtingsvergunning ingediende bezwaren in de drie onderzoeks-
perioden (bron bijlage 5, verzamellijst 1)  

 

Het aantal gevallen met bezwaren was per periode ongeveer hetzelfde, maar in periode B werden in verhouding 

veel bezwaren ingediend. Die betreffen vooral onderzoeksgeval 28a, de Scheepswerf Welgelegen, waar niet 

minder dan 28 personen bezwaar tegen indienden. Zij vreesden geluidsoverlast van de scheepswerf te krijgen die 

op dat moment definitief overging van houten naar overwegend metalen schepen.  

 

Ad 2. In de drie onderzoeksperioden tegen de uitbreidingsvergunningen ingediende bezwaren;  
In tabel 38 worden de ingediende bezwaren tegen de uitbreidingsvergunningen over de drie perioden vergeleken.  

 

Periode  Aantal uitbr.  

vergunningen 

Gevallen  

met  

bezwaren 

Totaal 

aantal 

bezwaren 

Indivi- 

dueel 

Collec-

tief 

Ver-

leend 

Gewei-

gerd 

Voorgelegd 

aan R. v. 

State 

A (1870-1920) 36 3 =   8% 11 11 0 0 3 0 

B (1920-1970) 69 9 = 13% 81 3 78 7 2 1 

C (1970-2000) 38 4 = 13% 10 3 7 4 0 0 

 

Tabel 38  Vergelijking uitkomsten van de perioden van de uitbreidingsvergunningen  
(bron bijlage 5, verzamellijst 2)  
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Ook hierbij werden in periode B relatief veel bezwaren ingediend. Dit kwam in het bijzonder door het grote 

aantal bezwaarmakers bij onderzoeksgeval 40, het loodswezen. Hiertegen werd door 40 personen bezwaar 

aangetekend. Het explosiegevaar van een tank vloeibaar propaan hield deze mensen zowel in 1965 als in 1978 

bezig. Hier was duidelijk sprake van een geval van collectief bezwaar indienen. Van de overige ingediende 

bezwaren kan geen duidelijk beeld van het verschil tussen collectief of individueel bezwaar indienen worden 

afgeleid.  

 

Ad 3. Vergelijking van de tegen bedrijven in de tolerantiefase ingediende bezwaren in de drie perioden; 

In tabel 39 worden de per periode ingediende bezwaren in de tolerantiefase vergeleken. 

 

Periode  Totaal 

aantal 

gevallen 

Gevallen 

met  

bezwaren 

Totaal 

aantal 

bezwaren 

Indivi- 

dueel 

Collec

-tief 

Gewei

-gerd 

Ver- 

leend 

Voorgelegd 

aan R. v. 

State 

A (1870-1920) 28 7  =  28% 58 8 50 0 0 0 

B (1920-1970) 29 7  =  24% 47 17 30 0 0 0 

C (1970-2000) 25 5  =  20% 21 8 13 0 0 1 

 

Tabel 39  Vergelijking uitkomsten van de perioden van de tolerantiefase (bron bijlage 5, 

verzamellijst 3)  

 

Opvallend in de tabel is de afname van het aantal bezwaren. Het collectieve karakter van de bezwaren nam in de 

tolerantiefase ook af, van 50% via 30% naar 13%.  

 

Ad 4. De status van de bezwaarmakers in de drie onderzoeksperioden;  
In tabel 40 staat de status van bezwaarmakers in de drie perioden vermeld. Hierbij zijn drie fasen naast elkaar 

weergegeven. Het betreft percentages.  

 Aanvr. opr. vergunning 

 

Aanvr. uitbr. vergunning  Tolerantiefase 

Status % A % B % C % A % B % C % A % B % C 

1=elite 2 0 0 9 0 0 0 0 0 

2=hoge burgerij. 8 3 26 0 1 0 0 0 0 

3=middengroep 2 8 32 0 17 60 14 38 29 

4=gesch. arb. 26 18 42 9 28 40 24 36 38 

5=ongesch. arb. 36 51 0 36 54 0 43 26 33 

6=armen 25 30 0 45 0 0 19 0 0 

 

Tabel 40 Vergelijking status van de bezwaarmakers in percentages van het aantal bezwaren 
  (bron bijlage 5, verzamellijsten 1,2 en 3) 

 

Uit de drie aaneengeschakelde tabellen kan ongeveer dezelfde trend worden afgeleid. Waren het in periode A de 

lagere maatschappelijke groepen die bezwaar maakten, in periode B, maar vooral in periode C, verschoof dit 

naar de maatschappelijke middengroepen. Opvallend is verder dat in de hogere groepen minder gebruik werd  

gemaakt van bezwaren. In de tolerantiefase maakten zowel de elite als de hoge burgerij helemaal geen gebruik 

van de mogelijkheid om bezwaren in te dienen.  

 

Ad 5. De reden van bezwaar maken in de drie onderzoeksperioden; 
In tabel 41 zijn de redenen om bezwaar aan te tekenen per periode en per fase in procenten weergegeven.  

 

De tabel levert de volgende informatie:  

• Hoewel stankhinder in de tijd afnam, viel deze niet helemaal weg. Een aanwijzing daarvoor is het 

percentage van 24% in de tolerantiefase in periode C. Deze relatief hoge waarde is het gevolg van de 

opkomst van de visserijbedrijvigheid. Van deze bedrijfstak is bekend (zie ook hoofdstuk 7) dat deze 

geurproblemen kan veroorzaken.  

• Problemen met ongedierte, zoals die in periode A, waren geen reden om daar in de latere perioden bezwaar 

tegen in te dienen.  

• Oppervlaktewaterlozingen bleken opmerkelijk genoeg niet tot bezwaren te leiden. Behalve dan in periode A 

toen exportslagerijen met hun slachtafval regelmatig de riolering verstopten, met als gevolg dat veel 

afvalbloed duidelijk zichtbaar door de straat stroomde in de richting van de haven.  
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 Aanvr. opr. vergunning Aanvr. uitbr. vergunning  Tolerantiefase 

Reden  % A % B % C % A % B % C % A % B % C 

Stank 32 19 16 41 19 8 6 43 24 

Smerig oppervlaktewater 9 0 0 0 0 0 24 11 0 

Stof 0 0 19 0 0 67 0 0 40 

Geluid 6 34 19 0 6 0 3 0 0 

Uitstoot chemische stoffen 13 9 14 11 16 0 8 25 28 

Brand / explosiegevaar 11 0 11 26 33 16 8 5 8 

Aantrekken ongedierte 19 18 11 15 8 0 27 0 0 

Waardevermindering woning 16 14 0 4 17 0 0 5 0 

Inkomstenderving  2 6 11 4 1 8 0 0 0 

Bezwaren in overtuigen 0 0 0 0 0 0 24 0 0 

Overig 0 0 0 0 0 0 0 11 0 

 

Tabel 41 Vergelijking van de redenen van de bezwaarmakers (bijlage 5, verzamellijst 1,2 en 3) 

 

• Stofhinder werd in perioden B en C in toenemende mate als een probleem ervaren.  

• Geluid werd bij de oprichtingsvergunning, vooral in de perioden B en C, als een probleem beschouwd. Als 

het bedrijf er eenmaal stond dan werd er amper nog bezwaren ingediend.  

• Hinder van chemische stoffen, onder andere uitstoot van rook en roet, maar ook kalkhoudend stof 

(Schelpkalkfabriek), bleef in de onderzoeksperiode een bron van zorg.  

• Brand- of explosiegevaar kwam in het bijzonder bij de uitbreidingsvergunningen naar voren. De verhoogde 

waarde in periode B kwam door de grote weerstand als gevolg van het plaatsen van een tank voor vloeibaar 

propaan op het bedrijfsterrein van het loodswezen aan de Zuiderhaven.  

 

 

Ad 6. Het effect van het indienen van bezwaren gedurende de drie onderzoeksperioden; 
In tabel 42 zijn de bezwaren in de drie onderzoeksperioden en de corresponderende gevolgen vergeleken.  

 

Perio- 

Den 

Geval- 

len met 

bezwa- 

ren 

Bzw.  

aan- 

vr. 

Bzw. 

uitbr. 

Bzw.  

tol.  

Fase 

Bzw. 

totaal 

       

      Over- 

leg 

Scher- 

pere 

rand- 

voorw. 

Nwe 

verg. 

Aan-

passing 

bedr. 

 

Verhui

-zing. 

Bedrijf 

Bedr.  

stopt 

Verg. 

gewei-

gerd 

A 13/100% 39 11 62 112 0 5 0 2 4 1 1 

B 16/100% 65 81 47 193 2 3 2 0 2 5 2 

C 11/100% 19 10 21 49 3 4 0 1 0 2 1 

  123 102 126 351        

 40     5 12 2 3 6 8 4 

 40=100%     13 30 3 5 15 20 10 

 82=100%     6 15 2 4 7 10 5 

 

Tabel 42 Het effect van de ingediende bezwaren per periode (bijlage 4, verzamellijst4)  

 

Volgens de tabel werden de meeste bezwaren in periode B ingediend, 193 in totaal. In periode C bleef dit aantal 

beperkt tot 49 bezwaren. Waarschijnlijk was de grote bewoningsdichtheid in perioden A en B de oorzaak dat er 

meer bezwaren werden ingediend. In periode A werden meer bedrijven verplicht te verhuizen dan in de andere, 4 

in A ten opzichte van 2 in B en geen in C. In periode A werden ook minder bedrijven gedwongen te stoppen, 1 

tegen 5 in B en 2 in C, terwijl ook van de minste bedrijven een oprichtingsvergunning werd geweigerd.  

Uit deze tabel blijkt dat in de periodes B en C meer zaken in overleg werden opgelost. In periode B betrof dit 2 

(5%) en in periode C 3 (8%), van de 40 gevallen, tegen in periode A 0 gevallen. 

 

Ad 7. De houding van de bedrijven ten opzichte van de overheid in de drie periodes 

In tabel 43 is aangegeven hoe bedrijven die werden geconfronteerd met bezwaren, op de overheid reageerde als 

ze haar taak uitoefende als bevoegd gezag. Ook is nagegaan waardoor de bedrijven een conflict met de overheid 

hadden. De uit de beschrijvingen van de onderzoeksgevallen afgeleide waarden zijn hierbij in procenten van het 

totale aantal locaties per periode weergegeven.  
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Peri- 

ode 

Aantal 

locaties 

Houding 

bedrijf 

      1 

 

 

      2 

 

 

    3 

Conflict met 

overheid 

In % 

Reden 

zonder 

vergunning 

Tijdens ver-

gunningaan- 

vraag 

Niet voldaan 

aan randvoor- 

waarden 

A 28/100% 17=61% 8=32% 3=7% 39(32 +7) 0 4=14% 7=25% 

B 29/100% 14=53% 13=38% 2=8% 46(38+8) 1=3% 2=7% 10=34% 

C 25/100% 7=46% 16=50% 2=4% 54(50+4) 2=8% 4=8% 12=48% 

 

Legenda  

 

 

 

Tabel 43 Houding van bedrijven ten opzichte van de overheid per periode (bron bijlage 5 

verzamellijst 5) 

 

De tabel laat zien dat in periode A de houding van het bedrijf ten opzichte van de overheid meegaander was dan 

in de andere perioden. Uit de tabel blijkt dat 61% van de bedrijven loyaal meewerkten. Het percentage bedrijven 

dat een conflict met de overheid had was in die periode lager, 39% ten opzichte van 46% in periode B en 54% in 

periode C. Het percentage bedrijven dat de overheid schoorvoetend in haar beleid volgde was in periode A het 

laagst, 32% ten opzichte van 38% en 50% in de volgende periodes. De belangrijkste reden van bedrijven om een 

conflict met de overheid te hebben was dat niet werd gewerkt volgens de voorschriften van de vergunning. In 

periode A was dat 25% van de bedrijven, in periode B 34% en in periode C was dit zelfs 48%. 

 

 

8.4 Samenhang van de door de burgers ‘ ervaren’ leefomgevinghinder  
In § 8.2 en § 8.3 werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Het betrof leefomgevinghinder zoals 

deze door omwonenden werd ‘ervaren’. In deze paragraaf wordt de door bovenstaande tabellen fragmentarisch 

weergegeven uitkomsten in samenhang gepresenteerd.  

 

We kozen ervoor om leefomgevinghinder in te schatten aan de hand van de reactie van burgers op de door de 

bedrijvigheid veroorzaakte hinder. De vestiging van bedrijvigheid is vanaf het begin van de 19
e
 eeuw aan een 

vergunningensysteem gebonden. Dit systeem biedt burgers de gelegenheid bezwaar in te dienen tegen bedrijven 

als deze zich op een locatie willen vestigen of willen uitbreiden als deze in bedrijf zijn. Van de 82 in dit 

onderzoek geselecteerde bedrijven werd nagegaan hoe burgers op de vergunningverlening aan deze bedrijven 

reageerden. Als we naar de drie mogelijkheden om bezwaar in te dienen kijken, blijkt dat in de periode 1870-

2000 de Harlinger burgers 350 keer bezwaar aantekenden tegen de geselecteerde bedrijven. Ongeveer 70% van 

de bezwaarmakers deed dit vanuit een collectieve achtergrond. Als de buurt, de buurman of buurvrouw bezwaar 

maakte, dan deed men ook mee. Geconstateerd werd dat dit percentage wel afnam in de loop van de 

onderzoeksperiode. Van de 82 onderzoeksgevallen werd nagegaan wat de reden om bezwaar in te dienen was. In 

het eerste gedeelte van de onderzoeksperiode bleek stankhinder de belangrijkste reden te zijn. Dit is niet 

verwonderlijk, want de bedrijvigheid was toen nog vooral gevestigd in de dichtbevolkte stadskern. In de 

onderzoeksperiode nam de reden af om bezwaar in te dienen voor stankhinder, maar verdween niet. Dit laatste 

was het gevolg van de opkomst van de visserijbedrijvigheid in het laatste deel van de onderzoeksperiode die ook 

haar geurproblemen met zich meebracht. Vreemd genoeg hadden oppervlaktewaterlozingen geen extra bezwaren 

tot gevolg. Toch veroorzaakten exportslagerijen rond 1920 met hun lozingen met bloedrijk afvalwater menig 

keer problemen in grachten en havens. Vermoedelijk kwam er geen problemen omdat Harlingen het voordeel 

had dat de stadsgrachten konden worden doorgespoeld bij eb. Daarnaast was oppervlaktewaterverontreiniging tot 

ver in de 20
e
 eeuw maatschappelijk getolereerd. De lozingsvergunningen die de meeste bedrijven kregen, tot de 

komst van de RWZI’s na de Tweede Wereldoorlog, tonen dit aan.  

Stofhinder werd vanaf 1950 steeds meer als een probleem ervaren. De veroorzakers van stofproblemen waren de 

betonfabriek Haitsma en de Schelpkalkfabriek Harlingen. Betonfabriek Haitsma gaf aanleiding tot bezwaren 

over stof omdat de overslag van haar grondstoffen, als zand, cement, etc, nog niet goed was georganiseerd. Bij 

de Schelpkalkfabriek waren procesproblemen de oorzaak van de massale bezwaren.  

Geluidhinder werd in Harlingen minder ervaren als een probleem. Alleen bij de vergunningsaanvraag van 

Scheepswerf Welgelegen aan de Zuiderhaven in 1910 was geluidhinder als reden gebruikt om bezwaar in te 

dienen. Dit is wel opvallend want tientallen jaren accepteerden burgers wel dat klinkhamers van dezelfde werf 

dagelijks veel geluid produceerden.  

In het eerste deel van de onderzoeksperiode waren het vooral lagere maatschappelijke groepen die bezwaren 

indienden. De leefomgeving was in de dichte stadskern blijkbaar zo aangetast dat deze mensen niets anders restte 

dan bezwaar in te dienen. De beter gesitueerden dienden echter geen bezwaren in. Vermoedelijk konden ze zich 

Legenda: 
Houding bedrijf: 1= loyaal meewerkend; 2= schoorvoetend meewerken en 3 = beperkt meewerken; 

Conflict met overheid: in procenten van het totale aantal locaties van de periode  
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door hun woningkeuze aan de hinder onttrekken of behoorden ze tot de ‘broodheren’ die er geen belang bij 

hadden bezwaren in te dienen. In de loop van de 20
e
 eeuw verschoof de groep die bezwaren indienden meer naar 

het maatschappelijke midden. Opvallend is dat de hogere sociale groeperingen in de tolerantiefase zelfs helemaal 

geen bezwaar aantekenden. Uit de tabellen kan niet worden afgeleid dat milieubesef, zoals wij die thans kennen, 

de reden was voor het indienen van bezwaren. Er was meer sprake van directe hinder.  

Als aan een bedrijf een vergunning werd verleend verkreeg de ondernemer het recht van de overheid om zich op 

een bepaalde locatie te vestigen en het bedrijf draaiende te houden. Hierbij was sprake van een 

gezagsverhouding omdat het bedrijf moest voldoen aan de voorwaarden die de overheid aan de vergunning 

verbond.  

De onderzoeksuitkomsten laten zien dat 92% van de ondernemers zich loyaal opstelde tegenover de overheid. 

Vooral in het eerste deel van de onderzoeksperiode was het bedrijf bereid zich naar de wensen van de overheid te 

schikken. Slechts 7% van de ondernemers werkte beperkt of soms helemaal niet mee. Zij waren slechts onder 

grote druk van overheidszijde, zoals met dwangsommen, bereid te werken volgens de vergunning. Uit de 

uitkomsten van het onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste reden van de bedrijven om een conflict met 

de overheid te hebben was, dat niet werd gewerkt volgens de voorwaarden van de vergunning. 

Hadden bezwaren effect? Als een bedrijf wordt geconfronteerd met bezwaren betekent dit vaak dat deze het 

bedrijfsproces moet aanpassen of soms het proces moet stoppen. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat 

van de 82 geselecteerde bedrijven 40 te maken kregen met bezwaren. Het effect van het indienen van bezwaren 

was dat 30% van deze bedrijven de voorwaarden van de vergunning beter naleefden en dat 20% de 

werkzaamheden beëindigde. Aan 10% werd de vergunning geweigerd, terwijl 16% besloot hun bedrijf te 

verplaatsen. Meerdere bedrijven werden gedurende de onderzoeksperiode door de overheid verzocht zich buiten 

de dichtbevolkte stad te vestigen. Dit overkwam de visrokerijen rond 1900 en bedrijven als Frisia Suikerwerken 

en Scheepswerf Welgelegen in de jaren zeventig en tachtig in de 20
e
 eeuw. 

 

8.5 Een schatting aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek 
In deze paragraaf worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt om na te gaan of op basis van de uitkomsten 

de leefomgevinghinder van de gehele bedrijvigheid kan worden geschat? 

 

Kan op basis van de uitkomsten de leefomgevinghinder van de volledige bedrijvigheid worden geschat? 

In § 6.4 werd geschat dat de geselecteerde bedrijven circa 18 % omvatten van de volledige bedrijvigheid in 

Harlingen in de periode 1870-2000. De selectie betreft die bedrijven waarvan de meeste leefomgevinghinder kan 

worden verwacht. De door deze bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder zal daarom een veelvoud van die 18 

% zijn geweest.  
 

 

Figuur 41  Advertentie firma Meinesz in 1954 (Wijga, 1954) 
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Ruwe schattingen met het toetsingsinstrument 1 uit § 6.4 van milieuzonering laten zien dat qua geurhinder door 

de geselecteerde bedrijvigheid ongeveer 6 keer zoveel, qua stofhinder 1.8 keer en qua geluidhinder 4.6 keer 

leefomgevinghinder is veroorzaakt dan bij normale bedrijfsactiviteiten (zie katern 43). 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berekeningen voor de totale locale bedrijvigheid laten zien dat de geselecteerde bedrijvigheid 

waarschijnlijk 50% meer geurhinder, 8% meer stofhinder en 18% meer geluidhinder dan de rest zal hebben 

veroorzaakt.  

 

 

Nr. 

 

Reden bezwaar 

% 

Van de ingediende 

bezwaren 

Meest voorkomende 

leefomgevinghinder (Koeter-

Kemmerling & Pulles) 

 1. Stank 24 X 

 2. Brand / explosie 17  

 3. Aantrekken van ongedierte 16 X 

 4. Roetuitstoot 14 X 

 5. Geluid 14 X 

 6. Bezwaar uit overtuiging  10 X 

 7. Waardevermindering 9  

 8. Overige(o.a. verstoring zondagsrust) 5  

 9. Oppervlaktewater 4 X 

10. Inkomstenderving 3  

11. Stof 2 X 

 

Tabel 44  Redenen bezwaar in percentage van de geselecteerde bedrijvigheid van Harlingen van de 

periode 1870-2000 ingediende bezwaren  
 

In tabel 44 is de door de geselecteerde bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder in procenten 

weergegeven. Deze tabel laat onder andere zien dat de ingediende bezwaren voor 24% met stankhinder te maken 

hadden. De in de tabel aangegeven uitkomsten zijn ook vergeleken met de op grond van Koeter-Kemmerling & 

Pulles (1989) meest voorkomende stedelijke leefomgevinghinder. De uitkomsten blijken in 7 van de 11 gevallen 

daarmee overeen te komen. De lijst van Koeter-Kemmerling verschilde met tabel 44 op onderdelen als waarde-

vermindering, inkomstenderving, brand, explosierisico en verstoring van de zondagsrust.  

 

 

8.6 Samengevat 
In dit hoofdstuk is toegelicht welke informatie van de onderzoeksgevallen is verzameld en op welke wijze dit 

gebeurde. Verder is het hoofdstuk gebruikt voor presentatie en bespreking van de met behulp van lijsten 

verzamelde informatie. Het ging hierbij om de leefomgevinghinder zoals die door omwonenden werd ‘ervaren’. 

Bij de drie mogelijkheden om bezwaren in te dienen, bij de oprichting, de uitbreiding en het ‘in bedrijf hebben’, 

werden tegen 82 onderzochte locaties 350 bezwaren ingediend. De belangrijkste reden om bezwaar aan te 

tekenen blijkt in de periode A vooral stankhinder en de daarmee vaak gepaard gaande overlast van ongedierte te 

zijn. In de periode C worden in toenemende bezwaren ingediend tegen stofhinder. Daarnaast komt uit de 

uitkomsten naar voren dat geluidhinder en oppervlaktewaterverontreiniging in de eerste periode minder tot 

bezwaren hebben geleid. Waren het in de periode A de lagere maatschappelijke groepen die bezwaar maakten, in 

de periode B maar ook in periode C verschoof dit naar de maatschappelijke middengroepen. Opvallend is verder 

dat in de hogere groepen minder gebruik werd gemaakt van bezwaren. Uit de uitkomsten kan niet worden 

afgeleid dat milieubesef, zoals wij die thans kennen, de reden was voor het indienen van bezwaren. In bijna alle 

gevallen was sprake van directe hinder.  

Schatting van de door selectie veroorzaakte leefomgevinghinder op basis van milieuzonering (Peters. 1999) 

Aangenomen wordt dat de ‘normale bedrijvigheid’ tot een afstand van circa 50 m geur-, stof- of geluidhinder veroor-

zaakt. Dit betekent dat er vanaf 50 m van de hinderbron nieuwbouw mag worden gepleegd. Omdat voor de selectie qua 

geurhinder de milieuwaarde gemiddeld 300 m bedraagt, betekent dit dat deze 10 x 300 = 3000 gedeeld door de nor-

maal voorkomende situatie10 x 50= 500 dus 6 keer meer geurhinder zal veroorzaken. Voor stofhinder, waarbij de 

gemiddelde stofbelasting van de selectie werd geschat op 90 m, terwijl als normaal 50 m werd aangehouden, komt dit 

neer op 1.8 keer zoveel, terwijl voor geluidhinder bij 230 m als normaal 50 m de uitkomst 4.6 is. Berekend voor de 

gehele bedrijvigheid betekent dit dat door de selectie voor 50% meer geur zou zijn veroorzaakt. Voor stofhinder zou 

deze 8% bedragen, terwijl qua geluidhinder een vermeerdering van 18% wordt verwacht. [Katern 43] 
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Van de 82 geselecteerde bedrijven werden 40 geconfronteerd met bezwaren. De meest bezwaren waren erop 

gericht dat deze bedrijven de randvoorwaarden beter naleefden van hun vergunning. Op grond van de 

verzamelde gegevens blijkt dat 92% van de ondernemers zich gedurende de onderzoeksperiode loyaal aan de 

overheid opstelde. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 40% ervan schoorvoetend de overheid in haar beleid 

volgde. Zeven procent van de ondernemers werkte helemaal niet mee. Zij waren slechts onder grote druk van 

overheidszijde, zoals met dwangsommen, bereid aan de wensen van de overheid te voldoen. In periode A is de 

gezagsgetrouwheid van de bedrijven het hoogst. Aan de hand van de uitkomsten is gekeken naar de vraag hoe de 

leefomgevinghinder van de geselecteerde bedrijven zich verhield tot die van de overige locale bedrijvigheid in 

het onderzoeksgebied. Een berekening leerde dat de geselecteerde bedrijven voor 25% extra bijdroegen aan de 

door de locale bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder.  
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Hoofdstuk 9    Vergelijking van de ervaren leefomgevinghinder aan de veronderstelde leefomgevinghinder
In dit hoofdstuk wordt voor de geselecteerde bedrijvigheid, de door de omwonenden ‘ervaren leefomgevinghin-

der’, vergeleken met de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’. Geprobeerd wordt aan te tonen dat er een verband

bestaat tussen de beide vormen van leefomgevinghinder en dat de bedrijvigheid als veroorzaker van leefomge-

vinghinder kan worden aangewezen. Dit hoofdstuk wordt ook gebruikt voor bespreking van de per periode

verzamelde gegevens, waarbij wordt geprobeerd opvallende verschijnselen te verklaren.

a

b

c

d

Figuur 42 Plaats van het hoofdstuk 9 in het schema van het onderzoek

9.1 Vergelijking van de veronderstelde leefomgevinghinder met de ervaren leefomgevinghinder
In de voorgaande hoofdstukken 6 en 7 en in de bijlage 2 is de ontwikkeling van de locale bedrijvigheid

beschreven, terwijl voor de geselecteerde bedrijven is gekeken of deze veroorzakers waren van

leefomgevinghinder. In hoofdstuk 8 is nagegaan welke leefomgevinghinder bezwaren ten gevolge had. In deze

paragraaf wordt bekeken of de veronderstelde leefomgevinghinder overeenkwam met de ervaren

leefomgevinghinder. Gehoopt wordt dat er een verband kan worden aangetoond tussen beide vormen van

leefomgevinghinder. Als inderdaad een verband kan worden gevonden dan betekent dit niet alleen dat de door

burgers ingediende bezwaren terecht waren, maar ook dat is aangetoond dat er leefomgevinghinder ‘moet’ zijn

veroorzaakt. Dit laatste zou een belangrijke conclusie zijn omdat hierdoor de kans bestaat dat er verklaringen te

vinden zijn waarom in sommige gevallen ‘wel’ en in andere gevallen ‘geen’ bezwaren werden ingediend.

Aandachtspunten omtrent de vergelijking tussen de veronderstelde en de ervaren leefomgevinghinder
Van de 82 onderzochte bedrijven werd in hoofdstuk 7 vastgesteld, welke ‘veronderstelde leefomgevinghinder’

deze veroorzaakten. Hierin werd de leefomgevinghinder van het onderzoeksgebied per geselecteerde bedrijfstak

besproken en werd een schatting gemaakt van de leefomgevinghinder. In hoofdstuk 8 werd beschreven hoe

omwonenden de door 82 bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder ervoeren. De voorliggende vragen zijn, hoe

vergelijken we beide vormen van hinder onderling en hoe voeren we deze vergelijking uit?

