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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Dit bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Bloemakkers bevat het 
juridisch-planologische kader voor de uitbreiding van het bedrijventerrein 
Bloemakkers in Gieten. Daarnaast omvat het plangebied van dit bestem-
mingsplan een deel van het bestaande bedrijventerrein Bloemakkers. Met 
het nieuwe bestemmingsplan wordt voor het hele westelijke deel van het 
bedrijventerrein een eenduidige en actuele planologische regeling van toe-
passing.  
 
Aanleiding voor dit bestemmingsplan vormt de behoefte aan uitbreiding van 
het bedrijventerrein Bloemakkers. In de Strategische toekomstvisie op Gie-
ten tot 2015 (Gieten begrepen, 2003) is deze behoefte reeds onderkend en 
is, om te kunnen voorzien in deze behoefte, de uitbreiding van het bedrij-
venterrein door de gemeenteraad vastgelegd. Binnen de geldende be-
stemmingsplannen voor het gebied waarop deze uitbreiding betrekking 
heeft is het uitoefenen van bedrijvigheid echter niet mogelijk, zodat een 
herziening van deze plannen noodzakelijk is.  

1.   2.  Het plangebied en de vigerende bestemmingsplannen 

In figuur 1 is de begrenzing van het plangebied weergegeven. Tot het van 
kracht worden van dit nieuwe bestemmingsplan vigeren de onderstaande 
plannen voor het gebied: 
• Bestemmingsplan Bloemakkers (1988); 
• Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers (1996); 
• Bestemmingsplan Buitengebied (van de voormalige gemeente Gieten, 

1994); 
• Bestemmingsplan Gieten - Reconstructie N34 (2005) 
 
De westelijke en noordelijke grens van het plangebied overlappen voor een 
deel het Bestemmingsplan Gieten - Reconstructie N34. Aan de noordzijde 
van het bedrijventerrein is een rotonde gerealiseerd die een nieuwe aan-
sluiting van de Oelenboom op de N34 mogelijk maakt.  
Aan de oostzijde grenst het plangebied aan het bestaande deel van het 
bedrijventerrein Bloemakkers. De agrarische cultuurgrond en het bos aan 
de zuidoostzijde van Bloemakkers zijn ook binnen de plangrens opgeno-
men. De agrarische gronden kunnen via een wijzigingsbevoegdheid in de 
toekomst mogelijk worden aangewend voor een uitbreiding van het bedrij-
venterrein.  
 
De gronden in het plangebied hebben in de vigerende bestemmingsplan-
nen de bestemming agrarisch gebied, bedrijventerrein (voor zover het be-
staande deel van het bedrijventerrein), bos- en groenvoorzieningen of ma-
nege / manifestatieterrein. Deze bestemmingen zijn in het verleden ook be-
nut.  
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Figuur 1. Ligging en begrenzing van het plangebied 

1.   3. Aard van het plan 

Dit bestemmingsplan is deels conserverend van aard (het centrale deel van 
het bestaande bedrijventerrein) en deels ontwikkelingsgericht (het noord-
westelijke deel). De bestaande bedrijven met - in voorkomende gevallen - 
de bijbehorende bedrijfswoningen zijn conform het huidige gebruik (op-
nieuw) bestemd. Het zuidoostelijke deel van het bedrijventerrein is bestemd 
als Agrarische Cultuurgrond. In dit gebied geldt een wijzigingsbevoegdheid 
die het mogelijk maakt het bedrijventerrein in de toekomst in deze richting 
uit te breiden. Daarnaast zijn er in een aantal bestemmingen ontheffings- 
en wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Deze bieden de mogelijkheid op 
actuele ontwikkelingen en individuele wensen van ondernemers in te spe-
len.  
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1.   4. Leeswijzer 

Het bestemmingsplan wordt in de volgende hoofdstukken gemotiveerd en 
toegelicht. Hoofdstuk 2 bevat allereerst een beschrijving van het relevante 
beleidskader waarmee bij het opstellen van het bestemmingsplan rekening 
is gehouden. Daarna geeft hoofdstuk 3 de uitgangspunten voor het plan. In 
hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde omgevingstoetsen 
(op het gebied van onder meer het water, de archeologie, de ecologie en 
de luchtkwaliteit) besproken. Hoofdstuk 5 geeft de planbeschrijving, ter toe-
lichting op de ruimtelijke verbeelding van het plan en de planregels. In 
hoofdstuk 6 volgt de verantwoording van de economische en maatschap-
pelijke uitvoerbaarheid van het plan. Hoofdstuk 7 tot slot geeft de resultaten 
weer van de Inspraak en het Overleg over het voorontwerp van het be-
stemmingsplan.  
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2. BELEIDSKADER 

2.   1. Rijksbeleid 

De Nota Ruimte (2006) bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland tot 2020, met een doorkijk naar 2030.  
 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de ver-
schillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak in Nederland. Meer 
specifiek richt het beleid zich op vier algemene doelen:  
 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
 borging van de veiligheid (tegen water en risicovolle activiteiten).  
 
Twee begrippen staan centraal in de Nota Ruimte: Basiskwaliteit en natio-
nale Ruimtelijke Hoofdstructuur.  
De nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur bestaat uit de belangrijkste gebie-
den in Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en verstedelij-
king, water, natuur en landschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld de main-
ports Schiphol en Rotterdam, de nationale stedelijke netwerken maar ook 
de ecologische hoofdstructuur en de nationale landschappen. Gieten maakt 
geen onderdeel uit van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur.  
 
Voor de gebieden die geen onderdeel vormen van de nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur is het beleid gericht op het waarborgen en zo mogelijk ver-
groten van de basiskwaliteit. De eerste verantwoordelijkheid voor deze ba-
siskwaliteit ligt bij de provincie. De Nota Ruimte geeft op een aantal punten 
zelf invulling aan het criterium basiskwaliteit (van dorpen). Allereerst geldt 
als basiskwaliteit dat in (alle) dorpen nieuwe woningbouw mogelijk is, ten 
minste om te kunnen voorzien in de eigen behoefte. Ook de vestiging van 
nieuwe, lokaal georiënteerde bedrijvigheid is mogelijk. Daarbij geldt wel als 
voorbehoud dat wonen en werken in regionaal verband wordt afgestemd. 
Bovendien geldt het principe van bundeling: uitbreidingen dienen plaats te 
vinden in of aansluitend aan bestaand bebouwd gebied.  
Op meer procesmatig gebied geldt de watertoets als onderdeel van de ba-
siskwaliteit. Dit geldt tevens voor het voldoen aan de diverse Europese 
Richtlijnen. 

2.   2. Provinciaal beleid 

Het omgevingsbeleid voor de provincie Drenthe is verwoord in het Tweede 
Provinciaal Omgevingsplan Drenthe (POP II), door Provinciale Staten vast-
gesteld in juli 2004. Dit plan omvat een integrale en samenhangende visie 
op de (ruimtelijke) ontwikkeling van de fysieke leefomgeving waarin alle 
sectorale beleidslijnen met elkaar in verband zijn gebracht.  
 
Algemeen uitgangspunt voor de gewenste ontwikkeling van de Drentse 
dorpen (en steden) is het bundelingsbeleid voor wonen, werken en voor-
zieningen. Doel van dit beleid is het duidelijke contrast tussen de verstede-
lijkte gebieden en het aaneengesloten platteland te bewaren.  
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Hiertoe zijn op de functiekaart van het POP II contourlijnen rondom de ker-
nen aangegeven waarbinnen de uitbreiding van de bebouwing dient plaats 
te vinden. Het plangebied van dit bestemmingsplan - en daarmee de uit-
breiding van het bedrijventerrein - valt binnen de contour rondom de kern 
Gieten (figuur 2).  

Figuur 2. Fragment functiekaart POP II 

 
Algemene grondslag voor het Drentse omgevingsbeleid is de landschappe-
lijke en ruimtelijke kwaliteitsbenadering. Dit houdt concreet in dat bij ruimte-
lijke ontwikkelingen de begrippen toekomstwaarde (zoals duurzaamheid 
van materiaalgebruik), belevingswaarde (appelleren aan identiteit, beeld-
kwaliteit) en gebruikswaarde (mate waaraan iets voldoet aan de eisen die 
voortvloeien uit het gebruiksdoel) gehanteerd worden.  
 
De kernen in de provincie zijn ingedeeld in categorieën op basis van om-
vang, het aanwezige voorzieningenniveau, de verzorgingsfunctie voor het 
omliggend gebied, de spreiding en de bereikbaarheid. Gieten is in dit kader 
aangemerkt als ‘hoofdkern’. In deze hoofdkernen bestaat ruimte voor de 
ontwikkeling van (kleinschalige en lokale) bedrijvigheid waarbij als voor-
waarde geldt dat ontwikkelingen ruimtelijk goed moeten worden ingepast, 
zonder belangrijke omgevingswaarden aan te tasten.  
 
Als inrichtingseis geeft het POP II aan dat bedrijventerreinen geen storende 
elementen in het landschap mogen vormen. Een goede landschappelijke 
inpassing moet dus het uitgangspunt bij de ontwikkeling zijn. 
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Volgens het POP II kunnen de volgende factoren bijdragen aan goede in-
passing / planvorming: 
• het gebruik van patronen en structuren van de omgeving door waarde-

volle terreingegevens te benutten, zoals bijvoorbeeld beplanting, hout-
wallen en nat-droog overgangen; 

• aansluiten bij stedenbouwkundige structuurkenmerken van de oor-
spronkelijke nederzetting. Dit speelt met name in de cultuurhistorisch 
waardevolle nederzettingen. 
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Figuur 3. Fragment Strategische Toekomstvisie Gieten 
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De kern van Gieten is in het POP II aangemerkt als een cultuurhistorisch 
waardevolle nederzetting. Dit vanwege de nog gave karakteristiek als histo-
risch esdorp. 
 
Ook het aspect water vormt één van de grondslagen van het POP-beleid. 
Het water heeft een sturende rol bij de ontwikkelingsmogelijkheden van 
kernen. In elk ruimtelijk plan dient een waterparagraaf te worden opgeno-
men waarin onder meer de effecten van het plan op de waterhuishouding 
worden aangegeven en verslag wordt gedaan van het overleg met de be-
trokken waterbeheerder. 

2.   3. Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk beleid omtrent de ontwikkeling van bedrijvigheid in de 
gemeente en in Gieten in het bijzonder is neergelegd in het Economisch 
beleidsplan Aa en Hunze (2005) en in de Strategische toekomstvisie op 
Gieten tot ± 2015 (2003). Bij de beeldkwaliteit van het bestemmingsplan is 
tevens de gemeentelijke Welstandsnota van belang.  

2.3.1. 

In het Economisch beleidsplan Aa en Hunze is aangegeven dat ruimte voor 
bestaande en nieuwe bedrijvigheid fundamenteel is voor de vitaliteit van de 
gemeente. Concurrentie met Assen en Veendam, waar het gaat om de 
vestiging van nieuwe grootschalige productiebedrijven, wordt echter niet 
nagestreefd. Speerpunt is de kleinschaligheid en ontwikkelingsmogelijkhe-
den voor lokaal en lokaal-gebonden bedrijvigheid in een ‘groene’ omgeving 
te stimuleren. Voor Gieten geldt dat de aanleg van een landschappelijk 
goed ingepast bedrijventerrein, met bij het gebied passende bebouwing, bij 
de entree van het dorp de centrumfunctie van het dorp kan versterken. 
Daarbij wordt aangegeven dat het bestaande bedrijventerrein Bloemakkers, 
met de uitbreiding van het bedrijventerrein, een nieuwe ontsluiting krijgt.  

Economisch Beleidsplan 

2.3.2. 

Deze conceptnota is in 2008 opgesteld/opgestart en bedoeld om de in het 
Economisch Beleidsplan (2005) gekozen koers te evalueren. Voor Gieten 
wordt vermeld dat de realisatie van nieuwe kavels op Bloemakkers wordt 
voorbereid. Voor de uitbreiding wordt de periode eind 2008/begin 2009 ge-
noemd.  

Strategische Koersnota “Een koers voor een krachtige economie” 

 
Ook wordt een meerjarenperspectief aangegeven in de Koersnota. In dat 
perspectief worden enkele speerpunten voor de periode tot 2010 genoemd, 
namelijk: 
• versterken van het eigen bedrijfsleven; 
• stimuleren van zelfstandig ondernemerschap; 
• stimulering van de werkgelegenheid; 
• leefbaarheid. 
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Versterken van het eigen bedrijfsleven en de stimulering van de werkgele-
genheid zijn uitgewerkt in het thema “ruimte voor bedrijven”. Daaruit blijkt 
dat de uitbreiding van Bloemakkers gewenst is. Het gaat daarbij hoofdzake-
lijk om nieuwe ruimte voor middelgrote bedrijven.  

2.3.3. 

In de Strategische Toekomstvisie op Gieten tot 2015 is aan de uitgangs-
punten van het Economisch Beleidsplan toegevoegd dat het noodzakelijk is 
om voldoende areaal bedrijventerrein voorhanden te hebben om nieuwe 
bedrijven een goede vestigingsplaats te kunnen bieden. Alleen dan kunnen 
verschillende typen bedrijventerrein ontstaan. Het voordeel hiervan is dat 
voor verschillende type bedrijven de meest geschikte locatie kan worden 
ontwikkeld. Het is belangrijk flexibel met verschillende aanvragen om te 
kunnen gaan. 

Strategische Toekomstvisie 

 
De centrale ligging van Gieten in de regio en de nieuwe aansluiting van 
Gieten op de N34 biedt een unieke mogelijkheid aan de oostzijde van deze 
weg een bedrijventerrein te ontwikkelen dat goed landschappelijk is in te 
passen. In de Strategische Toekomstvisie zijn deze gronden daarom ook 
gereserveerd als uitbreiding van het bedrijventerrein Bloemakkers (zie fi-
guur 3). 

2.3.4. 

Het Rijk heeft risiconormen gesteld aan externe veiligheid. De wet- en re-
gelgeving laat echter ook nog ruimte om eigen veiligheidsambities te formu-
leren. De gemeente Aa en Hunze heeft dit gedaan in de Visie Externe Vei-
ligheid 

Visie Externe Veiligheid gemeente Aa en Hunze  

1

 
). 

De visie geeft een afweging tussen de ambities enerzijds en de maat-
schappelijke kosten anderzijds. De gemeente streeft ernaar om zo veel 
mogelijk risico’s uit te sluiten, er wordt daarbij uitgegaan van een minimum-
veiligheidsniveau. Binnen die kaders heeft de gemeente eigen ambities ge-
formuleerd. 
 
Bij de ambities is uitgegaan van het bieden van ruimte voor ontwikkelingen, 
zonder dat er veiligheidsrisico’s optreden. Het wordt wenselijk geacht stu-
ring te geven aan de situering van bedrijven met een risicocontour en aan 
ruimtelijke ontwikkelingen bij risicobronnen.  
 
Vestiging van nieuwe inrichtingen die vallen onder het Besluit Externe Vei-
ligheid Inrichtingen (BEVI) in de gemeente Aa en Hunze, worden bij voor-
keur alleen op het bedrijventerrein toegestaan, onder de volgende voor-
waarden: 
a) de PR 10-6-contouren dienen binnen de eigen inrichtingsgrens te blij-

ven; 

                                                
1)  Gemeente Aa en Hunze, Visie Externe Veiligheid gemeente Aa en Hunze, Gieten, 

vastgesteld bij raadsbesluit 17 december 2008 
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b) het invloedsgebied voor het groepsrisico moet zoveel mogelijk binnen 
de grenzen van het industrieterrein blijven; 

c) de oriënterende waarde voor het groepsrisico mag niet worden over-
schreden. 

Doorvertaald naar het bestemmingsplan betekent dit dat BEVI inrichtingen 
alleen toelaatbaar zijn na wijziging van het bestemmingsplan ex art 11 
WRO (nu artikel 3.6.1. Wro), indien aan de genoemde voorwaarden wordt 
voldaan. 

2.3.5. 

De welstandsnota voor de gemeente Aa en Hunze is in 2004 vastgesteld. 
Een belangrijke peiler van de nota vormen de gebiedsgerichte welstands-
criteria. Deze geven welstandscriteria voor nieuw- en verbouw.  

Welstandsnota Gemeente Aa en Hunze  

Het beleid is daarbij vooral gericht op het respecteren van bestaande struc-
turen en het bestaande bebouwingsbeeld. 
 
Volgens de nota Welstandsbeleid Gemeente Aa en Hunze valt de Bloe-
makkers onder het deelgebied ‘Bedrijventerrein’. De welstandscriteria voor 
dit deelgebied geven randvoorwaarden voor het ontwerpen van bedrijfsge-
bouwen in relatie tot de omgeving. Daarbij wordt gestreefd naar een even-
wicht tussen variatie en samenhang.  
 
Individuele bedrijven hebben de behoefte om door middel van de architec-
tuur van het gebouw hun identiteit te tonen. Dit moet mogelijk zijn, maar het 
is ook van belang dat de Bloemakkers als geheel en zeker langs de N34 en 
de entree van Gieten een samenhangende en evenwichtige uitstraling 
krijgt.  
 
Voor ontwikkelingsprojecten op grotere schaal bevat de welstandsnota nog 
geen criteria. Dergelijke criteria kunnen immers niet worden opgesteld zon-
der dat hier een concreet stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt. 
Voor dergelijke projecten geldt dat de welstandsnota moet worden aange-
vuld met nieuwe criteria voor het betreffende gebied. Concreet betekent dit 
dat gelijk met de vaststellingsprocedure van het onderhavige bestem-
mingsplan óók de welstandsnota wordt aangevuld met nieuwe welstands-
criteria (zie ook 3.3.4).  

2.3.6. 

Dit bestemmingsplan biedt het planologische kader voor de reconstructie 
van de N34 (de verbinding tussen Zuidlaren, Annen, Gieten en Emmen) ter 
hoogte van Gieten. De aansluiting vanuit Gieten op deze weg is, vanuit 
verkeersveiligheidsoverwegingen en voor een betere doorstroming van de 
toenemende verkeersstromen, ongelijkvloers gemaakt. De aansluiting is 
circa 400 meter in zuidelijke richting opgeschoven. 

Bestemmingsplan Gieten - reconstructie N34 

 
Naast een vlottere doorstroming van het verkeer op de N34 is de recon-
structie eveneens van invloed op de verkeersstromen door Gieten.  
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Voor (de uitbreiding van) het bedrijventerrein Bloemakkers is van belang 
dat het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een rotonde ter hoogte 
van de Oelenboom: de zuidelijke aantakking op deze rotonde vormt de 
nieuwe ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein. Zie ook paragraaf 3.3.5.  
 
Door de aanleg van de rotonde en de nieuwe ontsluitingsweg op elkaar af 
te stemmen wordt voorzien in een goede afwikkeling van het vrachtverkeer. 
De nieuwe ontsluitingsweg is mogelijk gemaakt door middel van een vrij-
stellingsprocedure volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).  

2.   4. Conclusie beleidskader 

Aan de hand van de beschreven beleidsdocumenten kan geconcludeerd 
worden dat de uitbreiding van het bedrijventerrein Bloemakkers binnen de 
geldende beleidskaders gerealiseerd kan worden.  
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3. PLANUITGANGSPUNTEN  

Binnen de beleidskaders zoals beschreven in hoofdstuk 2 dient de uitbrei-
ding van Bloemakkers tot stand te komen. Dit hoofdstuk beschrijft de uit-
gangspunten die bij het opstellen van het bestemmingsplan gehanteerd 
zijn. Achtereenvolgens komen daarbij de volgende onderwerpen aan de 
orde: de uitbreidingsbehoefte, het profiel en de milieuzonering op het be-
drijventerrein, de stedenbouwkundige opzet en de beeldkwaliteit.  

3.   1. Gewenste ontwikkeling / uitbreidingsbehoefte 

De positie van Gieten in de regio en de economische ontwikkelingsmoge-
lijkheden zijn door de centrale ligging en de goede ontsluitingsmogelijkhe-
den erg gunstig. Door de toekomstige verdubbeling van de N33 tussen 
Veendam en Assen nemen de potenties van Gieten nog verder toe. Naast 
omgevingseisen (aantrekkelijk woon- en leefmilieu en de aanwezigheid van 
geschoolde arbeid) vormen locatie-eisen (goede bereikbaarheid en een re-
presentatieve groene setting) een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor 
bedrijven. De locatie Bloemakkers voldoet aan deze eisen. Met andere 
woorden, uitbreiding van het bedrijventerrein Bloemakkers biedt een unieke 
kans voor de (verdere) ontwikkeling van een bedrijventerrein bij de entree 
van Gieten.  
 
Momenteel is er nagenoeg geen bedrijventerrein meer beschikbaar in Gie-
ten. Van het bestemmingsplan bedrijventerrein Bloemakkers uit 1996 res-
teert nog 0,5 ha uit te geven grond. Uit aanvragen blijkt dat (dringend) be-
hoefte is aan uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Meerdere ma-
len heeft de gemeente ondernemers moeten teleurstellen. Met de voorge-
nomen uitbreiding van bedrijventerrein Bloemakkers kan de gemeente de 
komende jaren op dit punt weer vooruit.  
 
Algemeen uitgangspunt voor dit bestemmingsplan is om de bedrijven op het be-
drijventerrein Bloemakkers, met inachtneming van de stedenbouwkundige rand-
voorwaarden en de diverse omgevingsaspecten, optimale ontwikkelingsmogelijk-
heden te bieden en zo weinig mogelijk planologische, ruimtelijke en functionele be-
lemmeringen op te werpen voor de bestaande én de nieuw te vestigen bedrijven.  
 
De uitbreiding van het bedrijventerrein omvat feitelijk een oppervlakte van 
circa 5,5 ha. Met betrekking tot de uitgifteperiode van het plan wordt uitge-
gaan van een periode van 10 jaar. Indirect (via een wijzigingsbevoegdheid) 
is het mogelijk de agrarische gronden aan de zuidoostzijde van het terrein 
aan te wenden voor uitbreiding van het bedrijventerrein. Ten behoeve van 
de ontsluiting van deze uitbreiding is een wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men die het mogelijk maakt de bestemming ‘Bedrijventerrein’ te veranderen 
in ‘Verkeersdoeleinden’. Bij de uitwerking hiervan moet sprake zijn van een 
sluitende exploitatie.  
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3.   2. Profiel en milieuzonering 

Bij Bloemakkers gaat het voornamelijk om bestaand bedrijventerrein, er is 
echter ook mogelijkheid voor uitbreiding. Beide worden hierna besproken.  

3.2.1. 

Aan het bestaande deel van het bedrijventerrein Bloemakkers - dat centraal 
in het plangebied ligt - kan het label ‘algemeen bedrijventerrein’ worden 
gehangen. Er is, met andere woorden, een grote verscheidenheid van ty-
pen bedrijven aanwezig, zoals:  

Bestaand bedrijventerrein 

• bedrijven in de lichte industrie; 
• bouw- en installatiebedrijven; 
• handel- en reparatiebedrijven; 
• transport-, opslag- en communicatiebedrijven (twee grote transportbe-

drijven); 
• dienstverlenende bedrijven; 
• overheidsbedrijven (bijvoorbeeld de brandweerkazerne). 
 
Op dit bestaande deel van het bedrijventerrein zijn - in het gebied dat rela-
tief dicht bij de woonwijk Duurschen ligt - in het verleden veel bedrijfswo-
ningen bij de bedrijven geplaatst.  
 