Het is duidelijk dat de vergelijking (zie figuur 43) plaatsvindt tussen: de veronderstelde leefomgevinghinder en

de ervaren leefomgevinghinder. In overeenstemming met de in § 8.1 beschreven verzamellijst 6, werden

gegevens verzameld van de beide vormen van hinder. Per bedrijfstak werd daar de ‘veronderstelde leefom-

gevinghinder’ met de ‘ervaren leefomgevinghinder’ vergeleken.

Veronderstelde leefomgevinghin-

der die deze veroorzaakten in de

periode 1870-2000 (hoofdstuk 7)

Ervaren leefomgevinghinder

(hoofdstuk 8)

    Vergelijking

     (hoofdstuk 9)

Wetgevende initiatie-

ven van de overheid
op het gebied van

leefomgevinghinder
(hoofdstuk 4)

Gedragsaspecten van

het bezwaar
(hoofdstuk 5)

Verkenning en selectie

van de bedrijvigheid in
het onderzoeksgebied
(hoofdstuk 6)

Beschrijving van de ge-
selecteerde bedrijven in

Harlingen (hoofdstuk 7)

  Het onderzoek in perspectief
                         (hoofdstuk 10)

Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2)

      (hoofdstuk 1 en 2)

      Verkenning van het onderzoeksgebied
        (hoofdstuk 3)
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Figuur 43 Vergelijking van de veronderstelde leefomgevinghinder met de door bewoners ervaren

leefomgevinghinder

In tabel 45 staan de uitkomsten van de veronderstelde en de ervaren leefomgevinghinder afkomstig van bijlage 5,

verzamellijst 6, per bedrijfstak weergegeven. Bij de indeling van de bedrijfstakken is gebruik gemaakt van de

reeds in hoofdstukken 6 en 7 toegepaste categorie-indeling.

Tabel 45 Weergave van de veronderstelde ten opzichte van de ervaren leefomgevinghinder
(bron: bijlage 5, verzamellijst 6)

De in tabel 45 vermelde gegevens van de beide vormen van leefomgevinghinder zijn uit verschillende bronnen

afkomstig. Zo zijn de waarden van de veronderstelde leefomgevinghinder verkregen op basis van de in § 6.2

beschreven methodieken, terwijl de waarden van de ervaren leefomgevinghinder het aantal bedrijven betreft

waartegen bezwaar werd ingediend per hinderparameter. Om een vergelijking mogelijk te maken moeten de

gegevens zodanig worden bewerkt dat dit ook mogelijk is. Er is besloten om de mogelijke toepasbaarheid van

beide groepen gegevens te bepalen aan de hand van een rekenkundige benadering.

UURekenkundige t-test

Een manier om twee sets van gegevens met elkaar te vergelijken is een zogenaamde t-test. Zie voor toelichting

over de t-test katern 44. In dit verband hanteren we voor de t-test de nulhypothese (Ho) dat de spreiding van de

gemiddelden van twee groepen gegevens overeenkomen.

Veronderstelde

leefomgevinghinder
(op basis van literatuur)

Ervaren leefomgevinghinder
(perceptie van de maatschappij

geschat met behulp van bezwaren)

Veronderstelde hinder van 6 hinderparameters Ervaren leefomgevinghinder van 6 hinderparameters 

Cat. I, Vleesverwerkende bedrijven Aantal bedrijven geur stof geluid water verkeer bodem Totaal geur stof geluid water verkeer bodem Totaal

1 Exportslagerijen 4 3 0 4 3 2 3 15 3 0 0 3 1 1 8

2 Huidenvellenbloterijen 9 4 2 3 3 2 4 18 4 0 0 0 1 1 6

3 Darmenwasserij/zouterij 4 3 3 3 3 2 4 18 2 0 0 0 0 1 3

4 Vetsmelterijen 6 5 0 3 2 2 5 17 1 0 0 1 0 1 3

5 Leerindustrie 1 5 0 3 3 2 3 16 1 0 0 1 0 1 3

Subtotaal 24 20 5 16 14 10 19 84 11 0 0 5 2 5 23

Cat. II, Visverwerkende bedrijven

6 Visrokerij 4 5 0 3 2 2 1 13 2 0 0 0 0 0 2

7 Visverwerkende inrichting 8 4 0 3 3 2 1 13 5 0 0 3 0 0 8

8 Visconservenfabriek 1 4 0 3 2 2 2 13 1 0 0 1 0 0 2

9 Vismeelfabriek 2 5 0 3 2 2 3 15 2 0 0 0 0 0 2

Subtotaal 15 18 0 12 9 8 7 54 10 0 0 4 0 0 14

Cat. III, Steenbewerkende bedrijven

10 Pannen- en estrikkenfabriek 3 3 4 4 2 2 4 19 0 0 0 0 0 0 0

11 Plateel- en tegelfabriek 3 2 3 3 2 2 5 17 0 0 0 0 0 1 1

12 Aardewerkfabriek 3 2 3 3 2 2 5 17 0 0 0 0 0 0 0

13 Betonwarenfabriek 4 2 4 4 2 3 4 19 1 2 1 2 0 1 7

Subtotaal 13 9 14 14 8 9 18 72 1 2 1 2 0 2 8

Cat. IV, Scheepsbewerkende bedrijven

14 Scheeps- en jachtbouw 14 3 2 4 3 1 7 20 8 0 7 6 0 9 30

15 Scheepsmachine-inrichting 3 3 2 4 3 1 7 20 3 0 0 0 0 3 6

16 Touwslagerij 1 3 3 3 2 1 6 18 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 18 9 7 11 8 3 20 58 11 0 7 6 0 12 36

Cat. V, Overige bedrijven 

17 Wasserijen 3 3 4 3 3 2 7 22 2 0 0 3 0 1 6

18 Gasfabriek 1 5 3 5 3 2 8 26 0 0 0 1 0 1 2

19 Teerfabriek 1 6 3 5 3 2 7 26 1 1 0 1 0 1 4

20 Rubberfabriek 2 3 2 3 2 2 3 15 1 0 1 1 0 2 5

21 Kunststofverwerkend bedrijf 1 5 0 3 3 2 5 18 1 0 0 0 0 1 2

22 Suikerwerkenbedrijf 2 5 4 5 3 2 5 24 1 0 0 0 0 2 3

23 Houtconserverend bedrijf 2 4 3 3 3 2 5 20 1 0 0 0 0 2 3

24 Zoutziederij 1 3 3 4 2 2 3 17 0 0 1 1 0 0 2

25 Vuilstortplaats 1 4 4 4 3 3 4 22 1 0 0 0 0 1 2

Subtotaal 14 38 26 35 25 19 47 190 8 1 2 7 0 11 29



149

Als we naar de beide groepen gegevens van tabel 45 kijken dan zal er in theorie een relatie moeten zijn tussen

beide vormen van waarnemingen. Als de kans op leefomgevinghinder groter wordt, dan zal immers ook de kans

op het indienen van bezwaren moeten toenemen. Om na te gaan hoe de beide gegevensgroepen zich tot elkaar

verhouden, zijn de per bedrijfstak opgetelde getallen per hinderparameter van tabel 45 weergegeven in tabel 46.

Tabel 46 Vergelijking van veronderstelde met ervaren leefomgevinghinder op bedrijfstakniveau
(zie voor legenda tabel 45)

Om na te gaan in hoeverre er een relatie tussen beide vormen van leefomgevinghinder is, zijn de totalen ervan in

tabel 46 grafisch met elkaar vergeleken (zie figuur 44).

Figuur 44 Relatie van de totalen van de veronderstelde hinder met de ervaren hinder per

hinderparameter volgens tabel 46

De t-test wordt ook gebruikt wanneer observaties zijn verkregen uit twee groepen afkomstig van verschillende

parameters. De t-test veronderstelt dat men beschikt over twee onafhankelijke normaal verdeelde steekproeven. Met

deze test kan worden bepaald of de gemiddelden van twee testgroepen wel of niet significant verschillen. Het is een

zogenaamde vergelijkingstest. De groepsgroottes behoeven niet gelijk te zijn maar moeten zich op dezelfde meetschaal

bevinden. Om verschillen tussen de twee sets van gegevens te bepalen, wordt gekeken in hoeverre de gemiddelden van

de gegevenssets qua spreiding (variantie) verschillen. Van deze toets bestaan 2 versies. Als men veronderstelt  dat de

varianties tussen de twee groepen nagenoeg gelijk zijn (Var 1 =  Var 2) dan kiest men voor de versie: Equal-

variances-T-test. Indien de varianties sterk verschillen (Var1 < > Var2) dan kiest men de Unequal Variances-T-test.

Bij de t-test voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de eerste vorm de Equal-variances-T-test. Aan de hand van

de varianties wordt dus gekeken of de vooraf gestelde hypothese, de zogenaamde nulhypothese, wordt aanvaard of

verworpen. De te testen nulhypothese is: de gemiddelden van de twee populaties waaruit de steekproeven getrokken

zijn komen, qua spreiding overeen. Een tegengestelde hypothese is, er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen

de spreiding van de gemiddelden van de twee gegevenssets. Het is hierbij toegestaan dat de gemiddelden in hoogte

verschillen als de spreiding maar vergelijkbaar is. Het aanvaarden of verwerpen gebeurt door de uitkomsten van de

test te toetsen aan de hand van de waardetabel van de t-toets (Baarda en Goede, 1990). [Katern 44]

Legenda figuur 44
In figuur 44 is op de x-as (de horizontale as) van de zes hinderparameters de veronderstelde met de ervaren hinder

van de bedrijven met elkaar vergeleken. De veronderstelde leefomgevinghinder, geschat op basis van huidige criteria

(zie desgewenst § 6.2), is met een blauwe balk en de ervaren hinder, aan de hand van het aantal bedrijven waartegen

bezwaren werd ingediend, met een paarsrode balk weergegeven. Op de y-as (de verticale as) van de figuur zijn van

beide hindervormen de hoogten van de waarden, overeenkomstig tabel 46, weergegeven.

Bedrijfstak Veronderstelde leefomgevinghinder Ervaren leefomgevinghinder 

geur stof geluid water verkeer bodem Totaal geur stof geluid water verkeer bodem Totaal

Cat I 20 5 16 14 10 19 84 11 0 0 5 2 5 23

Cat II 18 0 12 9 8 7 54 10 0 0 4 0 0 14

Cat III 9 14 14 8 9 18 72 1 2 1 2 0 2 8

Cat IV 9 7 11 8 3 20 58 11 0 7 6 0 12 36

Cat V 38 26 35 25 19 47 190 8 1 2 7 0 11 29

Totaal 94 52 88 64 49 111 458 41 3 10 24 2 30 110
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De figuur laat zien dat de waarde van de gegevensets qua hoogte overeenkomsten vertoont per hinderparameter.

De waarden van de hinderparameters corresponderen wel qua hoogte met elkaar, maar het verschil is dat die van

de veronderstelde leefomgevinghinder veel hoger zijn. Door de waarden van de veronderstelde en ervaren leef-

omgevinghinder uit te drukken in percentages van de totalen per hinderparameter per bedrijfstak, wordt het

hoogteverschil tussen beide vormen van hinder genivelleerd. In tabel 47 staan deze percentages weergegeven. In

deze tabel is ook de verhouding tussen de totalen van beide vormen van hinder weergegeven.

Tabel 47 Vergelijking van de percentages van de aantallen van tabel 46 tussen de veronderstelde

en de ervaren leefomgevinghinder van de 5 bedrijfscategorieën

De tabel laat zien dat er duidelijke verschillen zijn aan te wijzen tussen de percentages van de veronderstelde en

de ervaren leefomgevinghinder per bedrijfscategorie. Zo zijn de verhoudingen van de totalen van de categorieën

III en V met 11% en 15% laag, terwijl deze van categorie IV met 62% hoog is.

Met de t-test is nagegaan in hoeverre de spreiding (de variantie) van de gemiddelden van de beide steekproeven

van de twee populaties elkaar benaderen. Om dit na te gaan zijn eerst twee t-testen uitgevoerd met de getallen

van tabel 47: ten eerste een t-test voor de categorieën I tot en met IV en ten tweede één voor de categorieën I tot

en met V. Dit onderscheid is gemaakt omdat categorie V in tegenstelling tot de andere vier bedrijfscategorieën

uit bedrijven van diverse bedrijfstakken bestaat, zodat hierdoor de verschillen hoger kunnen uitvallen. In tabel 48

zijn de uitkomsten van deze t-testen weergegeven.

Tabel 48 Uitkomsten van de t-test van de categorieën I tot en met V, de categorieën I tot en met IV
en van de zes hinderparameters  (bron: de getallen van tabel 47)

PS  De waarde van 3.6 bij verkeer voldoet niet aan voorwaarden van de t-test, omdat de

uitgangswaarde bij de ervaren leefomgevinghinder voor verkeer te laag is.

De tabel laat zien dat de nulhypotheses voor de beide t-testen worden aanvaard, want de H 0 voor beiden is 1.

Hiermee is aangetoond dat er een verwantschap is tussen de gemiddelden van beide hindervormen. Met andere

woorden als de veronderstelde leefomgevinghinder hoog is, is de kans hoog dat er inderdaad leefomgevinghinder

optreedt. Daarnaast blijkt het vermoeden dat er een aantoonbaar verschil zou zijn tussen de beide geteste

bedrijfscategorieën ongegrond. Voor de veronderstelde ten opzichte van de ervaren leefomgevinghinder van de

zes hinderparameters geldt het volgende. In de tabel zijn ook de resultaten van de t-testen van de hinderpara-

meters berekend. De uitkomsten laten zien dat de nulhypotheses voor geur, stof, en bodem zijn aanvaard, maar

dat die voor geluid, water en verkeer zijn verworpen.

Bovenvermelde berekeningen laten zien dat de veronderstelde en de ervaren leefomgevinghinder te vergelijken

zijn. Hoewel de berekeningen voor de zes hinderparameters minder eenduidig zijn, drie nulhypotheses worden

verworpen en drie aanvaard, kan uit de berekening op bedrijfstakniveau een duidelijker overeenkomst worden

geconstateerd. Voor dit onderzoek is dit acceptabel, omdat we ons beperken tot een kwalitatieve beoordeling.

Behalve de t-test, die in het bijzonder iets zegt over de gebruikte methodiek, zijn we ook nog op andere manieren

Bedrijfstak geur stof geluid water verkeer bodem Totaal Verhouding 

Cat. I Veronderstelde L. 23 6 19 17 12 23 84

Ervaren L. 48 0 0 22 9 22 23 27%

Cat. II Veronderstelde L. 33 0 22 17 15 13 54

Ervaren L. 71 0 0 29 0 0 14 26%

Cat. III Veronderstelde L. 13 19 19 11 13 25 72

Ervaren L. 13 26 13 26 0 26 8 11%

Cat. IV Veronderstelde L. 16 12 19 14 5 34 58

Ervaren L. 30 0 19 17 0 33 36 62%

Cat. V Veronderstelde L. 20 14 18 13 10 25 190

Ervaren L. 28 3 7 24 0 38 29 15%

Veronderstelde leefomgevinghinder Ervaren leefomgevinghinder t-test

Gemid. St.deviatie Variantie n Gemid. St.deviatie Variantie n Vrijh. Gr. t-waarde Signific. Ho

geur 21 6.90 47.61 5 38 19.89 259.53 5 8 1.615 0.153 1

stof 10.2 6.58 43.30 5 5.8 10.16 103.23 5 8 0.760 >0.20 1

geluid 19.4 1.36 1.85 5 7.8 7.41 54.91 5 8 3.079 0.016 0

water 14.4 2.33 5.43 5 23.6 4.03 16.24 5 8 3.953 0.011 0

verkeer 11 3.41 11.63 5 1.8 3.6 12.96 5 8 3.711 0.011 0

bodem 24 6.69 44.76 5 23.8 13.12 172.13 5 8 0.027 >0.20 1

Cat. I t/m IV 16.67 5.30 28.09 24 16.83 13.00 169 24 46 0.0546 >0.20 1

Cat. I t/m V 16.67 5.15 26.52 30 16.8 12.73 162.05 30 58 0.0509 >0.20 1

H0: Veronderstelde leefomgevinghinder is gelijk aan de ervaren leefomgevinghinder; 0 = verwerpen, 1= aanvaarden  
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nagegaan welke waarde we kunnen toekennen aan de in bovenvermelde tabellen en figuren weergegeven

getallen. Dit doen we aan de hand van de vraag in hoeverre omwonenden daadwerkelijk gebruik maakten van de

mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De verhouding van daadwerkelijke ingediende bezwaren ten opzichte van

het maximaal in te dienen aantal bezwaren kan daar iets meer over zeggen. In tabel 49 is geprobeerd deze

verhouding weer te geven. De maximaal in te dienen bezwaren zijn berekend door het aantal onderzoekslocaties

per bedrijfstak (zie tabel 45) te vermenigvuldigen met de 6 gebruikte hinderparameters. In het geval van de

vleesverwerkende bedrijvigheid zijn er op de 24 x 6 = 144 opties daadwerkelijk 23 (16%) bezwaren ingediend.

Ook bij deze verhouding moet worden gerealiseerd dat het gevonden percentage een kwalitatieve toets is. Het

maximale aantal in te dienen bezwaren per hinderparameter is namelijk niet een even correcte weergave van de

realiteit. In de praktijk kunnen de 144 opties, bij bijvoorbeeld de vleesverwerkende bedrijvigheid, hoger

uitkomen. De bezwaarmaker kan immers tegen meer hinderparameters bezwaar hebben aangetekend. Ondanks

deze beperking verschaft het verhoudingsgetal van deze tabel goed inzicht in de verschillen van het aantal per

bedrijfstak ingediende bezwaren.

Vleesv. bedr.

Cat. I

Visv.bedr.

Cat. II

Steenb. bedr.

Cat. III

Scheepsb. bedr.

Cat. IV

Overige bedr.

Cat. V.

Opties indienen bezwaar 144 90 78 108 84

Aantal ingediende bezwaren 23 14 8 36 29

Idem uitgedrukt in % 16 16 10 33 35

Tabel 49 Verhouding ingediende bezwaren met maximale mogelijkheden om bezwaar in te dienen

per bedrijfstak

Als we naar de uitkomsten van de tabel kijken dan valt vooral de lage waarde voor de steenbewerkende bedrij-

vigheid op. De uitkomsten van de andere bedrijvigheden lijken voldoende om met de gebruikte benadering een

doelmatige beoordeling te kunnen maken.

Vergelijking van de waarden van de zes hinderparameters per categorie in de periode 1870-2000
Omdat is aangetoond dat er een verband is tussen de veronderstelde en ervaren leefomgevinghinder, kan deze

kennis worden gebruikt op bedrijfstak- c.q. bedrijfsniveau. In onderstaande figuren 45 tot 49 zijn de beide

hindervormen van de vijf bedrijfscategorieën met elkaar vergeleken. In figuur 45 worden voor de

vleesverwerkende bedrijvigheid de veronderstelde met de ervaren hinder van de 6 gebruikte hinderparameters

vergeleken.

Figuur 45 Vergelijking van de veronderstelde hinder met de ervaren leefomgevinghinder van de

vleesverwerkende bedrijvigheid, bedrijfscategorie I

De figuur laat zien dat bij de vleesverwerkende bedrijvigheid geurhinder, vervuiling van het oppervlaktewater,

bodemverontreiniging en geluid als problemen naar voren komen. Bij geur overschrijdt de ervaren hinder ruim-

Legenda bij figuur 45
In figuur 45 is op de x-as (de horizontale as) per hinderparameter de veronderstelde leefomgevinghinder (met de blauwe

balk) geschat weergegeven op basis van huidige criteria (zie desgewenst § 6.2). Met een paarsrode kleur is de ervaren

leefomgevinghinder weergegeven aan de hand van het aantal bedrijven waartegen bezwaren werd ingediend. Op de y-as (de

verticale as) van de figuur zijn van beide hindervormen de hoogten van de waarden, volgens tabel 47 weergegeven.
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schoots de veronderstelde hinder, terwijl bij stof en geluid de veronderstelde hinder hogere waarden laten zien.

Voor de andere hinderparameters, water, verkeer en bodem komt de ervaren hinder overeen met de veronderstel-

de hinder.

Figuur 46 Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder visverwerkende
bedrijvigheid, bedrijfscategorie II (zie voor legenda figuur 45)

Figuur 46 laat zien dat bij de visverwerkende bedrijvigheid geurhinder en oppervlaktewater als problemen

werden gesignaleerd. Bij geur overschrijdt ook in dit geval de ervaren hinder ruimschoots de veronderstelde

hinder, terwijl bij stof, geluid, verkeer en bodem de veronderstelde hinder te hoog is.

Figuur 47 Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder van de
steenbewerkende bedrijvigheid, bedrijfscategorie III (zie voor legenda figuur 45)

Hoewel de steenbewerkende bedrijvigheid volgens tabel 49 de laagste respons had met 10%, laat figuur 47 toch

zien dat de veronderstelde hinder relatief goed overeenkomt met de ervaren hinder. Bij verkeer is de veronder-

stelde hinder te hoog. Stofhinder blijkt bij deze bedrijvigheid in tegenstelling tot de overige hinderparameters

hoog uit te komen.
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Figuur 48 Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder van de
metaalbewerkende bedrijvigheid, bedrijfscategorie IV (zie voor legenda figuur 45)

De metaalverwerkende bedrijvigheid heeft volgens tabel 47 met 62% de hoogste respons. Uit figuur 48 blijkt dat

de veronderstelde hinder voor 3 hinderparameters, geluid, water en bodem, goed overeenkomt met de ervaren

hinder. Bij stof en verkeer is de veronderstelde hinder te hoog, terwijl bij geur de ervaren hinder de veronderstel-

de ruimschoots overschrijdt.

Figuur 49 Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder van de overige
bedrijvigheid, bedrijfscategorie V (zie voor legenda figuur 45)

In tegenstelling tot de andere bedrijfscategorieën omvat categorie V, de overige bedrijvigheid, een scala aan

bedrijfstakken. Door deze diversiteit kan ook geen eenduidig beeld worden afgeleid uit grafiek 49.

Waarde-inschatting van de vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder
Hiervoor gingen we na welke leefomgevinghinder werd veroorzaakt per bedrijfscategorie. Op basis van een

theoretische c.q. modelmatige benadering probeerden we de hardheid aan te tonen van de verzamelde gegevens.
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Hoewel de uitkomsten van de bovenvermelde vergelijking binnen de voor dit onderzoek gestelde eisen blijven,

is er een aantal zaken waarvoor nog geen verklaring is. Een voorbeeld hiervan is dat bij de ‘steenbewerkende

bedrijvigheid’, met een lage respons van 11% (zie tabel 47), de veronderstelde hinder erg goed overeenkomt met

de ervaren hinder (zie figuur 47). In deze waarde-inschatting wordt geprobeerd aan de hand van een beschrijving

per hinderparameter een verklaring aan te dragen voor mogelijke afwijkingen. Hierbij wordt onder andere

gebruik gemaakt van figuur 50, waarin is weergegeven hoe de ervaren leefomgevinghinder zich ontwikkelde in

de drie gebruikte periodes, A, B en C.

Figuur 50 De ervaren leefomgevinghinder in de drie perioden
Bron: de in figuur 50 gebruikte gegevens komen uit § 8.2 en § 8.3. De getallen langs de y-as geeft het aantal

opgetelde bezwaren per hinderparameter per onderzoekslocaties per periode weer, die op de x-as staan

weergegeven.

UUGeurhinder

Figuur 50 laat duidelijk zien dat geurhinder in de periode 1870-2000 als het grootste probleem is ervaren. Hierbij

moet worden opgemerkt dat de emissie van chemische stoffen, in het geval van Harlingen meestal roetuitstoot,

ook als geurhinder is meegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de waarde voor geurhinder relatief hoog uitkomt.

De uitkomsten van confrontatie bevestigen dat geurhinder een probleem was. Bij zowel de vleesverwerkende als

de visverwerkende bedrijven werd geurhinder door omwonenden als het belangrijkste probleem aangewezen.

Bedrijven uit eerdere perioden van het tijdvak 1870-2000 hebben waarschijnlijk meer geurhinder veroorzaakt

dan hedendaagse bedrijven. Moderne bedrijven moeten thans voldoen aan veel strengere eisen. Waarschijnlijk is

dat ook de reden dat de ervaren leefomgevinghinder bij de bedrijfscategorieën van de vlees- en visverwerkende

bedrijven hoger uitkomt dan de veronderstelde (zie bijvoorbeeld figuren 45 en 46). De waarden voor geurhinder

in figuur 50 bevestigen ook de in § 5.3 afgeleide opvatting dat de nadruk bij de beleving van leefomgevinghinder

in het einde van de 19PP

e
PP eeuw en in het begin van de 20PP

e
PP eeuw lag op de luchtverontreiniging door organische

verontreinigingen. De waarden van de latere perioden B en C (periode 1920-2000) in figuur 50, stemmen

overeen met zowel de indruk van § 5.3 als de hiervoor weergegeven vergelijking omdat geurhinder door

aanwezigheid van visverwerkende bedrijven in Harlingen een probleem is gebleven.

UUOppervlaktewaterverontreiniging

Bij de vergelijking van hinder bij de bedrijfscategorieën komt oppervlaktewaterverontreiniging niet als een groot

probleem naar voren. Figuur 50 laat echter zien dat oppervlaktewaterverontreiniging in de perioden A en B door

omwonenden wel als een probleem werd ervaren. Waarschijnlijk was dat te wijten aan de nog heersende

opvatting over organische verontreiniging. Op basis van de miasmatische opvatting (zie § 5.3) streefde men er

naar om het oppervlaktewater schoon, helder en stromend te houden. Vermoedelijk was dat ook de reden dat het

gemeentebestuur van Harlingen besloot om een aantal stadsgrachten te dempen aan het einde van de 19PP

e
PP eeuw.

In verhouding tot veel andere steden, werd oppervlaktewatervervuiling in Harlingen nooit gezien als een groot

probleem. In Harlingen is het namelijk mogelijk om het oppervlaktewater in vaarten en grachten, bij eb, door te
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spoelen. Na 1970 werd de oppervlaktewaterverontreiniging door het treffen van maatregelen in Harlingen steeds

minder als hinder ervaren. Ongezuiverd water werd vanaf circa 1970 via een centrale riolering geloosd op

grotere watergangen als de Noorderstadsgracht of het Van Harinxmakanaal en vanaf 1982 op de in Harlingen

gebouwde rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door deze maatregelen verdwenen de meeste hinderlijke

ongecontroleerde lozingen uit de stadskern.

UUBodemverontreiniging

Figuur 50 laat zien dat bodemverontreiniging in periode A in een aantal gevallen als een probleem werd ervaren.

Hiermee wordt bodemverontreiniging bedoeld, die wordt veroorzaakt door organische afvalstoffen. Men was

hierbij beducht op de ziekteverwekkende gassen (Miasmatische benadering).

In § 5.3 werd de ontwikkeling van het milieubesef beschreven. Hieruit blijkt dat vanaf circa 1970 de opvatting

veranderde met betrekking tot bodemverontreiniging. Het wordt vanaf die tijd steeds duidelijker dat ophoping

van milieuvreemde stoffen in de bodem meer risico met zich meebrengt dan organische stoffen. Onder

bodemverontreiniging wordt vanaf die tijd verstaan verontreiniging door stoffen als zware metalen (lood, nikkel,

chroom, etc,) of complexe organische stoffen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, teer, bitumen en

minerale oliederivaten). Het bleek dat in het bijzonder voormalige bedrijfsactiviteiten een grote bron vormden

voor deze bodemverontreiniging (Nieuwkoop, 1989). Dit verklaart ook de stijging van de gevallen van

bodemverontreiniging in periode C in figuur 50. In de Wet Bodembescherming werd de regelgeving beschreven

voor het omgaan met deze ‘nieuwe’ bodembedreigende stoffen.

De vergelijking laat zien dat bodemverontreiniging bij de steenbewerkende, de metaalverwerkende en de overige

bedrijvigheid wordt ervaren als een belangrijk probleem. De hoge score voor deze bedrijfstakken is vooral toe te

schrijven aan de hierboven beschreven strengere regelgeving voor bodemverontreiniging. Zo verplichtte het

bevoegde gezag bedrijven onder invloed van de toegenomen maatschappelijke druk in periode C tot het

uitvoeren van bodemonderzoeken.

UUGeluidhinder

Geluidhinder blijkt bij de verschillende bedrijfstakken relatief vaak voor te komen. Zo wordt geluidhinder met

bodemverontreiniging bij de vleesverwerkende bedrijvigheid als de tweede hindervorm ervaren. In Harlingen

was het loeien en blaten van het te slachten vee hier de oorzaak van. Figuur 50 laat zien dat geluidhinder in de

loop van de onderzoeksperiode als een hinderbron werd beschouwd. Paragraaf 5.3 laat zien dat geluidhinder in

het begin van de onderzoeksperiode niet als een hindervorm werd gezien. Men had toen de opvatting dat je er

gewoon maar aan moest wennen. Bij de metaalbewerkende bedrijvigheid was geluidhinder één van de

belangrijkste hindervormen. De toename van geluidhinder werd veroorzaakt doordat het aantal bedrijven

werkzaam in de metaalbewerkende bedrijvigheid in de periodes B en C groeide. De geluidhinder in die periodes

was vermoedelijk veel hoger geweest als deze bedrijven niet gedwongen waren om zich buiten de stad te

vestigen. Figuur 50 laat zien dat geluidhinder ten opzichte van de andere hinderparameters als de vierde

hinderbron wordt gezien.

UUVerkeer

Verkeer is als hinderparameter opgenomen omdat het behalve als een bron voor geluidhinder steeds als een sta-

in-de-weg wordt ervaren. Laden en lossen van goederen vergt veel tijd en vaak wordt daarbij een weg

geblokkeerd en dat kan hinder veroorzaken. Bij de hinderparameter verkeer valt op dat bij de confrontatie van de

veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder bij alle bedrijfstakken de veronderstelde steeds hoger is. Een

reden voor deze hogere waarden zou kunnen zijn dat de veronderstelde hinder in de toegepaste regelgeving

wordt overgewaardeerd. In Harlingen wordt verkeer als een beperkte hindervorm gezien. Deze trend blijkt uit

figuur 50. Voor de perioden B en C zijn geen gevallen van hinder door verkeer waargenomen.

UUStof

Stofhinder werd alleen bij de steenbewerkende bedrijvigheid als een probleem ervaren. Hinder door stof wordt

door de wind, omdat deze het stof doet opwaaien, versterkt. Omdat het in Harlingen, door haar ligging aan zee,

vaak waait, ontstonden hierdoor problemen. Volgens figuur 50 kwam stofhinder vooral in de periode C als een,

overigens beperkt, probleem naar voren.
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9.2 Leefomgevinghinder in relatie tot herkomst bezwaren
Ook met digitale middelen kan leefomgevinghinder tot uitdrukking worden gebracht. In deze paragraaf wordt dit

gedaan met de gegevens van dit onderzoek. Hoewel alle leefomgevingparameters van dit onderzoek hiervoor

kunnen worden gebruikt, beperken we ons tot geur- en geluidhinder. We kozen hierbij voor geurhinder omdat

deze als het grootste probleem naar voren kwam en voor geluidhinder omdat dit als een meer ‘hedendaags’

probleem wordt beschouwd.

Gevolgde werkwijze 82 onderzoekslocaties worden aan de hand van de bekende ruimtecoördinaten (x- en y-

coördinaten) in een Geografisch Informatiesysteem (GIS) ingevoerd. Rondom elke geselecteerde locatie wordt

virtueel een cirkel getrokken waarvan de grootte overeenkomt met de veronderstelde waarde die voor geur is

weergegeven op de lijst met geselecteerde onderzoekslocaties (zie bijlage 4.1). Een locatie met een waarde van

300 meter krijgt een cirkel van 300 meter en één met een waarde van 500 meter een cirkel van 500 meter. Als al

deze cirkels zijn ingetekend ontstaat een onoverzichtelijk beeld omdat meerdere cirkels elkaar overlappen. Met

behulp van een apart computerprogramma van ‘ArcView’ is het mogelijk om de mate van overlap van cirkels

binnen het betreffende gebied, in dit geval een deel van de gemeente Harlingen, tot uitdrukking te brengen. In de

praktijk betekent dit dat van elk deeltje van de betreffende kaart wordt bepaald hoeveel cirkels elkaar daar

overlappen, wat wordt uitgedrukt in nuances van rood. Het resultaat is een kaartje van Harlingen met lichtere en

donkere kleuren. In de gebieden waar donkere rode kleuren zichtbaar zijn, hebben inwoners vermoedelijk meer

last van geurhinder gehad dan in gebieden waar minder donkere kleuren worden waargenomen. Als ondergrond

voor de kaarten is de ruimtelijke situatie in Harlingen rond 2000 gebruikt.

Digitale hulpmiddelen blijken dus een doelmatig middel te zijn om leefomgevinghinder aan te tonen. Aan de

hand van de emissies van zowel geur als geluid wordt zichtbaar dat met succes de bedrijvigheid werd gesaneerd

uit de oorspronkelijke stadskern.

Geurhinder
Periode A, 1870-1920

De locaties van periode A (zie bijlage 4.1) zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd, waarna de

overlap van de locaties is bepaald. In figuur 51 is deze confrontatie uitgewerkt. De windrichting is ook een

bepalende factor voor waar precies leefomgevinghinder wordt ervaren. Belangrijk is het daarom te weten hoe het

zit met de kompasrichting en waar de wind gedurende het jaar overwegend vandaan kwam.

Figuur 51 Overlap van de gemodelleerde geuremissie van de geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen  in periode A 1870-1920 (schaal, circa 1: 60.000)
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Wat betreft de kompasrichting kan worden opgemerkt dat alle kaartjes naar het noorden staan gericht. Dit omdat

door het Geografisch Informatiesysteem (GIS) automatisch de noordelijke richting wordt gekozen doordat deze

de noordelijke lengtecoördinaat volgt.

Wat betreft de windrichting kan worden opgemerkt dat een onderzoek naar de windrichting in de 20PP

e
PP eeuw

aantoonde dat in Nederland in de zomerperiode 65% van de tijd de wind uit de richtingen tussen het westen en

zuidwesten kwam. In de winterperiode is dit 45% van de tijd. Op de aangereikte kaartjes betreft dit globaal

richtingen van linksonder naar rechtsboven. Met behulp van de windvaan is de overheersende windrichting

aangegeven in alle zes GIS-kaartjes (figuren 51 tot en met 56).

Uit figuur 51 kan worden afgeleid dat de meeste geurhinder in deze periode aan de noordelijke zijde van de stad

voorkwam. De meeste bezwaren kwamen ook uit dit gebied. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat de meeste

geurhinder is ervaren in de stad zelf. Omdat het een theoretische benadering betreft, kan niet worden aangegeven

in welk deel van de stad de geurhinder werd ervaren, maar met deze methode kunnen wel trends worden

gesignaleerd. Bij figuur 51 zijn het bedrijven die rond 1900 in Harlingen waren gevestigd.

Periode B, 1920-1970

Ook de waarden van de locaties van periode B zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd en is de

overlap van de cirkels van de locaties bepaald. In figuur 52 is deze overlap uitgewerkt. Uit figuur 52 kan worden

afgeleid dat de meeste geurhinder van het noordelijke deel naar het centrum van de stad is verschoven. De vlek

is groter en de intensiteit van de kleur is hoger. De geurhinder zou daardoor groter zijn dan in periode A. Ook in

dit geval zijn de meest geuite bezwaren binnen het sterkst gekleurde gebied te vinden. Hiermee wordt het beeld

van figuur 52 bevestigd dat in periode B meer geurhinder zou voorkomen dan in periode A. De betreffende

bedrijven waren het meest productief rond 1950, en ze zullen in deze tijd wellicht dan ook de meeste hinder

hebben veroorzaakt.

Figuur 52 Overlap van gemodelleerde geuremissie van geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen in periode B, 1920-1970 (schaal, circa 1: 50.000)

Periode C, 1970-2000

Ook de waarden van de locaties van periode C zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd waarbij de

overlap van de cirkels van de locaties is bepaald. In figuur 53 is de overlap uitgewerkt. Uit de figuur kan worden

afgeleid dat de geurhinder voor een groot gedeelte uit het centrum van de stad is verdwenen. Alleen de zuidoost

zijde van de stad zou nog last van geurhinder hebben. De bedrijven waartegen bezwaar werd ingediend waren in

dit gebied gevestigd. Voor de rest waren er twee vlekken met gebieden met vermoedelijke geurhinder te

onderscheiden aan de oostkant van de stad. De geurhinder was wat betreft intensiteit in verhouding tot de vorige

perioden gedaald. Aan de noordzijde is nog een lichte vlek bij de visserijhaven waar te nemen.
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De personen die bezwaren indienden met betrekking tot geurhinder waren in de meeste gevallen woonachtig in

de gebieden met de felste kleuren. De betreffende bedrijven waren in dit geval het meest productief rond 1980.

Figuur 53 Overlap van gemodelleerde geuremissies van geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen in periode C, 1970-2000 (schaal, circa 1: 60.000)
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Geluidhinder
De werkwijze wat betreft presentatie van de geluidhinder binnen het onderzoeksgebied is dezelfde als bij

geurhinder.

Figuur 54   Overlap van gemodelleerde geluidemissies van de geselecteerde bedrijven in Harlingen in
periode A, 1870-1920  (schaal, circa 1: 60.000)

Periode A, 1870-1920

De locaties van periode A zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd, waarna de overlap van de

locaties met geluidhinder is bepaald. In figuur 54 is deze confrontatie uitgewerkt. De figuur laat zien dat er

vooral geluidhinder in het centrum van de stad moet zijn geweest. Vooral aan de noordzijde van de stad zijn

hogere waarden waar te nemen. Hoewel het hier ook om een benadering van de werkelijkheid gaat, wordt

hiermee wel het beeld bevestigd dat men in die tijd al last had van geluidhinder. Opvallend zijn de hogere

waarden aan de westzijde van de stad. De belangrijkste aanleiding daarvoor waren de exportslachterijen.

Periode B, 1920-1970

Ook de waarden van de locaties van periode B zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd waarna de

overlap van de cirkels van de locaties is bepaald. In figuur 55 is deze overlap uitgewerkt. Uit de figuur kan

worden afgeleid dat de geluidhinder zich meer in de stad concentreerde. Dit wordt inzichtelijk omdat hier fellere

kleuren, die duiden op overlap, waarneembaar zijn.
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Figuur 55 Overlap van gemodelleerde geluidemissie van de geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen in periode B, 1920-1970  (schaal, circa 1 : 50.000)

Periode C, 1970-2000

Figuur 56 biedt de uitkomst van dezelfde exercitie voor periode C.

Figuur 56 Overlap van gemodelleerde geluidemissies van de geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen in periode C 1970-2000 (schaal, circa 1: 60.000)

Uit deze figuur kan worden afgeleid dat ook de geluidhinder door de bedrijvigheid uit het centrum van de stad is

verdwenen. Alleen aan de oostzijde van het bebouwde gebied van de gemeente in 2000 zou men last van
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geluidhinder hebben gehad. Het waren vooral de scheepsbewerkende activiteiten die hiertoe aanleiding hebben

gegeven

 9.3   Periodegewijze bespreking van de uitkomsten van het onderzoek
Deze paragraaf handelt over de wijze waarop leefomgevinghinder daadwerkelijk werd ervaren. Aan de hand van

de volgende onderwerpen worden de drie onderzoeksperiodes besproken:

• Ervaren leefomgevinghinder;

Hoe werd in het onderzoeksgebied in de betreffende periode de leefomgevinghinder ervaren? Bij de

beantwoording wordt teruggegrepen op de resultaten van het onderzoek.

• Welke maatregelen trof de overheid en waren deze consistent?

De overheid trof maatregelen op grond van de Hinderwet of haar juridische opvolgers. Wij vragen ons

hierbij af of deze taak consistent werd uitgevoerd.

• Hadden deze maatregelen veranderingen tot gevolg?

Bij de beantwoording van deze vraag wordt niet alleen gekeken naar concrete wijzigingen op bedrijfsniveau

maar wordt ook gekeken of de veranderingen op beleidsniveau wijzingen tot gevolg hadden.

Periode A; 1870-1920

In § 2.3 werd de periode 1870-1920 voor het onderzoeksgebied als volgt gekarakteriseerd:

• hiërarchische samenleving;

• slechte leef- en werkomstandigheden;

• veel strijd door opkomst vakbeweging.

Ervaren leefomgevinghinder
Uit de onderzoeksresultaten van deze periode kan het volgende worden afgeleid:

• In de periode 1870-1900 werden handelaren van kleinschalige activiteiten als petroleumhandelaren en

visrokerijen verplicht een hinderwetvergunning aan te vragen (zie hoofdstuk 7 en bijlage 1);

• Als er bezwaar werd aangetekend dan was dat vooral tegen de vlees- en visverwerkende nijverheid (§ 9.1);

• Uit bijlage 4 kwam naar voren dat zich bij de visrokerij op locatie 9 ernstige zaken voordeden, die een reden

was om hiertegen bezwaar aan te tekenen. De aarzeling om dit te doen werd doorbroken door de gemeente

die optrad;

• Er werd geen of in beperkte mate bezwaar ingediend tegen rookoverlast van de ovens van steenbakkerijen

en zoutziederijen (tabel 33);

• Stankhinder en het daarmee samenhangende ongedierteprobleem werd als de grootste vorm van

leefomgevinghinder beschouwd (§ 9.1);

• Acceptatie voor bezwaar maken op welk gebied dan ook, was gering (§ 4.4);

• De gemeente Franekeradeel verleende in eerste instantie aan Perseverantia, een chemisch bedrijf waar 50

medewerkers werkten, een hinderwetvergunning zonder randvoorwaarden (loc. nr. 13);

• Vanuit de middenklasse werd tegen leefomgevinghinder bezwaar aangetekend met als reden

waardevermindering en loonderving ( Van Gelder loc. nr. 4. Hartog van Esso loc.nr. 8);

• Geluidhinder werd niet als hinder ervaren (Scheepswerf Welgelegen loc.nr.28a);

• Blijvende hinder als bodemverontreiniging werd niet als zodanig ervaren (§ 9.1):

Uit genoemde aspecten betreffende het ervaren van leefomgevinghinder kan worden afgeleid dat er geen

eenduidige lijn valt waar te nemen. Een voorbeeld hiervan is dat locale overheid wel tegen het ene bedrijf optrad,

maar dit verzuimde bij een ander bedrijf te doen. Zo kan worden waargenomen dat beperkt tegen de

exportslagerijen werd opgetreden hoewel deze het niet zo nauw namen wat betreft leefomgevinghinder. Het

lozingspunt in de Willemshaven was een bron van stank, terwijl regelmatig met bloed vervuild proceswater

afkomstig van de exportslagerijen door verstopte rioleringen, langs de Havenweg de haven instroomde. Maar zo

werd door de overheid, overigens betrof dit wel een andere gemeente, de steenbakkerijen en het teerdestillatie-

bedrijf Perseverantia met hun stinkende ovens weinig in de weg gelegd. Aan de andere kant ging de overheid bij

het weigeren van een bedrijf, het bedrijf Hartog van Esso uit Meppel, zover dat twee keer de Raad van State er

aan te pas moest komen. De gemeente slaagde niet in haar opzet het bedrijf te weren, want in 1910 moest de

gemeente op grond van een uitspraak van de Raad van State een hinderwetvergunning verstrekken aan het

bedrijf. Opvallend was ook dat door de middenstand vooral om economische motieven, zoals inkomstenderving

en waardevermindering tegen leefomgevinghinder, bezwaar werd ingediend. Daarnaast werden tegen het ene

bedrijf wel maar tegen het andere bedrijf geen bezwaren ingediend. Waarom werd bijvoorbeeld tegen de

gasfabriek niet en tegen het teerdestillatiebedrijf wel bezwaar aangetekend? Hiermee wordt het beeld bevestigd
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dat in de 19PP

e
PP eeuw en de eerste helft van de 20PP

e
PP eeuw in veel gevallen kennis en ervaring ontbrak om

leefomgevinghinder doelmatig te kunnen beoordelen.

Een ander net zo belangrijk aspect is het sociaal-culturele aspect in de 19PP

e
PP eeuw. Men was niet gewend om te

protesteren. Het paste sociaal en cultureel in veel gevallen niet dat bezwaar betreffende leefomgevinghinder

werd ingediend. Verzet tegen slechte leefomstandigheden in de 19PP

e
PP eeuw, zo ook waarschijnlijk protest tegen

leefomgevinghinder, werd als bijna een opstand tegen een kosmische orde beschouwd (van der Woud, 1987).

Eind 19PP

e
PP eeuw veranderde dit wel. In het onderzoeksgebied uitte zich dit door de aanpak van de misstanden bij

het visroken. Het was de gemeente zelf die door beëindiging van deze situatie een aanzet daartoe gaf. Vanaf dat

moment werd het pas duidelijk in welke mate sommige bewoners onder het visroken, zoals visrook die door de

muur in de woonruimte kwam, te lijden hebben gehad. Verder kan worden geconcludeerd dat bepaalde vormen

van leefomgevinghinder niet als zodanig werden herkend. Zo werd in het bijzonder geluidhinder en blijvende

hinder van bodemverontreiniging niet als hinder gezien en aan de tolerantie van de omwonenden overgelaten.

Welke maatregelen werden tegen de leefomgevinghinder getroffen?

Op hoofdlijnen wordt de rol van de overheid in deze periode weergegeven bij onderzoekslocaties waar de

procedure niet standaard werd afgehandeld. Aansluitend wordt geprobeerd een verklaring voor de genoemde

aspecten te geven.

Wat betreft de getroffen maatregelen kan het volgende worden afgeleid:

• De overheid reageerde in de meeste gevallen administratief en controle bestond uit overleg met de

ondernemers (Perseverantia loc.nr. 13, Bruin loc. nr. 4);

• Indien onder de bezwaarmakers burgers uit de hogere inkomens waren had dit meer effect op de getroffen

maatregelen (Gelder loc. nr. 4);

• Bij de bedrijven waartegen geen bezwaren waren ingediend zijn geen stukken te vinden van maatregelen

van overheidswege;

• Tegen bedrijfslocaties met een afstand kleiner dan 20m tot de dichtstbijzijnde bebouwing en die onder de

vleesverwerkende en visverwerkende bedrijvigheid (veroorzakers van de meeste stankhinder) werden

maatregelen getroffen. Een voorbeeld in deze zijn de maatregelen die werden getroffen tegen de visrokerij

van circa. 1885-1910;

• De voorzitter van de Gemeentelijke Gezondheidscommissie speelde twee keer een dubbelrol, zoals die van

bezwaarindiener en beoordelaar (Hartog & Esso loc. nr. 8 en Fonteijn loc. nr.7);

• Het is opvallend dat tegen de Gemeentelijke Gasfabriek geen bezwaren werden ingediend, terwijl deze bijna

zeker leefomgevinghinder heeft veroorzaakt.

De overheid is de verantwoordelijke instelling voor het afdwingen van het treffen van maatregelen. In de meeste

gevallen lieten maatregelen van het college in periode A op zich wachten. De verantwoordelijke

portefeuillehouder diende, nadat bezwaar was ingebracht, de adviezen van zowel de Gezondheidscommissie als

van de gemeentearchitect af te wachten. Meestal werd daarna de ondernemer uitgenodigd bij het college of bij de

Gezondheidscommissie. Tijdens het gesprek werd de ondernemers verzocht maatregelen te treffen ter

voorkoming van nieuwe bezwaren. Het college geloofde de ondernemers op hun woord en ging er vanuit dat het

zo voldoende was. Een voorbeeld hiervan is Perseverantia. Het ging zelfs zover dat de minister van Arbeid

overleg voerde met de ondernemer Fontein. Deze geloofde de ondernemer ook op zijn woord dat het allemaal

wel wat meeviel. Het enige wat de minister bereikte was dat aan de betreffende hinderwetvergunning een

beperkt aantal randvoorwaarden werd verbonden.

Bij een aantal bedrijven werd een vorm van gedoogvergunning afgegeven zoals bij Van Gelder. Het bedrijf, een

darmenzouterij, draaide op basis van deze vergunning een paar jaar. Uiteindelijk werd het bedrijf verplicht een

andere locatie te vinden, waarbij de gemeentearchitect het bedrijf hielp bij het zoeken naar een nieuwe ruimte.

De uiteindelijke verplaatsing kwam tot stand, omdat een familielid van Van Hulst, die tot de elite behoorde van

de stad, ook bezwaar had ingediend tegen Van Gelder.

Het college en de ondernemers behoorden beiden voor een groot gedeelte tot de bovenlaag van de locale samen-

leving. Vaak was men familie. Men kende elkaar daardoor goed en wat men afsprak deed men gewoon. Dit ver-

klaart ook waarom onder andere bij de vroegere nijverheidsvormen als kleiverwerkende nijverheid beperkt be-

zwaren werden ingediend. De ondernemers waren bekenden van het college en arbeiders en burgers hadden geen

behoefte aan het indienen van bezwaar. Hierdoor was men ook altijd bereid tot het voeren van overleg, dat mees-

tal leidde tot aanpassing van de randvoorwaarden van de vergunning. Bij de visrokerij speelde zich iets anders

af. De visrokerij, een nijverheidsvorm die vooral door de arme bevolkingsgroepen van Harlingen werd beoefend,

gaf regelmatig aanleiding tot stank over de hele stad. In het bijzonder na aanname van de Fabriekswet in 1874,

die in 1895 werd omgedoopt tot de Hinderwet, greep het college de kans aan om de visrokerij aan banden te leg-

gen. Door de vergunningverlening en het stelselmatig verzwaren van de eisen van deze vergunning werd de vis-

rokerij geleidelijk aan of de stad uitgedreven of geprofessionaliseerd. Slechts een paar bedrijven konden dit
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volhouden. Lichtendahl was daar een voorbeeld van. De rol van de gemeente met betrekking tot de gasfabriek is

onduidelijk. Er zijn geen verklaringen beschikbaar waarom hier geen bezwaren tegen werden ingediend.

Bedrijven die te grote overlast, zoals voortdurende stankhinder, veroorzaakten werden geleidelijk aan buiten de

stad geplaatst. De meeste bezwaren werden door de onderlinge standsverbondenheid met de mantel der liefde

bedekt. Geluidhinder maar ook blijvende leefomgevinghinder als bodemverontreiniging had geen aandacht. Dit

wordt nog geïllustreerd door de opmerking van de gemeentearchitect in 1910 naar aanleiding van de bezwaren

tegen mogelijk geluidhinder bij de oprichtingsvergunning van de scheepswerf Welgelegen. Hij merkte in dit

verband het volgende op ‘Ze zullen er op den duur wel aan wennen’.

Een aantal leden van de Gezondheidscommissie, onder andere voorzitter Kleffens, maakte gebruik van hun

kennis om bezwaar tegen vergunningsaanvragen in te dienen. Zo diende Kleffens als voorzitter van het

Weeshuis bezwaar tegen elke vergunningsaanvraag in die het belang van het Weeshuis zou kunnen schaden.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat de overheid zich qua leefomgevinghinder niet erg slagvaardig

opstelde. Veel hinderwetplichtige bedrijven werkten jaren zonder vergunning (Aalders,1984). De leefomgeving-

problemen werd van 1810-1874 met slechts één Koninklijk Besluit en van 1874-1952 met slechts één wet, de

Fabriekswet, die overging in de Hinderwet (1896), gehandhaafd. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de

Veiligheidswet van 1895 ook voor toezicht op de leefomgevinghinder door bedrijven werd gebruikt. Dit omdat

de handhaving van beide wetten door dezelfde Rijksinspectie werd uitgevoerd. Uit de stukken komt naar voren

dat er beperkt controles en inspecties plaatsvonden. De meeste zaken werden administratief afgedaan.

Hadden deze maatregelen veranderingen tot gevolg?

Met betrekking tot het mogelijke effect van de bezwaren kunnen voor deze periode de volgende

veranderingsaspecten worden geconstateerd:

• Na aandringen werden de meeste leefomgevinghinder veroorzakende bedrijven naar buiten de stad

verplaatst (Van Gelder loc. nr. 4 en Lichtendahl loc. nr. 9a);

• De sluiting van de exportslagerijen rond 1925 en Perseverantia was gebaseerd op economische redenen

(Fontein loc.nr. 7; Perseverantia loc. Nr. 13) en niet zozeer op de veroorzaakte leefomgevinghinder;

• Na 1910, na de aanname van de Arbeidswet, verdween de kinderarbeid bij Van Hulst en onder invloed van

een vrouwenstaking rond 1913 bij hetzelfde bedrijf werden beperkt betere arbeidsomstandigheden

doorgevoerd (Hulst loc. nr. 10a);

• De houding van de overheid bleef in deze fase nog coöperatief met de ondernemers, waardoor

veranderingen ten goede, niet werden bevorderd;

• Na 1920 verdwenen op basis van de nieuwe Gezondheidswet, de Gemeentelijke Gezondheidscommissies.

Na 1924 kwamen de Rijksinspecties voor uitvoer van de Gezondheidswet meer naar voren (§ 4.4);

• De overheersende visie op leefomgevinghinder als geluidsoverlast en bodemverontreiniging veranderde niet

(§ 4.2);

• Bedrijven onder verantwoordelijkheid van de overheid (gemeente, provincie, waterschap of Rijk) zoals

gemeentewerken, provinciale- en rijkswaterstaat hadden behalve als ze in de bebouwde kom waren

gevestigd veelal geen vergunning (Gemeentelijke Stortplaats, loc. nr. 57).

Op grond van bovenvermelde kan worden geconstateerd dat niet duidelijk waarneembaar is of gedurende deze

periode een verbetering in het omgaan met de leefomgevinghinder valt op te merken. De meeste veranderingen,

verplaatsingen dan wel beëindigingen van bedrijven, vonden plaats op grond van economische motieven. Door

de verplaatsingen verdwenen geleidelijk wel de grootste stankveroorzakers uit de stad. De opvatting betreffende

leefomgevinghinder in brede zin veranderde zeer weinig door de doorgevoerde veranderingen. Pas aan het eind

van de periode, door aanname van de Kieswet, kon de liberale voorkeurspositie in het onderzoeksgebied

verminderen. Samen met de wijziging van de regelgeving op het gebied van Arbeids- en Gezondheidswetgeving

had dit tot gevolg dat de gemeentelijke bevoegdheden afnamen. De meeste overheidsbedrijven zoals

gemeentewerken, die vanaf circa 1915 afval in sloten en vaarten ten zuiden van Harlingen stortte verrichtten hun

activiteiten voor zover bekend zonder vergunning.

Periode B; 1920-1970
Voor deze periode werden in § 2.3 de volgende karakteristieken geformuleerd:

Geïsoleerde, verzuilde en nog standsgevoelige samenleving;

Beperkte verbeterde leef- en werkomstandigheden;

Pas na de Tweede Wereldoorlog nieuw elan door de komst van de visserijen en daarmee verbonden nijverheid.

Ervaren leefomgevinghinder

Uit de onderzoeksresultaten van deze periode valt het volgende op:

• Ten opzichte van de vorige periode werd meer bezwaar aangetekend door de middeninkomens
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        (§ 8.2 Tabel 28);

• Er werd bezwaar aangetekend tegen de categorieën vlees- en visverwerkende nijverheid maar ook tegen de

overige nijverheid (§ 9.1);

• Er werd ook in deze periode, voor zover bekend, geen bezwaar aangetekend tegen de Gemeentelijke

Gasfabriek (loc. nr. 15);

• Het storten en verbranden van huishoudelijk afval leidde vaak tot bezwaren (Gemeentelijk stortplaats, loc.