Het bestaande bedrijventerrein is een algemeen bedrijventerrein met vor-
men van bedrijvigheid uit de milieucategorieën 1, 2 en 3 van de Basiszone-
ringslijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, 2007). In 
deze lijst zijn bedrijven gecategoriseerd op hun milieueffecten. Het plan is 
beoordeeld op aspecten als geluidhinder, stof, gevaar, geurhinder en ook 
op de verkeersaantrekkende werking van bedrijven. Op basis van de score 
op de verschillende aspecten deelt de bedrijvenlijst de bedrijven in een ca-
tegorie in met daarbij een (minimale) richtlijnafstand ten opzichte van mili-
eugevoelige objecten, zoals een woongebied. De richtlijnafstanden zijn als 
volgt: 
• categorie 1: 10 meter; 
• categorie 2: 30 meter; 
• categorie 3.1: 50 meter; 
• categorie 3.2: 100 meter. 
 
De afstand van het zuidelijke deel van het bestaande bedrijventerrein (Nij-
kamp en het oostelijke deel van de Hoevenkamp) tot de dichtstbijzijnde 
woonbebouwing (de woonwijk Duurschen) is circa 50 meter. Met het oog 
op de nabijheid van deze woonbebouwing, is het wenselijk dat op dit deel 
van het bedrijventerrein een beperking van de milieubelasting plaatsvindt. 
Uitgangspunt is om in deze zone daarom uitsluitend bedrijvigheid uit de ca-
tegorieën 1 en 2 toe te staan. Bestaande bedrijven die in een zwaardere 
milieucategorie vallen, worden specifiek aangeduid.  
 



blz 14 030102.01    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    Bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Bloemakkers 
 Status: Vastgesteld / 25-11-09 

Overigens moeten de afstandscriteria uit de Basiszoneringslijst niet té ab-
soluut worden opgevat: de mate van eventuele milieuhinder hangt ook sa-
men met milieubeperkende maatregelen die in de bedrijven zelf zijn of kun-
nen word en genomen. Daarnaast gaat de zoneringslijst uit van een rustige 
woonwijk als omgevingstype. Afwijkende omgevingstypen - bijvoorbeeld 
een woonwijk waarin reeds sprake is van andere bedrijvigheid dan wel - 
met hun eigen milieukwaliteiten en gevoeligheden kunnen leiden tot andere 
gewenste afstanden.  

3.2.2. 

Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein – direct ten noordwesten van 
het bestaande deel - geldt als basisprofiel een bedrijventerrein dat uitgaat 
van algemene vormen van bedrijvigheid uit milieucategorie 1, 2 en 3 van de 
Basiszoneringslijst. Hiermee wordt aangesloten bij de regeling op het be-
staande deel van het bedrijventerrein.  

Uitbreiding bedrijventerrein 

De ruime afstand tot woonbebouwing vanaf dit westelijke deel van het be-
drijventerrein, maakt dat in dit gebied de vestiging van bedrijven uit catego-
rie 3 aanvaardbaar is.  
 
Nieuw garagebedrijf 
Aan de noordzijde in het plangebied, naast de nieuwe rotonde aan de Oe-
lenboom, is de vestiging van een garagebedrijf met een benzinepomp en 
showroom voorzien. Het gaat hierbij om een bedrijf dat zoekt naar moge-
lijkheden tot verplaatsing uit het centrum van Gieten. Op de huidige locatie 
aan de Stationsstraat vormt het bedrijf een knelpunt, zowel vanuit beleids-
matig oogpunt als vanuit milieuoogpunt. Bij de garage met showroom wordt 
op de huidige locatie bijvoorbeeld ook LPG verkocht. Omdat het LPG-
tankstation op de huidige locatie ongewenst is, in verband met externe vei-
ligheidszones, is voorgesteld het tankstation te verplaatsen naar een loca-
tie in het plangebied.  
De gemeente heeft de intentie uitgesproken dat onder voorwaarden mede-
werking kan worden verleend aan een verplaatsing van het bedrijf naar be-
drijventerrein Bloemakkers. Op de voorgenomen locatie wordt daarom de 
garage met showroom en het tankstation (exclusief LPG) door middel van 
een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. De realisatie van een ver-
kooppunt van LPG, met bijbehorende voorzieningen, is op grond van het 
gemeentelijk beleid inzake externe veiligheid (zie paragraaf) 2.3.4) en de 
huidige (wettelijke) veiligheidszones (zie paragraaf 4.6) op het genoemde 
perceel niet mogelijk.  
 
Horecafunctie 
Naast een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een verkooppunt van 
motorbrandstoffen, is het mogelijk om via een wijziging bij de entree van 
het bedrijventerrein een horecafunctie toe te staan. De wijzigingsbevoegd-
heid is opgenomen naar aanleiding van een intentieverklaring met betrek-
king tot het onder voorwaarden naar bedrijventerrein Bloemakkers ver-
plaatsen van de voormalige discotheek C’est Bon, een discotheek die in 
het centrum van Gieten was gevestigd.  
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Omdat er in dit opzicht tot nu toe nog geen concrete plannen bestaan (en 
de intentieverklaring inmiddels is vervallen), is deze mogelijkheid via een 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen. Er moet bij 
een eventuele uitwerking van de plannen rekening worden gehouden met 
een aantal voorwaarden.  
 
Een horecafunctie, zoals een restaurant, heeft continu een grote verkeers-
aantrekkende werking. Om zo veel mogelijk overlast voor omwonenden te 
voorkomen, lijkt de ligging in de nabijheid van de N34 zich goed te lenen 
voor een eventuele horecafunctie. Niet alle soorten horeca wordt hier pas-
send geacht. Het realiseren van een ‘vermaaksfunctie’ - zoals een casino 
of fitnesscentrum - is uitgesloten. Een zalencentrum, een (weg)restaurant 
met eventueel een kleinschalige overnachtingsmogelijkheid en een klein-
schalig opgezette bar/discotheek behoren wel tot de mogelijkheden.  

3.2.3. 

Op het bestaande deel van het bedrijventerrein zijn bedrijfswoningen ge-
realiseerd. Bedrijfswoningen kunnen - als milieugevoelig object - beperkend 
zijn voor de (gangbare) bedrijfsvoering van bestaande of vestiging van 
nieuwe bedrijven. Aan de andere kant kan de aanwezigheid van bedrijfs-
woningen een toezichthoudende waarde en daarmee een positief effect op 
de sociale veiligheid van een bedrijventerrein hebben. De toezichthouden-
de waarde neemt echter af naarmate de omvang van de bedrijven toe-
neemt.  

Bedrijfswoningen 

Langs de N34 ligt een geluidszone, deze loopt ook deels over het bedrij-
venterrein Bloemakkers. Binnen die geluidszone kan, zonder ontheffingen, 
geen geluidsgevoelige bebouwing worden toegestaan. Bedrijfswoningen 
vallen onder de noemer geluidsgevoelige bebouwing.  
Daarnaast kan het wonen op een bedrijventerrein belemmerend werken 
voor de bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden van de reeds geves-
tigde bedrijven. Er is ingezet op de instandhouding en de uitbreiding van 
Bloemakkers. Om te voorkomen dat dit doel niet gehaald kan worden, wor-
den nieuwe bedrijfswoningen op het bedrijventerrein uitgesloten. Bestaan-
de (en geprojecteerde) bedrijfswoningen worden aangeduid.  

3.2.4. 

Hoewel detailhandel in het verleden en ook in de toekomst in principe niet 
is toegestaan op het bedrijventerrein, blijkt het toch gewenst voor een aan-
tal zaken een uitzondering te maken. Hier liggen zowel functionele als ruim-
telijke motieven aan ten grondslag.  

Detailhandel 

Voorkomen moet worden dat eventuele detailhandel op het bedrijventerrein 
een negatieve invloed heeft op het functioneren van het detailhandelscen-
trum aan de Stationsstraat. Daarom gaat het op het bedrijventerrein uitslui-
tend om volumineuze detailhandelsbedrijven die qua type verkoopproduct 
of benodigd oppervlak niet thuishoren in het centrum, zoals voorbeeld het 
tuincentrum. Verder wordt productiegebonden detailhandel, die onderge-
schikt is aan de hoofdfunctie, toegestaan.  
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Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat de bestaande volumineuze 
detailhandelszaken op het bedrijventerrein kunnen blijven bestaan. Be-
staande zaken hebben op de plankaart een aanduiding en zijn daarmee 
vastgelegd. Nieuwvestiging van volumineuze detailhandel is alleen mogelijk 
door middel van een ontheffing. Productiegebonden detailhandel bij bedrij-
ven is via een ontheffing mogelijk. 

3.   3. Stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit 

3.3.1. 

Het bedrijventerrein Bloemakkers, met daarlangs de N34, grenst aan het 
esdorpenlandschap. Een goede landschappelijke inpassing is daarom zeer 
belangrijk. Landschappelijke inpassing in de vorm van beplanting verzacht 
de overgang van de bebouwing naar het landschap. De bebouwing, die 
met name in het winterseizoen wanneer het blad aan de bomen ontbreekt, 
zichtbaar is, dient te voldoen aan de beeldkwaliteitseisen in bijlage 1. Dit 
geldt vooral in de zone langs de N34, die de entree van Gieten vormt.  

Stedenbouwkundige opzet 

 
Uitgangspunten voor een goede stedenbouwkundige en landschappelijke 
inpassing zijn: 
 een goede landschappelijke inpassing waarbij historische en land-

schappelijke structuren zo veel als mogelijk zichtbaar blijven;  
 de entree en de randen van het bedrijventerrein dienen een groene uit-

straling te krijgen als inpassing in het landschap, dit betekent dat langs 
de N34 een groene buffer moet komen en dichte bebouwingswanden 
langs de toegangswegen moeten worden voorkomen; 

 de gebouwen moeten zich naar de openbare ruimte ‘presenteren’, met 
een parkachtig voorterrein zonder opslag of parkeerplaatsen. 

 
De uitbreiding van het bedrijventerrein Bloemakkers is merendeels bedoeld 
voor kleinere bedrijven met een perceelsoppervlakte tot circa 5000 m2. 
Voor zeer grote ruimtegebruikers, zoals het bedrijf Schuitema op het ooste-
lijk deel van het bestaande bedrijventerrein (buiten het plangebied) – is in 
het plangebied uitdrukkelijk geen plaats. Het kan voorkomen dat bij be-
staande bedrijfspercelen (binnen het plangebied) de perceelsoppervlakte 
groter is dan de eerder genoemde oppervlakten. Deze bestaande situatie 
wordt door het bestemmingsplan niet beperkt.  
 
Voor de uitbreiding geldt een maximum bebouwingspercentage van 70% 
van het bouwperceel (met een ontheffing tot maximaal 80%), met dien ver-
stande dat het bebouwde oppervlak per bouwperceel maximaal 3.000 m2 
bedraagt. Voor de horecafunctie geldt bij wijziging een bebouwingspercen-
tage van 50%.  
 
Bijlage 2 geeft de stedenbouwkundige hoofdstructuur van het plangebied 
weer. Het ontwerp voor het bedrijventerrein Bloemakkers is gecombineerd 
met en afgestemd op het ontwerp voor het kruispunt van de verdiepte N34 
en de nieuwe entree van Gieten, zoals dit ook is opgenomen in het be-
stemmingsplan Gieten - Reconstructie N34.  
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3.3.2. 

Centraal uitgangspunt voor het ontwerp is een goede landschappelijke in-
passing en een goede fysieke en visuele relatie met de omgeving. Ter ver-
zachting van de overgang van het bedrijventerrein naar het omliggende es-
dorpenlandschap wordt langs de N34 een groene zone van 10 meter breed 
gerealiseerd. De beplanting daarin is voor een deel transparant, om vanaf 
het terrein zelf ook enige relatie met het omringende gebied te hebben. 

Landschappelijke inpassing  

 
De bestaande groenstructuren, gevormd door bomen en houtwallen, wor-
den waar mogelijk gehandhaafd. Dit geldt voor de houtwallen langs de wa-
tergang van Waterschap Hunze en Aa’s. 
De bospercelen en houtwallen langs de zuidgrens van het plangebied, die-
nen te allen tijde gehandhaafd te blijven. Dit bos is meer dan honderd jaar 
oud en is historische waardevol. Het bos bestaat voornamelijk uit eiken, 
met enkele, zo nu en dan groepjes, berken met een waardevolle onderbe-
groeiing. Deze houtwallen worden opgenomen op een gemeentelijke lijst 
met beschermde houtopstanden en monumentale bomen. Voor bomen die 
als beschermwaardig zijn aangemerkt, heeft het bestemmingsplan tot doel 
de houtopstanden en hun groeiplaatsen een maximale bescherming te ge-
ven. Aan de bestaande groenstructuren (donkergroen in bijlage 2) zijn 
nieuwe groenstructuren (lichter groen in bijlage 2) toegevoegd. De nieuwe 
groenstructuren zijn voornamelijk de aanvulling van de bomenstructuur van 
de entree, aan de Oelenboom (vanaf de rotonde) en de groene zone met 
gebiedseigen beplanting langs de N34. 
 
Het bedrijventerrein Bloemakkers is nu, onder de bomen door, goed zicht-
baar vanaf de N34. Daarbij zien passanten in één oogopslag veel gebou-
wen tezamen, wat een rommelige indruk geeft. Door tussen de bedrijven 
en de N34 een groene zone van ten minste 10 meter breed aan te leggen, 
wordt het bedrijventerrein ingebed in groen en ingepast in het omringende 
landschap.  
 
De groenstructuur aan de Oelenboom wordt vanaf de rotonde doorgezet, in 
aansluiting op de aanwezige laanbeplanting langs de rest van de Oelen-
boom. Langs de wegen op het bedrijventerrein worden grasstroken aange-
legd. Voor de leidingen van de nutsvoorzieningen wordt in één berm een 
strook van 2,0 meter gereserveerd. De rioleringen worden onder de wegen 
aangelegd. 
 
Parallel aan de N34 is een rooilijn aangegeven (zie bijlage 2). Plaatsing van 
de bedrijfsgebouwen in de aangegeven rooilijn (die is overgenomen op de 
ruimtelijke verbeelding van het plan) voorkomt het ontstaan van voorgebie-
den met opslag of stalling van goederen, zoals de huidige stalling van ca-
ravans. Hiermee wordt ook tijdens de winter zoveel mogelijk een rommelig 
beeld vanaf de N34 voorkomen. Overigens is ook in de planregels een 
specifieke regeling ten aanzien van stalling en opslag opgenomen. 
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Ten behoeve van de toekomstige uitbreiding van het bedrijf het perceel 
Vlaskamp 1 is een houtwal gekapt. Deze houtwal is gekapt conform de ver-
leende kapvergunning en wordt herplant op het zuidelijkste deel van de 
Bloemakkers, grenzend aan de bestaande houtwallen. 
 
Ook langs de toekomstige uitbreiding dient een afschermende groene zone 
gerealiseerd te worden. Het gaat dan om het agrarische perceel ten zuiden 
van het bedrijventerrein, waarop een wijzigingsbevoegdheid ligt die het 
mogelijk maakt het bedrijventerrein in deze richting uit te breiden. Bij de 
aanleg van een groene zone kan hierbij gebruik worden gemaakt van de 
bestaande beplantingsstructuur langs de N34. Aan beide zijden van de on-
verharde weg die hier langs de N34 loopt, is reeds een rij bomen aanwezig. 
In de voorwaarden bij de wijzigingsbevoegdheid zijn eisen ten aanzien van 
de landschappelijke inpassing opgenomen.  
 

 
Figuur 4. Figuur 4: Impressie entree Gieten  

3.3.3. 

De nieuwe entree van Gieten krijgt een open en groen karakter met aan de 
noordzijde een grasvlakte begrensd door de oude spoordijk en aan de 
zuidzijde een waterberging begrensd door bomen (zie figuur 4). 

Vormgeving entree Gieten 

 
Op het kruispunt van de N34 en de ontsluitingsweg van Gieten worden in 
het kader van de reconstructie van de N34 twee plateaus met beuken ont-
worpen. Deze markeren de entree tot het dorp. 
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De N34 heeft een besloten profiel met aan beide zijden groene bermen en 
eikenbomen (met ter hoogte van het bedrijventerrein aan de bedrijvenzijde 
een onderbeplanting). Ter plaatse van de nieuwe entree van Gieten wijkt 
het bomenscherm van eiken langs de N34 terug achter de nieuw aan te 
leggen waterberging, waarin de waterspiegel varieert. Het profiel van ei-
kenbomen aan weerszijden van de weg wordt verbreed en begeleidt zo de 
toegang naar en het zicht op het dorp. Vanwege het zicht op het dorp wordt 
niet op alle plaatsen onderbeplanting aangeplant. Aangezien de bedrijfs-
panden/horeca op deze locatie de eerste indruk van het dorp weergeven, is 
het van belang de bebouwing op deze locatie een dorps karakter met allure 
mee te geven. Dit betekent dat de bedrijfspanden/horeca in maat en schaal 
moeten passen bij het dorp. 

3.3.4. 

Ten behoeve van de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein Bloemakkers 
en met name de zone langs de N34, zijn aanvullende beeldkwaliteitseisen 
opgesteld die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze plantoelichting.  

Beeldkwaliteit 

Naast de welstandscriteria voor het gebied, die op grond van de gemeente-
lijke welstandsnota gelden, worden deze aanvullende eisen gesteld om een 
hoogwaardige architectonische kwaliteit, een goede uitstraling én land-
schappelijke overgang naar het omringende (buiten)gebied te waarborgen. 
De eisen worden ook opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota, deze 
wordt (in een apart besluit) op dit punt aangevuld. Bij de beeldkwaliteitsei-
sen zijn ook referentiebeelden opgenomen voor de architectuur van de be-
drijfsgebouwen én de groene inrichting van de openbare bermen en de 
voorterreinen van de bedrijven.  
 
De aanvullende beeldkwaliteitseisen zijn - zoals gezegd - vooral gericht op 
het realiseren van een goede beeldkwaliteit in de zone langs de N34. Daar-
toe gelden enerzijds (strikte) voorwaarden voor zowel de vormgeving van 
de bedrijfsgebouwen als voor de situering van deze gebouwen en de bijbe-
horende voorzieningen. De bouwvlakken op de bedrijfskavels in de zone 
langs de N34 zijn bijvoorbeeld voorzien van een gevelbouwgrens, zodat 
hier een gelijkmatige rooilijn ontstaat.  
Anderzijds dient er sprake te zijn van een goede uitstraling en een land-
schappelijke overgang naar het omringende (buiten)gebied. Dit wordt gere-
aliseerd door de aanleg van groen en water op het terrein in een parkachti-
ge structuur. De groene singel langs de N34 wordt minimaal 10 meter 
breed. Op deze manier ontstaat een groene afscherming van het bedrijven-
terrein.  
De inbreng van groen en water verhoogt de ruimtelijke kwaliteit. Het water 
fungeert daarnaast als waterberging. De bestaande bospercelen aan de 
zuidoostzijde van het plangebied vormen een buffer met de woonbebou-
wing van de woonwijk Duurschen. 
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3.3.5. 
 

Ontsluiting en parkeren 

De externe ontsluiting van het (nieuwe) bedrijventerrein is optimaal via de 
nieuwe afrit vanaf de gereconstrueerde N34 en de Oelenboom.  
Centraal door het uitbreidingsgebied van het bedrijventerrein is, vanaf de 
nieuwe rotonde aan de Oelenboom, een nieuwe ontsluitingsweg aange-
legd. Vooruitlopend op de vaststelling en goedkeuring van dit bestem-
mingsplan, is de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk gemaakt door middel van 
een planologische vrijstelling ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening.  
Vanaf de nieuwe rotonde is het bedrijventerrein Bloemakkers goed bereik-
baar voor vrachtverkeer en worden de wegen aan de noord- en oostzijde 
van het bestaande bedrijventerrein (Oelenboom, Bloemakkers) minder be-
last met vrachtverkeer.   
 
De aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid is een essentiële 
voorwaarde voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. Parkeren dient op 
het eigen erf plaats te vinden. De parkeervoorzieningen worden uit het zicht 
van de N34 gerealiseerd.  
 
Het bedrijventerrein is voor fietsverkeer vanaf een vrijliggend fietspad langs 
de Oelenboom te bereiken. Ook is aan de Oelenboom een bushalte te vin-
den. Net als op het bestaande deel van het bedrijventerrein worden geen 
vrijliggende fiets- of voetpaden aangelegd.  

3.3.6. 

Op locaties waar nieuwe bebouwing aan de orde is, is het aspect duur-
zaam bouwen van belang. De richtlijnen uit het Nationaal Pakket Duurzaam 
Bouwen gelden daarbij als uitgangspunt. Nieuwe bouwaanvragen moeten 
op grond hiervan voldoen aan vooraf bepaalde minimumeisen. 

Duurzaam bouwen 

De duurzaamheidaspecten uit het Nationaal Pakket kunnen worden onder-
verdeeld in enerzijds zaken met betrekking tot het ruimtelijke en technisch 
ontwerp en anderzijds op aspecten met betrekking tot de bouwwijze van 
gebouwen zelf.  
In aansluiting op de door het rijk genoemde aandachtspunten kan over de 
verwerking van het duurzaam bouwen 2

• Algemeen/milieu. Bij de herinrichting van gebieden wordt rekening ge-
houden met de aanwezige milieu- en natuurwaarden (aanwezige be-
planting) in het plangebied en in de omgeving; 

) in het ruimtelijk en civieltechnisch 
ontwerp van het plan het volgende worden gezegd: 

                                                
2) Duurzaam bouwen is erop gericht dat bij het bouwen, gebruik, sloop of verbouwing 

zo weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan, zowel hier als elders, zowel voor nu als 
voor de toekomst. Tevens is duurzaam bouwen gericht op het toevoegen van kwali-
teit als gezondheid, leefbaarheid en diversiteit voor huidige en toekomstige genera-
ties.  
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• Verkeer. De binnen het bestemmingsplan vallende woonstraten wor-
den/zijn ingericht als verblijfsgebied. Dit houdt in dat hier een 30 
km/uur-regime geldt; 

• Energie. In de bouwplannen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een 
gunstige bezonning voor actieve en passieve instraling; 

• Water. De toepassing van een 'verbeterd gescheiden rioolstelsel' of een 
'volledig gescheiden rioolstelsel' is het uitgangspunt. Het hemelwater 
van de kavels, de daken en de overige verhardingsvlakken wordt vast-
gehouden en ter plaatse worden geïnfiltreerd in de bodem, voor zover 
dat mogelijk is; 

• Infrastructuur. Uit een oogpunt van eindigheid van natuurlijke grondstof-
fen, wordt in de profilering van wegen en paden gezocht naar beperking 
van de verhardingsoppervlakken, op plaatsen die zich hiervoor lenen. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

Naast het beleid van de hogere overheden dient het bestemmingsplan ook 
rekening houden met de aanwezige omgevingsaspecten in en rond het 
plangebied. In de volgende paragrafen zijn randvoorwaarden op het gebied 
van archeologie, ecologie, water en luchtkwaliteit beschreven. 

4.   1. Ecologie 

In het bestemmingsplan dient ook rekening te worden gehouden met het 
Europese en nationale beleid en de wetgeving op het gebied van natuurbe-
scherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming 
en soortbescherming.  
Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming 
van gebieden die zijn aangewezen als onderdeel van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) of van gebieden die zijn aangewezen als Natura 
2000-gebied in de zin van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998.  
Bij de soortenbescherming is de Flora- en faunawet van belang. In deze 
wet is bepaald dat beschermde dieren - die in de wet zijn of worden aan-
gewezen - niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden, dat planten 
niet geplukt of verzameld mogen worden en dat het niet is toegestaan om 
nesten, holen of vaste rustplaatsen van dieren te beschadigen, vernietigen 
of te verstoren.  
De Flora- en faunawet gaat uit van het ‘nee, tenzij’ beginsel. Dit betekent 
dat het rijk onder voorwaarden een ontheffing van de verbodsbepalingen 
kan verlenen. 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan moet redelijk zicht bestaan op 
de verleenbaarheid van een mogelijk benodigde ontheffing. Anders is het 
bestemmingsplan niet uitvoerbaar.  
  