Nr. 57);

• Stankhinder werd nog als de grootste leefomgevinghinder beschouwd (§ 9.1);

• Steeds meer was men bereid actie te ondernemen (Loodswezen, loc.nr.27);

• Het milieubesef groeide geleidelijk na de Tweede Wereldoorlog (§ 4.1);

• Geluidhinder werd meer als hinder ervaren (§ 9.1);

• Bodemverontreiniging werd nog niet als zodanig ervaren (§ 9.1).

Periode B was de periode waarin de economische ontwikkelingen van de stad sterk terugvielen. Veel bedrijven

verlieten de stad of sloten hun poorten. In deze periode nam de tolerantie met betrekking tot acceptatie van

leefomgevinghinder verder af. Vooral de middeninkomens accepteerden niet langer leefomgevinghinder.

Dit uitte zich in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog. Een voorbeeld hiervan was het massale protest van

de nieuwe wijk plan Zuid in 1953 tegen de garnalendrogerij Feenstra (loc.nr. 26). Een ander voorbeeld hiervan

was de reactie van de buren op De Boer (loc.nr. 34). Dit bedrijf, een textielververij annex wasinrichting, gaf

omstreeks 1924 aanleiding tot stankhinder, omdat door de ondeugdelijke afvoer van het proceswater het

grondwater nabij het bedrijfspand werd verontreinigd. Door meerdere malen bij het college hierover te

reclameren werd het bedrijf verplicht een riolering aan te leggen. Dit was waarschijnlijk voor de ondernemer

aanleiding om het bedrijf van de hand te doen, want in 1927 werd het overgenomen door de heer Koster, die het

in 1929 verplaatste naar de Midlumerlaan 11.

Ook Leerfabriek Roorda kreeg het regelmatig aan de stok met zijn buren. Het nabijgelegen Koningsburen, een

cluster woningen gelegen aan en nabij de Oude Trekvaart, protesteerde regelmatig tegen de bedrijfsactiviteiten

van dit bedrijf. Door in beperkte mate steeds toe te geven aan de controlerende instantie, de gemeente, de

provincie of het waterschap wist dit bedrijf te blijven bestaan tot in de jaren tachtig van de 20PP

e
PP eeuw. Opvallend

is dat de visie op leefomgevinghinder beperkt bleef tot stankhinder, uitstoot van chemische stoffen of roet en

soms oppervlaktewatervervuiling. Dit laatste betrof die oppervlaktewatervervuiling, die stankhinder

veroorzaakte.

De toenemende welvaart creëerde steeds meer huishoudelijk afval. De gemeente stortte dit afval vanaf circa

1915 in de opvaarten van de Bolswarder Trekvaart aan de zuidzijde van de stad. Brandbaar afval werd vanaf

circa 1925 zoveel mogelijk verbrand met de een verbrandingsinstallatie die was voorzien van een

rookafvoerpijp. Toen er in de jaren vijftig en zestig van de 20PP

e
PP eeuw steeds meer veel afval kwam, ging de

gemeente er toe over al het binnenkomende afval in de open lucht te verbranden. De rook van het voortdurend in

brand staande afval leidde regelmatig tot bezwaren van nabijgelegen buurten.

De uitbreidingsvergunning van het Loodswezen, die als doel had om een propaantank pal achter de bebouwing te

plaatsen, lokte massaal protest uit. Alle direct omwonenden, zowel burgers als bedrijven, tekenden hiertegen

bezwaar aan. De vergunning werd overigens gewoon verleend.

De periode 1920-1970 was een tijdvak waar de bedrijvigheid doorgroeide en steeds complexer werd en waarbij

ook steeds risicovollere chemische stoffen werden gebruikt.

Er werd meer bezwaar aangetekend, vooral na de Tweede Wereldoorlog, terwijl de overheid slagvaardiger

optrad. De ondernemers moesten wennen aan deze nieuwe overheid en stelden zich minder loyaal op.

Welke maatregelen werden tegen de leefomgevinghinder getroffen?

Wat betreft getroffen maatregelen valt het volgende op:

• In de periode 1920-1970 werden benzineservicestations verplicht hinderwetvergunningen aan te vragen

(§ 6.1);

• De overheid ondernam meer maatregelen om leefomgevinghinder te beperken. Voorbeelden hiervan waren

de acties tegen bedrijven die leefomgevinghinder veroorzaakten (Boer loc. nr. 34, Hoek loc. nr. 33);

• Door burgers uit de middeninkomens werden meer bezwaren tegen leefomgevinghinder ingediend (§ 8.2);

• Indien een bedrijf niet voldeed aan de gestelde eisen werd het in een aantal gevallen verplicht opnieuw

vergunning aan te vragen (Hoek loc. nr. 33, Kooijman loc.nr. 32);

• Er werd meer naar bedrijven gekeken maar er was nog geen sprake van toezicht in de huidige vorm

(Kooijman loc.nr. 32);

• Aan de hinderwetvergunningen werden scherpere randvoorwaarden verbonden (§ 8.2);

• Er werd geprobeerd de wat grotere bedrijven vanuit de bebouwing naar de industrieterreinen te krijgen

(Frisia loc.nr.25);
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• Vooral bij de categorieën I en V (vleesverwerkende en overige bedrijfstakken) moesten aanpassingen plaats-

vinden.

De controles van overheidswege namen in deze periode toe. Op één na, het gemeentelijke gasbedrijf, kregen alle

bedrijven met de gemeente en later met het Rijk, zoals de Arbeidsinspectie, te maken. Toch was de gemeente het

bedrijfsleven nog gunstig gezind, want een aantal bedrijven werd de tijd gegund een en ander rustig op orde te

brengen. Een voorbeeld hiervan was Kooijman (loc.nr. 32) die jaren zonder vergunning kon werken.

Dat de gemeente zich soms wat harder opstelde was voor sommige bedrijven wel even wennen. Zo verzette

Smeding zich in 1965 heftig tegen een beschuldiging van de gemeente dat hij schuldig zou zijn aan een

olielozing in het water van het Franekereind.

Toch kan worden geconstateerd dat de bedrijven zich in het algemeen aan de afspraken hielden die de gemeente

of soms het Rijk met hen maakten. Zo werden alle noodzakelijke aanpassingen aangebracht en werden

verbouwingen en bedrijfsuitbreidingen gemeld. Zo bracht Haitsma alle door de gemeente gewenste aanpassingen

aan, die de gemeente aan het bedrijf verplicht stelde en werden indien noodzakelijk nieuwe vergunningen

aangevraagd. Een ander voorbeeld was Hoek die met sluiting werd bedreigd als hij zich niet schikte in de

wensen van de gemeente. Na overleg werd dit probleem opgelost.

Alles overziende kan worden opgemerkt dat de bevoorrechte positie van de ondernemers geleidelijk verviel. Alle

maatregelen die de overheid verlangde werden getroffen. In die gevallen wanneer men het er niet over eens

werd, trok het bedrijf aan het kortste eind, wat meestal uitmondde in een bedrijfsbeëindiging.

Hadden deze maatregelen veranderingen tot gevolg?

Met betrekking tot het mogelijke effect van de bezwaren kunnen voor deze periode de volgende veranderingen

worden geconstateerd:

• Van de 15 bedrijven waartegen in deze periode bezwaren werden ingediend moest 13% worden verbouwd.

Van deze 15 bedrijven stopte 33% terwijl van 13 % de vergunning werd geweigerd (§ 8.2);

• De loyaliteit van de bedrijven ten opzichte van de overheid nam af. Dit uitte zich in het feit dat 46% van de

bedrijven een conflict met de overheid had (§ 8.2);

• De houding van de overheid bleef in deze periode toch gunstig voor de ondernemers;

• Toezicht van overheidswege op bedrijven bleek achteraf niet doelmatig te zijn gebeurd. Dit omdat achteraf

illegale stortingen bij bodemsaneringsprojecten werden aangetroffen op voormalige bedrijfsterreinen

(Roorda loc. nr. 22b);

• Er werd aan het eind van periode B een begin gemaakt met de bedrijfsverplaatsing uit de stadskern (Frisia

loc. nr. 25);

• Vooral na de Tweede Wereldoorlog nam het Rijk meer toezichthoudende taken over van de gemeente;

• Nog steeds was er geen aandacht voor geluidhinder dan wel bodemverontreiniging;

• Overheidsbedrijven als gemeentewerken, Provinciale- of Rijkswaterstaat hadden meestal tot 1960 nog

steeds geen vergunning (Gemeentelijke Stortplaats, loc. Nr. 57, Min. van Defensie Betonningsbedrijf, loc.

nr. 40 en Rijkswaterstaat, loc. nr.70 en § 8.2, ad 4 ).

De rol van de overheid veranderde in de periode B geleidelijk. Sommige toezichthoudende taken verschoven

naar het Rijk. Hierdoor werd het ‘dubbele pettenprobleem’ van het college van B & W minder. Na oriëntatie op

hun nieuwe toezichthoudende taken, die zeker tot na de Tweede Wereldoorlog duurde, kregen de nieuwe

Rijksdiensten meer gestalte. Dit betrof vooral de arbeidsinspecties en de gezondheidsinspecties. Na de Tweede

Wereldoorlog kwamen hier ook andere overheden bij zoals de provincies en de waterschappen. Het ging hierbij

om bevoegdheden in het kader van de ruimtelijke ordening en later wat betreft leefomgevinghinder zoals

oppervlaktewater en afval. Doordat de afstand van het bedrijfsleven ten opzichte van de overheid daarmee steeds

groter werd, viel de ruimte om op locaal niveau iets onder elkaar te regelen weg. Dit verklaart de wat grimmiger

houding van de ondernemers ten opzichte van de overheid. Overige aspecten die de veranderde rol van de

overheid verklaren is dat de bedrijvigheid steeds complexer en tegelijkertijd steeds risicovoller werd. Steeds

vaker ontbrak het de gemeenten, voornamelijk de kleinere gemeenten, aan kennis om de vergunningaanvragen

van bedrijven te beoordelen en er op doelmatige wijze toezicht op te kunnen houden.

Bij onderzoekslocatie 42, de firma Haitsma, kwam duidelijk de veranderende houding van de gemeente en de

overname van taken door andere overheden naar voren.

Ook de leerfabriek van Roorda, onderzoekslocatie 22, een bedrijf waarbij chemische processen een belangrijke

rol speelden, was zo’n voorbeeld. Waarschijnlijk schoot ook het toezicht hier tekort. Hoe kunnen anders de

illegaal gestorte kadavers verklaard worden, die in 1998 werden gevonden tijdens het reinigen van de bodem van

het fabrieksterrein.

Voor haar eigen bedrijven zoals gemeentewerken en provinciale- en rijkswaterstaat was de overheid niet even

consciëntieus. Voor 1960 hadden de meeste van deze overheidsbedrijven nog steeds geen vergunning.
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Aan het einde van deze periode werd het geleidelijk aan duidelijk dat bebouwing en bedrijvigheid niet

samengingen. Bedrijven verplaatsten zich vanaf de jaren zestig naar de nieuwe gecreëerde industrieterreinen aan

de randen van de stad. Het eerste voorbeeld in deze was de verplaatsing in 1968 van Frisia Suikerwerken naar

het industrieterrein de ‘Hermes’.

Periode C; 1970-2000
Voor deze periode werden in § 2.3 de volgende karakteristieken geformuleerd:

geïsoleerde ligging afgezwakt door toename van de welvaart;

door nieuwe kansen, nieuw elan in de samenleving;

individualisering en toenemende secularisatie van de samenleving;

overlegmaatschappij, uitbouw van het poldermodel. 

Ervaren leefomgevinghinder

Uit de onderzoeksresultaten van deze periode kunnen de volgende aspecten worden afgeleid:

• Stof en geluid bleken bij de oprichtingsvergunning de meeste bezwaren op te leveren;

• De afstand van de bedrijvigheid ten opzichte van de overige stedelijke bebouwing werd steeds groter;

• Medeondernemers tekenden meer bezwaar aan tegen hinder van een ander bedrijf (Haitsma loc.nr 42;

Philipse loc.nr. 52, Ned. Schelpkalkfabriek loc.nr. 55);

• Er werd bezwaar aangetekend tegen geluidhinder (Kooijman loc.nr. 32, Spaansen loc.nr. 57 );

• Alle locaties werden intensiever gecontroleerd van overheidswege; eerst door de gemeente en later door de

provincie en ook het waterschap Friesland (diverse onderzoekslocaties van deze periode);

• Meerdere bedrijven werden geconfronteerd met bodemproblemen (gasfabriek loc.nr. 15, Deutz loc.nr. 44);

• Vooral middeninkomens klaagden over leefomgevinghinder (§ 8.3);

• Er werden minder bezwaren ingediend dan in de overige periodes (§ 8.3);

• De loyaliteit van bedrijven ten opzichte van de overheid nam verder af. Het aantal bedrijven, dat pas na druk

wenste mee te werken, nam ook af.

In deze periode nam de bereidheid tot acceptatie van leefomgevinghinder verder af, terwijl de actiebereidheid

verder toenam. De beleving van leefomgevinghinder werd ook ruimer. Deze beperkte zich niet alleen tot

stankhinder maar omvatte ook uitstoot van chemische stoffen of roet en soms oppervlaktewatervervuiling,

geluidhinder en bodemverontreiniging.

De groei van de scheepsbewerkende bedrijvigheid, zoals scheepswerven, in periode C, liep parallel met de

verdere groei van visserij en waterrecreatie. Van 1988 tot 1996 werden 8 vergunningen verleend voor het

oprichten van een scheepswerf. Omdat de afstand tot de dichtstbijzijnde verbouwing groter werd, bleef het aantal

bezwaren achter bij de verwachting. Steeds meer bedrijven vestigden zich op de industrieterreinen in plaats van

in de stad. Bij Kooijman ontstonden problemen omdat de bebouwing als het ware rond het bedrijf oprukte.

Tegen een bedrijf waar eerst geen bezwaren over binnenkwamen, waren ineens allemaal bezwaren (Kooiman

loc.nr. 32). De bewoners accepteerden in 1978 de geluidhinder die het bedrijf veroorzaakte niet meer. Opvallend

van periode C was dat alleen de middeninkomens bezwaren indienden. Uit de ingediende bezwaren bleek echter

dat milieubesef, zoals wij die thans kennen, niet de reden was voor het indienen van bezwaren. Er werd alleen

gereageerd op directe hinder. De controles van overheidswege werden in deze periode verder geïntensiveerd.

Vooral nadat de provincie als bevoegd gezag werd aangewezen, werden veel ondernemers geconfronteerd met

regelmatige controles. Omdat de ondernemers nu werden aangesproken op de randvoorwaarden, die eerst als

papieren randvoorwaarden werden beschouwd, ontstonden gevoelens van frustratie die zich uitten in diverse

vormen. Zo waren deze gevoelens er waarschijnlijk mede oorzaak van dat Kooiman en ook Haitsma hun bedrijf

verkochten. Zo werd de Scheepswerf Harlingen verplicht een dwangsom te betalen, omdat na meerdere controles

steeds dezelfde ernstige tekortkomingen waren geconstateerd. Dit was waarschijnlijk ook de verklaring waarom

uiteindelijk alle bedrijven meewerkten. Als ze niet meewerkten werd dit door dwangsommen afgedwongen.

In periode C werd de visie betreffende leefomgevinghinder ruimer uitgelegd dan daarvoor. Omdat de bedrijven

zich meer op de industrieterreinen vestigden, werd minder bezwaar aangetekend. De overheid intensiveerde het

toezicht op leefomgevinghinder van de bedrijvigheid door andere overheidslagen als provincies en

waterschappen er mee te belasten.

Welke maatregelen werden tegen de leefomgevinghinder getroffen?
Wat betreft getroffen maatregelen valt het volgende op:

• Alle bedrijven, ook overheidsbedrijven, werden verplicht voor hun activiteiten, als dit op grond van

regelgeving moest, vergunning aan te vragen;

• Aan een aantal bedrijven werd een dwangsom opgelegd omdat ze weigerden volgens de voorschriften te

werken;
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• Aan bedrijven waartegen bezwaren waren ingediend, 10 van de 24, werd een vergunning geweigerd. Dit

leidde in twee gevallen tot beëindiging van het bedrijf, in vijf gevallen tot scherpere voorwaarden en in drie

gevallen werden de problemen door overleg opgelost;

• Voor meerdere bedrijven, vooral de scheepswerven die schepen repareerden met een lengte groter dan 25 m,

werd de Hinderwetvergunning omgezet in een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer. In plaats

van de gemeente trad de provincie op als bevoegd gezag;

• Een drietal bedrijven waarvan werd aangetoond dat de bodem door de bedrijfsvoering aantoonbare schade

had geleden, werd aansprakelijk gesteld in het kader van de Wet Bodembescherming (zie bijlage 3

onderzoekslocaties);

• De sectorale wetgeving, onder andere de Hinderwet, werd qua procedure integraler door de Wet

Milieubeheer (§ 4.3);

• In 1986 werd de bodem van de voormalige gasfabriek en de naastgelegen bedrijvigheid, zoals Frisia

Suikerwerken en Vetsmelterij Smeding, gesaneerd (zie onderzoeksgeval 19; gemeentelijk gasfabriek).

In deze periode C; 1970-2000 werden de controles van overheidswege op de nijverheid geïntensiveerd.

Controles werden effectiever omdat:

1. Doelmatiger randvoorwaarden aan de vergunningen werden verbonden;

2. De regelgeving wat betreft leefomgevinghinder werd verbeterd;

3. Meer kennis bij de overheid aanwezig was door gespecialiseerde instanties met het toezicht op

leefomgevinghinder te belasten.

Door deze controles werd in periode C de bedrijvigheid gedwongen bovengenoemde maatregelen te treffen. De

loyaliteit van de bedrijvigheid aan de overheid vervaagde. Met behulp van dwangsommen en opnieuw laten

aanvragen van vergunningen werd geprobeerd corrigerend op te treden. Toch werd er zonder vergunning een

grote hal gebouwd en bleek de bodem bij 6 van de 10 bedrijven dusdanig te zijn verontreinigd dat

maatregelingen dienden te worden getroffen. Hiermee wordt het effect van de in paragraaf 2.3 geuite opmerking,

dat vanaf 1970 maatschappelijk draagvlak ontstond om leefomgevinghinder niet langer te accepteren, verduidelijkt.

De leefomgevinghinder in periode C werd in toenemende mate gebonden aan regelgeving. De overheid kreeg

daardoor steeds meer machtsmiddelen en kennis om tegen tekortkomingen op dit gebied op te treden. Het effect

was dat door het toenemende toezicht bedrijven werden gedwongen maatregelen te treffen. Beperking van

leefomgevinghinder, ter voorkoming van dwangsommen en intrekking van de vergunning, werd steeds meer

beschouwd als een bedrijfsfactor. De overheid verlangde in deze periode dat ook overheidsinstellingen een

actuele Wet Milieubeheervergunning hadden.

Hadden deze maatregelen veranderingen tot gevolg?

• De bedrijvigheid werd gedwongen bij bedrijfsprocessen nadrukkelijk leefomgevingaspecten mee te laten

wegen;

• In de open gevallen ruimtes in de binnenstad kon na de bodemsanering renovatie worden verricht;

• Meerdere bedrijven, waarbij bodemverontreiniging werd vermoed, sloten zich aan bij de Stichting

Bodemsanering Bedrijven (BSB), waardoor ze binnen eigen financiële mogelijkheden geconstateerde

bodemverontreiniging verwijderden in het kader van de BSB-procedure (Hoek loc. nr. 33; Flexoplast loc. nr.

40 en Scheepswerf Harlingen loc. nr. 60);

• Door totstandkoming van de rioolwaterzuivering te Harlingen, in 1981, werden bedrijfslozingen verboden

en werd de oppervlaktewaterkwaliteit van de locale watergangen verbeterd (Lenger loc.nr. 46);

• Bij vergunningverlening werd leefomgevinghinder integraal, inclusief geluidshinder en bodemaspecten,

meegewogen (§ 6.5);

• Milieuhinderlijke bedrijven werden uit de binnenstad geweerd, waardoor het aantal bezwaren verminderde;

• De bedrijven werden door de intensievere controles, minimaal 1x jaar, er toe aangezet om te werken in

overeenstemming met de voorschriften;

• De uitvoer van het toezicht gebeurde deels door andere overheden, zoals provincie en waterschap, waardoor

de kwaliteit van het toezicht verbeterde;

• Overheidsbedrijven vroegen na circa 1965 ook vestigingsvergunningen aan (Gemeentelijke Stortplaats, loc.

nr. 57, Min. Van Defensie Betonningsbedrijf, loc. nr. 40 en Rijkswaterstaat loc. nr. 70).

De professionalisering van het leefomgevingbeleid vergde de aandacht van de bedrijvigheid. In toenemende

mate werd dit nieuwe beleid meegewogen bij bedrijfsinvesteringen. Ook ging de bedrijvigheid er toe over om

financieel milieurisico in te dekken. Drie van de acht bedrijven deden dit door aansluiting te zoeken bij de

Stichting Bodemsanering Bedrijven (BSB), waardoor ze de bodemsanering via geleidelijker weg konden

realiseren, in plaats van onder het regiem van de Wet Bodembescherming. De vestiging op de bedrijfsterreinen

ver van de dichtstbijzijnde bebouwing voorkwam dat bezwaren werden ingediend tegen leefomgevinghinder.
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Ook de realisatie van de rioolwaterzuivering in het onderzoeksgebied betekende een verbetering van de

leefomgevinghinder. Dit bood ook de mogelijkheid om bedrijven onder druk te zetten milieubeperkende

maatregelen door te voeren. Bedrijven die zich hieraan wensten te onttrekken werden of met hoge

zuiveringslasten opgezadeld of dienden hun bedrijf te beëindigen (Roorda, loc.nr. 22). De Wet Milieubeheer

maakte het mogelijk om bij vergunningverlening leefomgevinghinder integraal te beoordelen. De overheid vroeg

voor haar bedrijven vanaf circa 1965 ook vestigingsvergunningen aan. De bedrijvigheid werd gedwongen zich

aan te passen. Zo werd men gedwongen zich buiten de bebouwing te vestigen, milieurisico’s integraal mee te

nemen bij bedrijfsinvesteringen en de door hen verontreinigde bodem op te ruimen. De overheid met haar

intensievere controles en de mondige burgers hielden hierbij een vinger aan de pols.

9.4 Uitkomsten van het onderzoek in perspectief
Vanuit diverse optieken zijn de uitkomsten van het onderzoek bekeken en is geprobeerd verklaringen voor

bepaalde verschijnselen te vinden. Zoals in hoofdstuk 5 bleek, zijn uitingen van ongenoegen, zoals bezwaar

maken, normale sociale verschijnselen. Sociale verschijnselen maken onderdeel uit van de maatschappelijke

ontwikkeling van een gebied. In deze paragraaf wordt geprobeerd de uitkomsten van dit onderzoek te plaatsen

binnen de ontwikkeling van het onderzoeksgebied.

Uitkomsten onderzoek in de locale ontwikkeling

Sociale verschijnselen zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van een maatschappij. Ook leefomgevinghinder

wordt tot de sociale verschijnselen gerekend. Een aantal van deze verschijnselen is in dit onderzoek gevolgd

gedurende een periode van 130 jaar. Het zijn de volgende aspecten:

1. Bedrijvigheid; aan de hand van het aantal verleende vergunningen;

2. Leefomgevinghinder; aan de hand van het aantal ingediende bezwaren;

3. Overheidsbemoeienis met betrekking tot leefomgevinghinder; aan de hand van het geschatte aantal bestede

uren die de overheid uitvoerde om doelmatig met leefomgevinghinder om te gaan.

UUBedrijvigheid

Het aantal verleende vergunningen werd afgeleid uit de in hoofdstuk 8 weergegeven uitkomsten.

UULeefomgevinghinder

De in hoofdstuk 8 gepresenteerde aantallen bezwaren worden als maat gebruikt voor de ervaren

leefomgevinghinder.

UUOverheidsbemoeienis

Het derde aspect, de overheidsbemoeienis is een afgeleide waarde. Als maat hiervoor is het geschatte aantal uren

gebruikt die de overheid besteedt aan vergunningverlening, controle en handhaving van de regels. Onder de

overheid worden hierbij alle instanties gerekend die onderdeel van dit proces uitmaken, zoals de gemeente, de

provincie, het waterschap, het Rijk, etc.

Stappen in het kader van

vergunningverlening

Te besteden uren

die voordelig voor

het bedrijf zijn

Te besteden uren

die nadelig voor

het bedrijf zijn

Te besteden uren

die als neutraal

wordt gezien

  1. vooroverleg 0 of 2 uur

  2. beoordelen aanvraag 0 of 2 uur

  3. ontwerpbeschikking 0, 2 of 5 uur

  4. bekendmaking & ter inzage 0 of 2 uur

  5. verwerken adviezen 0 of 2 uur

  6. hulp gemeente aan bedrijf 0, 2 of 5 uur

  7. definitieve beschikking 0, 2 of 5 uur

  8. handhaving voorwaarden 0, 2, 5 of 10 uur

  9. overleg bezwaren 0, 2, 5 of 10 uur

10. arbeids- en milieu-inspectie 0, 2, 5 of 10 uur

11. opleggen dwangsom 0, 2, 5 of 10 uur

12. Raad van State 0, 2, 5 of 10 uur

13. Verplichten tot nieuwe

vergunning

0, 2, 5 of 10 uur

14. Uitbreidingsvergunning 10 uur

Tabel 50 Geschatte urentoedeling voor bepaling overheidsbemoeienis (Rolsma, 2002)
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In tabel 50 zijn de stappen weergegeven die de overheid thans doorloopt bij het verlenen van een vergunning.

Aan de hand van deze tabel is met terugwerkende kracht het aantal uren aan overheidsbemoeienis geschat. De

toedeling van het aantal uren is geschat op basis van de per onderzoeksgeval verzamelde informatie (zie bij-

lage 4). De uren per bedrijf zijn onderverdeeld in, uren voordelig voor het bedrijf, uren nadelig voor het bedrijf

en uren neutraal voor het bedrijf. De uren aan overheidsbemoeienis die als voordelig voor het bedrijf worden

beschouwd betreffen uren die gebruikt zijn voor de totstandkoming van een vergunning. Als nadelige uren aan

overheidsbemoeienis worden beschouwd de uren die werden verricht om na te gaan of een bedrijf volgens de

vergunning werkte en of de overheid corrigerende acties diende te ondernemen. De benodigde uren voor de

overheid voor het uitwerken van uitbreidingsvergunningen zijn als neutraal aangehouden. De schatting van de

uren is gebeurd op basis van hedendaagse maatstaven, waarmee de tijdsbesteding ook vergelijkbaar wordt. In

figuur 57 zijn de totalen aan geschatte uren van de drie mogelijkheden van de 82 onderzoekslocaties in de

onderzoeksperiode weergegeven.

Figuur 57 Toedeling van geschatte uren door de overheid bestede uren, benodigd voor het

verrichten van activiteiten ten voordele, ten nadele of neutraal van de onderzoekslocaties
(Op de x-as staan de jaargangen en op de y-as is het totaal aan bestede uren weergegeven)

In de figuur valt op dat de voor het bedrijf geschatte voordelige uren in de periode 1900-1930 twee pieken zijn

waar te nemen, één tussen 1905-1910 en één rond 1930. Ook zichtbaar is de toename van de uren in de richting

van het jaar 2000. De dalingen, tijdens de crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog en de economische inzinking van

eind jaren tachtig en begin jaren negentig, zijn duidelijk waar te nemen. De voor de bedrijven geschatte nadelige

overheidsbemoeienis nam vooral in de jaren negentig toe. De geschatte neutrale bemoeienis, besteed aan

uitbreidingsvergunningen, bleef rond 50 uur schommelen.

Om een indruk te krijgen hoe de overheidsbemoeienis zich in de onderzoeksperiode ontwikkelde, zijn de

gemiddeld bestede uren per locatie berekend voor de onderzoeksperiode. De uitkomst van deze berekening is in

figuur 58 weergegeven.

Figuur 58 Gemiddeld aantal geschatte uren overheidsbemoeienis per locatie in de
onderzoeksperiode (Op de x-as staan de jaargangen en op de y-as is het gemiddelde aantal

uren per locatie weergegeven)
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De figuur laat zien dat de door de overheid geschatte uren gemiddeld per locatie in de onderzoeksperiode

geleidelijk toenam. Ook in deze grafiek is het effect van de Tweede Wereldoorlog te zien. Vanaf ongeveer 1990

kan een daling van de gemiddelde geschatte uurbesteding worden waargenomen.

Vergelijking van de bedrijvigheid in relatie tot de bezwaren en de geschatte overheidsbemoeienis
Deze vergelijking wordt gedaan aan de hand van het aantal verleende vergunningen, het aantal ingediende

bezwaren en het geschatte aantal uren aan overheidsbemoeienis. In tabel 51 zijn de verzamelde getallen

weergegeven.

Jaar Aantal verleende

vergunningen

Aantal ingediende

bezwaren

Geschatte uren

overheidsbemoeienis

1870-1880 122 7 58

1881-1890 25 23 45

1890-1900 22 26 341

1900-1910 33 47 294

1910-1920 24 71 208

1920-1930 52 22 401

1930-1940 43 5 196

1940-1950 22 8 45

1950-1960 74 21 250

1960-1970 39 24 308

1970-1980 32 20 218

1980-1990 42 6 290

1990-2000 77 22 377

Tabel 51     Verzamelde getallen van het aantal verleende vergunningen, het aantal ingediende bezwaren

       en het aantal uren aan overheidsbemoeienis in de periode 1870-2000 in Harlingen

Om de getallen zowel onderling als met de corresponderende locale sociale verschijnselen te kunnen vergelijken

worden deze ook grafisch weergegeven. Omdat de in de tabel vermelde getallen moeilijk te vergelijken zijn, de

onderlinge hoogteverschillen zijn te groot, zijn deze bewerkt. Dit is gebeurd door van de getallen van de drie

kolommen van tabel 51 de percentages te berekenen. De percentages zijn in onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 59 Het aantal verleende vergunningen, de ingediende bezwaren en de geschatte

overheidsbemoeienis uitgezet per 10 jaar over de periode 1870-2000
(Op de x-as staan de jaargangen en op de y-as zijn de aantallen weergegeven)
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Uit figuur 59 kan het volgende worden afgeleid:

• Aan de hand van het aantal verleende vergunningen wordt een indruk gegeven van de locale economische

bedrijvigheid in de onderzoeksperiode. Als de hausse van de grote vergunningenactie rond de

brandstoffenhandel (petroleumhandel) en die van de visrokerijen van 1875-1890 buiten beschouwing wordt

gelaten, is over de onderzoeksperiode een geleidelijke toename van de bedrijvigheid in het

onderzoeksgebied waar te nemen. Duidelijk zichtbaar is de economische terugval door de crisis van de jaren

dertig met de Tweede Wereldoorlog door daling van de grafiek tussen ongeveer 1930 en 1950;

• Door het aantal ingediende bezwaren wordt een indruk van de ervaren leefomgevinghinder gekregen. Rond

1910-1930 is een markante piek waar te nemen. Dit was de periode dat veel leefomgevinghinder werd

ondervonden van de vleesverwerkende nijverheid. Als reactie daarop probeerde de overheid deze problemen

te verminderen;

• De geschatte overheidsbemoeienis, waarmee de door de overheid verrichte handelingen worden

meegenomen, is met de gele lijn weergegeven. Uit de grafiek kan worden waargenomen dat, behalve de al

vermelde piek rond 1930, pieken zichtbaar zijn rond 1900 en 1970. De piek van 1900 is vermoedelijk te

wijten aan de economische dynamiek die zich rond de eeuwwisseling van 1900 voordeed, terwijl de piek

van 1970 samenvalt met de economisch gunstige periode van die tijd.

De figuur laat zien dat vóór 1900 in verhouding tot de vermoedelijk aanwezige leefomgevinghinder weinig

bezwaren werden ingediend. Zoals uit het onderzoek naar voren komt is dit waarschijnlijk te wijten aan de

sociale ongelijkheid die in die periode nog duidelijk aanwezig was. Alle drie reeksen laten voor de periode 1930-

1950 dalende tendensen zien. Na 1950 namen bedrijvigheid en overheidsbemoeienis navenant toe.

Het aantal bezwaren nam daardoor vanaf 1950 niet verder toe. Dat deze niet verder afnam is onder andere te

danken aan een aantal bedrijfscategorieën, onder andere de visverwerkende bedrijvigheid, die incidenteel nog

leefomgevinghinder veroorzaakte. Reden voor het dalen van het aantal bezwaren was dat de bedrijvigheid zich

steeds meer buiten de stad, op industrieterreinen, vestigde. Daarnaast werd de bedrijvigheid in toenemende mate

geconfronteerd met strengere vergunningseisen waarop strenger dan daarvoor toezicht werd gehouden. Na eerst

een daling rond 1960, nam vanaf ongeveer 1970 de bedrijvigheid tot aan het eind van de onderzoeksperiode

verder toe. De gemeente moest voor onderdelen van het leefomgevingbeleid het bevoegde gezag delen met

andere overheidsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de provincie voor de Wet Geluidhinder, de Wet

Bodembescherming en later de Wet Milieubeheer en het Waterschap Friesland met betrekking tot de Wet

Verontreiniging Oppervlaktewater.

Als wordt gekeken naar de geschatte overheidsbemoeienis dan komt uit de beschrijvingen van de

onderzoekslocaties (zie bijlage 4) in de periode A naar voren dat de aard van de overheidsbemoeienis meer

adviserend was dan handhavend. Deze vorm van ‘risicomijdend gedrag’ richting bedrijvigheid bleek doordat bij

duidelijke problemen ‘hogere instanties’ zoals de commissaris van de Koningin of ook de Minister van Arbeid

erbij werden betrokken. Deze ‘meedenkende overheid’ was overigens dezelfde overheid die op sociaal terrein

nog kinderarbeid tolereerde. Het onderzoek toont aan dat de overheid pas bereid was maatregelen te treffen als

het echt niet anders kon. Zo kreeg de overheid pas ver in de 19PP

e
PP eeuw oog voor de onmogelijke toestanden waarin

de arbeiders verkeerden. Na acties van de vakbeweging kreeg de sociale wetgeving geleidelijk aan gestalte.

De opkomst van milieubesef kende een vergelijkbare ontwikkeling. In de tweede helft van de 20e eeuw kwam na een

aantal milieuexcessen in de jaren zestig de milieuregelgeving op de politieke agenda.

Voor de opkomst van het milieubesef stelde de overheid zich qua leefomgevinghinder niet erg slagvaardig op. Veel

hinderwetplichtige bedrijven waren jaren in bedrijf zonder vergunning. Van 1810-1874 werd de leefomgevinghinder

met slechts één Koninklijk Besluit en van 1874-1952 met slechts één wet gehandhaafd, in casu de Fabriekswet die in

1896 overging in de Hinderwet. In periode B was massaal protest van omwonenden nodig om de gemeente

Harlingen te laten inzien dat de verleende vergunning aan een garnalendrogerij nabij de Westerzeedijk niet op hun

steun kon rekenen.

We kunnen de te stellen vraag, ‘Waarom reageerde de overheid laat of zelfs niet?’ ook omdraaien in ‘Hoe ver ging

de tolerantie van de bevolking wat betreft acceptatie van niet acceptabele leefomgevinghinder? Daarop

voortbordurend kunnen we ons afvragen, ‘Op welk moment wordt een zekere tolerantiegrens voor

leefomgevinghinder overschreden, waardoor wordt collectief bezwaar aangetekend en wanneer wordt de overheid

gedwongen tot het treffen van maatregelen?’

In de 19PP

e
PP eeuw en de eerste helft van de 20PP

e
PP eeuw ontbrak het de overheid aan kennis en ervaring om

leefomgevinghinder te beoordelen. Daarnaast paste het sociaal en cultureel niet dat men bezwaar indiende over

leefomgevinghinder. Maar als het zover kwam dan moet de leefomgevinghinder aanmerkelijk ernstig zijn

geweest. Deze situatie veranderde in de loop van de 20PP

e
PP eeuw maar amper.

Na 1930, toen de Rijksinspecties tot stand kwamen en de rol van de gemeenten op een aantal gebieden

verminderde, nam de overheidsbemoeienis af, om na 1960 weer toe te nemen. De overheidsbemoeienis had toen

al een andere gedaante aangenomen. Vooral toen bleek dat de groeiende bedrijvigheid niet alleen maar

voordelen voor de maatschappij verschafte, maar ook risico’s inhield voor de leefomgeving, kwam meer
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ontvankelijkheid voor het bezwaar maken. De overheid liet daardoor het belang van de bezwaarmakers meer

doorklinken in haar besluitvorming. De bedrijvigheid was echter ook niet dezelfde bedrijvigheid van daarvoor.

De onderlinge band tussen overheid en bedrijvigheid was verdwenen.

9.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is bekeken in welke mate de ervaren leefomgevinghinder overeenstemde met de veronderstelde

leefomgevinghinder van de geselecteerde nijverheid. Aan de hand van berekeningen kon worden aangetoond dat

er een verband bestaat tussen de veronderstelde en de ervaren leefomgevinghinder. Dit betekent dat er niet alleen

bezwaren werden ingediend, maar dat er ook daadwerkelijk leefomgevinghinder is veroorzaakt. In dit hoofdstuk

zijn vervolgens de uitkomsten van het onderzoek besproken per periode. In de periode 1870-1920 werd pas in

het uiterste geval bezwaar tegen leefomgevinghinder aangetekend. Bedrijven die leefomgevinghinder zoals

stankhinder, veroorzaakten, werden door de overheid geleidelijk aan buiten de stad geplaatst. De meeste

bezwaren kwamen door de onderlinge stands- en zelfs familieverbondenheid niet aan het licht. Blijvende

leefomgevinghinder als bodemverontreiniging had geen aandacht. Veranderingen, behoudens wanneer forse

leefomgevinghinder werd veroorzaakt, vonden grotendeels plaats op grond van economische motieven. In de

periode 1920-1970 bleef de gerapporteerde aandacht voor leefomgevinghinder nog steeds beperkt tot

stankhinder, uitstoot van chemische stoffen of roet en soms oppervlaktewatervervuiling. Er werd meer geklaagd,

terwijl de overheid slagvaardiger optrad.. De ondernemers moesten wennen aan deze nieuwe overheid en stelden

zich, omdat hun bevoorrechte positie verdween, grimmiger op. Door de toenemende complexiteit van de

bedrijvigheid, kwamen veel gemeentelijke diensten kennis tekort. Deze tekortkoming werd gecompenseerd door

inschakeling van rijksdiensten en later door instanties als de provincie en waterschappen. Het gevolg was dat de

afstand van ondernemers tot de locale overheid groter werd, waardoor de bestaande decennialange

voorkeurspositie van de ondernemers verdween. Vanaf circa 1965 verlangt de overheid dat ook haar eigen

instellingen als gemeentewerken, provinciale- en rijkswaterstaat actuele vergunningen hebben. In periode C

1970-2000 werd leefomgevinghinder breder opgevat dan daarvoor. Omdat de bedrijvigheid zich meer op de

industrieterreinen vestigden, werd minder bezwaar aangetekend. De overheid intensiveerde haar toezicht op

leefomgevinghinder. De leefomgevinghinder werd in deze periode in toenemende mate gebonden aan

regelgeving. De overheid kreeg daardoor meer kennis en machtsmiddelen om op te treden tegen tekortkomingen.

Deze professionalisering had als effect dat de bedrijvigheid de aan hen opgelegde maatregelen, zoals onder

andere intrekking van de vergunning en het gebruik van dwangsommen, etc, gingen beschouwen als

bedrijfsfactoren.
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Hoofdstuk 10 Het onderzoek in perspectief
In dit hoofdstuk van het onderzoek wordt nagegaan of de doelen van het onderzoek, zoals geformuleerd in § 1.4,

zijn bereikt. Het uitgevoerde onderzoek wordt hierbij verantwoord aan de hand van de vijf deelonderzoeksvra-

gen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik op het onderzoek.

a

b

c

d

Figuur 60 Plaats van het hoofdstuk 10 in het schema van het onderzoek

10.1 Ingediende bezwaren over hinder door de zich ontwikkelende bedrijvigheid
Deelonderzoeksvraag 1 werd als volgt beschreven: ‘Welke bezwaren werden door omwonenden gedurende de

periode 1870-2000 ingediend als reactie op de zich in deze periode ontwikkelende bedrijvigheid?’.

Bij deelvraag 1 vragen we ons af of het onderzoek antwoord kan verstrekken op, ten eerste ‘welke bezwaren

werden ingediend’ en ten tweede of de in het onderzoek onderzochte bedrijvigheid representatief is voor de ‘zich

in deze periode ontwikkelende locale bedrijvigheid’.

Welke bezwaren?
Voor het eerste deel van deze deelvraag (welke bezwaren?) gaan we na of het onderzoek antwoord verstrekt op

de vraag waarom de burgers van Harlingen bezwaar indienden. Hierbij moet behalve de reden van het bezwaar

ook inzichtelijk worden, wanneer in de vergunningprocedure het bezwaar werd ingediend en hoe dit gebeurde.

Het gebruik van ‘welke bezwaren’ in de deelvraag kan immers duiden op zowel ‘de reden’ als op de ‘manier en

het moment’ waarop een bezwaar werd aangetekend.

Voor het tweede deel van de deelvraag (inzicht in de zich ontwikkelende bedrijvigheid?) gaan we na of de

onderzoeksresultaten inzicht verschaffen in de leefomgevinghinder die door de volledige locale bedrijvigheid

werd veroorzaakt.

Gebruikte werkwijze voor de verantwoording van deelonderzoeksvraag 1
Aan de hand van de uitkomsten van de volgende vragen wordt nagegaan of het onderzoek antwoord verstrekt op

de genoemde aspecten:

1. Waarom werden bezwaren ingediend?

2. Op welk moment en hoe werden bezwaren ingediend?

3. Welk deel van de nijverheid van de gemeente Harlingen is bij dit onderzoek betrokken?

Veronderstelde leefomgevinghin-

der die deze veroorzaakten in de

periode 1870-2000 (hoofdstuk 7)

Ervaren leefomgevinghinder

(hoofdstuk 8)

    Vergelijking

     (hoofdstuk 9)

Wetgevende initiatie-

ven van de overheid
op het gebied van

leefomgevinghinder

(hoofdstuk 4)

Gedragsaspecten van

het bezwaar

(hoofdstuk 5)

Verkenning en selectie

van de bedrijvigheid in
het onderzoeksgebied
(hoofdstuk 6)

Beschrijving van de ge-

selecteerde bedrijven in

Harlingen (hoofdstuk 7)

   Het onderzoek in perspectief
                 (hoofdstuk 10)

 Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2)

      (hoofdstuk 1 en 2)

          Verkenning van het onderzoeksgebied
          (hoofdstuk 3)
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Over deze vragen kan uit de uitkomsten van het onderzoek het volgende worden afgeleid:

1. Waarom werden bezwaren ingediend?

In § 8.2 en § 8.3 zijn de redenen om bezwaar aan te tekenen weergegeven. Geconstateerd is dat van de 82 gese-

lecteerde locaties 40 (49%) met bezwaren werden geconfronteerd. Als wordt gekeken naar de reden van het be-

zwaar in de onderzoeksperiode blijkt dat geurhinder als het grootste probleem werd ervaren. Daarna volgen het

risico op brand/explosie, aantrekken ongedierte, roetuitstoot en ook geluid. Stof blijkt als een beperkt probleem

te worden beschouwd.

Bij beoordeling van stankhinder van de onderzochte bedrijven (zie § 9.1) blijkt dat vooral de vlees- en visver-

werkende nijverheden hiertoe aanleiding gaven. Stof blijkt bij vooral de steenbewerkende bedrijvigheid als een

probleem te zijn beschouwd. Opvallend is ook dat geluid, behalve bij de scheepsbewerkende bedrijvigheid, niet

als een probleem werd gezien. Bodemverontreiniging kwam in de laatste perioden als een probleem naar voren.

Oppervlaktewaterverontreiniging werd in geringe mate als een probleem gezien. Deze vorm van leefomgeving-

hinder was in het onderzoeksgebied min of meer beheersbaar, omdat men het verontreinigde oppervlaktewater

op zee kon lozen. Uit de bezwaren kan niet worden afgeleid dat milieubesef, zoals wij die thans kennen, de reden

was voor het indienen van bezwaren. Er was meer sprake van directe hinder.

Als deze uitkomsten worden vergeleken met elders uitgevoerd onderzoek kan het volgende worden opgemerkt:

Globaal komen voor de perioden A en B de uitkomsten van dit onderzoek overeen met die van andere onder-

zoeken over die perioden. Verbruggen (1999) (19PP

e
PP eeuw) maar ook Prins (1993) (begin 20PP

e
PP eeuw)

constateerden dat stankhinder als het grootste probleem werd ervaren. Verbruggen (1999) constateerde dat tegen

het einde van de 19PP

e
PP eeuw 35% van de ingediende bezwaren stankhinder betroffen. Tabel 44 in § 8.5 laat zien

dat deze voor de geselecteerde bedrijvigheid in Harlingen 24% bedroeg.

Verbruggen (1999) constateerde dat leefomgevinghinder, 30% van de bezwaren, als een gevaar voor de volksge-

zondheid werd beschouwd. De reden varieerde tussen risico voor chemische of stankverwekkende stoffen. Stank

ontstond op zijn beurt ook weer door stilstaand en verontreinigd oppervlaktewater.

2. Op welk moment en op welke manier werden bezwaren ingediend?

UUOp welk moment?;

In § 8.2 en § 8.3 zijn de uitkomsten van het onderzoek weergegeven. Uitgaande van het moment waarop de

bezwaren werden ingediend kunnen we de volgende drie momenten onderscheiden: bij de aanvraag- en

uitbreidingsvergunningen en tijdens de bedrijfsactiviteiten (tolerantiefase). Tegen 30% van de oprichtings-

aanvragen van de 82 onderzochte bedrijven werd bezwaar ingediend. Tegen 12% van de 133 uitbreidings-

vergunningen van deze bedrijven werd bezwaar ingediend, terwijl tegen 21% van de bedrijven tijdens haar

bedrijfsactiviteiten bezwaar werd aangetekend.

Bij bezwaren tegen vergunningsaanvragen bleken ‘recente ervaringen’ een rol te spelen. In het Harlingen van

1905 had men slechte ervaringen met de darmenwasserij van Van Gelder. Bij alle aanvragen in dezelfde tijds-

periode van vergelijkbare bedrijven werden dan ook bezwaren ingediend.

UUOp welke manier?;

Als we nagaan op welke manier bezwaar werd ingediend, kijken we opnieuw naar de in § 8.2 gepresenteerde

uitkomsten. Hierin wordt beschreven dat onderscheid kan worden gemaakt tussen individueel en collectief

indienen van bezwaren. De uitkomsten laten zien dat gemiddeld drie keer zo vaak collectief bezwaar werd

ingediend als individueel. Bij de drie vergunningsvormen samen blijkt dat gemiddeld 80 bezwaren collectief en

27 individueel werden ingediend. Het indienen van bezwaren lijkt dus gepaard te gaan met een hoog saamhorig-

heidsgevoel.

In § 5.2 bleek dat bij de beoordeling van leefomgevinghinder een drietal aspecten een rol speelt; de waarneem-

baarheid, onzekerheid over gezondheidsrisico’s en de mate van beheersbaarheid van de leefomgevinghinder.

Op basis van deze drie aspecten kan worden geschat welk gedrag wordt verwacht bij een vorm van

leefomgevinghinder. Zo wordt een beperkte en beheersbare vorm van leefomgevinghinder individueel  afgehan-

deld, terwijl daarentegen collectief wordt gereageerd op grootschalige en onbeheersbare vormen van leefomge-

vinghinder. Een geval waarbij de mate van beheersbaarheid en ook het gezondheidsrisico ter discussie stonden,

was de vergunningsaanvraag van het Ministerie van Defensie (Loodswezen) in 1974 voor het plaatsen van een

tank voor vloeibaar propaan pal achter de bebouwing van de Zuiderhaven. Hiertegen werd collectief bezwaar

ingediend. Een ander opvallend geval waarbij de mate van beheersbaarheid in twijfel werd getrokken, was de

vergunnings-aanvraag in 1906 van De Bruin voor een perceel aan de Noorderstraat 3. Dit bedrijf wenste daar een

vetsmelterij te vestigen. De aanvraag stuitte op nogal wat bezwaren van omwonenden. Zelfs de stadsarchitect

meende het college hieromtrent negatief te moeten adviseren. Er werd verwacht dat het bedrijf stankoverlast zou

veroorza-ken. Dit bedrijf had de pech dat er net veel ophef in de stad was geweest bij een soortgelijk bedrijf

(darmenwasserij Van Gelder).

Met de in § 5.2 beschreven benadering, het bron-pad-bedreigd objectmodel, is het mogelijk om de door

bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder te beoordelen. Deze benadering onderscheidt qua schaal van de



175

leefomgevinghinder een aantal vormen (zie desgewenst § 5.2, tabel 9). Zo wordt bij een ‘eenduidige enkele

bron’ gedacht aan een bedrijf dat één vorm van leefomgevinghinder (geluid- of stankhinder) veroorzaakt. De

hinder is waarneembaar en in zekere zin beheersbaar. Een andere vorm van hinder die wordt onderscheiden is

een ‘grote eenduidige enkele bron’. Dit betreft een relatief groot bedrijf met enige honderden werknemers. Om

bij de laatste vorm de veroorzaakte hinder te beperken of te voorkomen zijn meestal collectieve acties

noodzakelijk.

De bedrijvigheid van Harlingen in de onderzoeksperiode blijkt grotendeels te bestaan uit ‘locale eenduidige

bronnen’ afgewisseld met een enkele ‘grote eenduidige enkele bron’. Voorbeelden van enkelvoudige lokale een-

duidige bronnen in het onderzoeksgebied waren de huidenvellenbloterij van Van Gelder en de Scheepswerf

Kooiman, terwijl de Scheepswerf Welgelegen en de Gemeentelijke Gasfabriek voorbeelden zijn van grote

eenduidige bronnen.

3. Welk deel van de nijverheid van de gemeente Harlingen is bij dit onderzoek betrokken?

Uit een in § 8.5 gemaakte schatting bleek dat de voor dit onderzoek geselecteerde bedrijven qua aantal vestigin-

gen en ook qua aantal werknemers ongeveer 18 % van de bedrijvigheid omvatten in het onderzoeksgebied in de

periode 1870-2000. Omdat de selectie die bedrijven betreft waar de meeste leefomgevinghinder wordt verwacht,

is vermoedelijk de door deze bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder aanmerkelijk groter dan de berekende

18 %. Ruwe schattingen op basis van de drie toetsingsinstrumenten laten zien dat qua geurhinder door de

geselecteerde bedrijvigheid ongeveer 6 keer zoveel, qua stofhinder 1.8 keer en qua geluidhinder 4.6 keer

leefomgevinghinder zou zijn veroorzaakt. Dit betekent dat in relatie tot de totale locale bedrijvigheid van

Harlingen, waarbij voor de rest van de bedrijven een zekere ‘basishinder’ is aangehouden, de geselecteerde

bedrijvigheid 50% meer geurhinder, 8% meer stofhinder en 18% meer geluidhinder heeft veroorzaakt.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 1
Op basis van werkgelegenheidscijfers is vastgesteld dat het onderzoek gemiddeld 18% van de locale

bedrijvigheid van het onderzoeksgebied in de onderzoeksperiode omvat. Uit verzamelde informatie kon worden

afgeleid dat een betrouwbare inschatting is gemaakt van zowel door de geselecteerde als door de locale

nijverheid veroorzaakte leefomgevinghinder. Het onderzoek verschaft een goede indruk van de reden om

bezwaar over leefomgevinghinder in te dienen en van de wijze waarop dit gebeurde. De redenen voor het

indienen van bezwaren komen globaal overeen met elders uitgevoerde onderzoeken.

10.2 Bedrijfsaanpassingen als reacties op de ingediende bezwaren
De hierop betrekking hebbende onderzoeksvraag 2 luidde als volgt: ‘zijn onder invloed van ingediende bezwa-

ren gedurende de onderzoeksperiode de bedrijfsactiviteiten aangepast en in welke mate heeft dit geleid tot ver-

mindering van leefomgevinghinder?’

Voor de verantwoording van onderzoeksvraag 2 te stellen deelvragen
Om onderzoeksvraag 2 te kunnen verantwoorden gaan we na of het onderzoek antwoord verstrekt op de

volgende deelvragen:

a.            Hadden bezwaren ook aanpassingen van bedrijfsactiviteiten tot gevolg?;

b. In welke mate leidde bezwaar maken tot vermindering van de leefomgevinghinder?.

Over deze vragen kan uit de uitkomsten van het onderzoek het volgende worden afgeleid:

a. Hadden bezwaren ook aanpassingen van bedrijfsactiviteiten tot gevolg?
Aan de hand van de in § 8.2 en § 8.3 gepresenteerde uitkomsten kan worden afgeleid welke aanpassingen de

ingediende bezwaren tot gevolg hadden. Van de 40 bedrijven, die werden geconfronteerd met bezwaren, bleek

dat 31% van de bedrijven koos voor betere naleving van de randvoorwaarden van de vergunning terwijl 21% de

bedrijfsactiviteiten beëindigde. Van 10% van de 40 bedrijven met bezwaren, werd de vergunning geweigerd,

terwijl 16% besloot hun bedrijf te verplaatsen. Dat laatste gebeurde vooral in periode A vanuit de dichtbevolkte

bebouwing, waarbij overheidsbemoeienis nadrukkelijk een rol speelde. In 13% van de gevallen werd het

bezwaar met overleg afgedaan. Een aantal bedrijven besloot onder invloed van bezwaren, gecombineerd met het

aanscherpen van de overheidsbemoeienis om hun bedrijfsactiviteiten te stoppen. Dit betrof de bedrijven

Kooijman, Haitsma, Roorda en min of meer ook Deutz. Een belangrijk aspect dat hierbij een rol speelde was het

toenemende toezicht van niet-gemeentelijke instanties als het Rijk, de Provincie en het Waterschap.

b.           In welke mate leidde bezwaarmaken tot vermindering van de leefomgevinghinder?
Op basis van ruwe schattingen is berekend dat door de geselecteerde bedrijvigheid ten opzichte van de overige

bedrijvigheid ongeveer 50% meer geurhinder is veroorzaakt. Als we vervolgens bijvoorbeeld naar het effect van
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de bezwaren tegen de visrokerijen in periode A kijken, dan kunnen we uit het bezwarenpatroon afleiden dat

binnen circa 10 jaar de rook- en geurhinder van de visrokerijen sterk verminderde. Ook het uit de stad plaatsen

van bedrijven die verantwoordelijk waren voor geurhinder zoals Van Gelder rond 1900, Frisia Suikerwerken

rond 1965 en de beëindiging van het drogen van garnalen rond 1960, leidden tot vermindering van de

geurhinder. Verwacht wordt dat ook de hinder van oppervlaktewaterverontreiniging verminderde door het

verplaatsen van bedrijven uit de stad en door betere naleving van de randvoorwaarden. Hinderparameters, zoals

geluidhinder en bodemverontreiniging, verminderden pas na 1980 onder invloed van de inwerkingtreding van de

milieuwetgeving.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 2
De vlees- en visverwerkende bedrijven kregen in periode A te maken met bezwaren, voornamelijk door

stankhinder. De bedrijvigheid die de meeste leefomgevinghinder veroorzaakte, werd onder druk van de gemeente

verplaatst uit de stadskern. Dat dit niet altijd lukte bleek uit het onderzoeksgeval Roorda. Ondanks protesten van

een gehele buurtschap wist dit bedrijf zich toch lange tijd (tot 1988) te handhaven. Veel bedrijvigheid wist zich

getolereerd, ondanks dat deze leefomgevinghinder veroorzaakte. Voorbeelden hiervan zijn; de scheepswerven

(geluidshinder) in de gehele onderzoeksperiode. Hiermee wordt bevestigd dat het indienen van bezwaren niet

altijd tot vermindering van leefomgevinghinder leidde. Uit § 8.4 kan worden afgeleid dat bezwaar indienen in

sommige gevallen effect had. Als gevolg van deze bezwaren werden bedrijven gedwongen hun activiteit te

stoppen, aan te passen of deze op een andere locatie voort te zetten. Vergunningen werden geweigerd of

bedrijven moesten een nieuwe vergunning aanvragen. Vermindering van leefomgevinghinder als gevolg van

bezwaren werd geschat aan de hand van werkgelegenheidsgetallen. Op basis van berekeningen kon worden

aangetoond dat in periode A de geurhinder met circa 10% verminderde. Verwacht wordt dat ook de andere

hinderparameters verminderden onder invloed van de ingediende bezwaren.