De gevolgen van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet 
voor het bestemmingsplan zijn in beeld gebracht in een ecologisch onder-
zoek dat in het plangebied heeft plaatsgevonden. In bijlage 3 van deze toe-
lichting is dit onderzoek volledig opgenomen. 
Uit het onderzoek blijkt dat de realisatie van het bedrijventerrein geen signi-
ficant negatieve effecten heeft op de meest nabijgelegen natuurgebieden 
die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (bosgebied Zwanemeer) of 
zijn aangewezen als Natura 2000-gebied (Drentse Aa en Zuidlaardermeer). 
De afstand tussen het plangebied en deze gebieden is in alle gevallen te 
groot en de aard van de ingreep te klein om significante effecten te kunnen 
veroorzaken.  
 
Voor de realisatie van het bestemmingsplan is ook geen ontheffing op 
grond van de Flora- en faunawet nodig omdat de uitvoering van het be-
stemmingsplan uitsluitend leidt tot verstoring van een aantal (algemene) 
soorten. Voor deze soorten geldt van rechtswege reeds een ontheffing. Het 
bestemmingsplan is op dit punt dan ook uitvoerbaar.  
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4.   2. Archeologie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving 
is op 1 september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
(WAMZ) in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt onderdeel uit van de 
(gewijzigde) Monumentenwet. De kern van WAMZ is dat wanneer de bo-
dem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. De 
WAMZ verplicht gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen re-
kening te houden met de in hun bodem aanwezige waarden. Naast het in-
ventariseren van de te verwachten archeologische waarde, moet het be-
stemmingsplan uiteindelijk, indien nodig (en mogelijk), een bescherming 
bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
een aanlegvergunningenstelsel.  
Inhoudelijk heeft dit voor het bestemmingsplan Uitbreiding Bloemakkers 
geen consequenties, aangezien de archeologische waarden (in het kader 
van het verdrag van Malta) voldoende zijn onderzocht.  
 
De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) geeft een glo-
baal inzicht in de archeologische waarden van een gebied Deze kaart geeft 
in drie niveaus de archeologische verwachtingswaarde weer. Indien de 
verwachting middelhoog of hoog is, dan dient de verwachtingswaarde mid-
dels archeologisch vooronderzoek (een IVO) nader onderzocht te worden.  
 
Vanwege de ligging op de Hondsrug heeft het plangebied (waarbinnen de 
voormalige zuid-es van Gieten is gelegen) een hoge archeologische ver-
wachting. Om deze reden heeft de gemeente in 2003 een eerste inventari-
serend archeologisch veldonderzoek 3) laten uitvoeren. Hieruit bleek dat in 
het plangebied slechts plaatselijk sprake is van een onverstoorde bodem-
opbouw (en dus kans op archeologische sporen). Het gaat daarbij om de 
volgende percelen in het plangebied, aangeduid als de deelgebieden G, B 
en C in het midden van het plangebied en deelgebied A in het zuiden (zie 
de overzichtskaart Afbeelding 2 Boorpuntenkaart ‘Bloemakkers’ in bijlage 
4). In de rapportage van het onderzoek 4

 

) werd voor deze vier locaties ver-
volgonderzoek aanbevolen in de vorm van archeologische begeleiding 
(deelgebied G) en een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven (deelgebied B, C en A).  

De archeologische begeleiding in deelgebied G heeft in 2005 plaatsgevon-
den 5

                                                
3) ARC Archaeological Research & Consultancy, Een Inventariserend Veldonderzoek 

(IVO) door middel van een archeologisch bureauonderzoek en boringen op het indu-
strieterrein Bloemakkers te Gieten, gem. Aa en Hunze (Dr.), Groningen, 20 november 
2003.  

) en heeft als resultaat dat er in het betreffende gebied geen nader 
onderzoek meer nodig is.  

4)  Baac bv, Een inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven, Gieten 
Bloemakkers en Rijksweg N34, Deventer, maart 2005. 

5)  Baac bv, Een opgraving met beperkingen, Gieten, Bloemakkers gebied G fase 1, De-
venter, augustus 2005.  
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Ook het inventariserend sleuvenonderzoek in de deelgebieden B, C en A is 
inmiddels uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek (aanwijzingen voor 
o.a. een Trechterbekernederzetting) geven aanleiding voor vervolgonder-
zoek.  
 
In de deelgebieden B en C (“Hoving en Vos”) in het midden van het plan-
gebied is in 2007 een aanvullend onderzoek uitgevoerd 6

 

). Dit laatste on-
derzoek is toegevoegd in bijlage 4. Het onderzoek heeft tot doel vast te 
stellen of in de bodem van de beide percelen, naast de bij vooronderzoek 
vastgestelde archeologische waarden, verder archeologische resten aan-
wezig zijn en de vindplaatsen te onderzoeken en documenteren, zodat de 
vindplaatsen ex situ behouden kunnen blijven. Uit het onderzoek blijkt dat 
de houtwal aan de oostzijde van het gebiedsdeel en eventuele andere aan-
sluitende onverstoorde gebiedsdelen kunnen worden gewaardeerd met een 
hoge archeologische verwachting. Indien hier bodemverstorende activitei-
ten gaan plaatsvinden, wordt archeologisch onderzoek geadviseerd. Bin-
nen de bestemming “Groenvoorzieningen” worden echter geen bodemver-
storende werkzaamheden voorzien. Voor de rest geldt dat, ondanks het 
aanvullende onderzoek waarmee de archeologische waarden voor de bei-
de percelen gedocumenteerd zijn, de aanwezigheid van archeologische 
sporen en/of resten echter nooit volledig kan worden uitgesloten. Mochten 
er bij toekomstige werkzaamheden archeologische waarden worden aan-
getroffen, dan dient hiervan conform de Monumentenwet melding te wor-
den gemaakt.  

In het zuidelijke, relatief grote deelgebied A is een karterend en waarde-
rend sleuvenonderzoek nodig. Pas daarna kan voor dit deel van het plan-
gebied een definitief selectiebesluit worden genomen (geen verder onder-
zoek nodig, behoud in situ van de vindplaats door inpassing of definitieve 
opgraving). Dit gebied is in het voorliggende bestemmingsplan bestemd als 
‘Agrarische Cultuurgrond’ met een dubbelbestemming ‘archeologisch 
waardevol gebied’. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid kan dit ge-
bied op termijn worden ingericht als bedrijventerrein, waarbij als voorwaar-
de geldt dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeolo-
gische waarden van het gebied. 

4.   3. Water 

Het aspect water is in de afgelopen jaren steeds meer op een integrale wij-
ze benaderd. In de startbijeenkomst Waterbeleid in de 21e eeuw (een ge-
zamenlijk document van de VNG, de provincies, het Rijk en de Unie van 
Waterschappen) is in 2001 vastgelegd dat bij de totstandkoming van ruim-
telijke plannen rekening moet worden gehouden met de belangen van het 
water. Concreet betekent dit dat over ruimtelijke plannen vooroverleg met 
het betrokken waterschap plaatsvindt en dat ruimtelijke plannen een water-
paragraaf bevatten. Beide vereisten zijn ook wettelijk vastgelegd in het Be-
sluit ruimtelijke ordening (Bro).  
 
                                                
6)  BAAC, Gieten, Bloemakkers, definitief Archeologisch Onderzoek terreinen Hoving 

en Vos, rapport 06.348, mei 2007.  
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Conform de ‘spelregels’ van de watertoets is ook over dit bestemmingsplan 
overleg gevoerd met de waterbeheerder: Waterschap Hunze en Aa’s (zie 
ook de brief van het waterschap bij de overlegreacties in de bijlage 6 bij de 
toelichting). Het advies van het waterschap is in deze waterparagraaf ver-
werkt.  
 
Beleid waterschap 
Waterschap Hunze en Aa’s gaat in de Notitie Stedelijk Waterbeheer (2003) 
uit van de watersysteembenadering: bebouwde gebieden liggen in de aan-
wezige natuurlijke regionale watersystemen en vanuit dit systeem dient in-
vulling te worden gegeven aan inrichting, beheer en onderhoud van het wa-
ter in steden en dorpen. Het watersysteem dient zodanig te worden inge-
richt dat wateroverlast voorkomen wordt.  
 
Dit kan ondermeer bereikt worden door voldoende bergingscapaciteit in het 
oppervlaktewatersysteem te creëren in combinatie met infiltratie in de bo-
dem. 
 
Watertoets 
Aan de hand van de waterkansenkaart is geconstateerd dat er ter plaatse 
van het plangebied in de bodem een leemlaag aanwezig is. Infiltreren van 
water is hier dan ook slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Overtollig wa-
ter moet dus worden afgevoerd. De waterschapssloot die centraal in het 
terrein ligt heeft in deze een belangrijke functie. Het waterschap geeft dan 
ook aan dat de sloot in principe wel verlegd mag worden, maar dat deze in 
ieder geval dezelfde breedte dient te houden. Deze sloot wordt niet verlegd 
en is volgens de huidige situatie bestemd.  
 
Voor het bestaande deel van het bedrijventerrein biedt het bestemmings-
plan geen functiewijzigingen die van invloed zijn op het functioneren van de 
waterhuishouding. Op dit deel van Bloemakkers bestaan ook geen proble-
men met de waterhuishouding. Op het terrein is een verbeterd gescheiden 
rioolstelsel aanwezig. In overleg met het waterschap is gekozen voor een 
rioolstelsel dat aansluit bij het bestaande bedrijventerrein.  
Voor delen van het bedrijventerrein waar nieuwe bebouwing opgericht kan 
worden, wordt eveneens van een duurzaam beheer van de waterhuishoud-
kundige situatie uitgegaan. Het verharde oppervlak van wegen en bedrijfs-
terreinen wateren af op een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Met dit sys-
teem wordt voorkomen dat mogelijke verontreiniging in de nieuw aan te 
leggen bergingsvijver terecht komt. Het schone dakwater wordt opgevan-
gen in een aparte regenwaterriolering die afwatert naar de bergingsvijver.  
Bij de rotonde, tussen de N34 en het bedrijventerrein, wordt de hiervoor 
genoemde nieuwe bergingsvijver aangelegd (deze vervangt de bergingsvij-
ver die door de werkzaamheden aan de N34 is komen te vervallen). Te-
vens zijn de sloten tussen de N34 en het bedrijventerrein extra breed ge-
maakt. Langs de oever van deze sloten (aan de zijde van het bedrijventer-
rein) wordt ten behoeve van onderhoud aan de watergang een onder-
houdspad van minimaal 3 meter gerealiseerd.  
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Door water langer in het gebied vast te houden wordt verdroging tegenge-
gaan en krijgt het water meer gelegenheid te infiltreren in de bodem. Bij de 
inrichting van het gebied wordt hiermee rekening gehouden. Watergangen 
en waterpartijen worden benut om het regenwater binnen het plangebied te 
kunnen bergen.  
 
Als norm geldt hierbij dat 10% van de toename aan verhard oppervlak ge-
compenseerd dient te worden in de vorm van aanleg van oppervlaktewater.  
Met betrekking tot duurzaam waterbeheer wordt verder rekening gehouden 
met de te gebruiken materialen in de nog te realiseren gebouwen of bouw-
werken en verhardingen. Uitgangspunt hierbij is het gebruik van duurzame, 
niet uitlogende bouwmaterialen om schoon regenwater in het plangebied te 
conserveren.  

4.   4. Milieuaspecten 

4.4.1. 

Op de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt bedrijvigheid uit de milieu-
categorieën 1, 2 en 3 toegelaten. Geluidszoneringsplichtige en risicovolle 
inrichtingen (in de zin van het Besluit Externe Veiligheid: BEVI) komen niet 
voor op het bedrijventerrein en worden in principe niet toegestaan. BEVI in-
richtingen zijn alleen toelaatbaar na wijziging van het bestemmingsplan 
(zoals genoemd in 2.3.4.). Zie hiervoor ook paragraaf 4.6 “Externe Veilig-
heid”.  

Milieuzonering 

In het plangebied is een nadere milieuzonering aangebracht. In paragraaf 
3.2 is hier al op ingegaan. Het bestemmingsplan sluit daarnaast ook de 
realisatie van nieuwe milieu- c.q. geluidsgevoelige gebouwen in het plan-
gebied uit: nieuwe bedrijfswoningen worden niet toegestaan. 

4.4.2. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is onderzoek gedaan naar 
de bodemgesteldheid in het plangebied. Voor het plangebied zijn de vol-
gende onderzoeken uitgevoerd: 

Bodem  

- Tauw bv, Verkennend bodemonderzoek aan de Bloemakkers te Gieten 
(16 februari 2004); 

- Tauw bv, Verkennend bodemonderzoek Zytak 1 te Gieten (4 december 
2008); 

- Sigma Bouw & Milieu, Verkennend milieukundig bodemonderzoek Zijtak 
2 te Gieten (20 september 2005); 

- Eco Reest, Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Zijtak 3 Gie-
ten (7 maart 2007); 

- Tauw bv, Verkennend bodemonderzoek ter plaats van de Zytak te Gie-
ten (9 december 2008); 

- Arcadis, Bodemonderzoek + plan van aanpak ontsluitingsweg Bloemak-
kers II Gieten (11 oktober 2007); 

- Arcadis, Evaluatierapport sanering Navos Bloemakkers II te Gieten (8 
april 2008); 

- Arcadis, Partijkeuring leem Bloemakkers II te Gieten (8 april 2008); 
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- Arcadis, Partijkeuring veen Bloemakkers II te Gieten (11 maart 2008) 
- Arcadis, Partijkeuring zand Bloemakkers II te Gieten (8 april 2008). 
 
Het beeld dat uit deze onderzoeken naar voren komt is dat in het overgrote 
deel van het plangebied hooguit licht verhoogde (achtergrond)gehalten in 
grond of grondwater worden aangetroffen. In het tracé van de nieuwe ont-
sluitingsweg, ter hoogte van de manege, is een verontreinigde locatie aan-
getroffen (een voormalige stortplaats). De omvang hiervan is circa 15 m3. 
Het grondwater is slechts licht verontreinigd. De betreffende locatie is in-
middels bij het bouwrijp maken van het terrein (ten behoeve van de aanleg 
van de nieuwe ontsluitingsweg) gesaneerd. Na de sanering zijn er geen be-
lemmeringen meer voor de voorgenomen ontwikkelingen op perceelsni-
veau. 

4.4.3. 

Ten aanzien van het aspect ‘geluidhinder’ is de Wet geluidhinder (Wgh) 
bepalend. Uitgangspunt is dat er geen met de wet strijdige situaties ont-
staan. Op grond van de wet zijn verschillende vormen van geluidhinder te 
onderscheiden die directe raakvlakken hebben met de ruimtelijke ordening 
(wegen, spoorwegen, vliegvelden). Voor het voorliggende plan is uitsluitend 
het aspect wegverkeerslawaai van belang.  

Wegverkeerslawaai 

Alle wegen hebben op grond van de Wet geluidhinder een geluidzone 
waarbinnen, met het oog op het aspect verkeerslawaai, in principe akoes-
tisch onderzoek moet worden verricht. Uitzondering hierop vormen woon-
erven en wegen waarvoor een maximum snelheid is vastgesteld van 30 
km/uur.  
 
In het kader van de reconstructie van de N34 is onderzoek verricht naar de 
geluidssituatie na uitvoering van de reconstructie. Uit dit onderzoek is ge-
bleken dat voor een aantal woningen in en rond het plangebied de wettelij-
ke grenswaarden uit de Wet geluidhinder worden overschreden. Rijkswa-
terstaat heeft zich garant gesteld voor het bereiken en handhaven van de 
wettelijke normen. Dit is in het kader van het bestemmingsplan voor de re-
constructie van de N34 geregeld, door het verlenen van een hogere grens-
waarde.  
 
Met betrekking tot de nieuwe ontsluitingsweg is, in het kader van de vrijstel-
lingsprocedure ex artikel 19 WRO voor de aanleg van deze weg, een 
akoestisch onderzoek verricht. Dit omdat deze weg zoneplichtig is en er 
enkele (geluidsgevoelige) bedrijfswoningen aanwezig zijn. Uit dit onderzoek 
is gebleken dat binnen de geluidscontour geen sprake is van woonfuncties 
en dat dus aan alle wettelijke geluidsnormen wordt voldaan. Het betreffen-
de geluidsonderzoek is opgenomen als bijlage bij de ruimtelijke onderbou-
wing voor de ontsluitingsweg (bijlage 5). 
 
Op alle wegen in het plangebied is een maximumsnelheid van 50 km per 
uur toegestaan, alle wegen hebben dus volgens de Wet geluidhinder 
(2007) een geluidszone.  
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Op het bedrijventerrein zijn meerdere bedrijfswoningen te vinden, deze zijn 
in een eerder stadium planologisch geregeld en zijn voldeden aan de toen 
geldende geluidswetgeving. De bedrijfswoningen zijn op de ruimtelijke ver-
beelding van het plan specifiek aangeduid, ze kunnen daardoor niet dichter 
bij de wegen worden gebouwd dan in de huidige situatie. De geluidsbelas-
ting op de gevels van die woningen kan daardoor niet verslechteren. 

4.   5. Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 geldt de Wet luchtkwaliteit (Wlk) als onderdeel 
van de Wet Milieubeheer (titel 5.2 in de WM). Met de inwerkingtreding van 
deze wet, is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk) vervallen. 
 
Onder het voorheen geldende Blk dienden alle besluiten met gevolgen voor 
de luchtkwaliteit te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtveront-
reinigende stoffen.  
 
Met de invoering van het criterium ‘niet in betekenende mate’ (= artikel 5.16 
lid 4 WM) hoeven besluiten die onder dat criterium vallen niet meer te wor-
den getoetst aan die grenswaarden. Er kan in die gevallen worden volstaan 
met het aannemelijk maken dat het voorgenomen project qua omvang be-
neden de in de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwalitei-
teisen)’ (Nibm) genoemde aantallen te bouwen woningen of vierkante me-
ter bruto vloeroppervlak of andere begrenzingen, dan wel het aannemelijk 
maken dat de concentratietoename ten gevolge van het betreffende besluit 
niet de 3% grens (of tijdelijke 1% grens) overschrijdt. 
 
De gevolgen van het bestemmingsplan (c.q. de nieuwe ontsluitingsweg op 
het bedrijventerrein) voor de luchtkwaliteit zijn in beeld gebracht in een 
luchtkwaliteitonderzoek dat is uitgevoerd met behulp van het zogeheten 
CAR II-model. De uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen als bijlage 
bij de ruimtelijke onderbouwing voor de ontsluitingsweg (bijlage 5). Uit het 
onderzoek blijkt dat aan alle wettelijke normen voor de luchtkwaliteit kan 
worden voldaan.  

4.   6. Externe veiligheid 

Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en de Rege-
ling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) en het Vuurwerkbesluit gelden 
sinds 2004 wettelijke normen voor externe veiligheid met betrekking tot be-
drijven met gevaarlijke stoffen. Het REVI is in 2007 herzien, de afstanden 
met betrekking tot bestaande situaties zijn hierin verkleind ten opzichte van 
nieuwe situaties. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als groepen 
burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval 
met gevaarlijke stoffen.  
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. 
Op grond van deze benadering worden grenzen gesteld aan de risico’s ge-
let op de kwetsbaarheid van de omgeving. De risico’s worden daarbij in 
twee maten gemeten: het plaatsgebonden risico (voor individuen) en het 
groepsrisico (voor groepen mensen).  
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Het plaatsgebonden risico wordt vastgelegd met de zogenaamde 10 –6 con-
tour. Binnen deze contour mogen zich geen kwetsbare of beperkt kwetsba-
re objecten bevinden. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico gelden 
harde grenswaarden c.q. afstanden, voor het groepsrisico zijn wettelijk 
geen vaste waarden vastgelegd. Wel geldt er een verantwoordingsplicht.  
 
Voor onderhavige bestemmingsplan is, naast het BEVI en REVI, het exter-
ne veiligheidsbeleid van de gemeente van belang, zoals dit in 2.3.4. is be-
schreven. Hieruit blijkt dat BEVI Inrichtingen (waaronder bijvoorbeeld een 
LPG tankstation) op Bloemakkers alleen onder voorwaarden en pas na wij-
ziging van het bestemmingsplan toelaatbaar zijn.  

4.   7. Kabels en leidingen 

In het plangebied loopt een watertransportleiding. Deze waterleiding wordt 
vanwege de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein (deels) verlegd. 
Hieromtrent heeft overleg met de beheerder van de leiding plaatsgevon-
den. Omdat met de ligging van deze leiding rekening moet worden gehou-
den, is deze op de verbeelding van het plan voorzien van een dubbelbe-
stemming.  
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5. PLANBESCHRIJVING 

5.   1. Het juridische systeem 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de in het plangebied voorkomende func-
ties, de eventuele ontwikkelingen daarbinnen én de uitgangspunten ten aan-
zien daarvan aan de orde gesteld. Het in de voorgaande hoofdstukken be-
schreven beleid, krijgt zijn juridische vertaling in bestemmingen. Deze be-
stemmingen regelen de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen het 
plan. De bepalingen die betrekking hebben op de te onderscheiden be-
stemmingen, zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding van het 
plan. Het bestemmingsplan geeft dus aan voor welke doeleinden de gron-
den zijn bestemd. 

5.   2. SVBP 2008 

Het bestemmingsplan is opgezet als een digitaal raadpleegbaar plan. Deze 
digitale versie is bedoeld om de burger "online" informatie te verschaffen 
omtrent het bestemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor 
uitwisseling van gegevens binnen de gemeente en met andere overheids-
instanties.  
 
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wro op 1 juli 2008 opgezet volgens die nieuwe Wro. Op 1 juli 2009 
treedt daarnaast de landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplan-
nen (SVBP) 2008 in werking. Omdat de SVBP 2008 nog niet verplicht is, is 
het voorliggende bestemmingsplan nog niet volgens deze standaard opge-
zet.  

5.   3. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

In de nieuwe Wro is een aantal essentiële onderdelen in het bestemmings-
plan veranderd. Het betreffen onder meer: 
• het vervallen van de gebruiksbepaling en de strafbepaling. Deze is op-

genomen in de nieuwe Wro; 
• een gestandaardiseerde bepaling met betrekking tot het overgangs-

recht en de anti-dubbeltelregel. De tekst hiervan is integraal overgeno-
men uit het nieuwe Bro; 

• het vervallen van de uitsluiting van de aanvullende werking van de 
Bouwverordening. Bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld erf- en 
terreinafscheidingen die vooreerst aan de Bouwverordening konden 
worden overgelaten, worden nu in het bestemmingsplan geregeld; 

• binnenplanse vrijstellingen worden nu ontheffingen genoemd. 
 
De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin is per 
bestemming uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden mogen 
worden benut. Naast de bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouw-
regels, gebruiksregels en aanlegvergunningen opgenomen.  
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In de bouwregels zijn - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - ei-
sen gesteld aan de hoogte, aard, nadere situering, diepte, enzovoorts van 
gebouwen en bouwwerken.  
 
In de regels zijn daarnaast een aantal aanlegvergunningenstelsels opge-
nomen voor het uitvoeren van in de regels omschreven werkzaamheden 
zoals het geheel of gedeeltelijk verwijderen van houtsingels. De gebruiks-
regels verbieden bepaalde vormen van gebruik binnen een bestemming 
(specifieke gebruiksregels) dan wel alle gebruik in strijd met de gegeven 
bestemming (algemene gebruiksregels). 

5.   4. De bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en be-
bouwingsmogelijkheden van de bestemmingen die in dit plan voorkomen. 
De bestemmingen zijn afgestemd op de voor de gemeente gebruikelijke 
regelingen. 

5.4.1. 