 10.3 Het effect van status op vermindering van locale leefomgevinghinder
Deelonderzoeksvraag 3 heeft als doel na te gaan of de uitkomsten van dit onderzoek aantonen dat personen uit

hogere maatschappelijke groeperingen invloed hebben gehad op het niveau van leefomgevinghinder. Om

hierachter te komen werd de volgende deelonderzoeksvraag gesteld: ‘Hebben maatschappelijke posities een rol

gespeeld bij vermindering van de locale leefomgeving?’.

Om deze vraag aan de onderzoeksuitkomsten te kunnen toetsen werden de volgende vragen opgesteld:

a. Kan uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid in welke mate status een positieve invloed heeft gehad

op vermindering van de leefomgevinghinder?

b. Zijn andere aspecten aanwijsbaar waarbij status met betrekking tot leefomgevinghinder een rol heeft

gespeeld?

Over deze vragen kan uit de uitkomsten van het onderzoek het volgende worden afgeleid:

a. Kan uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid in welke mate een hogere status een positieve

invloed heeft gehad op vermindering van de leefomgevinghinder?
In § 8.2 is in tabel 33 de status van de personen weergegeven die per deelperiode bezwaren indienden, ook qua

moment waarop zij bezwaar maakten. Waren het in periode A vooral de lagere maatschappelijke groepen die

bezwaar maakten, in periode B maar vooral in periode C verschoof dit naar de maatschappelijke middengroepen.

Door de maatschappelijk hogere groepen werd minder van het indienen van bezwaren gebruik gemaakt. De elite

en de hoge burgerij maakten helemaal geen gebruik van het recht om bezwaren in te dienen. Opvallend is dat in

periode A burgers uit de hogere inkomensgroepen bezwaar aantekenden tegen de onderzoeksgevallen Van

Gelder en Perseverantia en in periode B tegen de onderzoeksgevallen Roorda en Delftse Rubber Industrie. Deze

bezwaarmakers uit hogere inkomensgroepen hebben in die gevallen hun posities gebruikt om de

leefomgevinghinder tegen te gaan. In genoemde gevallen had dit tot gevolg dat de veroorzaakte

leefomgevinghinder verminderde. Een voorbeeld hiervan is Van Gelder. Dit bedrijf werd wegens onacceptabele

leefomgevinghinder uit de stad verplaatst. Uit verslagen van gesprekken met het College wordt duidelijk, dat

verplaatsing van het bedrijf van Van Gelder uit de stadskern vooral door bezwaarmakers uit hogere inkomens-

groepen tot stand kwam.

Het effect van de invloed van de hoge inkomens uit de periode B kon niet duidelijk worden vastgesteld. In het

geval van Roorda was wel sprake van bezwaar van een potentiële concurrent. Dit betrof meer een bezwaar om

elkaar dwars te zitten in het kader van de concurrentie. Roorda liet zich echter, zoals hierboven al werd vermeld,

niet door de bezwaren uit het veld slaan, maar wist zich door het spel handig te spelen te handhaven. Bij de

bodemsanering van het bedrijf kwam echter naar voren dat het bedrijf jarenlang overtollig afval op zijn

bedrijfsterrein had begraven. Bij het onderzoeksgeval Delftse Rubber Industrie was het effect van de invloed van

het bezwaar van iemand met een hogere status niet goed te achterhalen.
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b. Zijn andere aspecten aanwijsbaar waarbij hogere status met betrekking tot leefomgevinghinder een

rol heeft gespeeld?

Het aspect ervaring of kennis kwam beperkt aan de orde. In hoofdstuk 5 waarin vooral de gedragsaspecten

rondom het bezwaar indienen werden besproken, bleek dat onder andere ervaring met een bepaalde hindervorm

reden kan zijn om tot actie over te gaan. In de onderzoeksperiode is de scholing in Nederland aanzienlijk

verbeterd. In periode A heeft het tekort aan ervaring met hinder waarschijnlijk een rol gespeeld bij het in

verhouding beperkte aantal bezwaren dat tegen leefomgevinghinder werd aangetekend. Maar als er in vroegere

perioden bezwaar werd aangetekend, dan was dat ook meer dan terecht. Een voorbeeld hierbij is de visrokerij,

waaronder in de 19PP

e
PP eeuw decennia lang de bewoners van het noordwestelijk deel van Harlingen moeten hebben

geleden. Een tiental visrokerijen moet vooral in de maanden mei, juni en juli, als de meeste vis werd gerookt,

veel rook- en roetuitstoot hebben veroorzaakt. Verondersteld wordt dat als er meer kennis was geweest, dit tot

meer bezwaren zou hebben geleid. Waarschijnlijk is dat de reden dat vanaf 1970 in Nederland, door betere

scholing een maatschappelijk draagvlak ontstond voor het huidige milieubeleid.

Uit het onderzoek komt slechts van één geval nadrukkelijk naar voren dat de invloed van een hoger inkomen een

positief effect op vermindering van de leefomgevinghinder heeft gehad. Weduwe van Hulst trok zich het lot aan

van de bezwaarmakers tegen het bedrijf Van Gelder (6, 7 en 8) en bewerkstelligde bij het college van B & W dat

deze zich kritisch opstelden tegen het betreffende bedrijf. Uit het onderzoek komt naar voren dat in het bijzonder

de middengroep, bestaande uit de geschoolde arbeiders en de kleine middenstand, in de onderzoeksperiode met

60% de grootste bezwaarmakers waren.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 3
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat op een enkel geval na status een beperkte rol heeft gespeeld bij de

vermindering van leefomgevinghinder. Door de grote verbondenheid van de elite, die grotendeels tegelijkertijd

de broodheren van de stad waren, met de bedrijvigheid werden vanuit de hogere sociale groeperingen beperkt

bezwaren ingediend. De maatschappelijke middengroepen maakten het meest gebruik van de mogelijkheid om

bezwaar in te dienen. Deze middengroep, bestaande uit de geschoolde arbeiders en de kleine middenstand,

droeg voor 60% aan de bezwaren bij.

10.4 De rol van de overheid bij terugdringing van de leefomgevinghinder
Deelonderzoeksvraag 4 moet duidelijkheid verschaffen over de rol van de overheid bij leefomgevinghinder.

Deelonderzoeksvraag 4 luidde als volgt: ‘In welke mate heeft overheidsbemoeienis een rol gespeeld bij terug-

dringing van leefomgevinghinder?’ Aan de hand van verzamelde gegevens van drie onderzoekslocaties is

geprobeerd deze deelonderzoeksvraag te verantwoorden..

De rol van de overheid
De uitkomsten van het onderzoek laten zien (§ 9.3) dat de overheid in meerdere gevallen pas bereid was

maatregelen te treffen als het echt niet anders kon. Vóór de opkomst van het milieubesef stelde de overheid zich

qua leefomgevinghinder niet erg slagvaardig op. In periode B was massaal protest van omwonenden nodig om

de gemeente Harlingen te laten inzien dat de verleende vergunning aan een garnalendrogerij nabij de Westerzee-

dijk niet op hun steun kon rekenen. We kunnen de te stellen vraag, ‘Waarom reageerde de overheid laat of zelfs

niet?’ ook omdraaien in ‘Hoe ver ging de tolerantie van de bevolking wat betreft acceptatie van niet acceptabele

leefomgevinghinder?’

In de 19PP

e
PP eeuw en de eerste helft van de 20PP

e
PP eeuw ontbrak het de overheid aan kennis en ervaring om leefomgeving-

hinder te beoordelen. Daarnaast paste het sociaal en cultureel niet dat men bezwaar indiende over leefomgevinghin-

der. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen bleek dat de groeiende nijverheid niet alleen maar voordelen voor de

maatschappij verschafte maar ook risico’s inhield voor de leefomgeving, werd meer ontvankelijk voor het be-

zwaarmaken.

Betrokkenheid van de overheid aan de hand van drie gevallen
De betrokkenheid van de locale overheid in Harlingen bij de vermindering van leefomgevinghinder in de

onderzoeksperiode wordt aan de hand van een drietal gevallen geïllustreerd. Per geval wordt het probleem

geschetst waarna op hoofdlijnen wordt geprobeerd afwijkende verschijnselen te verklaren. De volgende gevallen

zijn hierbij bekeken:

a. De verschillen in bezwarenpatroon betreffende de locaties van de Gemeentelijke Gasfabriek te Harlingen en

het teerdestillatiebedrijf Perseverantia aan de Oude Trekvaart;

b     De reactie van de overheid op de wijze van het massale protest naar aanleiding van de uitbreidingsvergun-

       ningen in 1965 en 1978 van het Ministerie van Defensie (loodswezen) aan de Zuiderhaven 36;

c     De schuldvraag omtrent de leefomgevinghinder nabij de voormalige onderhoudswerf van Kooiman aan de

       Kanaalweg 17.
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Ad a. De verschillen in bezwarenpatroon betreffende de locaties van de Gemeentelijke Gasfabriek te

Harlingen en het teerdestillatiebedrijf Perseverantia aan de Oude Trekvaart
UUProbleemschets

In 1898 vroeg de gemeente Harlingen als nieuwe eigenaar van de gasfabriek een Hinderwetvergunning aan bij

de provincie als bevoegd gezag. Deze vergunning werd verleend zonder dat er bezwaren tegen werden

ingediend. Hierna zou nog een tiental uitbreidingsvergunningen volgen, waartegen ook geen bezwaren werden

ingediend. Er kon tenminste geen informatie in de archieven worden gevonden die hierop duidt.

De gasfabriek zou tot ongeveer 1970 openblijven en besloeg uiteindelijk het gebied tussen het Fabrieksplein en

het Rapenburg, begrensd door de Zuidoostergracht. Het gas werd opgeslagen in twee grote gashouders.

De dichtstbijzijnde bewoning was op sommige locaties minder dan 20 meter van de bedrijfsactiviteiten

verwijderd (zie figuur 62. Volgens bijlage 3 moet bij gasfabrieken rekening worden gehouden met geur- en

geluidshinder terwijl het risico voor bodemverontreiniging hoog wordt geschat. Voor geurhinder wordt het risico

bepaald  op de één na hoogste klasse. Leefomgevinghinder zou binnen een afstand van 1000 meter van het

bedrijf niet uit te sluiten zijn.

Figuur 61 Zicht op de gemeentelijke gasfabriek van Harlingen anno 1940
(Vereniging Oud Harlingen, 2000)

Op ongeveer één kilometer ten oosten van de gasfabriek verkreeg in januari 1895 W.C. Fontein een hinderwet-

vergunning voor oprichting van de NV Koolteerdestilleerderij Perseverantia. In eerste instantie verleende de

gemeente, waarbij het overigens wel een andere gemeente (Franekeradeel) betrof, de vergunning zonder er

randvoorwaarden aan te verbinden. Het was de bedoeling dat bij Perseverantia door destilleren van teer, een

afvalproduct bij de productie van gas, grondstoffen zouden worden geproduceerd voor de groeiende chemische

bedrijvigheid. Het betrof stoffen als naftaleen, benzeen, fenol en conserveringsmiddelen voor hout zoals creosoot

en carbolineum. Direct bij de oprichting van de fabriek waren al vanwege het 'milieuvervuilende' karakter van

Perseverantia bezwaren binnengekomen bij de gemeente Franekeradeel. Later kwamen tijdens de productiefase

van het bedrijf nog veel meer bezwaren binnen. In juni 1901 richtte een aantal omwonenden voor de zoveelste

keer een brief aan het gemeentebestuur, waarin ze gewag maken over de door de fabriek in de omgeving

aangerichte schade.

UUConcluderend

Hoe kan worden verklaard dat twee nagenoeg dezelfde bedrijven met bijna dezelfde leefomgevinghinder een

zodanig verschillend bezwaarpatroon opleveren? De reactie op de bedrijfsactiviteit bij het teerdestillatiebedrijf

Perseverantia kan als een normale reactie worden beschouwd. De situatie was zo risicovol dat er van een

gevaarlijke en niet acceptabele situatie sprake was. Teerdampen uit de schoorsteen vormden regelmatig een

gevaar voor omwonenden. Dit was voor de overheid, de gemeente en zelfs de erbij gehaalde Minister van

Arbeid, geen reden om het bedrijf te sluiten. De ondernemer werd op zijn woord geloofd toen hij aangaf, dat de

bedrijfsactiviteiten geen gevaar voor de omwonenden vormden. Om economische redenen was het bedrijf in

1902 echter wel gedwongen zijn poorten te sluiten.

Speculatie, harde feiten konden niet worden gevonden, levert op, dat er zich wat betreft acceptatie van de leef-

omgevinghinder van de gasfabriek, een situatie kan hebben voorgedaan die vergelijkbaar is met welke Cavalini
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beschrijft in zijn proefschrift (Cavalini, 1992). Cavalini beschrijft het gedrag van de inwoners van Hoogkerk,

vroeger een zelfstandige gemeente maar nu een stadswijk van de stad Groningen, die jarenlang werden

geconfronteerd met stankoverlast van een nabij gelegen suikerfabriek. Hij constateerde dat het hierbij ging om

een ‘beïnvloede’ kijk op het ervaren van leefomgevinghinder, een vorm van gedrag die vooral voortkwam uit de

grote financiële afhankelijkheid van de betreffende bewoners. In Harlingen bij de Gemeentelijke Gasfabriek was

dit vermoedelijk ook aan de orde.

Wel moet er op worden gewezen dat hier de situatie van 1900 aan de orde is, terwijl het onderzoek van Cavalini

in 1992 werd uitgevoerd. Waarschijnlijk zal door de grotere standsverschillen rond 1900 het effect groter zijn

geweest door de grotere economische afhankelijkheid van de ‘broodheren’. In de beschouwing van de

Gasfabriek is alleen gekeken naar leefomgevinghinder. Als bijvoorbeeld wordt gekeken naar veiligheidsaspecten

dan kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de bebouwing nabij de gashouders (zie figuur 62).

Figuur 62 Foto van woningen nabij het Gemeentelijke Gasfabriek rond 1950
(Bron: Van Oever, 1994)

De foto laat duidelijk zien dat de bewoning bijna letterlijk tegen de gashouder aan was gebouwd. De laatste van

dit rijtje huizen, die overigens wel onbewoonbaar waren verklaard maar nog wel bewoond werden (zie het witte

bord op de huizen), was op 20 meter van de gashouder gelegen.

Ad b. De reactie van de overheid op het massale protest naar aanleiding van uitbreidingsvergunningen in

1965 en 1978 van het Ministerie van Defensie (loodswezen) aan de Zuiderhaven 36

Probleemschets

In 1968 vroeg het Ministerie van Defensie een uitbreidingsvergunning aan ten behoeve van een inrichting voor

het herstellen en opslaan van betonningsvoorwerpen, sloepen en goederen voor schepen aan de Zuiderhaven 36.

In de vergunningaanvraag werd voorzien in opslag van 20.000 liter diesel in twee ondergrondse tanks, maar ook

in de bovengrondse opslag in een tank van vloeibaar propaangas. De gewenste opslag van propaan gaf

aanleiding aan de buurtbewoners om collectief te protesteren. Maar liefst 20 personen en instellingen, waaronder

ook de omliggende bedrijven tekenden bezwaar aan. Ze waren bang dat het propaan zou exploderen. Hun protest

mocht niet baten, de gemeente verstrekte 29 april 1966 in overeenstemming met de aanvraag de vergunning aan

het Loodswezen. Bij een uitbreidingsaanvraag in 1978 kwam de propaandiscussie weer terug. Opnieuw

reageerde de buurt op deze vergunningsaanvraag en tekende weer massaal bezwaar aan. Ook ditmaal mocht het

niet baten en 8 juni 1979 verkreeg het Loodswezen de gewenste vergunning. De gemeente als bevoegd gezag

verleende deze vergunning aan het Loodswezen. In de discussie tot de vergunningverlening werd de gemeente

bijgestaan door technische en juridische deskundigen van de Marine, waar toen het Loodswezen onder viel. Het

ontbrak de gemeente aan expertise om een zorgvuldige risicoanalyse uit te voeren. Twee keer negeerde de
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gemeente hierbij de grote groep omwonenden die bezwaar tegen de vergunningverlening hadden aangetekend.

De betreffende propaantank stond op minder dan 15 meter van de achterzijde van de woningen van de percelen

Zuiderhaven 30 en 32 verwijderd. Er waren geen beschermende voorzieningen aan de tank getroffen, zoals

verzinken in een aarden wal, de tank stond in de open lucht pal achter de betreffende woningen. Binnen een

straal van 15 meter gold een verbod voor het gebruik van open vuur. Bij vergunningverlening anno 2004 hadden

veel strengere randvoorwaarden voor plaatsing van een dergelijke tank gegolden. Het is vrijwel zeker dat de

plaatsing van deze tank met vloeibaar propaan thans niet op deze plaats en op deze wijze zou worden toegestaan.

Concluderend

Bij de gemeente ontbrak het aan kennis om een dergelijke vergunning zorgvuldig te behandelen en te verlenen.

De verlening van de vergunning was waarschijnlijk niet vrij van politiek, want als deze propaantank niet werd

geplaatst was de kans groot geweest dat het Loodswezen naar Terschelling was verhuisd. Dit laatste gebeurde

overigens in de jaren negentig toch. Uiteindelijk werd een vergunning afgegeven waardoor omwonenden gedu-

rende enige tientallen jaren bloot werden gesteld aan, naar huidige maatstaven, niet acceptabel risico.

Thans is het voormalige pand van het loodswezen gesloopt en is de bodem van de locatie tegelijkertijd met de

bodem van naastgelegen Scheepswerf Welgelegen gesaneerd.

Ad c. De schuldvraag omtrent de leefomgevinghinder nabij de onderhoudswerf van J.C. Kooiman aan de

Kanaalweg 17

Probleemschets

In 1924 vestigde J.C. Kooijman zich aan de Kanaalweg 17. Dit gebied behoorde op dat moment nog tot de

gemeente Barradeel, die ook de vergunning verleende. Kooijman  bouwde er een werf voor het onderhoud van

zijn baggerschepen. In het begin had Kooijman voor deze locatie geen hinderwetvergunning. Er was aan deze

zijde van het Nieuwe Kanaal nog geen bebouwing. De werf werd aan de noordzijde begrensd door de

boomgaard van Hoogland. In 1930 vroeg Kooijman vergunning aan voor zijn werfactiviteiten. Op het

bedrijfsterrein werd een smederij gebouwd en werd de bestaande timmerwerkplaats voorzien van metaal- en

houtbewerkingsmachines. De onderhoudswerf breidde in 1931 en 1935 uit voor aanpassing van de werf en de

machinewerkplaats. Tegen de hiervoor verkregen uitbreidingsvergunningen werden geen bezwaren ingediend.

In de periode 1972-1975 werd de woonwijk “De Spiker” gebouwd op de plaats van de voormalige boomgaard

van Hoogland, nabij de werf. De combinatie van de woonwijk met de scheepswerf gaf al snel aanleiding tot

problemen. Op basis van de bezwaren, die daarna regelmatig binnenkwamen, dwong de gemeente, op dat

moment de gemeente Harlingen, Kooijman om in 1978 zijn hinderwetvergunning te actualiseren. Bij alles wat

het bedrijf deed bleven echter bezwaren binnenkomen. Vanaf 1991werd de provincie bevoegd gezag, omdat het

bedrijf als een A-inrichting werd aangemerkt en daardoor overging naar de Wet Milieubeheer. De intensievere

controles van de provincie en de confrontatie met nieuwe vormen van regelgeving als de Wet Verontreiniging

Oppervlaktewater, de Wet Geluidhinder en de Wet Bodembescherming werden de ondernemer blijkbaar teveel

want in 1994 verkocht deze de voormalige scheepswerf.

UUConcluderend

Een bedrijf vestigde zich op een perceel in het niemandsland nabij de stad gelegen. Het gebied viel onder een

buurgemeente. De eerste vijf tot tien jaar werkte het bedrijf zonder vergunning, maar ontving vervolgens een

vergunning voor haar activiteiten. Na overgang van het gebied naar de gemeente Harlingen, 40 jaar later, werd

woningbouw gepleegd rondom de werf. Bezwaren van omwonenden leidden tot actualisatie van de vergunning.

Verscherping van regelgeving van sectorale milieuwetten en daaruit voortvloeiend toezicht van de diverse bevoegde

gezagen leidden uiteindelijk tot bedrijfssluiting, met achterlating van bodem- c.q waterbodemverontreiniging.

De zorgvuldigheid van de overheid bij de besluitvorming kan op zijn minst in twijfel worden getrokken. Immers was

het wel verstandig om een woonwijk rond een scheepswerf te bouwen? Vanaf die tijd werd het werk op de werf

belemmerd door bezwaren. Omdat het bedrijf op grond van de schaal van haar werkzaamheden werd ingedeeld bij

de A-inrichtingen, werd het geconfronteerd met strengere milieuwetgeving. Zowel de overheid als het bedrijf waren

schuldig aan de ontstane situatie. De gemeente worstelde met haar beperkte ruimte en het bedrijf dat werkte zoals het

in feite altijd had gedaan en in toenemende mate in strijd handelde met de steeds verscherpende regelgeving.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 4
De overheid is de verantwoordelijke instantie voor het treffen van maatregelen wanneer qua leefomgeving-

hinder in strijd wordt gehandeld met regelgeving. Rond 1900 verliep dit proces relatief soepel, want de bedrij-

ven waren loyaal aan de overheid en ze deden wat deze van hen verlangde. De gemeente trad handelend op als

tegen bedrijven bezwaar was aangetekend. Het college van B & W handelde op haar manier zorgvuldig omdat

ze hierbij werd geadviseerd door de Gemeentelijke Gezondheidscommissie en de gemeentearchitect. Bij ernstige

problemen nodigde het college de ondernemer uit voor overleg, waarbij aan de ondernemer werd verzocht

maatregelen te treffen. Het college geloofde de ondernemer meestal op zijn woord en ging er vanuit dat deze de

gewenste aanpassingen zou plegen. Van daadwerkelijk toezicht was amper sprake, het werd administratief

afgedaan en er werd bijna geen gebruik gemaakt van harde maatregelen. Dat zo werd gehandeld kwam wellicht
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omdat in veel gevallen de leden van het college van B & W en de ondernemers goede bekenden en soms familie

waren. Het tegengaan van leefomgevinghinder was gericht op het voorkomen en beperken van ziekten, vandaar

de betrokkenheid van de gezondheidscommissie, en niet op het voorkomen van hinder. Het overheidstoezicht

veranderde in de loop van de 20PP

e
PP eeuw van karakter. Toezichthoudende taken gingen naar het Rijk. Zo werden

de Gemeentelijke Gezondheidscommissies opgeheven in 1924. Na 1960 kregen ook overheden als de provincies

en het waterschap wat betreft leefomgevinghinder bevoegdheden. Het betrof bevoegdheden in het kader van de

ruimtelijke ordening, oppervlaktewaterverontreiniging, geluidshinder en afval. De ruimte om op lokaal niveau

iets te regelen verviel door de groter wordende afstand tussen bedrijfsleven en overheid. De bedrijvigheid

maakte in de loop van 20PP

e
PP eeuw in toenemende mate gebruik van complexe en ook risicovolle bedrijfsprocessen.

De overheid ontbrak het aan kennis om vergunningsaanvragen van deze bedrijven goed te beoordelen en er

toezicht op te houden. Daarnaast was de regelgeving er ook niet op ingesteld. Zo had de gemeentelijke overheid

tot ongeveer 1960 voor deze complexere bedrijvigheid alleen de beschikking over de Hinderwet. Vanaf 1970,

periode C, ontstond maatschappelijk draagvlak om leefomgevinghinder niet langer te accepteren en deze in

toenemende mate te binden aan regelgeving. Met de sectorale regelgeving, zoals de Wet Ruimtelijke Ordening,

de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en de Afvalstoffenwet, etc, die in 1991 werden opgenomen in de Wet

Milieubeheer, kreeg de overheid meer en betere mogelijkheden voor de aanpak van leefomgevinghinder.

Hierdoor professionaliseerden de vergunningverlening en de handhaving van maatregelen. Het was niet langer

meer vanzelfsprekend dat de bedrijven alles deden wat de overheid verlangde. De overheid trad corrigerend op

met dwangsommen en het actualiseren van verjaarde vergunningen.

10.5  Toegevoegde waarde gebruik van deelperioden in het onderzoek
Deelonderzoeksvraag 5 moet duidelijk maken of de onderverdeling van de periode 1870-2000 in de drie perio-

den toegevoegde waarde had voor het onderzoek. Deelonderzoeksvraag 5 luidde als volgt: ‘Zijn er perioden in

de tijdfase 1870-2000 aan te wijzen waardoor maatschappelijke verschillen door de leefomgevinghinder

duidelijker kunnen worden aangetoond?’. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt geprobeerd

deelonderzoeksvraag 5 te verantwoorden.

In het onderzoek toegepaste tijdsindeling
In hoofdstuk 2 werd voorgesteld de onderzoeksperiode in drie perioden op te delen. Het betrof periode A, 1870-

1920, periode B, 1920-1970 en periode C, 1970-2000.

Periode A; 1870-1920 Periode B; 1920-1970 Periode C; 1970-2000

- hiërarchische samenleving

- slechte werk- en leefsituatie

- strijd door opkomst vakbond

- geringe acceptatiegraad voor

   bezwaar maken

- verzuilde standsgevoelige

  samenleving

- betere werk- en leefsituatie

- grotere rol vakbond

- ontstaan grote middengroep

- na WO II wederopbouw

- individualisering

- secularisatie

- toename welvaart

- acceptatie milieubeleid

- ontstaan maatschappelijk

   overlegmodel

Tabel 52 Typering landelijke trends in de drie perioden van het onderzoek (bron § 2.3)

De indeling is gebaseerd op markante landelijke historische ijkpunten. In tabel 52 is van de drie geselecteerde

perioden een aantal karakteristieken weergegeven. Deze indeling is bij de uitwerking van het onderzoek

gebruikt. Gehoopt werd dat vergelijking van de maatschappelijke karakteristieken verklaringen zouden bieden

voor over leefomgevinghinder waargenomen verschijnselen.

UUPeriode A, 1870-1920

In § 5.3 en § 9.1 komt naar voren dat de manier waarop bezwaar werd ingediend vanaf ongeveer 1920

veranderde. Pas na het verdwijnen van de machtssituatie van de ‘liberale broodheren’, mede door de Kieswet

van 1917, kon dit veranderen. In periode A werd de bedrijvigheid weinig in de weg gelegd. Alleen bedrijven die

forse leefomgevinghinder veroorzaakten, ondervonden belemmeringen van de overheid. De reden dat tegen

dergelijke activiteiten werd opgetreden was meer ter voorkoming van maatschappelijke onrust, dan ter beperking

van de leefomgeving.

UUPeriode B, 1920-1970

Periode B kenmerkte zich door twee dramatische gebeurtenissen, in casu de economische malaise na de

beurskrach van 1929 en de Tweede Wereldoorlog. Voor het onderzoeksgebied deden zich in deze periode twee

opvallende ontwikkelingen voor. Ten eerste sloot rond de jaren twintig de voor het gebied typerende bedrijvig-

heid zoals zoutziederijen, zeepziederijen, exportslagerijen, steenfabrieken en aan de zeilvaart verbonden bedrij-
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ven. Ten tweede werd door de totstandkoming van de Afsluitdijk Harlingen de enige havenstad van de regio. Het

onderzoek signaleert duidelijk de grote economische terugval door uit de stad wegtrekkende bedrijvigheid (zie

onder ander hoofdstuk 9). De afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk had tot gevolg dat Harlingen na de

Tweede Wereldoorlog kon uitgroeien tot een visserijhaven van betekenis.. Deze visserij gaf aan de andere kant

ook aanleiding tot nogal wat bezwaren. Een voorbeeld hiervan was de garnalendrogerij. Deze droogactiviteiten

die eerst aan de Westerzeedijk en later op het motorschip ‘De Ingrid’ in de havenmond plaatsvonden, gaven

jarenlang aanleiding tot grootschalige geurhinder.

UUPeriode C, 1970-2000

In periode C komt uit het bezwarenpatroon de overgang van de bedrijvigheid naar metaal, mede door de

opkomende visserij en waterrecreatie, naar voren. Zeven scheepswerven zijn in het onderzoek meegenomen.

Door de scheepswerven werd ook in het bijzonder de omschakeling van de regelgeving van de Hinderwet naar

de sectorale milieuwetten en later naar de Wet Milieubeheer zichtbaar.

In periode C werd leefomgevinghinder in toenemende mate, door het groeiende milieubesef vanaf 1970,

gebonden aan regelgeving. Hierdoor kreeg de overheid meer mogelijkheden om leefomgevinghinder te

voorkomen en te beperken.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 5

De onderzoeksuitkomsten laten zien dat door de indeling van de jaren 1870-2000 in drie deelperioden de maat-

schappelijke ontwikkeling kan worden gevolgd. Omdat hierdoor de mogelijkheid werd geboden om sommige

verschijnselen over leefomgevinghinder te verklaren, kan aan het gebruik van de drie deelperioden een toege-

voegde waarde worden toegekend voor het onderzoek. De paragraaf wordt afgesloten met een evaluatie van het

onderzoek.

10.6 Terugblik op het onderzoek
In voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van het onderzoek verantwoord aan de hand van

de vijf deelonderzoeksvragen. In deze paragraaf wordt teruggeblikt op het onderzoek. Hierbij is aandacht voor

de problemen die tijdens de uitvoer zijn tegengekomen en welke keuzes hiervoor zijn gebruikt. Achtereenvolgens

komen aan de orde, de aanleiding tot het onderzoek, het gebruikte model, het gekozen onderzoeksgebied, de

selectie van de bedrijven en de uitkomsten van het onderzoek. De terugblik op het onderzoek wordt afgesloten

met de waardebepaling van het onderzoek aan de hand van een evaluatie.

De aanleiding van het onderzoek
In dit onderzoek staan de nadelige milieu-effecten van industriële activiteiten in Nederland tussen de jaren 1870-

2000 centraal. Geprobeerd is na te gaan hoe milieueffecten in deze periode werden ervaren en of er maatregelen

ter voorkoming dan wel beperkingen werden getroffen. Aan de hand van door burgers ingediende bezwaren is

geprobeerd inzicht in deze ‘nadelige gevolgen van industriële activiteiten’ te verkrijgen. We vragen ons in het

bijzonder af in welke mate het indienen van bezwaren bijdroeg aan het treffen van maatregelen voor gerezen

problemen en we proberen er achter te komen hoe betrokken overheden zich hierbij opstelden. Voorafgaand

onderzoek van Van Zon (1986) en Verbruggen (2000) toonde aan dat generaties lang de stedelijke leefomge-

ving werd geconfronteerd met hinder. Dit onderzoek, een interdisciplinair onderzoek van milieuwetenschappen

en economische geschiedenis, stelt zich ten doel om na te gaan in hoeverre de bedrijvigheid in de periode 1870-

2000 hieraan bijdroeg. Omdat er geen directe meetgegevens van de leefomgevinghinder van de volledige periode

bekend zijn, dient naar alternatieven te worden gezocht. In navolging van Verbruggen (2000), die een vergelijk-

baar onderzoek deed in Gent in Vlaanderen, is er zover wij weten voor de eerste keer gekozen, dit te doen op

basis van aan de bedrijvigheid verleende vergunningen.

Modelmatige benadering
Er is voor gekozen om het onderzoek uit te voeren met een voorbeeldstudie. Onderzoekseenheden zijn de basis

van een voorbeeldstudie, terwijl onderzoekskenmerken variabelen zijn die iets zeggen over een

onderzoekseenheid. In dit onderzoek is ervoor gekozen om het bedrijf, het onderzoeksgeval, te beschouwen als

een onderzoekseenheid. Onderzoeksgevallen zijn bedrijven die in de onderzoeksperiode een bepaalde tijd in het

onderzoeksgebied, de gemeente Harlingen waren gevestigd of nog gevestigd zijn. Omdat het bebouwde gebied

het meest werd geconfronteerd met leefomgevinghinder is een onderzoeksgebied gekozen, dat en dichtbevolkt

was en verhoudingsgewijs veel bedrijvigheid had, in casu de gemeente Harlingen. Door bestudering van de

totstandkoming, de ontwikkeling en soms de teloorgang van bedrijven en  beschrijving van de reactie van de

omwonenden op het productieproces is een beeld verkregen van de onderzoeksperiode.
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Door binnen een bepaald onderzoeksgebied genoeg bedrijven te selecteren is inzicht verkregen in de ontwikke-

ling van de locale leefomgevinghinder en daarmee verbandhoudende maatschappelijke veranderingen over een

langere periode.

Vanaf 1810 bezat Nederland regelgeving die toeziet op de veroorzaakte hinder. Dit betrof een Keizerlijk

Decreet. Dit decreet werd in 1824 omgevormd, waarbij de regelgeving werd uitgebreid tot het Koninklijk Besluit

(KB). Het KB van 1824 bleef van kracht tot 1874, toen de Fabriekswet tot stand kwam. De Fabriekswet werd op

haar beurt in 1896 opgevolgd door de Hinderwet. De Hinderwet bleef, behalve een aantal beperkte wijzigingen,

van kracht tot 1993 toen deze opging in de Wet Milieubeheer.

Figuur 63 Advies van de gemeentearchitect aan het college van Burgemeester en Wethouder in 1906
over de vergunningsaanvraag van vetsmelter H. de Bruin (Gemeentelijk archief van

Harlingen)

De gemeentearchitect (thans directeur gemeentewerken) en de Gemeentelijke Gezondheidscommissie

adviseerden het college van B & W omtrent vergunningen waarin mogelijk de volksgezondheid in geding kwam.

Dit was in overeenstemming met een gemeentelijke verordening die voortvloeide uit de Gezondheidswet I van

1865 (zie hoofdstuk 4).

De procedure van vergunningverlening bleef in principe voor de onderzoeksperiode onveranderd. De onder-

nemer vroeg vergunning aan bij de vestiging van een bedrijf en voor veranderingen in de bedrijfsactiviteiten was

een uitbreidingsvergunning nodig. Voor het werken in het bedrijf werden voorschriften opgesteld die het bedrijf

moest naleven. Omwonenden hadden het recht om bezwaar in te dienen tegen de verschillende fasen van

vergunningverlening. Door de bezwaren, per bedrijf, per bedrijfstak, wanneer, hoeveel, etc, te volgen kan een

indruk worden verkregen van de door de bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder.

Eén van de bedrijven die op deze manier werd onderzocht is houtbehandelingsbedrijf Meinesz (onderzoekslo-

catie 82). Figuur 64 toont dit bedrijf rond 1950.

Het in het onderzoek gebruikte model is gebaseerd op de fasen die kunnen worden onderscheiden bij de

vergunningverlening. Dit zijn de vergunningsaanvraag, de uitbreidingsvergunning en de productieperiode van

het bedrijf. Behalve dat is gekeken naar bezwaren, is ook nagegaan wat het effect van het bezwaar was en welke

rol het bedrijf en de overheid hierbij innam.
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Figuur 64 Foto van de Houthandel Meinesz aan de Bolswarder Trekvaart rond 1950
(bron, internetsite Vereniging Oud-Harlingen 2004)

Het vlakbij Harlingen aan de Bolswarder Trekvaart gelegen houtbehandelingsbedrijf Meinesz bood jarenlang

werk aan tientallen Harlingers. In de loop van de jaren tachtig verhuisde het bedrijf van deze locatie en werd de

bodem gesaneerd. Een mooi detail op deze foto is dat de oorspronkelijke draaibrug voor de, toen nog tussen

Leeuwarden en Harlingen rijdende, stoomtrein nog zichtbaar is.

Toetsing gekozen onderzoeksopzet
Om te beoordelen of de gekozen benadering acceptabel is, is deze getoetst. De toetsing is uitgevoerd met

betrekking tot de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens, de geldigheid van de onderzoeksresultaten en de

controleerbaarheid van het proces. De toetsing laat zien dat de betrouwbaarheid en de geldigheid van de

gegevens acceptabel zijn. De betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens is acceptabel omdat de verzamelde

gegevens afkomstig zijn van bedrijven die hebben bestaan of soms nog bestaan. De geldigheid van de

onderzoeksresultaten worden bepaald door de dekkingsgraad van het onderzoek. Een dekkingsgraad van 18 %

van de locale bedrijvigheid is acceptabel voor een kwalitatief onderzoek.

De controleerbaarheid van het onderzoek is ook acceptabel. De in het onderzoek gebruikte stappen worden

ondersteund met tabellen, grafieken en bijlagen, terwijl de gebruikte berekeningen goed te volgen zijn.

Behalve met betrekking tot de toegelichte drie aspecten was er bij het begin van het onderzoek nog een

belangrijke vraag: ‘Is de gewenste informatie wel te vinden?’. Het was bekend dat de gewenste informatie

opgeslagen ligt in diverse archieven tussen duizenden andere vormen van gemeentelijke correspondentie. Zo kan

de informatie over de Hinderwet en haar juridische voorlopers, maar ook die van de opvolger, de Wet

Milieubeheer, worden teruggevonden in Rijks-, Provinciale- en Gemeentelijke archieven. Het probleem hierbij is

het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op basis van het midden in de jaren negentig van de 20PP

e
PP eeuw

ingevoerde beleid van dit Ministerie mogen verleende hinderwetvergunningen worden vernietigd één jaar na

datum van het vervallen ervan. Voor veel gemeenten vormde dit de aanleiding om oude hinderwetvergunningen

te vernietigen. Vooronderzoek toonde aan dat in de archieven voor dit onderzoek, in casu die van de gemeenten

Harlingen en Franekeradeel, de provincie Fryslân en het Algemeen Rijksarchief, de vergunningen nog aanwezig

zijn en dat ze bovendien goed ontsloten zijn.

Het onderzoeksgebied

Om de te verzamelen gegevens goed te kunnen interpreteren, is vanuit diverse beleidsvelden naar Harlingen

gekeken. De nadruk lag hierbij op de sociaal-economische ontwikkeling omdat de bedrijvigheid centraal staat in

dit onderzoek. Een impressie van een stuk van de ontwikkeling van Harlingen wordt scherp neergezet in een

gedicht van de in Harlingen geboren schrijver en dichter Simon Vestdijk (1898-1971). Dit gedicht uit 1933, dat

voor in het proefschrift staat weergegeven, geeft duidelijk de sfeer weer in het Harlingen van de jaren dertig van

de 20PP

e
PP eeuw. Het was voor Harlingen economisch gezien een dramatische periode. Harlingen raakte definitief

haar zeventiende-eeuwse glorie kwijt en werd een gewoon stadje binnen Nederland. Ten opzichte van de

belangrijkste economische kerngebieden, die in het westen van het land lagen, had Harlingen een te afgelegen
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ligging en een te gering achterland om haar positie als belangrijke haven te kunnen handhaven. De haven van

Harlingen was daarnaast te klein en het vaarwater, over de Waddenzee, was te ondiep.

Voor Harlingen viel rond 1920 een groot deel van haar traditioneel eigen bedrijvigheid weg door vervanging of

verplaatsing van de productie. Zo verdwenen tegel- en plateelfabrieken, zoutziederijen, houtzaagmolens,

touwslagerijen en zeilmakerijen. Wel kwamen er nieuwe bedrijven voor in de plaats. Door hun verbondenheid

met de haven vestigden deze bedrijven, onder andere exportslagerijen, huidenhandel, houthandel, etc, zich

overwegend aan de zuidwestzijde van de stad waar ruimte was ontstaan door slechting van de stadwallen en

demping van grachten. Door de economische crisis als gevolg van de beurskrach in 1929 draaiden de bedrijven

die nog in Harlingen waren daarna op het minimumniveau. Deze economische stagnatie duurde tot na de Tweede

Wereldoorlog.

Figuur 65 Bedrijven in de oude stadskern van Harlingen waarvan het vermoeden bestaat dat de
bodem is vervuild (Bron, Provinciaal Historisch bodembestand)

Deze op de kaart aangegeven locaties zijn geselecteerd op grond van de bedrijfsactiviteiten met het UBI-model

(Model met betrekking tot de Uniforme Bron Indeling model, zie hoofdstuk 6). Met het UBI-model kan van

voormalige bedrijfsactiviteiten worden geschat of ze mogelijk de bodem hebben verontreinigd. In de op de kaart

met een stip weergegeven bedrijven, voor de gehele gemeente Harlingen in totaal 1088, is gewerkt met proces-

sen die mogelijk de bodem hebben vervuild. Het zijn bedrijven uit de periode 1850-2000. Hoewel de bedrijven

die de bodem niet vervuilden niet op het kaartje zijn aangegeven, verschaft het toch een aanwijzing van de

dichtheid van de bedrijvigheid in Harlingen.

Vóór deze dramatische jaren zag het er voor Harlingen economisch gezien geheel anders uit. Harlingen was vanaf de

17PP

e
PP tot en met het begin van de 20PP

e
PP eeuw in Nederland een belangrijke industrie- en havenstad. Jarenlang was de

stad na Amsterdam en Rotterdam de derde haven. In de 19PP

e
PP eeuw was Harlingen zelfs een tijd de grootste

boterexporteur van Nederland.

Na de Tweede Wereldoorlog maakte de Harlinger bedrijvigheid een relatief gunstige ontwikkeling door. De

bedrijven konden profiteren van de wederopbouw die plaatsvond in Nederland. Vooral de visserij fungeerde als

aanjager van de bedrijvigheid. Harlingen had blijkbaar een aanzuigende werking op ondernemers in de

visserijbedrijfstak omdat de stad na de totstandkoming van de Afsluitdijk in 1932 de enige Friese zeehaven was

geworden.

Door de toename van de visserij kregen ook verwante en toeleverende bedrijven een impuls. Vooral de

scheepsbewerkende bedrijven profiteerden hiervan. De geleidelijk groeiende welvaart vanaf circa 1970 maakte

het mogelijk dat Harlingen zich in toenemende mate profileerde op het gebied van toerisme. Zo werd historisch

Harlingen vanaf de jaren tachtig, toen de belangstelling voor zeezeilen groeide, als thuishaven ontdekt voor dit
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type schepen. Veel particuliere zeejachten en de zogenaamde Bruine Vaart kozen hiervoor. Deze ontwikkeling

verschafte veel werk in de dienstverlenende sector, aan horeca en winkels.

Selectie van de te onderzoeken bedrijven

Uit vooronderzoek bleek dat het niet zinvol was om de volledige bedrijvigheid van Harlingen te onderzoeken op

bezwaren. De sector diensten ( horeca, winkeliers, etc,) viel af omdat daar weinig of geen leefomgevinghinder en

daarmee vermoedelijk geen bezwaren tegen deze bedrijvigheid konden worden verwacht. Om deze reden is

besloten om de bedrijven voor dit onderzoek te bepalen met een selectie. Een drietal toetsingsinstrumenten is

gekozen voor de selectie, een categorie-indeling van milieuhinderlijke bedrijven op grond van het risico voor

lucht, stof, en geluid; het UBI-model waarmee het risico voor de bodemverontreiniging kon worden geschat en

een beoordeling op het risico voor oppervlaktewaterverontreiniging.

Aan de hand van de toetsinginstrumenten werden uit de Harlinger bedrijvigheid in de onderzoeksperiode vijf

categorieën bedrijfstakken geselecteerd. Van de in totaal 113 bedrijven, die onder deze bedrijfstakken vielen,

werden 82 onderzoekslocaties geselecteerd. Het betrof hierbij vooral bedrijvigheid uit de sector nijverheid /

industrie. Op de vraag hoe we op eenduidige manier de door de bedrijvigheid in de periode 1870-2000

veroorzaakte leefomgevinghinder gaan beoordelen, is besloten om dit met actuele criteria te doen. Hedendaagse

methodieken bleken beter leefomgevinghinder vast te kunnen stellen dan beoordelingen uit eerdere periodes.

Het verzamelen van de gegevens voor het onderzoek uit de archieven was geen eenvoudige opgave. Het zoeken

naar de gegevens bleek erg tijdrovend te zijn. Zelfs met behulp van het provinciaal Historisch Bodembestand

(HBB), waarin veel verwijzingen naar archiefdossiers zijn opgenomen, vergde het onderzoek veel geduld.

Uitkomsten van het onderzoek
Van de 82 voor dit onderzoek geselecteerde bedrijven, die circa 18 % van de lokale bedrijvigheid omvatten,

bleken 40 te zijn geconfronteerd met bezwaren. Tegen deze 40 bedrijven zijn in totaal 350 bezwaren ingediend.

De uitkomsten geven aan dat ongeveer driemaal zo vaak op collectieve wijze bezwaar werd ingediend als

individueel. Dat meer collectief bezwaar wordt ingediend komt overeen met de verwachting. Individuen zullen

namelijk proberen medestanders te vinden als hinder onvrijwillig wordt ondergaan en/of gevolgen heeft voor

grote groepen mensen.

Figuur 66 laat zien dat geurhinder werd ervaren als het grootste probleem. Oppervlaktewaterverontreiniging

blijkt in alle periodes als een probleem te zijn gezien, terwijl de bodemproblematiek vooral in de laatste periodes

naar voren kwam. Stof- en verkeershinder blijken over de onderzoeksperiode als beperkte problemen te zijn

ervaren, terwijl voor geluid een stijging, zij het een beperkte, is waar te nemen.

Figuur 66 De ervaren leefomgevinghinder in de drie perioden

Waren het in periode A (1870-1920) vooral de lagere maatschappelijke groepen die bezwaar maakten, in periode

B (1920-1970) maar ook in periode C (1970-2000) verschoof dit naar de maatschappelijke middengroepen.

Opvallend is verder dat in de hogere groepen minder gebruik werd gemaakt van bezwaren.
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De meeste bezwaren waren er op gericht dat de bedrijven de randvoorwaarden van de vergunning beter

naleefden. Uit de bezwaren kan niet worden afgeleid dat milieubesef, zoals wij die thans kennen, de reden was

voor het indienen van bezwaren. Er was meer sprake van directe hinder.

Het onderzoek toont aan dat 92% van de ondernemers zich in de onderzoeksperiode loyaal aan de overheid

opstelde. Zeven procent van de ondernemers werkte helemaal niet mee. Zij waren slechts onder grote druk van

overheidszijde, zoals met dwangsommen, bereid aan de wensen van de overheid te voldoen.

Aan de hand van berekeningen is aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de veronderstelde en de

ervaren leefomgevinghinder. De veronderstelde leefomgevinghinder is hierbij bepaald op basis van actuele

criteria, terwijl de ervaren hinder op basis van ingediende bezwaren is vastgesteld. Dat er een direct verband is

aangetoond, betekent niet alleen dat er bezwaren zijn ingediend maar dat er ook daadwerkelijk

leefomgevinghinder is veroorzaakt.

Uit de uitkomsten van het onderzoek kan ook worden afgeleid dat in de periode vóór 1900 in verhouding tot de

vermoedelijk aanwezige leefomgevinghinder weinig bezwaren werden ingediend. Waarschijnlijk is dit te wijten

aan de sociale ongelijkheid die toen bestond. Hoewel de bedrijvigheid en overheidsbemoeienis in de periode

1950-1970 toenamen, bleef het aantal bezwaren op hetzelfde niveau. Dit is vooral toe te schrijven aan een aantal

bedrijfscategorieën, onder andere de visverwerkende bedrijvigheid, die incidenteel nog leefomgevinghinder

veroorzaakte.

Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven vanaf circa 1970 in toenemende mate werden geconfronteerd met

strengere vergunningseisen, terwijl tegelijkertijd het toezicht daarop strenger werd. De aanleiding daartoe

vormde de opkomst van de sectorale regelgeving en later de overgang naar de Wet Milieubeheer, aangevuld met

de daaraan verbonden toezichts - en handhavingsactiviteiten..

Figuur 67 Geluidhinder van de geselecteerde bedrijvigheid in de periode 1970-2000

Deze ontwikkeling bewijst temeer dat de Hinderwet geen Milieuwet was maar alleen diende om de directe omgeving

rondom inrichtingen te vrijwaren van gevaar, schade of hinder. Aalders stelt (1984) dat de Hinderwet niet in alle

situaties gevaar, schade en hinder kon voorkomen. Ook bleek uit een evaluatie van deze wet in 1980 dat deze al

tientallen jaren tekortschoot. Zo had de helft van de inrichtingen geen vergunning, terwijl de gemeente als bevoegd

gezag niet was toegerust om de relatief ingewikkelde voorschriften van de Hinderwet doelmatig uit te voeren.

In de woorden van Aalders in 1984 was het toezicht op bedrijven (handhaving) door gemeenten een wassen neus.

Volgens hem was toezicht op de bedrijvigheid vooral bij kleinere gemeenten meestal een zaak van willekeur zowel

richting bedrijven als richting bezwaarmakers.

Blijkbaar was dit ook de mening van het Rijk, want vanaf 1965 komen geleidelijk aan de sectorale Milieuwetten

tot stand, zoals de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. Daarnaast moest de gemeente op onderdelen van het

leefomgevingsbeleid het bevoegde gezag delen met andere overheidsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de
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provincie voor de Wet Geluidhinder, de Wet Bodembescherming en later de Wet Milieubeheer en het

Waterschap Friesland met betrekking tot de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater

De uitkomsten van het onderzoek laten verder zien dat vanaf circa 1970 een daling inzette van het aantal

bezwaren. Een belangrijke reden voor deze daling is dat de bedrijvigheid zich steeds meer vestigde op de buiten

de stad ingerichte bedrijfsterreinen. Ter illustratie van deze trend is het al in hoofdstuk 9 weergegeven kaartje

over de geluidsemissie van de periode 1970-2000 (figuur 67) weergegeven.

Als we naar de overheidsbemoeienis kijken, dan komt voor periode A (1870-1920) naar voren dat de

overheidsbemoeienis meer de vorm had van een soort van adviserende rol in plaats van een handhavende. Deze

vorm van ‘risicomijdend gedrag’ in de richting van de bedrijvigheid bleek doordat bij duidelijke problemen

‘hogere instanties’ zoals de commissaris van de Koningin of ook de Minister van Arbeid erbij werden betrokken.

Na 1930 toen de Rijksinspecties totstandkwamen en de rol van de gemeenten op een aantal gebieden

verminderde, nam de overheidsbemoeienis af, om na 1960 weer toe te nemen. De overheidsbemoeienis had toen

een andere gedaante aangenomen. De bedrijvigheid was ook niet dezelfde bedrijvigheid van daarvoor. De innige

band tussen overheid en bedrijvigheid was verdwenen. De overheid liet het belang van de bezwaarmakers meer

doorklinken in haar besluitvorming. Rijksdiensten als de arbeidsinspectie werden in toenemende mate bij de

vergunningverlening betrokken. Vergunningverlening en handhaving van leefomgevinghinder

professionaliseerde. De vanzelfsprekendheid vervaagde dat de bedrijvigheid alles deed wat de overheid

verlangde. De overheid trad corrigerend op met dwangsommen en actualiseren van verjaarde vergunningen.

Dan speelt ook nog het probleem van de ‘dubbele rol’ bij de overheid. Overheden als gemeenten, provincies en

het Rijk hebben behalve beleids- en vergunningverlenende ook uitvoerende taken. Dit onderzoek toont aan dat

de overheden in de onderzoeksperiode moeite hadden met het gescheiden houden van beide taken. De

verzamelde gegevens laten zien dat uitvoerende overheidsbedrijven zich precies gedroegen als normale

bedrijven. Ook zij probeerden zich als het kon aan de geldende regelgeving te onttrekken.

De geraadpleegde stukken laten zien dat de meest overheidsinstellingen van voor 1960 niet actuele vergunningen

beschikten. Pas rond 1970 verlangde de overheid van haar eigen instellingen dat ze ook een actuele vergunning

hadden.

Evaluatie van onderzoek
In § 1.4 stelden we ons ten doel om een methodiek te ontwikkelen die ons inzicht zou verschaffen in het ervaren

van leefomgevinghinder in een bepaalde tijd in een onderzoeksgebied. Voor de ontwikkeling van de methode

was het nodig dat werd nagegaan hoe binnen het onderzoeksgebied op leefomgevinghinder werd gereageerd of

de eventuele reactie effect had en hoe het bevoegde gezag daarmee omging.

Vooronderzoek toonde aan dat het niet haalbaar was om een dergelijk onderzoek op landelijke of regionale

schaal uit te voeren. Na een selectie is besloten om aan de hand van een voorbeeldstudie in de Friese havenstad

Harlingen te proberen het onderzoeksdoel te realiseren.

In tegenstelling tot eerder onderzoek werd ervoor gekozen de onderzoeksperiode door te laten lopen tot in de

huidige tijd. Terwijl eerder onderzoek maar één periode onderscheidde, is er hiervoor gekozen de

onderzoeksperiode te splitsen in drie gedeelten. Door deze werkwijze is het mogelijk om scherpere

maatschappelijke wijzigingen en daaruit voortvloeiende effecten waar te nemen.

In § 1.5 stelden we dat de ontwikkeling van het geselecteerde onderzoeksgebied, de stad Harlingen, niet op zich

zelf staat en dat het daarom mogelijk moet zijn de uitkomsten van dit onderzoek voor nog meerdere doelen te

gebruiken. Ten eerste moeten soortgelijke uitkomsten kunnen worden teruggevonden in gemeenten die een

vergelijkbare ontwikkeling als Harlingen hebben doorgemaakt. Daarnaast moet het, ten tweede, mogelijk zijn op

grond van de uitkomsten een indruk te krijgen van de landelijke ontwikkeling van leefomgevinghinder in de

onderzoeksperiode te krijgen. Mede op grond van deze gestelde voorwaarden is het onderzoek aan de hand van

de volgende vragen geëvalueerd:

• Wat hebben we met dit onderzoek bereikt?