Het perceel aan de zuidoostzijde van het bedrijventerrein, dat momenteel in 
gebruik is als weiland, is bestemd als agrarische cultuurgrond. Op deze 
gronden mogen geen gebouwen worden opgericht. Wegen en paden, slo-
ten, bermen en beplanting en bouwwerken ten behoeve van de bestem-
ming, zijn binnen dit gebied wel toegestaan.  

(Agrarische) cultuurgrond 

 
In dit gebied is een wijzigingsbevoegdheid van toepassing die het mogelijk 
maakt het gebied in gebruik te nemen als bedrijventerrein. Hierbij mag 
geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de stedenbouwkundige 
hoofdstructuur van het bedrijventerrein zoals beschreven in hoofdstuk 3.  
 
Ook moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. Hierbij 
kan gebruik worden gemaakt van de bestaande groenstrook langs de N34. 
In de wijzigingbevoegdheid zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van 
de landschappelijke inpassing. Daarnaast moet er bij de uitwerking van dit 
gebied naar bedrijventerrein sprake zijn van een sluitende exploitatie. Ook 
dit is als voorwaarde opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid.  
 
Het gebied heeft een hoge archeologische (verwachtings)waarde. Ter be-
scherming hiervan is dan ook de voorwaarde opgenomen dat er geen one-
venredige afbreuk mag worden gedaan aan de archeologische waarden 
van het gebied. Deze bescherming is vertaald in de dubbelbestemming ‘Ar-
cheologisch waardevol gebied’.  

5.4.2. 

De waardevolle houtwallen en bospercelen langs de zuid- en oostkant van 
het plangebied zijn bestemd als “Bebossing”. Binnen de bestemming mo-
gen geen gebouwen worden opgericht. 

Bebossing 
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5.4.3. 

Deze bestemming heeft betrekking op vrijwel het gehele plangebied. Het 
bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 van 
de planregels onder de milieucategorieën 1, 2 en 3 volgens de Basiszone-
ringslijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nieuwe geluids-
zoneringsplichtige worden niet toegestaan. Risicovolle inrichtingen (in de 
zin van het BEVI) zijn alleen na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid 
en onder voorwaarden toelaatbaar.  

Bedrijventerrein 

 
Op de ruimtelijke verbeelding van het plan zijn door middel van een aan-
duidingen zones aangegeven waarbinnen bedrijven uit bepaalde milieuca-
tegorieën zijn toegestaan. Een “I” is aangegeven voor gebieden waar be-
drijven uit milieucategorie 1 en 2 zijn toegestaan. Dit betreft het centrale 
deel van Bloemakkers, waar veel bedrijfswoningen aanwezig zijn en een 
deel van de strook van het terrein die dichtbij de woonwijk Duurschen ligt.  
De “II” geeft aan waar bedrijven uit de categorieën 1, 2 en 3 zijn toege-
staan. De indeling sluit aan bij de methodiek uit de vigerende bestem-
mingsplannen die voor het terrein Bloemakkers zijn opgesteld, maar is op 
sommige plekken aangepast aan de actuele inzichten en de bestaande si-
tuatie.  
Reeds aanwezige bedrijven in deze zone, die in een hogere milieucatego-
rie vallen dan op grond van de aanduiding “I” is toegestaan, dan wel de be-
drijven die niet passend zijn binnen het profiel van het bedrijventerrein, zijn 
middels een aanduiding specifiek bestemd. Hierbij gaat het onder meer om 
de gemeentewerf en een groothandel.  
 
Op het bedrijventerrein is - ter bescherming van de openheid - de maximaal 
toegestane bebouwingsdichtheid in de planregels vastgelegd op maximaal 
70% en maximaal 3.000 m2. Door toepassing van een ontheffing kan dit 
percentage vergroot worden naar maximaal 80%.  
Bestaande bedrijven op het bedrijventerrein, die in het vorige bestem-
mingsplan planologisch waren geregeld hadden alleen een oppervlakte-eis 
van maximaal 70% van het bouwperceel. Een beperking tot maximaal 
3.000 m2 is bij die bedrijven niet aan de orde en onwenselijk. Deze bedrij-
ven zijn daarom op de ruimtelijke verbeelding specifiek aangeduid.  
 
De volumineuze detailhandelszaken zijn middels de aanduiding “volumi-
neuze detailhandel toegestaan” op de ruimtelijke verbeelding van het plan 
opgenomen. Via ontheffing is de vestiging van nieuwe volumineuze detail-
handel mogelijk. Hiervoor gelden strikte randvoorwaarden ter bescherming 
van de detailhandelstructuur in het centrum van Gieten en ter voorkoming 
van extra verkeersdruk op het bedrijventerrein.  
 
Voor bedrijfswoningen is op de ruimtelijke verbeelding van het plan een 
aanduiding “bedrijfswoning toegestaan” gegeven. Hierbij gaat het om be-
staande bedrijfswoningen. Nieuwvestiging van bedrijfswoningen wordt, in 
verband met milieuregelgeving, tegengegaan.  
Er zijn dan ook geen ontheffingsregels of wijzigingsbevoegdheden voor op-
genomen om deze alsnog mogelijk te maken.  
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Gebouwen op het bedrijventerrein dienen te worden opgericht binnen de 
aangegeven bouwvlakken. Bij de situering van de bouwvlakken is rekening 
gehouden met de ligging van en de afstanden tot wegen. Het is vanuit ste-
denbouwkundig oogpunt wenselijk dat de ruimte tussen de bebouwing en 
de wegen ruim is opgezet. Maar ook ten behoeve van parkeerruimte en in 
verband met beheer van kabels en leidingen is deze ruimte goed te benut-
ten. 
 
Op het bedrijventerrein is in de zone langs de N34 de maximale bouwhoog-
te vastgelegd op 10 meter. Op de rest van het terrein is, aansluitend bij de 
vigerende regeling, een bouwhoogte van 12 meter toegestaan. De hoge si-
lo’s ten behoeve van het transportbedrijf zijn apart aangeduid op de ruimte-
lijke verbeelding van het plan. Door aan de rand van het gebied de maxi-
male bouwhoogte op 10 meter vast te leggen, ontstaat een betere land-
schappelijke inpassing.  
Op het perceel ten oosten van de nieuwe ontsluitingsweg is een wijzigings-
bevoegdheid opgenomen. Deze maakt wijziging naar een garage met 
showroom en tankstation (exclusief LPG) mogelijk.  
Voor het perceel ten oosten van de nieuwe aansluiting op de N34 is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de bedrijfsbe-
stemming - onder voorwaarden (bijv. maximaal bebouwingspercentage 
50%) - te wijzigen in een horecabestemming, bijvoorbeeld in de vorm van 
een zalencentrum, (weg)restaurant en ondergeschikt een bar/discotheek.  

5.4.4. 

De grotere groenelementen in het plangebied zijn onder de bestemming 
“Groenvoorzieningen” gebracht. Deze groenelementen zijn de beplantings-
strook aan de westzijde van het plangebied en langs de bestaande water-
gang in het centrale deel van het plangebied. Ook de aan te leggen groene 
zone van 10 meter breed langs de N34, die bijdraagt aan de landschappe-
lijke inpassing van het bedrijventerrein, wordt onder de bestemming 
“Groenvoorzieningen” gebracht. Binnen deze bestemming mogen geen ge-
bouwen voorkomen.  

Groenvoorzieningen 

5.4.5. 

Deze bestemming heeft betrekking op een deel van de N34 dat binnen het 
plangebied ligt en de nieuwe ontsluitingsweg op de uitbreiding van het be-
drijventerrein. Deze wegen hebben vooral een verkeersfunctie en in minde-
re mate een verblijfsfunctie. In verband met de geluidsbelasting is voor de 
nieuwe ontsluitingsweg een dwarsprofiel opgenomen. Het profiel van deze 
weg moet in overeenstemming zijn met het op de ruimtelijke verbeelding 
van het plan aangegeven dwarsprofiel (een breder wegprofiel is niet toege-
staan, omdat dit een verslechtering van de geluidssituatie tot gevolg kan 
hebben).  

Verkeersdoeleinden 
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5.4.6. 

De bestaande watergangen en de aan te leggen waterpartijen met een wa-
terbergende functie (zoals de nieuwe waterbergingsvijver) zijn onder deze 
bestemming gebracht. Binnen de bestemming is geen bebouwing toege-
staan.  

Water 

5.   5. Dubbelbestemmingen 

5.5.1. 

Deze bestemming heeft betrekking op het meest zuidelijk gelegen perceel 
van de uitbreiding van het bedrijventerrein. De bestemming is gericht op 
het behoud van de archeologische waarden. Hiertoe geldt een aanlegver-
gunningenstelsel voor diverse bodemwerkzaamheden.  

Archeologisch waardevol gebied 

5.5.2. 

Zoals in paragraaf 3.3.2 beschreven, wordt de boombeplanting die karakte-
ristiek en beschermwaardig is door middel van het bestemmingsplan be-
schermd. Hiervoor is de dubbelbestemming “Beschermwaardig houtop-
stand” opgenomen. Op de ruimtelijke verbeelding is aangegeven op welke 
houtopstand deze bestemming betrekking heeft. De bestemming be-
schermd houtopstanden, onder andere door middel van een aanlegvergun-
ningstelsel.  

Beschermwaardig houtopstand 

5.5.3. 

Deze bestemming heeft betrekking op de watertransportleiding die door het 
plangebied loopt. Naast de andere op de kaart aangewezen bestemmingen 
(basisbestemmingen), is de betreffende strook tevens bestemd voor be-
heer en onderhoud van de waterleiding. Het is niet toegestaan om zonder 
ontheffing en/of aanlegvergunning in deze strook bebouwing op te richten 
of diepwortelende of hoogopgaande beplanting aan te planten.  

Leiding - Waterleiding 

5.   6. Overige bepalingen 

Naast de bestemmingsplanbepalingen zijn in het bestemmingsplan ook zo-
genaamde “Overige bepalingen” opgenomen. Dit zijn algemene bepalin-
gen, zoals o.a. de Overgangsbepalingen en de Slotbepaling. 
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6. UITVOERBAARHEID 

6.   1. Grondexploitatie 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de (nieuwe) Wet ruimtelijke 
ordening, beschikken de gemeenten over meer mogelijkheden voor kos-
tenverhaal. Bovendien hebben zij meer sturingsmogelijkheden, doordat zij 
in het geval van grondexploitatie door derden diverse eisen en regels kun-
nen stellen. Dit kan gebeuren door middel van het privaatrechtelijke spoor 
(bijv. overeenkomsten), dan wel door middel van een exploitatieplan. Een 
combinatie van beiden is ook mogelijk.  
 
Door middel van het bestemmingsplan wordt de bouw van nieuwe hoofd-
gebouwen mogelijk gemaakt. De grondexploitatieregeling is van toepas-
sing. Deze verplicht de gemeente een exploitatieplan te maken, tenzij het 
kostenverhaal anders is geregeld. De gemeente kan alleen kosten verhalen 
die zijn opgenomen in de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke or-
dening (artikel 6.2.1 t/m 6.2.3). Hierna wordt ingegaan op de verplichting 
van een eventueel op te stellen exploitatieplan voor de nieuwe ontwikkelin-
gen die gaan plaatsvinden op het bedrijventerrein.  
 
Nieuwe ontwikkelingen 
De kosten die samenhangen met de ontwikkeling van de uitbreiding van 
het bedrijventerrein Bloemakkers dienen in principe te worden gedragen 
door de gemeente. De gemeente voert hiervoor een actief grondbeleid, zo-
dat de kosten, die gemoeid zijn met de ontwikkeling, kunnen worden opge-
bracht door de uitgifte van bedrijventerrein. Onder deze kosten worden o.a. 
verstaan: de civieltechnische inrichting van het terrein, de aankoop van een 
aantal (inmiddels gesloopte) woningen, eventuele planschade, aanvullend 
archeologisch onderzoek en het aanbrengen van groenstructuur.  
Vanwege dit actieve grondbeleid is het niet verplicht voor de nieuwe ont-
wikkelingen een exploitatieplan bij het voorliggende bestemmingsplan vast 
te stellen. 
 
Indirect (via een wijzigingsbevoegdheid) is het mogelijk de agrarische 
gronden aan de zuidoostzijde van het bedrijventerrein aan te wenden voor 
uitbreiding van het bedrijventerrein. Pas bij wijziging van het bestemmings-
plan kan de gemeente de door haar gemaakte kosten verhalen op de initia-
tiefnemer van het wijzigingsverzoek. Om die reden is bij dit bestemmings-
plan nog geen sprake van de noodzaak van een exploitatieplan voor deze 
mogelijke uitbreiding. Op het moment dat er een verzoek wordt ingediend 
tot wijziging van het bestemmingsplan wordt gekeken naar de exploitatie 
van de gewenste ontwikkeling.  



blz 36 030102.01    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    Bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Bloemakkers 
 Status: Vastgesteld / 25-11-09 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Bestaand deel 
Het weergeven van de economische uitvoerbaarheid door middel van een 
cijfermatige opzet is - voor zover het gaat om het bestaande deel van het 
bedrijventerrein niet relevant. Voor dit deel van het terrein gaat het immers 
primair om een actualisering van de bestaande regelgeving. Het bestem-
mingsplan vormt voor dit terrein in hoofdzaak een beheersplan. 
 
Nieuw ontwikkelingen 
De gemeente voert een actief grondbeleid en geeft de bouwrijpe nieuwe 
bouwkavels op Bloemakkers zelf uit. Er wordt vanuit gegaan dat het plan 
hierdoor goed uitvoerbaar is.  
 
De agrarische gronden aan de zuidoostzijde van het bedrijventerrein zijn in 
particulier eigendom. Op het moment dat het bestemmingsplan gewijzigd 
wordt ten behoeve van een uitbreiding van het bedrijventerrein op deze 
gronden, wordt gekeken naar de economische uitvoerbaarheid van dat 
plan. Het plan moet economisch uitvoerbaar zijn. 

6.   3. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro opgenomen bestemmings-
planprocedure.  
Dit betekent allereerst dat het voornemen een bestemmingsplan op te stel-
len gepubliceerd wordt in de lokale krant. Daarbij kan gekozen worden om 
het naar voren brengen van zienswijzen mogelijk te maken. In het geval 
van het voorliggende bestemmingsplan heeft het plan van 7 september t/m 
20 oktober 2006 ter inzage gelegen voor inspraak (volgens oude Wet op de 
Ruimtelijke Ordening). Met de publicatie van deze inspraakperiode wordt 
voldaan aan de publicatieplicht zoals opgenomen in artikel 1.3.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Over het bestemmingsplan heeft overleg 
(volgens artikel 3.1.1. Bro) plaatsgevonden met de wettelijke overlegpart-
ners. De reacties uit de inspraak en het overleg zijn opgenomen in hoofd-
stuk 7 van het voorliggende bestemmingsplan. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 mei 2009 tot en met 17 juni 2009 
ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is aan een ieder (dus ook door de 
overlegpartners) de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. 
Binnen deze termijn zijn twee schriftelijke reacties kenbaar gemaakt. Deze 
reacties hebben niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. Het plan 
wordt door de gemeenteraad vastgesteld (zie hoofdstuk 8). De indieners 
van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld.  
Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
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7. INSPRAAK EN OVERLEG 

Over het voorontwerp van het bestemmingsplan is - overeenkomstig de 
gemeentelijke inspraakverordening - gelegenheid geboden voor Inspraak. 
Daarnaast is het plan toegezonden aan de relevante Overleginstanties. De 
Inspraak- en Overlegreacties zijn opgenomen in de bijlage 6 bij de toelich-
ting van het voorliggende bestemmingsplan. 

7.   1. Inspraak 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft van 7 september 2006 tot 
20 oktober 2006 ter inzage gelegen. Twee personen en instanties hebben 
van de inspraakmogelijkheid gebruik gemaakt. Ten aanzien van de inge-
brachte opmerkingen is een gemeentelijk standpunt bepaald. In een per-
soonlijke brief worden de insprekers hiervan op de hoogte gesteld. De in-
spraakreacties hebben geen gevolgen voor het bestemmingsplan.  
 
1. Hulshof transport, Ambachtsstraat 11 te Gieten 
 
Gelet op toezeggingen uit het verleden vraagt de firma Hulshof toestem-
ming voor het bouwen van een dienstwoning op het perceel Vlintenstraat 
10 op het bedrijventerrein Bloemakkers. 
 
Reactie Deze inspraakreactie is inmiddels afgehandeld en richting 

firma Hulshof is toegezegd dat in het bestemmingsplan met 
deze toezegging richting hen rekening wordt gehouden. Op 
het perceel aan de Vlintenstraat 10 is een bedrijfswoning op 
de verbeelding van het plan aangeduid.  

 
2. Brief bewoners Oelenboom J. Blokzijl, R. Bathoorn en J. Wa-

genaar 
 
De bewoners van de Oelenboom verwachten door de uitbreiding van het 
huidige bedrijventerrein overlast. Een belangrijk bezwaar van de bewoners 
is dat ze nu als het ware op een “eilandje” komen te liggen, ingeklemd tus-
sen de N34, Big Boss en de uitbreiding van het nieuwe bedrijventerrein. 
Door de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein verwachten de bewo-
ners van de Oelenboom 4, 6 en 8 de nodige overlast en planschade. Daar-
naast pleiten insprekers er voor hun woonlocaties te betrekken bij het be-
stemmingsplan voor de Bloemakkers en deze een specifieke bedrijfsbe-
stemming te geven. 
 
Reactie De door de insprekers verwachte planschade wordt niet 

verwacht door de gemeente. De situering van de woningen 
aan de Oelenboom is niet van dien aard dat het uitzicht 
door de uitbreiding van de Bloemakkers beperkt wordt. Ook 
met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden in het 
plangebied komen de desbetreffende woningen naar onze 
mening niet in een verslechterde planologische situatie te 
verkeren.  
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Overigens staat het insprekers te allen tijde vrij om in het ka-
der van Afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (nWro) 
bij Burgemeester en Wethouders een verzoek om planscha-
de in te dienen. Er zijn echter wel beperkende factoren, niet 
alle schade komt voor een tegemoetkoming in aanmerking.  
Met de huidige uitbreiding van het bedrijventerrein Gieten is 
voor de komende jaren voldoende voorraad bedrijventerrein 
voorhanden. Bewust hebben de percelen van insprekers 
geen specifieke bedrijfsbestemming gekregen en zijn als zo-
danig buiten het plangebied gelaten. Daarnaast is de ge-
meente op dit moment ook niet voornemens ter plaatse 
grond te verwerven. Voor de langere termijn kan er aan ge-
dacht worden de percelen van reclamanten te betrekken bij 
een toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein, dit is in 
deze bestemmingsplanprocedure echter niet aan de orde. 
In het verleden is hier een projectontwikkelaar actief geweest 
om het onderhavige gebied te ontwikkelen. Van gemeente-
wege is hierbij de bereidheid uitgesproken middels een zo-
genaamde artikel 19 WRO-procedure medewerking te verle-
nen aan de vestiging van bedrijven op deze locatie, mits de-
ze voldoen aan de criteria en randvoorwaarden zoals aan-
gegeven in het voorliggende bestemmingsplan. Tot op he-
den zijn hiervoor nog geen concrete verzoeken ingediend. 

7.   2. Overleg 

In het kader van het Overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke 
ordening (1985), is het voorontwerpbestemmingsplan ook toegezonden 
aan de relevante Overleginstanties. Hierop zijn acht reacties binnengeko-
men, namelijk: 

1. Provincie Drenthe; 
2. Milieufederatie Drenthe; 
3. Essent; 
4. KPN; 
5. Waterschap Hunze en Aa’s; 
6. Gasunie; 
7. VROM Inspectie; 
8. Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). 

 
Essent, Gasunie en VROM Inspectie hebben aangegeven dat het bestem-
mingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. KPN ver-
zoekt om rekening te houden met de tracés voor kabels en leidingen. KPN 
is en wordt betrokken bij het overleg over kabels en leidingen.  
 
Op een aantal punten hebben deze reacties geleid tot aanpassing van het 
bestemmingsplan: 
Naar aanleiding van een opmerking van de Waterleiding Maatschappij 
Drenthe (WMD) is een zone van 10 meter aangehouden om de watertrans-
portleiding door het plangebied te beschermen.  
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n deze zone mag geen bebouwing worden opgericht. In overleg met de 
WMD is het tracé van de watertransportleiding door het plangebied aange-
past.  
 
De WMD heeft er verder op gewezen dat voor het onderhoud van de langs 
de N34 gelegen watergang een onderhoudspad van minimaal 3 meter no-
dig is. Hier zal rekening mee worden gehouden. De watergang en het on-
derhoudspad vallen buiten het plangebied van het bestemmingsplan.  
 
1. Provincie Drenthe 
 
De Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen van de Provincie Drenthe 
heeft inhoudelijk gereageerd op het bestemmingsplan. In deze paragraaf 
wordt uitgebreid ingegaan op de afzonderlijke onderdelen uit deze reactie.  
 
Overgang plangebied naar de weg N34 
De commissie stelt dat het bedrijventerrein zoveel mogelijk door middel van 
extra groenstructuur naar binnen gekeerd moet zijn; een zichtlocatie heeft 
op de Hondsrug een negatieve uitstraling. De commissie acht aanpassing 
hiervan noodzakelijk; op de ruimtelijke verbeelding van het plan zou een 10 
meter brede groenstrook gereserveerd moeten worden. Deze groenstrook 
moet ook in relatie met de N34 worden gezien. 
 
Reactie: Aan de inpassing van het bedrijventerrein is naar aanleiding 

van de provinciale overlegreactie, veel aandacht besteed, 
vooral aan de groene afscherming van het gebied langs de 
N34. Deze overwegingen zijn verwoord in het (aangepaste) 
hoofdstuk 3: Planuitgangspunten. Ter verzachting van de 
overgang van het bedrijventerrein naar het omliggende es-
dorpenlandschap wordt langs de N34 een groene zone van 
10 meter breed gerealiseerd. Door de aanleg van deze zone 
wordt het bedrijventerrein ingebed in het groen en ingepast 
in het omringende landschap. Er is geen sprake van een 
zichtlocatie. Wel is de beplanting voor een deel transparant, 
om vanaf het terrein zelf ook enige relatie met het omringen-
de gebied te hebben. Omdat de bebouwing met name in de 
winter op sommige punten deels zichtbaar is, wordt wel ge-
streefd naar een hoogwaardige uitstraling (referentiebeel-
den/ beeldkwaliteitplan). Een invulling van de kern van het 
bedrijventerrein met (veel) beplanting ligt minder voor de 
hand. Een bedrijventerrein kent een zeer hoge dynamiek die 
zich niet laat combineren met boombeplantingen, tenzij daar 
veel ruimte voor wordt gerealiseerd. Voor dat laatste blijkt op 
Bloemakkers te weinig ruimte te zijn. Ook brengt het onder-
houd van deze groenvoorzieningen (te) veel kosten met zich 
mee.  
Naast de groene zone wordt ook een beheerpad van ten-
minste drie meter breed langs een schouwsloot gereser-
veerd. 
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Groenstructuur versus bos/natuur 
De commissie vraagt toepassing van de bestemming bos of natuur (met 
daaraan gekoppeld een aanlegvergunning) voor de bospercelen gelegen 
aan de (zuid)oostkant van het plangebied. Deze houtopstanden zijn ouder 
dan 100 jaar en van natuurlijke en cultuurhistorische waarde. Daarnaast is 
de commissie van mening dat de oude houtwallen in het gebied onvol-
doende beschermd worden. Het structurerende groen zou, ten behoeve 
van een goede ruimtelijke kwaliteit, moeten worden aangegeven op de 
ruimtelijke verbeelding van het plan. 
 
Reactie Aan de zuidoostzijde van het plan gelegen lijnvormige be-

planting - een houtwalachtige beplanting - is waardevol en 
vrijwel zeker ouder dan 100 jaar. De aan de zuidkant gele-
gen beplanting is aangelegd in het kader van een ruilverka-
veling en is veel jonger.  
Voor een goede bescherming van zowel de oostelijke als de 
zuidelijke beplanting worden de betreffende percelen bij het 
plangebied betrokken en bestemd als “Bebossing”. De aan 
de zuidoostzijde gelegen karakteristieke en beschermwaar-
dige houtopstand wordt verder beschermd door middel van 
de dubbelbestemming “Beschermwaardig - houtopstand”, 
met hieraan gekoppeld een aanlegvergunningstelsel. De be-
langrijkste groene structuur op het bedrijventerrein (houtsin-
gels van recente datum) worden bestemd als “Groenvoor-
zieningen. 

 
Planregels 
De commissie verzoekt nader te bezien of de functie van de eventuele ho-
reca wel gewenst, c.q. logisch is. Verzocht wordt aan te geven wat de 
noodzaak is van de ontwikkeling van een horecafunctie op het bedrijventer-
rein en wat daaronder moet worden verstaan.  
Verder verzoekt de commissie in de plantoelichting nader te onderbouwen 
of de horecafunctie op het bedrijventerrein gewenst c.q. logisch is.  
 
Verder is er geen garantie dat het om kleinschalige bedrijfsbebouwing gaat 
en wordt er geen koppeling gemaakt met het beeldkwaliteitplan (wel indi-
rect bij ontheffing. De commissie acht bedrijfsbebouwing van 5000 m2 niet 
kleinschalig en een oppervlakte tot 3000 m2 het maximum in de Gietense 
situatie. 
 
Tot slot vraagt de commissie naar aanleiding van de wijzigingsbevoegdheid 
nogmaals de horecafunctie nader te motiveren.  
 
Reactie  De uitbreiding van het bedrijventerrein Bloemakkers is be-

doeld voor kleinere bedrijven met een perceelsoppervlakte 
tot circa 5.000 m2. Met name de zone langs de N34 is be-
doeld voor bedrijven met een hoogwaardige uitstraling.  
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De percelen kennen een maximum bebouwingsoppervlak 
van 70% (met een ontheffing tot maximaal 80%), met dien 
verstande dat het bebouwde oppervlak per nieuw bouwper-
ceel ten hoogte 3.000 m2 bedraagt.  
 
De keuze voor de horecafunctie en de invulling daarvan is 
nader gemotiveerd in de plantoelichting.  
De mogelijkheid om een zalencentrum, een wegrestaurant 
met eventueel een kleinschalige overnachtingsmogelijkheid 
en een kleinschalig opgezette bar/discotheek langs de afslag 
met de Oelenboom te realiseren, komt voort uit een intentie-
verklaring van de gemeente. Deze verklaring handelt over 
het onder voorwaarden verplaatsen van de voormalige bar-
discotheek Cést Bon, een discotheek die in het centrum van 
Gieten was gevestigd, naar het bedrijventerrein Bloemak-
kers. De realisatie van de gewenste functies is passend bij 
het bedrijventerrein Bloemakkers en kan planologisch mid-
dels een wijzigingsbevoegdheid mogelijk worden gemaakt. 
Het is de enige locatie in het bestemmingsplan waar derge-
lijke functies mogelijk gemaakt worden.  

 
Compensatie verloren bos 
De commissie stelt dat het bos dat als gevolg van de uitbreiding van 
‘Noordvlees’ is vervallen, zal moeten worden gecompenseerd op basis van 
de Boswet. 
 
Reactie In het kader van uitbreidingsplannen van het bedrijf op het 

perceel Steenkamp 1 is beplanting aan de zuidzijde van het 
genoemd bedrijf geruimd. De eigenaar van genoemd perceel 
is verplicht om aan de zuidzijde van het toekomstige bedrij-
venterrein te herplanten. De 1 op 1 compensatie past in de 
gebruikelijke richtlijn als toegepast door provincie Drenthe 
gelet op de leeftijd van de beplanting. Het bos wordt aan de 
zuidzijde van het plangebied gecompenseerd. Deze locatie 
sluit aan bij het bestaande bosperceel op deze plek.  

 
Externe veiligheid 
De commissie geeft aan dat de school en het sportterrein meegenomen 
moeten worden in de groepsrisicoberekening, omdat deze objecten gele-
gen zijn binnen het invloedsgebied van het vulpunt voor LPG. De groepsri-
sicoberekening moet worden aangepast.  
 
Reactie De realisatie van een garage met showroom en tankstation 

(exclusief LPG) is mogelijk middels een wijzigingsbevoegd-
heid.  
Als uitwerking van de Visie Externe Veiligheid zijn BEVI in-
richtingen (waaronder een LPG tankstation) in het plange-
bied in zijn algemeenheid alleen toelaatbaar na wijziging van 
het bestemmingsplan, mits aan de in de regels genoemde 
voorwaarden wordt voldaan. 
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De realisatie van een verkooppunt van LPG met bijbehoren-
de voorzieningen op het betreffende perceel aan de noord-
zijde van het plangebied is op grond van de Visie Externe 
Veiligheid en de huidige wettelijke veiligheidszones niet mo-
gelijk. Een verantwoording van het groepsrisico is op dit 
moment dan ook niet relevant. Omdat BEVI inrichtingen niet 
direct mogelijk worden gemaakt, worden geen contouren op 
de ruimtelijke verbeelding van het plan weergegeven. 

 
Waterparagraaf 
De commissie mist het advies van het waterschap en vraagt aandacht voor 
de aanpak van de mogelijke verontreiniging van grond- en oppervlaktewa-
ter door bedrijfsactiviteiten (door het afgekoppelde neerslagwater via een 
bodempassage af te wateren op een bergingsvijver).  
Verder vraagt de commissie zich af of de buffervijver die op het terrein 
aanwezig is gecompenseerd wordt.  
 
Reactie  Er is overleg gepleegd met het waterschap (zie ook de over-

legreactie van 17 augustus 2006 van het waterschap. Ook is 
er een rioleringsplan opgesteld. Er wordt een nieuwe ber-
gingsvijver aangelegd tussen het bedrijventerrein en de 
nieuwe aansluiting op de N34, waarmee de bergingscapaci-
teit in het gebied gewaarborgd is.  

 
Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
De toelichting geeft een globale benadering van de economische uitvoer-
baarheid. De commissie is van mening dat de noodzaak van de uitbreiding 
moet worden aangetoond, bijvoorbeeld aan de hand van een lijst met ge-
gadigden. Verder adviseert de commissie om tezamen met de bedrijven te 
komen tot een vorm van parkmanagement op het gehele terrein Bloemak-
kers.  
Tot slot maakt de commissie een voorbehoud ten aanzien van de maat-
schappelijke uitvoerbaarheid omdat het overleg nog moet plaatsvinden.  
 
Reactie  Er komen bij de gemeente regelmatig aanvragen binnen 

voor nieuwe kavels. De actuele lijst met geïnteresseerden 
bestaat uit 19 bedrijven. Daarnaast dient de uitbreiding van 
het bedrijventerrein Bloemakkers ook als voorraad voor de 
toekomst, wanneer bedrijven uit de gemeente vanwege 
groei zouden moeten uitwijken naar een grotere bedrijfska-
vel. 
 
Ten aanzien van de maatschappelijke uitvoerbaarheid ver-
wijzen wij naar paragraaf 7.1. waarin de gemeente reageert 
op de ingediende inspraakreacties. 

 
Flora en fauna 
De commissie adviseert om onderscheid te maken naar verwilderde vo-
gelmelk en wilde en dit onderscheid te motiveren. 
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De commissie stelt dat het algemeen stellen van het broedseizoen zonder 
het benoemen van de periode (15 maart-15 juli) gewenst is. Bij uitvoering 
ter plaatse moet worden beoordeeld of er op enig moment (nog) vogels 
broeden. 
 
Het opnemen van enkel de wettelijke bepalingen voor beschermde soorten 
en gebieden is te beperkend. Hierdoor blijkt onvoldoende wat er aan natuur 
en landschapswaarden ter plaatse aanwezig is, die puur vanwege hun ho-
ge leeftijd het behouden waard zijn. De commissie adviseert de plaatselijke 
waarden zoals oud bos en oude houtwallen mee te nemen. 
 
Reactie Bekend is (uurhokgegevens) dat in de omgeving van Gieten 

gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) is aangetrof-
fen. Hierbij wordt aangenomen dat dit de wilde plant betreft, 
alhoewel dat verre van zeker is. Ornithogalum umbellatum 
heeft zich na 1950 over grote delen van Nederland uitge-
breid, ook op pleistocene zandgronden.  
 
De soort wordt veel in tuinen gekweekt en verwildert gemak-
kelijk en kan zich zelfs op sterk bemeste, intensief beweide 
graslanden jarenlang handhaven. Verwacht wordt dat de 
soort zich verder uitbreidt. De plant die binnen het plan is 
aangetroffen staat in de directe omgeving van bebouwing 
(singel nabij de manege op de hoek Zijtak/Kalkamperweg). 
Er is hoogstwaarschijnlijk sprake van verwildering. Daarom 
wordt in het Ecologisch onderzoek gesteld dat (in dit geval) 
ontheffing niet noodzakelijk is. Of er sprake is van verwilde-
ring is echter niet met zekerheid vast te stellen, de verwil-
derde soort is niet te onderscheiden van de wilde. Gegevens 
over het voorkomen van de soort voor 1950 op deze locatie 
zijn niet bekend. 
 
De periode voor het broedseizoen is te zien als een richtlijn. 
Bij uitvoering wordt ter plekke nagegaan of er nog vogels 
broeden. 
 
Het bos, de oude houtwallen en houtopstanden langs de 
zuidoostrand van het plangebied worden bestemd als “Be-
bossing” en “Beschermwaardig - houtopstand”. 

 
Bodemverontreiniging 
Ten aanzien van het (verontreinigde) gebied rondom de voormalige vuil-
stort moeten nog een aantal zaken worden afgerond. Het gaat dan om de 
afwerking van de stort, de monitoring en (het oplossen van) de grondwater-
verontreiniging.  
De commissie verzoekt in het kader van de bestemmingsplanprocedure re-
kening te houden met eventuele meerkosten van sanering van de veront-
reinigde locatie.  
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Reactie De voormalig Navos locatie is tijdens de aanleg van de ont-
sluiting gesaneerd. In het voorafgaande onderzoek en plan 
van aanpak is het grondwater van de Navoslocatie opnieuw 
onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat er geen noemens-
waardige verontreinigingen meer aanwezig zijn. Nazorg is in 
dit geval dan ook niet noodzakelijk. Op één plaats is een 
lichte restverontreiniging achtergebleven. De lichte restver-
ontreiniging geeft geen aanleiding tot een vervolg. 

 
2. Milieufederatie Drenthe 
 
De Milieufederatie (MFD) merkt op dat de uitbreiding van Bloemakkers 
kansen biedt om ook het bestaande deel van het bedrijventerrein om te 
bouwen tot een landschappelijk goed ingepast bedrijventerrein. Aan-
dachtspunten daarbij zijn een goede landschappelijke inpassing van de be-
bouwing en de beeldkwaliteit.  
De Milieufederatie ervaart het als positief dat in de toelichting van het voor-
ontwerpbestemmingsplan, zowel aandacht is besteed aan de landschappe-
lijke inpassing als aan de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein. De uitwer-
king hiervan en met name de juridische vertaling laten echter nog te wen-
sen over. Hieraan moet de nodige aandacht besteed worden.  
 
Reactie De gemeente is van oordeel dat de planregels, in combinatie 

met de ruimtelijke verbeelding van het plan, voldoende ga-
rantie bieden voor een goede landschappelijke inpassing. De 
groene zone langs de N34, het bos en de belangrijkste 
groene structuur op het terrein zijn als zodanig bestemd. Er 
is een koppeling naar de beeldkwaliteitparagraaf in de be-
stemmingsplantoelichting gemaakt. Op deze manier wordt, 
in geval van eventuele ingrepen in de groenstructuur, ook 
een afweging gemaakt ten aanzien van de stedenbouwkun-
dige en landschappelijke waarden in het gebied.  

 
De referentiebeelden zijn voor een deel overgenomen van Peelerpark in 
Assen. Dit bedrijventerrein is echter geen bedrijventerrein met een echte 
ruimtelijke kwaliteit geworden, mede doordat het groen te weinig robuust is 
aangelegd.  
Dat de gebouwen, die een hoogwaardige architectuur kennen, zich naar de 
openbare ruimte (de N34) moeten presenteren, wijst MFD af. Weer een 
zichtlocatie acht de MFD ongewenst; zij pleit ervoor te kiezen voor een 
landschappelijk ingepast terrein dat nauwelijks zichtbaar is vanaf de N34. 
 
Reactie Het bedrijventerrein Bloemakkers bij de hoofdkern Gieten is 

niet te vergelijken met een grootschalig bedrijventerrein als 
Peelerpark bij Assen.  
De gemeente streeft naar een goede landschappelijke in-
passing van het terrein, vooral door het aanleggen van een 
groene singel langs de N34. Deze is vastgelegd op de ruim-
telijke verbeelding van het plan. Een belangrijk doel van de-
ze groene zone is het afschermen van het bedrijventerrein. 
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Wel wordt hier op bepaalde plekken een meer transparante 
invulling aan gegeven (bijvoorbeeld door bomen zonder lage 
beplanting daaronder), het is niet de bedoeling het terrein 
geheel te verstoppen en ook vanaf het terrein zelf moet er 
enig contact met het omringende landschap zijn. Van een 
zichtlocatie is echter geen sprake. Wel wordt gestreefd naar 
een hoogwaardige uitstraling, vooral vanwege het feit dat er 
in de winter, wanneer het blad van de bomen is, meer zicht 
op het terrein is. De beeldkwaliteitparagraaf in de plantoe-
lichting is op dit punt aangepast. 
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8. RAADSVASTSTELLING 

Het ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding Bedrijventerrein Bloemakkers” 
heeft overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening (Wro, artikel 3:8) van 7 
mei 2009 tot en met 17 juni 2009 ter visie gelegen op het gemeentehuis te 
Gieten. Tijdens deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn 
of haar zienswijze omtrent het plan kenbaar te maken. Van deze gelegen-
heid is gebruik gemaakt. De ingediende zienswijzen hebben echter niet ge-
leid tot wijziging van het bestemmingsplan.  
 
De gemeenteraad heeft de zienswijzen betrokken bij de besluitvorming 
over de vaststelling van het bestemmingsplan in zijn vergadering van 25 
november 2009. In de bijlagen zijn de stukken ten behoeve van de raads-
vaststelling opgenomen. 
 
 

=== 
 
 



 

BIJLAGE 1

Beeldkwaliteitseisen 



 

 

 



Beeldkwaliteitseisen voor situering van de bebouwing en inrichting van het perceel 
 
Beeldkwaliteitseisen voor situering van de bebouwing 
 

 Plaatsing van de bedrijfsgebouwen langs de N34 in de op de schets (figuur 4 plantoelichting) 
aangegeven rooilijn voorkomt het ontstaan van voorgebieden met opslag of stalling van goe-
deren, zoals de huidige stalling van caravans. 

 Om een heldere ordening te bereiken ligt de hoofdrichting van de kavelgrenzen en de bebou-
wing evenwijdig aan, dan wel haaks op de N34. Bij de nieuwe afslag van de N34 naar Gieten 
wijkt het bomenscherm van eiken langs de weg samen met de rooilijn van de bebouwing te-
rug, achter de nieuw aan te leggen waterberging. De gevels aan de N34 volgen de rooilijn. 

 Gebouwen op locaties, zoals langs de N34, langs de nieuwe entree van Gieten en de Oelen-
boom hebben een representatieve uitstraling. 

 Alle gebouwen zijn georiënteerd op de openbare weg. De gebouwen langs de N34 hebben 
hun representatieve en open gevels georiënteerd op de N34, maar zijn qua ontsluiting geori-
enteerd op de wegenstructuur van het bedrijventerrein. 

 Een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd, waarbij het bebouwingspercentage 
van het binnen het bouwvlak gelegen gedeelte van het bouwperceel ten hoogste 70% zal be-
dragen, met dien verstande dat het bebouwde oppervlak per bouwperceel ten hoogste 3.000 
m2 bedraagt. 

 De afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens zal ten minste 3,00 m bedragen.  
 De onderlinge afstand tussen gebouwen zal ten minste 5,00 m bedragen. 
 De afstand van een gebouw tot de naar de weg gekeerde perceelsgrens zal ten minste 5,00 

m bedragen.  
 
Beeldkwaliteitseisen voor inrichting van het perceel 
 

 Parkeerplaatsen situeren op het eigen bedrijfsterrein en niet in de openbare groene bermen. 
Parkeren op de terreinen voor de representatieve gevels langs de N34 is niet toegestaan.  

 De voorterreinen van de representatieve gebouwen langs de N34 en de entree naar Gieten 
representatief, groen en met minimale verharding inrichten.  

 Buitenopslag langs de N34 is niet toegestaan. Opslag mag niet zichtbaar zijn vanaf de N34, 
de entree van Gieten en de Oelenboom.  

 Ter voorkoming van verstening van de groene openbare bermen, mogen per kavel maximaal 
twee inritten worden gemaakt. 

 Verlichting van gebouwen vindt plaats door middel van armaturen bevestigd aan de bebou-
wing of op het terrein, vrijstaand of grondspots. De verlichtingsarmaturen en de lichtmasten 
worden in vorm en kleur gekozen in samenhang met de openbare straatverlichting. 

 
Beeldkwaliteitseisen voor de architectuur van de gebouwen 
 
Beeldkwaliteitseisen voor massa en vorm  

 De kantoren hebben een ingetogen en doelmatige stijl. 
 Hallen en loodsen hebben een eenvoudige hoofdvorm. 
 De (bouw)hoogte van een gebouw zal , conform de bestemmingsplankaart, langs de N34 en 

de Oelenboom ten hoogste 10,00 m bedragen en meer naar het midden ten hoogste 12,00 m.  
 Daken plat of met een flauwe kap.  

 
Beeldkwaliteitseisen voor gevelopbouw  

 Representatieve gevels hebben een open en transparante gevelarchitectuur. 
 Dichte gevels naar openbaar gebied zijn niet toegestaan. 
 Een eentonig beeld van grote, vlakke gevelwanden dient te worden voorkomen, daarom is va-

riatie in gevelopbouw en het zichtbaar maken van een entree en/of kantoorgedeelte belang-
rijk. Dat kan door deze functies in vorm, kleur, of materiaal te laten afwijken van de (eventue-
le) bedrijfshal.  

 
Beeldkwaliteitseisen voor materiaal- en kleurgebruik 

 Hoogwaardige materialen toepassen, zoals metselwerk, keramische gevelbekleding, hout, 
glas, aluminium en staal (geen damwandprofielen) aan representatieve gevels langs de N34 
en de entree bij de Oelenboom. 



 Zachte kleuren toepassen, zoals aarde- en terracottakleuren of aluminium-, grijs- en antraciet-
tinten. 

 Onopvallende kleurstelling aan de randen van het bedrijventerrein met het landschap. 
 Geen harde, felle of primaire kleuren op grote gevelvlakken. 
 Kleuraccenten toegespitst op, of in samenhang met zogenaamde "bedrijfskleuren" zijn toege-

staan. 
 
Beeldkwaliteiteisen voor detaillering 

 Kleinschalige details ter plaatse van representatieve gevels. 
 Functionele detaillering ter plaatse van overige gevels. 

 
Reclame-uitingen 

 Bedrijven hebben behoefte om zich middels reclame-uitingen bij het publiek te presenteren. In 
bepaalde gevallen kan deze reclame zich zodanig manifesteren, dat het evenwicht in het be-
bouwingsbeeld verstoord raakt.  

 Reclame-uitingen zijn in principe onderdeel van de gevelarchitectuur.  
 Per pand is één reclame uiting toegestaan. 
 Vrijstaande reclameobjecten zijn niet toegestaan.  
 Lichtreclames zijn alleen toegestaan tegen de gevels van de bedrijfspanden, niet erboven. De 

lichtreclame mag maximaal 1% van het geveloppervlak innemen. 
 Voor alle reclame-uitingen wordt advies aan de welstandscommissie gevraagd.  

 



 
Figuur 5a: referentiebeelden beeldkwaliteit bedrijventerrein Bloemakkers 



 
Figuur 5b: referentiebeelden beeldkwaliteit bedrijventerrein Bloemakkers 
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1  Inleiding 
 
Eind 2006 en begin 2007 heeft het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, 
Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) een definitief archeologisch onderzoek 
uitgevoerd op het bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten in de gemeente Aa en 
Hunze (afbeelding 1). Het onderzoek betrof twee deelgebieden, genaamd "Hoving" 
en "Vos". Het onderzoek in het deelgebied "Hoving" werd uitgevoerd op 27, 28 en 
29 november 2006. Het onderzoek in het deelgebied "Vos" werd uitgevoerd op 22, 
23 en 24 januari 2007. Het deelgebied "Hoving" bevindt zich aan de Vlaskamp op 
het perceel ten zuidoosten van het huisnummer 2. Het deelgebied "Vos" bevindt 
zich aan de noordzijde van de hoek Steenkamp/Hoevenkamp. Ten tijde van het 
onderzoek lag het terrein van Vos braak en het terrein van Hoving was een 
grasveld/weiland. 

 
 
Afbeelding 1: Ligging van het onderzoeksgebied in Nederland. 
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Aanleiding tot dit onderzoek is de geplande verdere ontwikkeling van het 
bedrijvenpark waarbij de beide deelgebieden zullen worden bebouwd. De 
bodemingrepen die noodzakelijk zijn voor deze ontwikkeling vormen een bedreiging 
voor aanwezige archeologische waarden. Het onderzoek heeft tot doel vast te 
stellen of in de bodem van het onderzoeksgebied, naast de bij vooronderzoek 
vastgestelde archeologische waarden, verdere archeologische resten aanwezig zijn 
én de vindplaatsen te onderzoeken en documenteren, zodat de vindplaatsen ex situ 
behouden kunnen blijven. 
Het bevoegd gezag is de gemeente Aa en Hunze en de provincie Drenthe in de 
persoon van de provinciaal archeoloog van Drenthe dr. W.A.B. van der Sanden. Het 
Programma van Eisen (PvE) is opgesteld door BAAC bv in opdracht van de 
gemeente Aa en Hunze (Eeltink & ter Wal 2006).  

 
 

2  Administratieve gegevens 
 
Provincie:    Drenthe 
Gemeente:    Aa en Hunze 
Plaats:    Gieten 
Toponiem:    Bloemakkers 
Objectcode:   GIBL-DO 
BAAC-projectcode:  06.348 
Kaartblad:    12G 
Centrum-coördinaat:  Hoving: 247.309 / 557.384 
     Vos:  247.183 / 557.300 
CIS-code:    Hoving: 19858 
     Vos:  19859 
Opdrachtgever:   gemeente Aa en Hunze 
Bevoegd gezag:   gemeente Aa en Hunze, bijgestaan door Drents 

Plateau (mevrouw A. Mars) 
-Contactpersoon provincie: dr. W.A.B. van der Sanden (provinciaal archeoloog) 
Uitvoerder:    BAAC bv 
-Contactpersoon:   drs. N.T.D. Eeltink 
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3  Context 
 
3.1  Landschappelijke context (L. Smit) 

 
Gieten ligt in het noordelijke zandgebied, dat ondermeer de gehele provincie 
Drenthe omvat en een deel van Overijssel, Friesland en Groningen. Het noordelijke 
zandgebied bestaat hoofdzakelijk uit een keileemplateau1, dat tussen twee 
stuwwallen ligt. Dat zijn in het zuiden de stuwwal nabij Kloosterhaar, Sibculo en ten 
zuiden van Ommen én in het noorden de stuwwal nabij Zuidwolde. Deze stuwwallen 
zijn gevormd in het Saalien, de voorlaatste ijstijd (370.000 – 130.000 BP2). 
 