• Is de ontwikkelde methodiek ook toepasbaar voor andere steden?

UUWat hebben we met dit onderzoek bereikt?

In dit onderzoek is de schriftelijke c.q. formeel gerapporteerde menselijke reactie op leefomgevinghinder van

aanwezige bedrijvigheid als receptor gebruikt om inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen te krijgen. De

potentiële milieudruk van de bedrijvigheid werd hierbij aan de hand van hedendaagse criteria beoordeeld. Omdat

het onderzoek zich vooral richtte op de bedrijvigheid bleef de aandacht beperkt tot bij bedrijfsactiviteiten

vrijkomende, voor leefomgevinghinder bepalende, stoffen.

In het onderzoek is daarom niet gekeken naar andere effecten, zoals schade aan de natuur, door de eventueel bij

de bedrijvigheid vrijkomende stoffen. Dit komt ook doordat de meeste bedrijven in of nabij bebouwde gebieden

te vinden waren / zijn, waar amper natuurlijke gebieden zijn.
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In dit onderzoek is, meer dan bij eerder uitgevoerd onderzoek op het gebied van milieuhistorie, gebruik gemaakt

van een cijfermatige benadering. Dit werd mogelijk door de mate van ervaren van de belangrijkste hinderpara-

meters, zoals onder ander geur, geluid, stof, etc, te koppelen aan een meetwaarde.

Deze benadering is alleen haalbaar als de onderliggende gegevens voldoen aan hoge eisen. De in het kader van

dit onderzoek gebruikte gegevensset is afkomstig van 82 uit de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied geselec-

teerde bedrijven. De informatie van de bedrijven is verzameld uit overheidsarchieven.

Het onderzoek was praktisch gezien niet haalbaar geweest als niet kon worden teruggevallen op het provinciaal

Historisch Bodem bestand dat totstandkwam in opdracht van de provincie Fryslân. Dit Historisch Bodembestand

omvat onder andere gegevens van veel voormalige bedrijfsactiviteiten in Harlingen in de periode 1850-2000.

Op basis van de verzamelde gegevens kon in dit onderzoek een generieke methode worden ontwikkeld waar-

door het mogelijk is om voor elk moment in een gebied een inschatting te maken van de locale milieuhinder.

Aan de hand van hedendaagse criteria kan met de ontwikkelde benadering een verband worden gelegd tussen

milieuhinder van het heden met het verleden. Daarnaast kan de in het verleden vermoedelijk veroorzaakte

leefomgevinghinder worden aangetoond en geconfronteerd met in de tijd zelf ervaren hinder.

Figuur 68 Een afbeelding van het bedrijf de Delftse Rubber Industrie (DRI) in 1953 aan de
Noorderwal  (Afbeelding van een voormalig werknemer van de DRI)

De DRI (onderzoeksgeval 47), die was gevestigd aan de Noorderwal 1 te Harlingen in 1953, heette in de

volksmond de ‘ballonnenfabriek’. In het naoorlogse Nederland was slechts een paar van dit type bedrijven

gevestigd. Het gebouw waarin het bedrijf zich vestigde was in de Tweede Wereldoorlog in gebruik als

gaarkeuken. Rondom de ballonnenfabriek hing altijd de geur van gebruikte talk en oplosmiddelen.

De nieuwe benadering is in dit onderzoek ook toegepast om verklaringen te zoeken voor sociale verschijnselen

uit het verleden. Zo kon onder andere worden nagegaan hoe in de onderzoeksperiode het milieubesef veranderde

en in welke zin de rol van de overheid zich in de onderzoeksperiode ontwikkelde met betrekking tot milieuhin-

der.

UUIs de ontwikkelde werkwijze ook toepasbaar voor andere steden?

Omdat in dit onderzoek vooral de nadruk lag op de totstandkoming van de methodiek, was de tijd te beperkt om

de methode toe te passen in andere gebieden. Met de ontwikkeling van de genoemde methodiek is inzicht
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verkregen in de effecten van leefomgevinghinder in en nabij de stad Harlingen in de periode 1870-2000. Als het

voor Harlingen kan, dan zou het ook voor andere steden of wellicht voor geheel Nederland moeten kunnen. De

volgende te stellen vraag is: ‘Kan deze benadering ook voor andere gebieden worden toegepast?’.

Het antwoord op deze vraag is een gekwalificeerd ‘ja’. Een voorwaarde is wel dat de toegepaste gegevens

worden verzameld op dezelfde wijze en onder vergelijkbare condities. Zo dienen de archieven van het potentiële

onderzoeksgebied toegankelijk te zijn voor een dergelijk onderzoek. De gegevens van de te selecteren bedrijven

moeten in het bijzonder in de betreffende archieven te vinden zijn. De aanwezigheid van een provinciaal of

gemeentelijk historisch bodembestand kan een dergelijk onderzoek bevorderen. In het kader van het in beeld

brengen van de landelijke bodemproblematiek zijn in veel plaatsen in Nederland de laatste jaren de afgegeven

hinderwetvergunningen van voormalige bedrijfsactiviteiten vanaf eind 19PP

e
PP eeuw geïnventariseerd. De in dit

verband gerealiseerde bronnenbestanden kunnen een goede basis vormen voor deze onderzoekstypen.

Ook de geografische ligging van een potentieel onderzoeksgebied is van belang. Het onderzoek in Harlingen had

als voordeel dat deze plaats geografisch gezien relatief geïsoleerd ligt. Door deze ligging is vermenging met

andere vormen van leefomgevinghinder van nabijgelegen bedrijven, behalve van de geuren van het omringende

platteland, bijna onmogelijk.

Een ander kritisch punt is de selectie van de te onderzoeken bedrijven in een onderzoeksgebied. Omdat de

bedrijvigheid als veroorzaker is aangewezen moeten er wel voldoende bedrijven aanwezig zijn. In Harlingen

waren in het begin van de onderzoeksperiode voldoende bedrijven aanwezig. Aan het einde ervan was de

dichtheid van bedrijvigheid wat aan de lage kant.

UUHet onderzoek overziende

Het onderzoek overziende kan concluderend worden opgemerkt dat, met de ontwikkeling van een methodiek

voor het meten van leefomgevinghinder, het doel van het onderzoek is gerealiseerd. Het onderzoek heeft als

voornaamste uitkomst dat de ontwikkelde meetmethode kan worden toegepast om verklaringen te verschaffen

voor milieuvraagstukken, zoals milieuhinder, in het verleden. Zo kon onder andere worden nagegaan hoe in de

onderzoeksperiode het milieubesef veranderde en in welke zin de rol van de overheid zich in de

onderzoeksperiode ontwikkelde met betrekking tot de beoordeling van milieuhinder.
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Samenvatting

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om een methode te ontwikkelen waardoor van een bepaald gebied inzicht wordt

verkregen in de beleving van leefomgevinghinder. De basis voor deze methode vormde tegen

leefomgevinghinder ingediende bezwaar-schriften. In dit onderzoek, dat de periode 1870-2000 omvatte, werd

tegelijkertijd naar de maatschappelijke gevolgen van de leefomgevinghinder gekeken. De bedrijvigheid is in dit

onderzoek als eerste veroorzaker beschouwd.

Voorbeeldstudie
De vergelijking tussen de veronderstelde leefomgevinghinder, de ervaren leefomgevinghinder en de rol van de

overheid daarin zijn objecten van het onderzoek. Omdat het praktisch niet haalbaar is een dergelijk onderzoek op

landelijk schaal uit te voeren is gekozen het onderzoek te richten op de Friese havenstad stad Harlingen. Op

lokaal niveau is nagegaan of er in de loop van de onderzoeksperiode veranderingen kunnen worden

waargenomen in de maat-schappelijke reacties op leefomgevinghinder. Eerder onderzoek had aangetoond dat

men vooral in de stedelijke leefomgeving al generaties lang te lijden had van leefomgevinghinder. Omdat er

geen directe meetgegevens van de leefomgevinghinder van de volledige periode bekend zijn, moest naar

alternatieve onderzoeksbronnen worden gezocht. In navolging van Verbruggen (2000), die een vergelijkbaar

onderzoek deed in Gent, is ervoor gekozen dit te doen op basis van aan de bedrijvigheid verleende vergunningen.

Vergunningverlening als informatiebron

Vanaf ongeveer het begin van de 19
e
 eeuw was een ondernemer verplicht voor vestiging van een bedrijf

vergunning aan te vragen bij het bevoegde gezag. De ondernemers werden behalve met een

vestigingsvergunning, geconfronteerd met voorschriften, die zij moesten naleven, terwijl zij bij opschaling van

het bedrijf een uitbreidings-vergunning moesten aanvragen. Tegen al deze mo-gelijkheden kon door

omwonenden bezwaar worden aangetekend. Door het bezwarenpatroon per bedrijf, per bedrijfstak, per periode

en qua omvang etc, te volgen wordt een indruk gekregen van de door de bedrijvigheid veroorzaakte leefom-

gevinghinder. Omdat in veel gevallen door omwo-nenden ingediende bezwaren bij de vergunningen zijn

gearchiveerd, wordt meteen inzichtelijk hoe zij reageerden op de leefomgevinghinder. In dit onderzoek is niet

alleen gekeken naar bezwaren maar is ook nagegaan wat het effect ervan was en welke rol de overheid hierbij

speelde.

Ontwikkeling van Harlingen
Omdat het bebouwde gebied het meest wordt geconfronteerd met leefomgevinghinder is als onderzoeksgebied

gekozen, de stad Harlingen in de provincie Fryslân. Harlingen was een dichtbevolkte stad die verhoudingsgewijs

veel bedrijvigheid had. Om gegevens van Harlingen die in het kader van dit onderzoek zijn verzameld, goed te

kunnen interpreteren, is vanuit diverse invalshoeken naar de ontwikkeling van de stad gekeken.

Omdat de bedrijvigheid centraal staat in dit onderzoek, lag de nadruk op de sociaal-economische ontwikkeling

van de stad. Harlingen was vanaf de 17
e
 tot en met het begin van de 20

e
 eeuw in Nederland een belangrijke industrie-

en havenstad. Jarenlang was de stad na Amsterdam en Rotterdam de derde haven in Nederland. In de 19
e
 eeuw was

Harlingen zelfs een tijdlang de grootste boterexporteur van Nederland.

De jaren dertig van de 20
e
 eeuw waren voor Harlingen economisch gezien een dramatische periode. In de

periode 1920-1930 viel voor de stad een aantal traditioneel eigen bedrijven weg door vervanging of verplaatsing

van de productie. Zo verdwenen tegel- en plateelfabrieken, zoutziederijen, houtzaagmolens, touwslagerijen en

zeilmakerijen. Harlingen had een te afgelegen ligging en een te gering achterland om haar positie als belangrijke

haven te kunnen handhaven. De haven van Harlingen was te klein en het vaarwater, over de Waddenzee, te

ondiep. Wel kwam er een aantal nieuwe bedrijven voor in de plaats. Dit waren bedrijven, zoals exportslagerijen,

huidenhandel, houthandel, etc. Door hun afhankelijkheid van de schepen vestigden deze bedrijven zich nabij de

zeehaven. Dit was overwegend aan de zuidwest zijde van de stad waar al in de 19
e
 eeuw ruimte was ontstaan

door het slechten van de stadswallen en het dempen van een deel van de stadsgracht.

Door de economische crisis, als gevolg van de beurskrach in 1929, waren de bedrijven die nog in Harlingen

waren gebleven gedwongen te werken op het minimumniveau. De economische stagnatie duurde tot na de

Tweede Wereldoorlog.

Na de Tweede Wereldoorlog maakte de Harlinger bedrijvigheid een relatief gunstige ontwikkeling door. De

bedrijven konden mede profiteren van de wederopbouw in Nederland. Vooral de visserij fungeerde als

economische aanjager. Harlingen had een zuigende werking op ondernemers van de bedrijfstak visserij omdat de

stad na de totstandkoming van de Afsluitdijk in 1932 de enige Friese zeehaven was geworden. De toename van

de visserij was ook gunstig voor verwante bedrijven en toeleverende bedrijven. Zo profiteerden de

scheepsbewerkende bedrijven hiervan. De geleidelijk groeiende welvaart vanaf circa 1970 maakte het bovendien

mogelijk dat Harlingen zich sterker kon profileren op het gebied van toerisme. Zo werd historisch Harlingen



210

vanaf de jaren tachtig, toen de belangstelling voor zeezeilen groeide, als thuishaven ontdekt voor dit type

schepen. Veel particuliere zeejachten en de zogenaamde Bruine Vaart kozen hiervoor. Deze ontwikkeling

verschafte veel werk in de dienstverlenende sector, aan horeca en winkels. In 2004 werd de Nieuwe

Vissershaven binnendijks uitgebreid in noordoostelijke richting.

Modelmatige onderzoeksopzet

Aan de hand van een modelmatige benadering werd de bedrijvigheid in Harlingen op bezwaren onderzocht. Een

vooronderzoek liet zien dat het niet zinvol was om alle Harlinger bedrijven te onderzoeken. De sector diensten viel af

omdat deze weinig of geen leefomgevinghinder veroorzaakte, zodat daar ook geen bezwaren konden worden

verwacht. Een drietal toetsingsinstrumenten is gekozen voor de selectie van de bedrijven: een categorie-indeling van

milieuhinderlijke bedrijven op grond van het risico voor lucht, stof, en geluid, het UBI-model waarmee het risico

voor de bodemverontreiniging kon worden geschat en een beoordeling voor het risico voor oppervlakte-

waterverontreiniging. Aan de hand van deze drie toetsingsinstrumenten werden uit de totale Harlinger bedrijvigheid

in de onderzoeksperiode vijf categorieën bedrijfstakken gekozen. Van de 113 bedrijven die onder deze bedrijfstakken

vielen, werden 82 onderzoekslocaties geselecteerd. Het betrof vooral bedrijvigheid uit de sector nijverheid / industrie.

Om de door de bedrijvigheid in de periode 1870-2000 veroorzaakte leefomgevinghinder te kunnen beoordelen, werd

besloten actuele criteria te hanteren. Hedendaagse methodieken bleken beter leefomgevinghinder vast te kunnen

stellen dan eigentijdse beoordelingen. Om onderlinge verschillen scherper uit te laten komen werd de

onderzoeksperiode 1870-2000 verdeeld in drie deelperioden; A, 1870-1920; B, 1920-1970 en C, 1970-2000.

Uitkomsten van het onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat binnen de mogelijkheden om bezwaren in te dienen, bij de

‘oprichting’, de ‘uitbreiding’ en het ‘in bedrijf hebben’, tegen de 82 onderzochte locaties in totaal 350 bezwaren

werden ingediend. De belangrijkste reden om bezwaar aan te tekenen was in periode A vooral stankhinder. Ook de

daarmee vaak gepaard gaande overlast van ongedierte werd toen als hinderlijk ervaren. Stofhinder bleek in periodes

B en C in toenemende mate als een probleem te zijn beschouwd. Daarnaast bleek dat geluidshinder en

oppervlaktewaterverontreiniging in de eerste perioden minder als een probleem werden ervaren.

Bodemverontreiniging kwam vooral in de laatste periode C naar voren. Waren het in periode A de lagere

maatschappelijke groepen die bezwaar maakten, in periode B maar ook in periode C verschoof dit naar de

maatschappelijke midden-groepen. Opvallend is verder dat de hogere sociale groeperingen relatief minder bezwaren

indienden. Van de 82 geselecteerde bedrijven werden er 40 geconfronteerd met bezwaren. De meest bezwaren waren

gericht op het beter naleven van voorwaarden van de vergunning. De uitkomsten laten zien dat 92% van de

ondernemers zich in de onderzoeksperiode loyaal aan de overheid opstelde. Zeven procent van hen werkte echter

beperkt mee. Zij waren slechts onder druk van het bevoegde gezag, zoals met dwangsommen, bereid aan de wensen

van de overheid te voldoen. Ruwe schattingen op basis van de drie toetsingsinstrumenten laten zien dat qua

geurhinder door de geselecteerde bedrijvigheid ongeveer 6 keer zoveel, qua stofhinder 1.8 keer en qua geluidshinder

4.6 keer leefomgevinghinder zou zijn veroorzaakt. Dit betekent dat in relatie tot de totale locale bedrijvigheid van

Harlingen de geselecteerde bedrijvigheid 50% meer geurhinder, 8% meer stofhinder en 18% meer geluidshinder zou

hebben veroorzaakt.

Vergelijking van de mogelijke (veronderstelde) met de beleefde (ervaren) leefomgevinghinder
Aan de hand van berekeningen kon worden aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de gemeten of in

dit onderzoek de ‘ veronderstelde’ en de op grond van bezwaren ‘ervaren’ leefomgevinghinder. Dit betekent dat

er niet alleen bezwaren werden ingediend maar dat er ook daadwerkelijk leefomgevinghinder is veroorzaakt.

Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder leerde dat in periode A, 1870-1920, pas

in uiterste noodzaak bezwaar werd aan-getekend tegen leefomgevinghinder. Bedrijven die leefomgevinghinder

zoals stankhinder, veroorzaakten, werden in die periode door de overheid geleidelijk aan buiten de stad geplaatst.

Blijvende leefomgevinghinder als bodemverontreiniging had geen aandacht. In periode B, 1920-1970, bleef

leefomgevinghinder nog steeds beperkt tot stankhinder, uitstoot van chemische stoffen of roet en soms

oppervlaktewatervervuiling. Er werd meer bezwaar aangetekend, terwijl de overheid slagvaardiger optrad. De

ondernemers moesten wennen aan de nieuwe overheid en stelden zich grimmiger op, omdat hun bevoorrechte

positie verdween. Door de toenemende complexiteit van de bedrijvigheid, kwamen veel gemeentelijke diensten

kennis tekort. Deze tekortkoming werd gecompenseerd door inschakeling van rijksdiensten en later door

instanties als de provincie en de waterschappen. De afstand van ondernemers tot de locale overheid werd

hierdoor nog groter. In periode C, 1970-2000, werd de opvatting over leefomgevinghinder maatschappelijk

breder gedragen dan daarvoor. Omdat de bedrijvigheid zich meer op de industrieterreinen vestigde, werd minder

bezwaar aangetekend. De overheid intensiveerde haar toezicht op leefomgevinghinder. De leefomgeving-hinder

werd daardoor in toenemende mate gebonden aan regelgeving. De overheid kreeg daar-door meer kennis en

machtsmiddelen om op te tre-den tegen tekortkomingen. De verdere professiona-lisering had tot gevolg dat de
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bedrijven de aan hen opgelegde maatregelen, zoals onder andere intrekking van de vergunning en het gebruik

van dwangsommen, etc, gingen beschouwen als ‘normale’ bedrijfsfactoren.

Evaluatie van het onderzoek
Op basis van de verzamelde gegevens kon in dit onderzoek een generieke meetmethode voor het bepalen van

leefomgevinghinder worden ontwikkeld. Evaluatie toonde aan dat het mogelijk is aan de hand van hedendaagse

criteria met de ontwikkelde methodiek een goed overzicht te krijgen is van potentiële leefomgevinghinder in het

verleden en deze te vergelijken met de door de toenmalige bewoners waargenomen hinder.
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Summary

Aim of the research

The aim of the research was to develop a method of measurement, whereby a clear view could be obtained

about the way people experienced and felt about the impact of the local industry, their own community and the

way they responded to the environmental impact of the industry. Letters of appeal and objection notices were

the foundation for this research. The research limited itself to the period 1870-2000, taking into account the

change in society and the development of local industry.

Study Area

The difference between the expected and the actual way the inhabitants experienced their own environment together

with the influence of the government formed the objects for this research. Because it was not possible to make a

countrywide research, a Frisian harbour-town Harlingen, was chosen. At a local level research was started to

investigate whether there were any signs visible concerning the relationship between the local community and their

local industrial environment. Earlier studies have shown that people living in towns with industrial sites nearby

experienced much more inconvenience than people from the country-side. Because there were no direct research

details available regarding our chosen period of time, we had to look for some alternative sources. Using the same

method as Verbruggen in 2000, who had made a similar research in Gent (B), it was decided to gather information

about the permits and licenses granted to the different industrial companies.

Permits and Licenses as a source of information

In the beginning of the 19 century, companies were compelled to apply for a permit or license before they were able

to start their company. The companies were confronted not only with the necessary permits to establish their

company but also with the regulations and permits necessary concerning any expansion at a later stage of the

company. Because the local authority enforced these regulations it became possible for the general public to make an

appeal or an objection against any new expansion that had been applied for by a company. After analysing and

classifying these objections and appeals into types of companies, types of work, size of the company and the dates on

the forms, a general pattern emerged showing the public’s objections. Many of the public’s objection forms have

been archived together with the permits and licenses, therefore a reliable resource has become available. This

research project did not only look at the public objections but also looked at the role and the influence of the

government.

The development of Harlingen
Because the research had to show the influence of industry against the living environment, a town with both of these

elements was necessary. The town of Harlingen was chosen for this research because of its large industrial area and

because of its large and densely populated housing areas. To enable the researches achieve a true image of Harlingen,

the information about the towns development was gathered using different points of view. Because industry and

commerce has a central role in this research attention detail was given to the social / economical development of the

town. From the 17
th
 century until the beginning of the 20

th
 century Harlingen had become an important industrial and

harbour town. After Amsterdam and Rotterdam becoming the third most important harbour town in the Netherlands.

In the 19
th
 century, Harlingen became the largest butter exporter in the Netherlands. In the 1920´s and 1930´s

economical disaster hit the town. Traditional companies like the tile and pottery works, the salt works, sawmills, rope

and rigging manufactures and even the sail makers all left or stopped production. They did so because of the location

of Harlingen, the infrastructure to the rest of the Netherlands was insufficient as was the water depth of the

Waddenzee and of the harbour. Another factor was that the relatively small amount of industry in the north of the

Netherlands warranted not enough trade. Some new companies took the place of the old ones, these companies

needed a harbour for bulk transport such as the timber merchant, hide importers and the meat exporters. Because

these companies were dependant on ships for transport they all located as close as possible to the harbour. This was

in general on the south-west side of the town where in the 19
th
 century access had been created into the town after

demolishing parts of towns’ perimeter wall and by filling in some of the towns moats. The economic crisis that

occurred after the Wall Street crash in 1929 had a direct effect on the companies in Harlingen. They were forced

financially to operate at a minimum level which continued until after the end of the Second World War.

After the end of the Second World War, Harlingen became more prosperous and with aid from the government the

fishing fleet and the accompanying industries created a positive environment encouraging new companies to invest in

Harlingen. Another very important aspect for Harlingen was the completion of the Afsluitdijk in 1932. This gave

Harlingen direct access to the south and it became the only sea harbour in Fryslân. The increase in the fishing

industry created work in other sectors as well. Shipbuilders were necessary for the growing fleet.

The gradual growth in wealth in Harlingen created different opportunities in other sectors of business, tourism,

hotels, restaurants and shops all profited from the growth creating many new jobs. The history of Harlingen was
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also promoted by the local town council in the 1980´s and with its sea going vessels (Bruine Vaart) in port, the

sea harbour became famous and also became host to many seafarers, creating even more work. In 2004 the

‘New fishing harbour’ on the inland side was enlarged in the north-easterly direction.

Research model

Using the objections and appeals that had been registered in Harlingen a research model was developed to enable the

analyse’s of the influence of commerce and industry on the local community. A quick scan research revealed that it

was of no importance to research the companies themselves, since was no housing area on the industrial sites and

companies were certainly not going complain about themselves. To select the companies for this study three

instruments were used. These instruments were chosen such that they cover almost all the possible local nuisance.

The first instrument evaluates the air pollution, material and waste chemical substances, volume and noise nuisance.

The second instrument is the so-called UBI-model (in English the Universal Company Category model). In the

Netherlands this model is used by companies to estimate the risk for soil pollution. A third model is used to evaluate

the pollution for surface water.

Using these instruments a selection was made from the total of Harlingen’s industry, and put into five different

categories. Of the 113 companies that emerged, 82 industrial companies were selected. To be able to evaluate the

environmental consequences of the industrial period from 1870 until 2000, the choice was made to evaluate using

today’s modern criteria. These criteria proved to give a more detailed and objective result than by collecting and

evaluating the old data. To differentiate between different periods of time and therefore create a more detailed result,

three time periods were examined, 1870–1920, 1920–1970 and 1970–2000.

Results from the Research.
The results show that 350 objections were lodged against the 82 companies. These objections were divided into

different categories, the most important of which were new factories, factory expansion and a general aversion to the

factory. During the period 1870 – 1920 the most complaints regarded stench from the factories and the resulting

vermin infestation. During the periods from 1921 until 2000 chemical and waste material were generating more and

more complaints. In the period from 1870 –1920 sound and noise nuisance together with surface water pollution was

hardly mentioned.

The results also showed a distinction in social groups between the early period whereby the lower classes complained

more but in later years it was the turn of the middle class to complain. Only a few complaints were ever received

from the higher class community. From the 82 companies, 40 were confronted with these complaints, most of the

complaints were related to the neglecting or non compliance regarding the permit or license regulations. The research

shows that 93% of the companies that received a complaint via the local government took action to solve the pro-

blem, 7% needed a little stronger persuasion in the form of large fines if within a set period no action had been taken

to comply with the governments regulations.

Initial results show that air pollution (stench) caused 6 times more complaints, pollution regarding dust and waste1.8

times and noise nuisance 4.6 times. Translating these figures into the number of industrial companies in Harlingen it

becomes evident that in total 50% of the companies caused some form of air pollution (stench), 8% dust and waste

and 18% noise nuisance.

Comparison between the actual facts and the perception of the inhabitants
Results show that there is a direct relationship between the presumed outcomes in this research and the complaints

that had been lodged. The conclusion that could be drawn from this was that not only was there written evidence that

the public complained about different kinds of nuisance but the results prove that there was definitely environmental

nuisance.

Between the 1870’s and 1920’s companies were only confronted with complaints from the public as a last resort.

Companies that caused air pollution (stench) were systematically moved away from any housing community. Soil

pollution played no role in this period. Between 1920 and 1970 the main complaints were regarding stench, soot

from chimneys and chemical discharge, onto surface water. There were many more complaints submitted in this

period. As a result the government became more efficient in her controlling and enforcement. Moreover as a result of

the actions from the government companies were forced to comply with the new rules and regulations and therefore

lost some of their autonomy.

Companies were developing new products and therefore new and complex methods of production. This resulted in a

lack of knowledge of the local authorities controlling services. This was compensated by the government introducing

their own testing and monitoring services, which was later transferred to the provincial and water authorities. The

distance between the companies and the different controlling services became even greater. In the period from 1971

to 2000 society had a strong and powerful opinion regarding all kinds of pollution. With all its rules and regulations

the government created an environment for the industries which encouraged them to move to large industrial sites

that were located as far as possible away from any housing sites. This resulted in a decrease of com-plaints and

objections from the general public. The government invested heavily in departments of inspection, gathering
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knowledge and information which enabled new legislation to be made and therefore enforcing the rules and

regulations. This professional organisation created such an impact within the companies because of its powers to fine

and revoke licenses that companies started to incorporate the environmental issues and regulations into their

companies’ policies.

Evaluation of the research

Base on the collected data, it became evident that a generic method of measurement could be developed and applied

to enable research into the environmental nuisance and perception. Evaluation has shown that it is possible using

today’s measuring methods and current criteria, suspected areas of pollution and therefore public nuisance to

compare with the observations and complaints that were made regarding the pollution many years ago.
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Bijlage 1

Overzichtskaarten van Harlingen

1. Kaart van 1889

2. Kaart van 1938

3. Kaart van 2000
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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



225

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.
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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.
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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.
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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
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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].



273

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.



290

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



308



309

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.



321

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.
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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



349

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 
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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 
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Bijlage 6

Toelichting op bij het onderzoek

gebruikte archiefbronnen
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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



359

• 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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