In het Saalien was het gebied rondom Gieten bedekt door landijs. Onder het landijs 
werd een pakket grondmorene gevormd, dat bestond uit een dikke laag sterk lemig 
zand met grind en keien, de zogenaamde keileem. Deze afzettingen houden direct 
verband met de landijsbedekking. Geologisch gezien behoort het pakket keileem tot 
de Formatie van Drenthe (De Mulder et al., 2003). In afbeelding 2 is te zien, dat 
keileem nabij het onderzoeksgebied op geringe diepte beneden het maaiveld 
voorkomt en een 1 tot 5 m dik pakket heeft gevormd (Rijks Geologische Dienst, 
1990). Dit blijkt eveneens uit het in 2003 uitgevoerde archeologisch booronderzoek 
(de Roller 2003). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2:  Geologisch profiel dwars over Gieten. Hierin zijn de verschillende, in het 
onderzoeksgebied aan te treffen Formaties te herkennen (Rijks Geologische Dienst, 1983) 
 

In het Weichselien, de laatste ijstijd (115.000 – 10.000 BP), was in Nederland geen 
sprake van een bedekking door ijs. Door het ontbreken van vegetatie trad vanaf het 
midden van het Weichselien verstuiving op van de top van de glaciale afzettingen. 
Hierdoor werd het fijnste materiaal (silt-klei fractie) door de wind weggevoerd en het 
minder fijne materiaal (zand) door de wind weer in de directe omgeving afgezet op 
de keileem van de Formatie van Drenthe. Deze windafzettingen (dekzand) worden 
geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel gerekend. Binnen deze Formatie 
worden verschillende perioden van verstuiving onderscheiden, waaronder Jong 
Dekzand I (Pleniglaciaal-Vroege Dryas) en Jong Dekzand II (Late Dryas). Deze 

                                                      
1 Met een keileemplateau wordt een hoger gelegen gebied bedoeld, waar keileem aan of nabij het 
oppervlak voorkomt. 
2 BP = Before Present, dat wil zeggen 1950 n. Chr. 
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pakketten kunnen vaak van elkaar worden gescheiden door de aanwezigheid van 
een oude vegetatiehorizont (of veenlaag), die zich heeft gevormd in het Bølling- en 
Allerød-interstadiaal. Deze laag is bekend als de Laag van Usselo. In deze laag 
worden soms fragmenten houtskool en vuurstenen artefacten aangetroffen. De dikte 
van het pakket dekzand in het onderzoeksgebied is in het algemeen 0,5 tot 2 m, 
zoals blijkt uit het geologisch profiel (afbeelding 2). 
De overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen wordt gekenmerkt door een 
geleidelijk warmer en vochtiger wordend klimaat. In deze warmere periode werd het 
reliëf in het dekzandlandschap door de toenemende vegetatie grotendeels 
‘vastgelegd’. Door de toegenomen vegetatie en neerslag zijn via daardoor 
optredende bodemvorming de huidige bodems tot stand gekomen. 
 
Bodem  
Het gebied rondom Gieten, waaronder het onderzoeksgebied, omvat sterke 
verschillen in reliëf, lithologie en waterhuishouding. Met name de verschillen in 
lithologie en reliëf (en indirect de waterhuishouding) hebben gezorgd voor een 
brede variatie aan bodems (afbeelding 3). Afhankelijk van de dikte van het 
bovenliggende dekzandpakket en van de doorlatendheid van het keileem 
ontstonden verschillende typen keileemgronden. Op plaatsen met een dunne 
zandlaag overheersen natte keileemstagnatiegronden (KX) en veldpodzolgronden 
op keileem (Hn23x). Op plaatsen met een dikkere zandlaag, circa 50 – 100 cm, 
ontstonden de veel rijkere keileemverweringsgronden (mZb23x) en 
moderpodzolgronden op keileem (Y23x). Op plaatsen waar het dekzandpakket op 
het keileempakket dikker is dan 100 cm heeft de keileemlaag nauwelijks invloed 
gehad op de bodemvorming (Spek 2004). Op deze gronden worden hoofdzakelijk 
haarpodzolgronden aangetroffen (Hd21, Hd23). Afbeelding 3 geeft een schematisch 
overzicht van de verschillende keileemgronden in Drenthe (Spek 2004). 

 

 
Afbeelding 3: Schematisch overzicht van de verschillende keileemgronden in Drenthe (Spek 
2004) 
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Natte keileemstagnatiegronden (KX) 
Als een ondoorlatende keileemlaag voorkwam binnen 50 cm beneden het maaiveld, 
kon regenwater boven deze laag keileem stagneren en ontstonden roest- en 
reductieverschijnselen relatief hoog in het bodemprofiel. Dergelijke sterk lemige 
gronden worden keileemstagnatiegronden genoemd. In de bovengrond worden 
soms ondiepe podzoleringsverschijnselen waargenomen. 
 
Veldpodzolgronden op keileem (Hn23x) 
Veldpodzolgronden op keileem (Hn21x, Hn23x) zijn binnen Drenthe het meest 
voorkomende bodemtype (Spek 2004) en komen voor op lage ruggen in de relatief 
lage delen van de pleistocene dekzandgronden, waar de grondwaterspiegel tot in 
de BC-horizont kan reiken. Wanneer ze worden aangetroffen op hogere ruggen, 
hebben deze gronden bij de ontwikkeling van de bodem een relatief hoge 
grondwaterspiegel gehad (De Bakker & Schelling 1989). Een veldpodzol wordt 
daarom ook wel een ‘natte’ podzol genoemd. Vanwege het pakket keileem in de 
ondergrond vertoont het profiel niet alleen kenmerken van podzolering, maar ook 
van pseudogley (‘stagnatieroest’). Podzolgronden zijn in het algemeen tamelijk 
onvruchtbare gronden.  
 
Keileemverweringsgronden (mZb23x) 
Dit bodemtype is karakteristiek voor zeer lemige, goed ontwaterde locaties. 
Wanneer in het keileemlandschap binnen 50 cm beneden maaiveld een meer 
doorlatende zandige keileemlaag aanwezig was, ontstonden minder pseudo-gley-
verschijnselen en kon zich een keileemverweringsgrond ontwikkelen. De textuur van 
het materiaal waarin zich deze bodem heeft ontwikkeld, is over het algemeen sterk 
tot zeer sterk lemig en vertonen een diepbruine kleur. Door de betere ontwatering 
ten opzichte van keileemstagnatiegronden was meer sprake van interne verwering 
(verbruining) dan ontwikkeling van pseudo-gley verschijnselen (Spek 2004). 
 
Moderpodzolgronden op keileem (Y23x) 
Wanneer op het keileem een zwak lemige laag dekzand van circa 50 – 100 cm 
voorkwam en de ontwatering van de bodem relatief goed was, ontstond een 
podzolachtige verweringsgrond (Spek 2004). Deze gronden vertonen zowel 
verwering (verbruining) als podzolisatie, zoals is af te leiden uit figuur 3. In grote 
lijnen is deze bodem de minder lemige variant van een keileemverweringsgrond. De 
relatief dikke laag dekzand boven de keileem en de goede afvoer van neerslagwater 
zorgden voor een matig vochtig tot droog profiel. 
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Horizont Diepte [cm] Omschrijving 

1Ah 0-5 Zeer donker grijs (7,5YR 2/1) humusrijk 
zand. Humeuze toplaag 

1E 5-18 Grijs (10YR 5/1), humusarm zand; 
uitspoelingshorizont 

1Bh 18-23 Zwart (7,5YR 2/1), humusrijk zand; 
inspoeling van humus 

1Bs 23-50 

Donker roodbruin (5YR 2/3), matig 
humeus, naar onderen overgaand in 
geelbruin (10YR 5/4), matig humusarm 
zand; inspoeling van ijzer en aluminium 

1BC 50-90 Overgangshorizont 

1C > 90 cm Licht geelbruin (10YR 6/4) uiterst 
humusarm zand; uitgangsmateriaal 

Tabel 1: Bodemprofiel van een haarpodzolbodem (De Bakker & Schelling, 1989) 
 
Haarpodzolgronden (Hd21, Hd23) 
Zoals eerder is beschreven, is de invloed van de aanwezigheid van keileem op de 
bodemvorming miniem op plaatsen waar het dekzandpakket op de keileem dikker is 
dan 100 cm (Spek 2004). In die situatie kan het water afstromen over de kleileem en 
treedt geen waterstagnatie op. Op deze gronden worden hoofdzakelijk haar-
podzolgronden aangetroffen (Hd21, Hd23). Haarpodzolgronden (Hd21) komen 
uitsluitend voor op de hogere delen van de pleistocene dekzandgronden, zoals lage 
landduinen (De Bakker & Schelling 1989). De textuur van het zand is meestal aan 
de grove kant. In onverstoorde toestand komt vrijwel steeds een zwarte humusrijke 
Bh-horizont voor, waarbij in de meest extreme vorm vrijwel alle poriën met amorfe 
humus zijn gevuld. Direct eronder ligt meestal een dun ijzerbandje (Bakker & 
Schelling 1989). Het bodemprofiel van een haarpodzol is weergegeven in tabel 1. 

 
Laarpodzolgronden (Hn21, Hn23) en hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ21) 
Bij deze bodemtypen bestaat de A-horizont uit een dik humeus dek. Dit dek is 
ontstaan door het eeuwenlang bemesten van de akker met potstalmest. Deze mest 
bestond uit plaggen die in de stal werden gelegd om de uitwerpselen van het 
gestalde vee op te vangen. De plaggen werden met de uitwerpselen als mest op de 
akker gebracht. Op deze wijze kon een akkercomplex op zandgrond gedurende 
eeuwen jaarlijks opnieuw met gewassen worden ingezaaid zonder dat de bodem 
uitgeput raakte. Een dergelijk plaggendek wordt ook wel een esdek genoemd. 
 
De vorming van een esdek of plaggendek kan teruggaan tot de 11de  eeuw, maar is 
vaak enkele eeuwen jonger. Bestonden de plaggen uit bosstrooisel of grasplaggen 
dan ontstond een bruin esdek. Zwarte enkeerdgronden wijzen op het gebruik van 
heideplaggen. Op deze wijze kon het land rond het akkercomplex gedeeltelijk 
ontgrond raken, terwijl de akkergrond tot ruim een meter kon worden opgehoogd. 
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In gebieden met esdekken dient rekening te worden gehouden met een rijk 
bodemarchief. Het oorspronkelijke oppervlak is vanaf de Middeleeuwen opgehoogd. 
Dit betekent dat door de dikte van het dek de eventueel aanwezige archeologische 
resten uit de perioden van vóór de Middeleeuwen gaandeweg niet meer werden 
aangeploegd en hierdoor goed bewaard zijn gebleven. 
 
Zo’n profiel kan tussen de A- en C-horizont een duidelijke 'begraven' A- en B-
horizont hebben. Dit zijn horizonten van een oudere podzolbodem die oorspronkelijk 
aan het oppervlak lag. De dikte van deze A- en B-horizont kan fluctueren en is soms 
zelfs afwezig. In dat geval is de podzol waarschijnlijk door homogenisatie 
verdwenen. 
 
De bodemkaart van Nederland blad 12 Oost (Stichting voor Bodemkartering 1977) 
geeft aan dat vlakbij het onderzoeksgebied laarpodzolgronden voorkomen. 
Daarnaast is het mogelijk dat ook hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ21) worden 
aangetroffen. In beide gevallen betreft het gronden met een niet vergraven 
humushoudende bovengrond. Bij een laarpodzolgrond is dit dek tussen de 30 en 50 
cm dik, bij enkeerdgronden is dit dek dikker is dan 50 cm. 
 
Booronderzoek in 2006 gaf als uitkomst dat in het midden van het deelgebied 
Hoving een door erosie ontstane depressie aanwezig zou zijn die in het Holoceen 
en dan zelfs na het Neolithicum weer werd opgevuld (Ter Wal 2006). 
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3.2  Archeologische context 
 
In de nationale indeling van Nederland in archeoregio’s ligt Gieten in archeoregio 1 
en maakt deel uit van het Noordelijke Zandgebied (Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 2002). Dit uitgestrekte zandgebied is in de eerste 
instantie gevormd in de twee laatste ijstijden. Daarbij werden sedimenten als 
keileem en dekzand afgezet. Tevens werd in de ijstijden het reliëf bepaald, waarbij 
de Hondsrug voor dit onderzoek het belangrijkste element is. Het bedrijventerrein 
Bloemakkers en daarmee beide deelgebieden van het onderzoek liggen op de 
westelijke flank van de Hondsrug. Door langdurige plaggenbemesting vanaf de 
Middeleeuwen ontstonden op akkers sterk humeuze pakketten cultuurdek die esdek 
worden genoemd. Vandaar dat ook veelal van een esdekkenlandschap wordt 
gesproken. In Drenthe zijn de esdekken echter vaak dunner dan in het oosten en 
zuiden van Nederland (Spek 2004, 654-723). Bij een strikte toepassing van de 
criteria voor een enkeerdgrond, het gebruikelijke bodemtype van een esdek, zou in 
veel gevallen in Drenthe eigenlijk niet van een esdek gesproken mogen worden. 
Beide deelgebieden van het onderzoeksgebied liggen tegen of net binnen de 
zuidwestrand van een escomplex bij de plaats Gieten met de naam Zuideresch 
(afbeelding 4). 

 

 
Afbeelding 4: Gieten en omgeving in 1952-1853. Het grote 'lege' gebied direct ten zuiden van de 
bebouwde kom van Gieten is de Zuideresch. De deelgebieden van het onderzoeksgebied liggen 
beide binnen de zwarte cirkel (Geudeke 1990, 70). 
 

Het toponiem geeft aan dat het een al (eeuwen)oud landbouwgebied is. Op het 
minuutplan van het kadaster uit 1832 is te zien dat de kavels rechthoekig en 
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regelmatig van vorm zijn. Deze regelmaat wijst op een latere verkaveling van een al 
oudere ontginning. Het grootste deel van de Zuideresch is tegenwoordig 
volgebouwd en opgenomen in de bebouwde kom van Gieten. 
Het Noordelijke Zandgebied heeft een lange bewoningsgeschiedenis. Al sinds het 
Paleolithicum hebben mensen in het gebied geleefd en van het landschap gebruik 
gemaakt (Waterbolk 1985). 
In het verleden zijn in de omgeving van Gieten vondsten uit vrijwel alle perioden 
aangetroffen (de Roller 2003, afbeelding 2 & bijlage 1). Dat Gieten en omgeving 
onderdeel zijn van een prehistorisch landschap is goed te zien aan de hunebedden 
die ten noorden, ten zuiden en ten westen van Gieten nog steeds het landschap 
sieren. Direct ten oosten van het deelgebied Bloemakkers zijn prehistorische 
grafheuvels aanwezig. Bij de rotonde tussen de RW33 en de RW34 iets ten noorden 
van het onderzoeksgebied ligt het Gietsenveentje. Analyse van de veenvulling van 
het Gietsenveentje heeft aanwijzingen opgeleverd voor landbouwactiviteiten rond 
4050 voor Christus, waardoor de introductie van landbouw in het gebied eerder 
bleek te zijn geweest dan tot dan toe werd gedacht (Bakker 2003). Deze 
aanzienlijke archeologische rijkdom van het gebied rondom Gieten heeft het 
grootste deel van dit gebied een hoge archeologische verwachting gegeven 
(Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 2000). 
Booronderzoek door het ARC stelde vast dat in het deelgebied Bloemakkers 
podzolen in de ondergrond aanwezig zijn, die deels worden afgedekt door een 
plaggendek (de Roller 2003). B-horizonten waren in de meeste boringen 
herkenbaar. In twee boringen wees een bruingrijze laag op ophoging met plaggen. 
Uit het booronderzoek bleek dat in een aantal gebiedsdelen van het gehele 
plangebied Bloemakkers een ongestoorde bodemopbouw bestaat. 
Door de aanwezigheid van een plaggendek bestaat mogelijkheid dat een 
prehistorisch landschap wordt afgedekt. De combinatie van een archeologisch rijke 
omgeving, een het oude landschap afdekkend cultuurdek en ongestoorde 
bodemprofielen bij grondboringen, maakte het goed mogelijk dat in dit deelgebied 
nog onbekende vindplaatsen aanwezig zouden zijn. 
Bij de door het ARC uitgevoerde prospectie werden geen archeologische 
indicatoren aangetroffen, behalve een stukje houtskool in een boorkern. Vanwege 
het aanwezige plaggendek werd verwacht dat eventuele grondsporen goed 
geconserveerd en goed leesbaar zouden zijn. In het plangebied Bloemakkers 
werden geen goed geconserveerde organische resten verwacht, tenzij diepe 
grondsporen zoals waterputten zouden worden aangetroffen. 
Bij een proefsleuvenonderzoek eind 2004 werden in de beide deelgebieden van het 
hier gerapporteerde onderzoek archeologische resten gevonden (Eeltink & Nales 
2005). In het deelgebied Hoving aan de Vlaskamp is één korte proefsleuf 
aangelegd. Daarbij werd een concentratie handgevormd aardewerk van meerdere 
vierkante meters blootgelegd. Het betrof aardewerk van de Trechterbekercultuur, de 
Hunebedbouwers uit het Midden Neolithicum B (tabel 2). Uit de aard van de 
individuele scherven en de samenstelling van de verzameling aardewerkfragmenten 
werd duidelijk dat de aangetroffen resten de neerslag zijn van een nederzetting 
(Eeltink & Nales 2005, 33-34). Er konden echter geen aan de vondsten gerelateerde 
grondsporen worden vastgesteld. Het ontbreken van grondsporen is echter typisch 
voor vindplaatsen van nederzettingen van de Trechterbekercultuur in Nederland. De 
concentraties handgevormd aardewerk en de bijbehorende losse vondsten liepen 
tot aan de putwanden van de proefsleuf, dus moet worden aangenomen dat de 
vindplaats groter is dan het deel dat zich in de proefsleuf bevond.  De datering van 
deze verzameling scherven binnen de periode van de Trechterbekercultuur ligt 
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vermoedelijk rond Brindley 2-3, dat zou betekenen rond 3300 – 3200 voor Christus, 
maar echt typochronologisch significante stukken ontbreken (Brindley 1986, 105). 
Dat betekent dat deze nederzetting bij Gieten uit een vroege fase van de 
Trechterbekercultuur stamt. 
 

Paleolithicum – vroeg tot 300.000 v. Chr. 
Paleolithicum – midden 300.000 – 35.000 v. Chr. 
Paleolithicum – laat 35.000 – 8800 v. Chr. 
Mesolithicum – vroeg 8800 – 7100 v. Chr. 
Mesolithicum – midden 7100 – 6450 v. Chr. 
Mesolithicum – laat 6450 – 4900 v. Chr. 
Neolithicum – vroeg 5300 – 4200 v. Chr. 
Neolithicum – midden A 4200 – 3400 v. Chr. 
Neolithicum – midden B 3400 – 2850 v. Chr. 
Neolithicum – laat 2850 – 2000 v. Chr. 
Bronstijd – vroeg 2000 – 1800 v. Chr. 
Bronstijd – midden 1800 – 1100 v. Chr. 
Bronstijd – laat 1100 – 800 v. Chr.  
IJzertijd – vroeg 800 – 500 v. Chr. 
IJzertijd – midden 500 – 250 v. Chr. 
IJzertijd – laat 250 – 12 v. Chr. 
Romeinse Tijd – vroeg 12 v. Chr. – 70 n. Chr 
Romeinse Tijd – midden 70 – 270 n. Chr 
Romeinse Tijd – laat 270 – 450 n. Chr. 
Middeleeuwen – vroeg 450 – 1050 n. Chr. 
Middeleeuwen – laat 1050 – 1500 n. Chr. 
Nieuwe Tijd A 1500 – 1650 n. Chr. 
Nieuwe Tijd B 1650 – 1850 n. Chr. 
Nieuwe Tijd C 1850 n. Chr. – heden 

 
Tabel 2: Verdeling van de Nederlandse geschiedenis in perioden, de periode van de 
Trechterbekercultuur is vet gedrukt (Brandt et al 1992, 13.1–13.2). 
 

 
In 2006 werden op het terrein Hoving grondboringen gezet met de bedoeling de 
vondstverspreiding van de Trechterbekernederzetting te begrenzen (Ter Wal 
2006). Het resultaat was dat een circa 10 m brede strook langs de Vlaskamp aan 
de westzijde van het deelgebied niet meer bij verder vervolgonderzoek hoefde te 
worden betrokken. 
In terrein Vos (hoek Steenkamp/Hoevenkamp), het tweede deelgebied van het hier 
gerapporteerde onderzoek, werd eind 2004 eveneens één proefsleuf aangelegd. 
Daarbij werden, naast (sub)recente sloten, enkele vermoedelijk prehistorische 
grondsporen blootgelegd. Het relevante vondstmateriaal in deze proefsleuf was zeer 
karig, slecht enkele antropogeen gebroken natuurstenen en twee vuurstenen 
artefacten. Ondanks de ligging van dit deelgebied in een landschappelijk gezien vrij 
marginale zone maakte de combinatie van de ligging van terrein Vos op korte 
afstand van een vindplaats van een Trechterbekernederzetting, enkele aangetroffen 
archeologische resten met een vermoedelijk prehistorische datering en de geringe 
verstoringsgraad van de bodem dit terrein interessant genoeg voor een 
vervolgonderzoek. 
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4  Doel en vraagstellingen 
 

De opgraving had tot doel gegevens te documenteren en materiaal van de 
vindplaats veilig te stellen, om daarmee informatie te behouden die van belang is 
voor kennisvorming over het verleden, dat wil zeggen behoud ex situ. 
In het Programma van Eisen werden de volgens vraagstellingen geformuleerd 
(Eeltink & ter Wal 2006): 
- Zijn er op de  vindplaatsen archeologische grondsporen en/of resten aanwezig? 
- Waaruit bestaan de archeologische resten? 
- Wat is de conservering, aard en omvang van de archeologische sporen en 
 structuren? 
- Wat is de datering van de archeologische resten? 
- Wat is –op de hoofdlijnen– de ruimtelijke verspreiding van de archeologische 
 resten, zowel in horizontale als in verticale zin? Is er sprake van een 
 archeologische stratigrafie? 
- Welke type(n) site(s) en/of off-site patronen vertegenwoordigen de 
 archeologische resten? 
- In welke mate hebben (recent) agrarisch gebruik en/of andere bodemverstorende 
 activiteiten geleid tot verstoringen van archeologische sporen en resten? 
- Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen 
 grondsporen zich af (aangeven per site en/of periode)? 
- Kunnen in de vondstconcentraties van de Trechterbekernederzetting patronen 
 en/of structuren worden herkend? 
- Zijn op de vindplaats van de Trechterbekernederzetting aanwijzingen voor 
 aardwerken zoals die bekend zijn van vindplaatsen van hetzelfde type in het 
 buitenland? 
- Hoe zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor organische en 
 anorganische artefacten en voor grondsporen? 
- Bevatten grondsporen en afzettingen paleo-ecologische resten? 
- Kan op basis van een archeobotanisch onderzoek een reconstructie worden 
 gemaakt van het toenmalige landschap en/of voedselvoorziening? 
- Is er een begrenzing aan te wijzen van de vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen enerzijds de ligging en fysieke kwaliteit van 
 archeologische sporen en resten en anderzijds geomorfologische en 
 bodemkundige kenmerken van het gebied? 
- Is de ontginningsgeschiedenis te reconstrueren? 
- Kan het begin van het ontstaan van het humeuze dek worden gedateerd? 
 Voor terrein Hoving: wanneer is de depressie ten zuidwesten van de 
 trechterbekernederzetting opgevuld geraakt? 
 
Aanvullend vragen: 
- Wat is de relatie tussen het landschap en de locatiekeuze voor bewoning en 
 andere activiteiten? Zijn per periode verschillen aan te wijzen? 
- Hoe verhouden de resultaten van het bureau-, boor- en proefsleuvenonderzoek 
 zich tot de bevindingen van het uit te voeren Definitieve Onderzoek? 
- In geval van concentraties vuursteen: Wat is de horizontale en verticale omvang 
 en verspreiding, de gaafheid, de typologische samenstelling en de datering van 
 de (vuursteen)concentratie(s)? 
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5  Werkwijze 
 

Beide deelgebieden werden vanuit de oude proefsleuven onderzocht (afbeelding 5).  

 
Afbeelding 5: Overzicht van beide deelgebieden met daarin de opgravingsputten. 
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Om de bovenvermelde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, werden in het 
deelgebied Hoving langs de lange noord- en de zuidzijden van het terrein twee 
sleuven, dat wil zeggen haaks op de proefsleuf uit 2004, aangelegd om inzicht te 
krijgen in de grondsporen- en vondstverspreiding (afbeelding 5). 
Vervolgens werd tussen deze twee nieuwe sleuven vanaf de oostgrens van het 
terrein een grotere opgravingsput aangelegd, deels samenvallend met de 
oorspronkelijke proefsleuf uit 2004 en aansluitend op de twee nieuwe sleuven. Deze 
uitbreiding werd voortgezet in westelijke richting zolang grondsporen en/of vondsten 
werden aangetroffen. Vondsten die werden aangetroffen onder het humeuze 
plaggendek werden als puntvondsten ingemeten. 
In het deelgebied Vos werd eerst voor zover mogelijk de oorspronkelijke proefsleuf 
uit 2004 weer opengelegd, waarna haaks op en wederzijds van deze proefsleuf zes 
nieuwe sleuven werden aangelegd (afbeelding 5). Indien de resultaten van deze zes 
sleuven daartoe aanleiding zouden geven, werden deze sleuven uitgebreid tot 
grotere opgravingsputten. 
Op beide terreinen werd bij de aanleg van de opgravingsputten en sleuven de 
bovengrond machinaal laagsgewijs afgegraven totdat het juiste niveau voor een 
leesbaar archeologisch vlak werd bereikt. Aanlegvondsten uit de bovengrond 
werden in vakken van 4 X 4 m verzameld. Aanlegvondsten onder het antropogene 
plaggendek werden als puntvondsten ingemeten. In het geval bij aanleg gedane 
vondsten duidelijk aan een grondspoor waren toe te wijzen, werden deze per spoor 
verzameld. De aangelegde vlakken werden gefotografeerd, getekend op schaal van 
1:50 en beschreven. Van het vlak, het maaiveld en de grondsporen werd de hoogte 
ten opzichte van NAP gemeten. De hoogtemetingen werden gerelateerd aan het 
peilmerk aan de loods van de woningstichting aan het Panderpad (peilmerknummer: 
012G0217; hoogte: 20,219 +NAP). Wegens geringe verschillen in de bodemopbouw 
over langere afstanden werd de bodemopbouw geregistreerd in kolomopnamen van 
het profiel. Deze profielen werden gefotografeerd, getekend op een schaal van 1:20 
en beschreven. De grondsporen werden gecoupeerd. De coupes gefotografeerd, 
getekend op een schaal van 1:20 en beschreven. Een representatieve selectie van 
de profielen werd tevens geanalyseerd en beschreven door een fysisch-geograaf. 
Deze fysisch-geografisch kolomopnamen van de geselecteerde profielen werden 
bodemkundig (De Bakker & Schelling 1989) en lithologisch (NEN 5104) beschreven.  
Het onderzoek in het deelgebied Hoving is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 2.2 (College voor de Archeologische 
Kwaliteit 2005) en het onderzoek in het deelgbied Vos is wegens uitvoering in een 
nieuw jaar uitgevoerd conform de nieuwe Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 
versie 3.1 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 2006). 
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6  Resultaten 
 
6.1 Landschappelijke resultaten (L. Smit) 
 

Terrein Hoving 
Op het terrein Hoving zijn drie aaneengesloten putten aangelegd (afbeelding 5). 
Werkputten 40 en put 41 zijn oost-west georiënteerd en verbonden in het oosten 
door werkput 42. Oppervlak van werkput 42 is in het voorgaande onderzoek 
deels onderzocht (Eeltink & Nales 2005). In werkput 40 en werkput 41 zijn elk vijf 
kolomopnames langs de zuidwand beschreven. In werkput 41 is tevens in het 
westelijk deel een profiel langs de noordwand beschreven.  
Over het algemeen vertonen de profielen in deze drie putten een vergelijkbare 
opbouw. Plaatselijk komen vlekken voor in de top van het esdek en is deze 
verstoord. Binnen het terrein is een maximaal 76 cm dik esdek aanwezig met 
daaronder restanten van een intact podzolprofiel. Aan de top van het profiel is 
dekzand aanwezig en in de C-horizont is soms de top van de keileem aanwezig. 
De overgang tussen het dekzand en de keileem is geleidelijk en daardoor 
onduidelijk. Tussen beide sedimenten is een overgangszone aanwezig waar 
zowel zand als keien voorkomen. Het fijne materiaal zoals dat wel in keileem 
voorkomt, is niet meer aanwezig in deze overgangszone. Dit materiaal is 
geïnterpreteerd als keizand. Zowel het dekzand als het keizand heeft een korrel-
grootte van 150-210 µm. Het onderscheid tussen beide sedimenten wordt 
gemaakt op basis van de aanwezigheid van keien in het zand, dan betreft het 
keizand (glaciaal), anders betreft het dekzand (eolisch). Het waargenomen 
bodemprofiel is derhalve geïnterpreteerd als een veldpodzolgrond op keileem 
(Hn23x) zoals beschreven door Spek (afbeelding 3).  
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Afbeelding 6: Put 41, profiel 6.  
 

Aan het huidige oppervlak bestaan nauwelijks hoogteverschillen. In het 
paleoreliëf onder het esdek bestaan wel enige hoogteverschillen. In profiel 6 van 
put 41 is een duidelijk ‘droog’ profiel te zien (afbeelding 6). Op deze plaats ligt 
het paleoreliëf hoger dan in bijvoorbeeld profiel 3 in put 40 (afbeelding 7). Het 
verschil is duidelijk te zien bij een vergelijking van de AEpb- en 2Ahb-horizont. 
De Ahb-horizont in profiel 3 is veel organischer/veniger en natter ontwikkeld. Dit 
duidt op een lagere ligging in het paleolandschap.   
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Afbeelding 7: Put 40, profiel 3.  
 

Concluderend kan over de bodemopbouw op het terrein Hoving worden gesteld 
dat in de laatste ijstijd, het Weichelien, de fijne fractie uit de keileem is verweerd 
en deels weggespoeld. Daarna werd in dezelfde periode dekzand afgezet op het 
zo ontstane keizand. De dikte van de dekzandlaag varieert sterk in het gebied. 
Dit hangt samen met het paleoreliëf waarop het dekzand is afgezet. Aan de top 
van het dekzand is een podzolbodem tot ontwikkeling gekomen. Deze bodem 
kan zijn ontwikkeld in het Bølling- en Allerød-interstadiaal. Gezien de 
afwezigheid van overstoven niveaus is het echter aannemelijker dat de bodem in 
het Holoceen tot ontwikkeling is gekomen. Dit is de periode vanaf het 
Mesolithicum (tabel 2).  
Na het proefsleufonderzoek (Eeltink & Nales 2005) is in de zomer van 2006 een 
booronderzoek uitgevoerd (Ter Wal 2006). Daarbij is door Ter Wal een depressie 
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gedefinieerd. De gegevens zijn door hem geïnterpreteerd als een depressie die 
later weer is opgevuld. Uit analyse van de profielen van de hier gerapporteerde 
opgraving blijkt nu bij het onderhavige onderzoek dat geen sprake is van een 
depressie. Het betreft een paleoreliëf waarin hoogteverschillen aanwezig zijn. 
Ter Wal spreekt over verspoeld/verstoven dekzand. Het is nu duidelijk dat het 
een E-horizont van een podzolbodem betreft. Later is op de podzolbodem een 
esdek opgebracht. De onderzoeksvraag wanneer de veronderstelde depressie 
opgevuld is geraakt, is derhalve niet meer aan de orde.  

 

 
Afbeelding 8: Foto van de zwerfkei met interpretatie uit het proefsleuvenonderzoek in 2004 
(Eeltink & Nales 2005) 
 

Tijdens het voorgaande onderzoek (Eeltink & Nales 2005) is onder een zwerfkei 
in put 2 (de huidige put 42) een Usselo-bodem waargenomen (afbeelding 8). Bij 
nader onderzoek tijdens dit onderzoek is uitgesloten dat dit een Usselo-bodem 
betreft. De zwerfkei bevindt zich in en onder het vlak. Het zandige materiaal 
waarin de kei ligt is geïnterpreteerd als keizand. Hoewel het zand net als het 
dekzand een korrelgrootte heeft van 150-210 µm, is het zand scherp en bevat 
veel keien waaronder deze zeer grote zwerfkei met een diameter van circa 1 m. 
Een Usselo-bodem markeert echter de scheiding tussen Jong Dekzand I en 
Jong Dekzand II. Het dekzand bevindt zich hoger in het profiel, zodat een 
Usselo-bodem indien aanwezig, hoger in het profiel zichtbaar zou moeten zijn. 
Daarnaast geldt dat deze bodem nooit onder een zeer grote zwerfkei kan zijn 
gevormd als de bodem tot ontwikkeling is gekomen na glaciale deponering van 
de kei. De kleurverschillen die zijn geïnterpreteerd als een Usselo-bodem zijn 
veroorzaakt door fluctuatie en stagnatie van het grondwater (pseudogley) op de 
ondoordringbare laag keileem in de ondergrond.  
 
Terrein Vos 
Op het terrein Vos zijn haaks op de bestaande put 1 zes putten aangelegd 
(afbeelding 5). Deze putten hebben een oost-west oriëntatie. De profielen zijn 
beschreven langs de zuidwand. In totaal zijn op het terrein Vos negen profielen 
beschreven. De toplaag vertoont vlekken en is duidelijk recent verstoord. In het 
overgrote deel van het gebied is de bodem verstoord tot op een diepte van 
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maximaal 82 cm beneden maaiveld. Op enkele plekken werden tot in het 
leesbare vlak bandensporen van zwaar materieel zoals tractoren aangesneden. 
Een lokale zegsman wist te melden dat tussen het proefsleuvenonderzoek en 
het definitieve onderzoek (een periode van circa 2 jaar) een gronddepot op het 
terrein aanwezig is geweest. 
Profiel 1 uit put 45 (afbeelding 9) is typerend voor de bodemopbouw binnen het 
terrein Vos. Onder de verstoring is een Ah-horizont (of het restant van een Aa-
horizont) aanwezig. Daaronder volgt een overgangszone, de AC-horizont, naar 
de onverstoorde ondergrond, de C-horizont. In dit bodemprofiel is geen oude 
bodem aanwezig zoals op terrein Hoving. Slechts in de zuidwesthoek van het 
terrein, ter hoogte van put 44 zijn enkele restanten van een oude podzolbodem 
waargenomen onder de recente verstoring.  
In het gehele gebied is voornamelijk dekzand aangetroffen en in de C-horizont 
zijn enkele keien in het zand waargenomen. Dit zand is geïnterpreteerd als 
keizand. Binnen dit terrein zijn echter beduidend minder keien in de ondergrond 
aanwezig dan binnen terrein Hoving. Dit is slechts een verschil in samenstelling 
van de keileem waaruit het keizand is ontstaan.  
 

 
Afbeelding 9: Put 45 profiel 1.  
 

Over de bodemopbouw op het terrein Vos kan concluderend worden gesteld dat 
de oorspronkelijke bodem, zoals daar restanten van zijn aangetroffen in de 
zuidwesthoek van het terrein, eenzelfde ouderdom heeft als de bodem in de 
ondergrond van terrein Hoving. Vanaf het Mesolithicum kan menselijke activiteit 
hebben plaatsgevonden op deze locatie. De eventuele sporen hiervan zullen 
echter zijn verdwenen binnen dit terrein, gezien de verstoringen van de bodem. 
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6.2 Archeologische resultaten 
 

Terrein Hoving 
Ondanks het feit dat een groter oppervlak van de vindplaats in dit deelgebied werd 
blootgelegd, konden ook bij dit onderzoek geen grondsporen van de op grond van 
de vondstverspreiding aangetoonde nederzetting van de Trechterbekercultuur 
worden waargenomen of vastgesteld (bijlage 1). De enige grondsporen en andere 
bodemverkleuringen hadden een (sub)recente datering of waren van natuurlijke 
oorsprong. Wel leverde het onderzoek meer vondsten op. Deze werden handmatig 
schavend verzameld en individueel ingemeten. Daarbij bleek dat de 
vondstverspreiding van het onderhavige onderzoek vrijwel naadloos samen te vallen 
met de vondstconcentratie zoals die bij het proefsleuvenonderzoek in 2004 werd 
vastgesteld. Meer vondstconcentraties dan deze werden niet vastgesteld. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3: Aantal scherven aangetroffen tijdens het DO op het Terrein Hoving 

 
Het aardewerk dat werd verzameld betrof op enkele uitzonderingen na 
handgevormd prehistorisch aardewerk. De typen baksel geven vanzelfsprekend ook 
in het geval van dit onderzoek overwegend een datering in het Midden Neolithicum 
B, de periode van Trechterbekercultuur. In een aantal gevallen werd een 
algemenere datering aangehouden, zoals bijvoorbeeld Neolithicum, omdat exact 
daterende kenmerken niet werden vastgesteld; maar ook in die gevallen is het meer 
dan waarschijnlijk dat op zijn minst een deel van die bij het definitief onderzoek 
aangetroffen scherven tevens in het Midden Neolithicum B dateren. In de 
verzameling scherven is wederom een duidelijke component fragmenten van grote 
potten die passen in een nederzettingscontext. De grove waar is in het algemeen 
vrij grof gemagerd met steengruis, veelal kwarts. Een aantal scherven is duidelijk 
van fijnere en zelfs fijne waar. De magering wordt overwegend door zand gevormd. 
Ook zijn weer een aantal secundair verbrande scherven onder de vondsten 
aanwezig. Enkele scherven hebben mogelijk aankoeksels aan de binnenzijde. 
Eén scherf heeft aan één zijde vanuit de breuk haarscheuren en craquelé aan het 
oppervlak (vondstnummer 65). Dit zal het gevolg zijn van sterke verhitting, maar die 
hitte heeft dan slecht aan één zijde invloed gehad, want aan de overzijde van de 
scherf is het baksel nog helemaal intact. Eén scherf heeft de aanzet tot een platte 
bodem (vondstnummer 71). Een scherf heeft een deel van een standvoet met een 

AANTAL SCHERVEN (Terrein Hoving) 
Periode Aantal 
PREH 19 
NEOMB 1075 
NEOL 2 
LME 2 
LME/NT 0 
NT 7 
TOTAAL 1105 
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platte bodem (vondstnummer 37). Deze scherf zou morfologisch gezien laat-
neolitisch kunnen zijn, maar standvoeten komen ook voor binnen de 
Trechterbekercultuur. Het baksel wijkt niet significant af van de overige scherven 
binnen de vondstconcentratie. Verder is echter ook een scherf met een golfband 
aanwezig (afbeelding 10) (vondstnummer 61). Golfbanden worden gedateerd in het 
Laat Neolithicum. Dat heeft als implicatie dat ook de hierboven genoemde scherf 
met een deel van een standvoet toch uit het Laat Neolithicum kan dateren. Dat leidt 
echter tot de constatering dat de baksels van beide perioden moeilijk te 
onderscheiden zijn en aansluiten in technologische ontwikkeling. 
 

 
Afbeelding 10: Scherf met een golfband (vondstnummer 61). 

 
Eén gedecoreerde scherf heeft aan de bovenzijde nog net aanzetten van wat 
vermoedelijk een decoratie van verticale kraslijnen is geweest. Daaronder bevindt 
zich een zone met ongelijkvormige indrukken van een niet exact te duiden voorwerp 
(afbeelding 11) (vondstnummer 57). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 11: Scherf met decoraties (vondstnummer 57). 
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Er is één fragment van een trechterbeker met de onderkant van een fries 
lijndecoraties (vondstnummer 84). Deze scherf is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van 
dezelfde pot als waarvan fragmenten werden gevonden bij het 
proefsleuvenonderzoek in 2004. Twee scherven zijn voorzien van stafbanden 
(vondstnummers 56  en 72). Het aantal gedecoreerde scherven is gering. 
Bij het hier gerapporteerde onderzoek werd een scherf met een verdikte en 
geprofileerd rand verzameld (vondstnummer 47). Het betreft mogelijk de rand van 
een standvoetbeker-amfoor (afbeelding 12). 
 

 
Afbeelding 12: Verdikte en geprofileerde rand (vondstnummer 47). 

 
De oppervlakte-afwerking van het handgevormde aardewerk varieert van welhaast 
niet afgewerkt tot gepolijst, hoewel laatste categorie op deze vindplaats niet veel 
voor lijkt te komen. Dit beeld kan echter zijn vertekend door post-depositionele 
erosie van de oppervlakken, waar een aantal scherven tekenen van vertonen. In de 
breuken van de scherven zijn de door rollenopbouw ontstane schuine lijnen in het 
algemeen goed te zien. 
Bij de aanleg werden enkele fragmenten van mogelijk huttenleem of zelfs ovenwand 
verzameld (vondstnummers 31 en 32). 
Op een diepte van 10 cm onder het vlak kon een monster met kleine fragmenten 
houtskool worden genomen. Wegens de te beperkte tijd binnen de 
randvoorwaarden van het hier gepubliceerde onderzoek kon dit monster niet 
natuurwetenschappelijk worden gedateerd, maar het blijft beschikbaar voor analyse 
(vondstnummer 41). 
In de vondstconcentratie waren enkele vuurstenen artefacten aanwezig, met name 
afslagen en ander bewerkingsafval, maar geen werktuigen. Dat maakte een exacte 
datering van de vuurstenen artefacten niet mogelijk, maar de onmiskenbare 
ruimtelijke associatie met het trechterbeker- en standvoetbeker-aardewerk maakt 
het vrijwel zeker dat ook deze vuurstenen artefacten in het Midden- of Laat 
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Neolithicum moet worden gedateerd. 
Tussen de vondsten waren eveneens stukken door menselijk handelen gebroken 
natuursteen aanwezig. Aan geen van de fragmenten was een specifieke functie toe 
te wijzen. Gebroken natuursteen heeft geen daterende karakteristieken, maar op 
basis van dezelfde argumenten als hierboven voor het vuusteen werden gebruikt, 
wordt deze vondstcategorie in zijn geheel gedateerd in het Midden Neolithicum B, 
hoewel specifieke stukken heel goed uit een andere tijd kunnen stammen. 
Bij het afgraven van het plaggendek werd een laat-middeleeuwse scherf 
roodbakkend geglazuurd en laat-middeleeuws geglazuurd steengoed verzameld. 
Deze scherven zijn indicaties voor het in gebruik nemen van het onderzoeksgebied 
voor de landbouw in de Late Middeleeuwen of later. 
 
Terrein Vos 
in de proefsleuf vastgestelde grondsporen met een vermoedelijk prehistorische 
datering konden niet meer worden vastgesteld. Vooral de tot in de C-horizont 
reikende verstoring die sinds het proefsleuvenonderzoek in 2004 heeft 
plaatsgevonden, zal hierbij een rol hebben gespeeld. Evenmin werden nog 
onbekende prehistorische grondsporen waargenomen. De enige grondsporen die 
werden aangetroffen waren (post)middeleeuwse sloten (bijlage 2).  
De enige prehistorische vondst die bij het onderhavige onderzoek in dit deelgebied 
werd gedaan, was een fragment van een vuurstenen kern. Op een deel van de 
oorspronkelijke buitenzijde van deze steen zijn door beschadiging ontstane putjes 
aanwezig. Dit zou kunnen wijzen op gebruik als klopsteen of ander gereedschap. 
De overige vondsten in dit gebiedsdeel zijn een fragment porselein uit de Nieuwe 
tijd en twee fragmenten van roodbakkend aardewerk met zowel aan de binnen- als 
de buitenzijde bruine glazuur uit de Nieuwe tijd. 
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7  Conclusie 
 
De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord: 
 
Zijn er op de vindplaatsen archeologische grondsporen en/of resten aanwezig? 
Hoving: Ja. 
Vos: Ja. 
 
Waaruit bestaan de archeologische resten? 
Hoving: Archeologisch relevante grondsporen werden niet aangetroffen. Wel 
werden vondsten uit het Midden- en Laat Neolithicum aangetroffen. 
Vos: De enige aangetroffen grondsporen bestonden uit (sub)recente sloten. De 
enige relevante vondst was een fragment van een vuurstenen kern. 
 
Wat is de conservering, aard en omvang van de archeologische sporen en 
structuren? 
Hoving: Niet van toepassing. 
Vos: De grondsporen betreffen goed geconserveerd (sub)recente sloten. 
 
Wat is de datering van de archeologische resten? 
Hoving: Midden- en Laat Neolithicum. 
Vos: De vuurstenen kern is hoogstwaarschijnlijk prehistorisch, de sloten zijn 
(post)middeleeuws. 
 
Wat is –op de hoofdlijnen– de ruimtelijke verspreiding van de archeologische resten, 
zowel in horizontale als in verticale zin? Is er sprake van een archeologische 
stratigrafie? 
Hoving: De prehistorische vondsten zijn in een duidelijk concentratie 
gedeponeerd die verticaal niet is onder te verdelen in een stratigrafie. 
Vos: De sloten zijn vooral in het oostelijke deel van het onderzochte deel van het 
terrein aanwezig. 
 
Welke type(n) site(s) en/of off-site patronen vertegenwoordigen de archeologische 
resten? 
Hoving: Nederzetting. 
Vos: Percelering. 
 
In welke mate hebben (recent) agrarisch gebruik en/of andere bodemverstorende 
activiteiten geleid tot verstoringen van archeologische sporen en resten? 
Hoving: De archeologische resten zijn slechts beperkt verstoord. 
Vos: Ten tijde van het Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven was 
het terrein onverstoord. In de periode tussen het proefsleuvenonderzoek 
(oktober 2004) en het Definitieve Onderzoek (begin 2007) is het terrein gebruikt 
als gronddepot en daardoor verstoord. De verstoring heeft de bodem tot in de C-
horizont aangetast en daarmee ook eventuele archeologische resten. 
Voorafgaand aan het Definitieve Onderzoek was de verstoring niet bekend bij 
BAAC, deze kwam pas tijdens het DO aan het licht. Omdat de omvang onbekend 
was en eventueel diepere sporen nog aanwezig konden zijn, zijn de geplande 
sleuven toch alle zes aangelegd.  
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Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen 
grondsporen zich af (aangeven per site en/of periode)? 
Hoving: Niet van toepassing. 
Vos: Direct onder de verstoorde bovengrond. 
 
Kunnen in de vondstconcentraties van de Trechterbekernederzetting patronen en/of 
structuren worden herkend? 
Hoving: Nee. 
 
Zijn op de vindplaats van de Trechterbekernederzetting aanwijzingen voor 
aardwerken zoals die bekend zijn van vindplaatsen van hetzelfde type in het 
buitenland? 
Hoving: Nee. 
 
Hoe zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor organische en 
anorganische artefacten en voor grondsporen? 
Hoving: Goed. 
Vos: Goed. 
 
Bevatten grondsporen en afzettingen paleo-ecologische resten? 
Hoving: Nee. 
Vos: Nee. 
 
Kan op basis van een archeobotanisch onderzoek een reconstructie worden 
gemaakt van het toenmalige landschap en/of voedselvoorziening? 
Hoving: Nee. 
Vos: Nee. 
 
Is er een begrenzing aan te wijzen van de vindplaatsen? 
Hoving: Nee. 
Vos: Niet van toepassing. 
 
Wat is de relatie tussen enerzijds de ligging en fysieke kwaliteit van archeologische 
sporen en resten en anderzijds geomorfologische en bodemkundige kenmerken van 
het gebied? 
Hoving: Het plaggendek heeft de vondsten goed beschermd. 
Vos: Het plaggendek heeft voordat het werd verstoord eventuele archeologische 
resten waarschijnlijk goed beschermd. 
 
Is de ontginningsgeschiedenis te reconstrueren? 
Hoving: Op basis van vondsten is het terrein in de Late Middeleeuwen 
ontgonnen. 
Vos: Indien de aangetroffen vondsten de ontginning dateren, moet worden 
verondersteld dat ontginning pas na de Middeleeuwen heeft plaatsgevonden. 
 
Kan het begin van het ontstaan van het humeuze dek worden gedateerd? 
Voor terrein Hoving: wanneer is de depressie ten zuidwesten van de 
trechterbekernederzetting opgevuld geraakt? 
Hoving: Op basis van vondsten is het humeuze dek vanaf de Late Middeleeuwen 
ontstaan. De depressie werd niet aangetroffen en derhalve is deze vraag niet 
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langer van toepassing. 
Vos: Indien de aangetroffen vondsten het humeuze dek dateren, moet worden 
verondersteld dat het humeuze dek pas na de Middeleeuwen is ontstaan. 
 
Aanvullend vragen: 
 
Wat is de relatie tussen het landschap en de locatiekeuze voor bewoning en andere 
activiteiten? Zijn per periode verschillen aan te wijzen? 
Hoving: De veronderstelling is dat men koos voor een ligging op de rand van een 
gebied met hoge en droge gronden, waarbij de in de omgeving lagere en nattere 
gronden aanwezig waren voor waterwinning en mogelijk andere activiteiten. 
Vos: Niet van toepassing. 
 
Hoe verhouden de resultaten van het bureau-, boor- en proefsleuvenonderzoek zich 
tot de bevindingen van het uit te voeren Definitieve Onderzoek? 
Hoving: De depressie en vondstverspreiding zoals die uit het booronderzoek zou 
blijken, werden niet aangetroffen. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek 
en het definitieve onderzoek ondersteunen elkaar. 
Vos: Wegens verstoring van de bodem sinds het proefsleuvenonderzoek is een 
vergelijking niet te maken. 
 
In geval van concentraties vuursteen: Wat is de horizontale en verticale omvang en 
verspreiding, de gaafheid, de typologische samenstelling en de datering van de 
(vuursteen)concentratie(s)? 
midden neo, met doorloop naar laat neo. gezamenlijk voorkomen in een enkele 
vondstconcentratie 
Hoving: Niet van toepassing. 
Vos: Niet van toepassing. 
 
In zijn algemeenheid kan over het gebiedsdeel Hoving worden geconcludeerd 
dat deze zich in de westelijke randzone van een nederzettingsterrein uit het 
Neolithicum bevindt. Daarbij bestaat continuïteit tussen het Midden Neolithicum 
B en het Laat Neolithicum. Er is een behoorlijke kans dat onder de houtwal langs 
de oostzijde van het terrein en eventuele andere aansluitende onverstoorde 
gebiedsdelen nog een deel van die nederzetting is behouden. 
Het gebiedsdeel Vos heeft vermoedelijk een rol gespeeld bij het prehistorische 
gebruik van het landschap, maar vanwege de relatief lage en marginale ligging is 
het niet aannemelijk dat dit bewoningsactiviteiten betrof. 
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8 Waardering en aanbeveling 
 

De houtwal aan de oostzijde van het gebiedsdeel Hoving en eventuele andere 
aansluitende onverstoorde gebiedsdelen worden gewaardeerd met een hoge 
archeologische verwachting. Indien hier bodemverstorende activiteiten gaan 
plaatsvinden, wordt archeologisch onderzoek geadviseerd. 
 
Hoewel is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 
gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 
en/of resten echter nooit volledig worden uitgesloten. BAAC bv wil er daarom op 
wijzen dat men bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de 
aanwezigheid van archeologische waarden. Bij het aantreffen van deze waarden 
dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 47 van de 
Monumentenwet 1988. 
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10 Begrippenlijst 
 
 
Afkortingen 
 
ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 
BAAC   Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie 
BP  Before Present, dat wil zeggen 1950 n. Chr. 
IKAW   Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
IVO   Inventariserend veldonderzoek 
KNA   Kwaliteitsnorm Nederlands Archeologie 
NAP   Normaal Amsterdams Peil 
NEN  NEderlandse Norm 
PvE   Programma van Eisen 
 
 
Verklarende woordenlijst 
 
Aanlegvondst  Vondst die wordt gedaan bij de machinale aanleg van een 

proefsleuf of opgravingsput. 
Afzetting   Neerslag of bezinking van materiaal. 
Archeologisch monument Aard, omvang en kwaliteit van deze vindplaatsen rechtvaardigen 

blijvend behoud uit wetenschappelijke en/of cultuurhistorische 
overwegingen. Al naar gelang de betekenis die aan deze 
aspecten wordt toegekend, verdienen deze vindplaatsen te 
worden geplaatst op het beschermings-programma van Rijk, 
provincie of gemeente. Uit dien hoofde dient daarom te worden 
gestreefd naar een ongestoord behoud van de daarin aanwezige 
archeologische sporen. Werkzaamheden gericht op het behoud 
zijn uiteraard toegestaan. 

Bioturbaat   Verstoring van de bodem door plant en dier (graven en 
wortelgroei). 

C-horizont   Weinig (C1) of niet (C2) door bodemprocessen veranderd 
sediment of eventueel verweerd vast gesteente volgend op vast 
gesteente. Om te worden geclassificeerd als C-horizont dient het 
om soortgelijk materiaal te gaan als hetgeen waarin de A- en B-
horizonten zijn ontwikkeld. 

Dekzand   Fijnzandige afzettingen die onder koude omstandigheden 
voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden uit de 
laatste ijstijd vormen in grote delen van Nederland een 'dek' 

Enkeerdgronden  Dikke eerdgrond (= laag met donkere, min of meer rulle grond, 
met organische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op 
zandgrond onder invloed van de mens; worden ook wel essen 
genoemd. 

Eolisch   Door de wind. 
Esdek    Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge 

van bemesting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand 
vermengde potstalmest opgebracht. In geval van een es is de 
opgebrachte laag ten minste 50 cm dik. De term es is gangbaar in 
Noord- en Oost-Nederland. In Midden-Nederland wordt gesproken 
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van enk of eng en in Zuid-Nederland van akker of veld. 
Formatie   Een sedimentpakket dat qua herkomst en lithologische 

samenstelling een eenheid vormt. 
Gehomogeniseerd  Geheel gemengd tot een gelijksoortige samenstelling. 
Glaciaal   Door het ijs (gletsjer). 
Holoceen   Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 8800 jaar 

v. Chr. tot heden) 
Horizont   Een qua kleur, textuur en wordingsgeschiedenis homogene 

bodemlaag met karakteristieke eigenschappen 
Inventariserend   Het verwerven van (extra) informatie over bekende of verwachte 
Veldonderzoek (IVO)  archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als 

aanvulling op en toetsing van de archeologische verwachting, 
gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in het 
veld. 

Pleistoceen   Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. 
Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen van 
gematigd warm tot zeer koud. Na de laatste IJstijd begint het 
Holoceen (ca. 8800 v. Chr.) 

Podzol     Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een 
inspoelingslaag (B-horizont). Het gehele proces van het uitlogen 
van de E-horizont en de vorming van een B-horizont door 
inspoeling van humus en ijzer heet podzolering. 

Proefsleuvenonderzoek opgraving van beperkte omvang op één of meerdere locaties 
binnen een vindplaats dan wel in de vorm van één of meerdere 
sleuven om nadere gegevens te verzamelen over aard, omvang, 
diepteligging, e.d. van grondsporen waarbij de grondsporen zo 
veel mogelijk intact worden gelaten. Proefonderzoek kan 
noodzakelijk zijn in het kader van een inventariserend 
veldonderzoek, maar dient met name ter voorbereiding van de 
opgraving 

Saalien    Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland 
doordrong (vorming stuwwallen), ca. 200.000-130.000 jaar 
geleden. 

Sediment   Afzetting gevormd door accumulatie van losse 
gesteentefragmentjes (zoals zand of klei) en eventueel delen van 
organismen. 

Vindplaats   Een ruimtelijk begrensd gebied, waarbinnen zich archeologische 
informatie bevindt. 

Weichselien    Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland 
niet bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 
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Bijlage 1: Sporenoverzicht Hoving 
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Bijlage 2: Sporenoverzicht Vos 
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1 1 2 1 kuil
2 1 2 1 kuil
3 1 2 1 5 kuil
4 1 2 1 3 sloot/greppel
5 1 2 1 sloot/greppel
6 1 2 1 sloot/greppel
7 1 2 1 sloot/greppel
8 1 2 1 sloot/greppel
9 1 2 1 sloot/greppel

10 1 2 1 sloot/greppel
11 1 2 1 kuil
12 1 2 1 kuil
13 1 2 1 kuil vervallen
14 1 2 1 kuil
15 2 1 2 6/14/7/13/20 aardewerk concentratie
16 2 1 2 8 aardewerk concentratie
17 2 2 3 kuil speculatief
18 2 2 3 15 kuil speculatief
19 2 2 3 21 kuil speculatief
20 2 2 3 18/19 zwerfkei verkleuring langs rand kei
21 2 2 3 kuil speculatief
22 3 1 4 natuurlijk
23 3 1 4 natuurlijk
24 3 1 4 natuurlijk
25 3 1 4 natuurlijk
26 4 1 5 kuil
27 4 1 5 natuurlijk
28 5 1 6 sloot/greppel recent
29 5 1 6 sloot/greppel recent
30 25 1 26 kuil waarschijnlijk recent
31 38 1 39 29 kuil houtskool concentratie
32 38 1 39 kuil
33 38 1 39 kuil
34 38 1 39 kuil
35 38 1 39 kuil
36 38 1 39 kuil
37 38 1 39 kuil
38 38 1 39 kuil
39 38 1 39 kuil vaag
40 38 1 39 kuil vaag
41 39 2 40 kuil
42 39 2 40 kuil
43 39 2 40 kuil
44 39 2 40 kuil

Sporenlijst
GIBL-DO 06.348  CIS-19858 terrein Hoving en Vos



45 39 2 40 kuil
46 39 2 40 kuil mogelijk boomval
47 39 2 40 kuil mogelijk boomval
48 39 2 40 kuil mogelijk boomval
49 40 1 41 36/39/40 kuil
50 40 1 41 41 natuurlijk
51 40 1 41 natuurlijk
52 40 1 41 natuurlijk
53 41 1 42
54 41 1 42
55 41 1 42
56 43 1 44
57 43 1 44
58 43 1 44 sloot/greppel jonger dan spoor 7 en 8
59 43 1 44 ouder dan spoor 7
60 46 1 44 sloot/greppel
61 44 1 43 sloot/greppel
62 44 1 43 sloot/greppel
63 45 1 44 sloot/greppel
64 45 1 44 kuil
65 45 1 44 sloot/greppel
66 47 1 46 kuil
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1 1 1 1 1 0 in esdek op ongeveer 20 m 18-10-2004
2 1 1 1 1 0-20 cm onder esdek, boring op 32,5 m 19-10-2004
3 1 1 1 1 glazuurresten 19-10-2004
4 1 1 1 1 aanleg vlak 19-10-2004
5 1 1 1 3 5 op bodem kuil 19-10-2004
6 2 1 2 15 23 2 aangetroffen in stort, geassocieerd met spoor 15 20-10-2004
7 2 1 2 15 449 2 7 1 mogelijke mat/textiel indruk, 1 mogelijke standring 20-10-2004
8 2 1 2 16 18 2 3 naast zwerfkei in vlak 20-10-2004
9 2 1 2 20 1 1 naast zwerfkei in vlak 20-10-2004
10 2 1 2 1 aanleg vlak 20-10-2004
11 2 1 2 2 aanleg vlak 20-10-2004
12 2 1 2 1 aanleg vlak 20-10-2004
13 2 1 2 3 1 aanleg vlak 20-10-2004
14 2 1 3 1 1 aanleg vlak 20-10-2004
15 2 1 3 1 3 aanleg vlak 20-10-2004
16 2 1 3 1 aanleg vlak 20-10-2004
17 2 1 3 8 aanleg vlak 20-10-2004
18 2 1 3 20 1 coupe zuidwest-kwadrant 21-10-2004
19 2 1 3 20 1 2 coupe zuidwest-kwadrant 22-10-2004
20 2 1 3 15 486 4 11 zetten coupe en begrenzing spoor 22-10-2004
21 2 1 3 19 X monster uit laag van Usselo in coupe 22-10-2004
22 39 1 40 1 uit AE horozont 6e boring (z-n) aan westzijde 22-10-2004
23 40 1 40 2 uit vak 1 oppervlakte 2-11--2004
24 41 1 40 1 uit AE horozont 5e boring (z-n) aan westzijde 2-11--2004
25 42 1 40 2 1 uit Vak 8 oppervlakte 2-11--2004
26 43 1 40 1 uit stort uiterste noordzijde wp 39 2-11--2004

Vondstenlijst
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27 44 1 40 1 uit stort zuidzijde wp 39 2-11--2004
28 45 1 40 2 1 aanleg vlak 45-49 m westzijde 2-11--2004
29 46 1 40 X uit spoor 2-11--2004
30 40 1 41 2 1 aanleg vlak 0-5 m 27-11-2006
31 40 1 41 2 3 4 2 aanleg vlak 5-10 m 27-11-2006
32 40 1 41 3 3 1 aanleg vlak 10-15 m 27-11-2006
33 40 1 41 3 aanleg vlak 15-20 m 27-11-2006
34 40 1 41 2 aanleg vlak 20-25 m 27-11-2006
35 40 1 41 aanleg vlak 25-30 m 27-11-2006
36 40 1 41 49 2 aanleg vlak 27-11-2006
37 40 1 41 1 aanleg vlak 27-11-2006
38 41 1 41 1 aanleg vlak 0-5 m 27-11-2006
39 40 1 41 49 1 couperen spoor 28-11-2006
40 40 1 41 49 10 couperen spoor 28-11-2006
41 40 1 41 50 X monster uit spoor 28-11-2006
42 41 1 42 1 aanleg vlak 5-10 m 28-11-2006
43 41 1 42 1 1 2 aanleg vlak 10-15 m 28-11-2006
44 41 1 42 1 aanleg vlak 15-20 m 28-11-2006
45 42 1 42 2 aanleg vlak oostzijde 28-11-2006
46 42 1 42 1 aanleg vlak oostzijde 28-11-2006
47 42 1 42 2 1 aanleg vlak oostzijde 28-11-2006
48 42 1 42 1 2 aanleg vlak oostzijde 28-11-2006
49 42 1 42 9 aanleg vlak midden 28-11-2006
50 42 1 42 6 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
51 42 1 42 2 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
52 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
53 42 1 42 2 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
54 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
55 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
56 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
57 42 1 42 2 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
58 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
59 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
60 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
61 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
62 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006



63 42 1 42 5 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
64 42 1 42 2 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
65 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
66 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
67 42 1 42 1 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
68 42 1 42 3 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
69 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
70 42 1 42 4 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
71 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
72 42 1 42 7 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
73 42 1 42 3 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
74 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
75 42 1 42 4 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
76 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
77 42 1 42 3 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
78 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
79 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
80 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
81 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
82 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
83 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
84 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
85 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
86 42 1 42 1 2 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
87 42 1 42 1 aanleg vlak / puntvondst 29-11-2006
88 42 1 42 5 aanleg vlak 29-11-2006

1105 3 34 55 1 2 2 1totaal:
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89 44 1 1 aanleg vlak, bouwvoor 23-1-2007
90 45 1 1 aanleg 0-1 m, onderkant bouwvoor 23-1-2007
91 46 1 2 aanleg vlak, bouwvoor 24-1-2007

3 1totaal:

Vondstenlijst
GIBL-DO 06.348  CIS-19858 terrein Vos
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1 1 1 2 PREH afslag
2 1 1 1 NT industrieel wit
3 1 1 73 NT plavuis, roodbakkend
4 1 1 21 PREH fragment
5 1 3 5 222 PREH gebroken
6 2 15 23 296 NEOMB handgevormd: 1 bodem, 2 decoratie
6 2 15 2 4 PREH fragment
7 2 15 449 3573 NEOMB handgevormd: 19 rand, 8 oor, 5 stafband, 10 decoratie
7 2 15 2 21 PREH gebroken
7 2 15 7 89 PREH 1 afslag, 6 fragmenten
8 2 16 18 127 NEOMB handgevormd: 2 rand
8 2 16 2 436 PREH gebroken
8 2 16 3 9 PREH fragment
9 2 20 1 8 NEOMB handgevormd
9 2 20 1 22 PREH brok
10 2 1 4 PREH fragment
11 2 2 15 NEOMB handgevormd
12 2 1 12 NEOMB handgevormd
13 2 3 39 NEOMB handgevormd
13 3 1 3 PREH afslag
14 3 1 1 NEOMB handgevormd
14 3 1 8 PREH fragment
15 3 1 9 NEOMB handgevormd
15 3 3 1 PREH 1 afslag, 2 verbrand
16 3 1 1 PREH afslag
17 3 8 127 NEOMB handgevormd, dikwandig
18 3 20 1 207 NT metarsus links rund, met doorboring
19 3 20 1 16 PREH gebroken
19 3 20 2 3 PREH fragment
20 3 15 486 2959 NEOMB handgevormd: 16 rand, 2 bodem, 3 oor, 4 stafband, 13 decoratie
20 3 15 4 88 PREH gebroken
20 3 15 11 51 PREH 1 afslag, 2 verbrand, 8 fragmenten
21 3 19 X houtskool
22 40 1 1 PREH afslag
23 40 2 5 NT 1 industrieel wit, 1 roodbakkend
24 40 1 1 NT industrieel wit
25 40 2 1 NT porcelein met blauwe decoratie
25 40 1 98 PREH brok
26 40 1 1 PREH afslag
27 40 1 3 PREH verbrand
28 40 2 9 PREH handgevormd: 1 dikwandig
28 40 1 8 PREH fragment
29 40 X houtskool
30 40 1 3,4 PREH afslag
30 40 2 147,3 gebroken
31 40 4 9,5 PREH handgevormd; wandfragmenten
31 40 3 70 fragmenten hutteleem?
31 40 2 17 PREH afslag
31 40 3 299,8 gebroken
32 40 3 40,1 PREH afslag
32 40 2 196,9 gebroken
33 40 3 748,5 gebroken
34 40 2 398,5 gebroken
35 40 1 11,8 LME randfragment roodbakkend met loodglazuur
36 40 2 2 PREH handgevormd; wandfragmenten
37 40 1 11,2 NEOL handgevormd; bodemfragment, deel van standvoet
38 41 1 14,3 PREH afslag
39 40 1 14,2 NEOMB handgevormd; wandfragment
40 40 10 12,8 PREH handgevormd; wandfragmenten
41 40 X houtskool
42 41 1 24,4 PREH afslag
43 41 1 4,1 PREH handgevormd; wandfragment
43 41 2 10 PREH afslag
43 41 1 166,4 gebroken
44 41 1 10,7 LME steengoed met glazuur
45 42 2 19 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
46 42 1 7,6 PREH afslag
47 42 2 23,4 NEOMB handgevormd; wandfragment en randfragment (ME?)
47 42 1 2,8 PREH afslag
48 42 1 13,8 NEOMB handgevormd; wandfragment
48 42 2 4,8 PREH afslag
49 42 6 59,2 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
50 42 6 35,3 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
51 42 2 40,4 NEOMB handgevormd; wandfragmenten dikwandig
52 42 1 2,5 PREH afslag

Determinatielijst
GIBL-DO 06.348  CIS-19858 Terrein Hoving
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Determinatielijst
GIBL-DO 06.348  CIS-19858 Terrein Hoving

53 42 2 6,8 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
54 42 1 15,8 NEOMB handgevormd; wandfragment
55 42 1 9,1 NEOMB handgevormd; wandfragment
56 42 1 21,4 NEOMB handgevormd; wandfragment met stafband
57 42 2 7 NEOMB handgevormd; wandfragmenten waarvan 1 met decoratie
58 42 1 6,9 NEOMB handgevormd; wandfragment
59 42 1 8,6 NEOMB handgevormd; wandfragment
60 42 1 9,9 NEOMB handgevormd; wandfragment
61 42 1 11,4 NEOL handgevormd; bodemfragment, deel van standvoet
62 42 1 3,3 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
63 42 5 69,3 NEOMB handgevormd; wandfragmenten, 1 fragment dikwandig
63 42 1 34 gebroken
64 42 2 13,4 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
65 42 1 23,4 NEOMB handgevormd; wandfragment, verbrand
66 42 1 6,7 PREH afslag
67 42 1 15,9 NEOMB handgevormd; wandfragment
68 42 3 17,8 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
69 42 1 3,6 NEOMB handgevormd; wandfragment
70 42 4 18,3 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
71 42 1 18,2 NEOMB handgevormd; wandfragment
72 42 7 34,6 NEOMB handgevormd; wandfragmenten waarvan 2 met stafband
73 42 3 4,7 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
74 42 1 7,5 NEOMB handgevormd; wandfragment
75 42 4 40,5 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
76 42 1 14,4 NEOMB handgevormd; wandfragment
77 42 3 5,3 NEOMB handgevormd; wandfragmenten
78 42 1 15,3 NEOMB handgevormd; wandfragment
79 42 1 19,3 NEOMB handgevormd; wandfragment
80 42 1 5,9 NEOMB handgevormd; wandfragment
81 42 1 2,6 NEOMB handgevormd; wandfragment
82 42 1 5,7 NEOMB handgevormd; wandfragment
83 42 1 8,7 NEOMB handgevormd; wandfragment
84 42 1 7,1 NEOMB handgevormd; wandfragment met decoratie, spatelindruk
85 42 1 14,8 concretie?
86 42 1 3,4 NEOMB handgevormd; wandfragment
86 42 2 41,2 NEOMB gebroken
87 42 1 7 NEOMB handgevormd; wandfragment
88 42 5 55,4 NEOMB handgevormd; wandfragmenten

1105 3 34 55 1 3TOTAAL:



vo
nd

st
nr

w
er

kp
ut

sp
oo

rn
r

aa
rd

ew
er

k 
/ K

E
R

bo
uw

ke
ra

m
ie

k 
/ B

K
R

gl
as

 / 
G

LS

na
tu

ur
st

ee
n 

/ S
X

X

vu
ur

st
ee

n 
/ S

V
U

m
et

aa
l /

 M
X

X

di
er

lijk
 b

ot
 / 

O
D

B

m
en

se
lijk

 b
ot

 / 
O

M
B

ho
ut

 / 
ho

ut
sk

oo
l /

 O
P

H

le
er

/te
xt

ie
l /

 O
D

L,
O

TE

di
ve

rs

ge
w

ic
ht

da
te

rin
g

om
sc

hr
ijv

in
g

89 44 1 1,7 NT wandfragment porselein
90 45 1 37,1 PREH kernstuk
91 46 2 8 LME/NT 2 delen van hetzelfde randfragment roodbakkend met loodglazuur

3 1TOTAAL:

Determinatielijst
GIBL-DO 06.348  CIS-19858 Terrein Vos





 

 

 



 
 
 

BIJLAGE 5

Ruimtelijke onderbouwing 
Ontsluitingsweg 



 

 

 





















 

 

 

































 

 

 





 

 

 







 
 

BIJLAGE 6

Inspraak- en Overlegreacties 



 

 

 







































 
 

Raadsbesluit 

BIJLAGE 7 
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