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Voorwoord  

Voor de afronding van de studie Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, en van mijn studieperiode in het algemeen, heb ik met veel 

plezier dit onderzoek naar de Workumerwaard uitgevoerd. Het bedenken van een onderwerp was niet heel moeilijk en ging min of meer vanzelf. Ik zie het 

als een persoonlijk onderwerp, waarbij het voor mij, als geboren en getogen Workumer en natuurliefhebber, best voor de hand lag meer te willen weten 

over een gebied dat ik van kleins af aan vaak bezocht heb.  

Het praten met mensen over het gebied, het enthousiasme dat velen daarbij uitstraalden, was voor mij het leukste onderdeel van het onderzoek. Allereerst 

wil ik dan ook graag de geïnterviewden bedanken: Douwe Postma, Andries van der Plaats, Hilt van Kalsbeek, Gerke Visser, Sjoerd de Witte, Thomas Nauta 

en Jochum Hoekstra. Bedankt voor de enthousiaste verhalen, die ervoor zorgen dat ik het gebied beter heb kunnen begrijpen maar bovendien ook het 

verhaal veel levendiger maken.   

Een ander belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het nagaan van de bronnen in de archieven. De medewerkers van het Historisch Informatiecentrum 

Noordoost Fryslân te Dokkum, waar het Gemeentearchief van Workum op dit moment gehuisvest is, hebben mij daar erg goed bij geholpen en de ruimte 

geboden, tussen de praatjes en koffie door, aardig wat uren studie te kunnen verrichten. Grote dank daarvoor, ook voor de medewerkers van Tresoar te 

Leeuwarden dat ik meerdere malen heb bezocht.  

Vervolgens wil ik de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip, met name Gerrit Twijnstra, bedanken voor de informatie en foto’s die mij tijdens het 

onderzoek zijn verleend. Ook Henk Gorter en Piet van der Tol wil ik hiervoor danken, evenals Stichting Ald Makkum. Sytske Rintjema en Stefien Smeding van 

It Fryske Gea hebben mij voorzien van feedback en informatie tijdens het onderzoek, waardoor ik mijn verhaal weer aan kon scherpen. Dit geldt ook voor 

mijn scriptiebegeleider en enthousiast docent van de opleiding prof. dr. ir. Theo Spek. Tijdens ons eerste bezoek aan de Waard voor dit onderzoek, in mei 

afgelopen jaar, was het een mooie voorjaarsdag en gaf de waard een gloed van mooie kleuren en geuren. Een perfect begin van dit onderzoek. Hartelijk 

dank voor het commentaar en de heldere feedback.  

Tot slot veel dank aan mijn vader en kenner van het gebied Tjerk Kunst voor de foto’s, feedback en ideeën en familie en vriend voor het meelezen en geven 

van raad en steun tijdens het onderzoek.  

Ik hoop dat jullie dit verhaal met net zoveel plezier zullen lezen als waarmee ik de studie en het onderzoek heb uitgevoerd.  

Grytsje Kunst, juni 2017  
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Samenvatting 

In dit onderzoek wordt het ontstaan, het in cultuur brengen en de verschillende gebruiken van de Workumerwaard beschreven. Voor het verzamelen van 

data is archiefonderzoek gedaan en zijn interviews afgenomen met boeren die in het gebied gewerkt hebben. Met deze data wordt op de volgende 

onderzoeksthema’s in gegaan: het natuurlijke ontstaan en de opbouw van de Workumerwaard (hoofdstuk 2), de in cultuur name van de Workumerwaard 

tussen 1926 en 1950 (hoofdstuk 3) en het landgebruik en landschapsontwikkeling van de Workumerwaard tussen 1950 en 2000 (hoofdstuk 4).  

In Hoofdstuk 1 wordt de stand van onderzoek wat betreft droogmakerijen en landaanwinningen in noord Nederland besproken, het theoretisch kader met 

de verschillende begrippen en de onderzoeksvragen en methoden.  

Hoofdstuk 2 gaat in op de landschapsgenese van de Workumerwaard: hoe is de basis voor het gebied in het pleistoceen en holoceen ontstaan? Belangrijke 

factoren daarbij zijn de rivieren als de IJssel die invloed hebben op het ontstaan van geulen en zandbanken. Deze zijn in het dynamische Zuiderzeegebied, 

onder invloed van stormen, al vaak van vorm verandert. Zo moet er in de 13e eeuw ook een West-Workum hebben gelegen. Eerdere landaanwinningen 

rondom Workum zijn de inpoldering van het Workumer Nieuwland in de 17e eeuw en droogmakerijen als de Workumer meerpolder in 1877. In dat jaar 

kwamen de heren Buma en Tengbergen met een plan voor de droogmaking van een buitendijks gebied tussen Hindeloopen en Makkum, wat niet tot 

uitvoering is gekomen. De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 zorgde ervoor dat de waarden langs de Friese IJsselmeerkust permanent droog kwamen te 

liggen.  

 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het verloop van de ontginning besproken: de aanloop naar het plan om de waard in cultuur te brengen, de verschillende 

fasen, de werkzaamheden en de betrokken partijen. Het ontstaan van het plan om de waard in cultuur te brengen komt voornamelijk voort uit de grote 

werkloosheid dat er in de jaren dertig was. Bovendien was de vraag naar landbouwgrond groot. Eerst is het zuidelijk deel in 1934-1943 omkaad en van 1947-

1950 het noordelijk deel. Vervolgens werden er sloten en greppels gegraven. Betrokken partijen waren de Heidemaatschappij, de gemeente Workum, het 

Waterschap Westergo’s IJsselmeerdijken, de Arbeidsdienst, de DUW (inzet van werklozen), de Domeinen (Staat), Dienst Zuiderzeewerken en de Rijksdienst 

voor de Werkverruiming. Tot slot wordt ingegaan op de eigendomsverhoudingen. Aan de hand van verschillende akten is min of meer het verloop van 

eigendom te herleiden: waar de gemeente eerst de waard pachtte van de staat (Domeinen), zijn in stappen de gemeente en het waterschap eigenaar 

geworden.  

Tot slot bespreken we het derde thema in hoofdstuk 4: het landgebruik en de verschillende functies van het gebied voor de omwonenden. In dit onderzoek 

wordt met name ingegaan op het boerenleven van vroeger: de veeteelt en de akkerbouw. De Workumerwaard is voornamelijk een zandplaat (het Gele 

Strand) dat werd gebruikt voor het weiden van vee, dit gebeurde door middel van inscharing. Later werd dit land ook verpacht. Het Groene Strand heeft een 



 
 

meer kleiige bodem waardoor dat deel geschikt is voor akkerbouw. Ook was het gebied een belangrijk jachtgebied, kwam de recreatie steeds meer op en is 

het een erg belangrijk natuurgebied. Het beheer werd van 1951 tot 2000 uitgevoerd door het Gemeentelijk Landbouwbedrijf en vanaf eind jaren ’50 ook 

door It Fryske Gea. Wat betreft de landschapsontwikkelingen worden de ontsluiting van de Workumerwaard, de verkaveling en bebouwing en de aanleg van 

waterleiding en elektriciteit behandeld. In een tijd van landschaarste en aardappelmoeheid in het noorden van Friesland werden verschillende agrarische 

experimenten en plannen voor een proefboerderij op de waard gevormd. Bij de huidige ontwikkelingen wat betreft Afsluitdijk, klimaatverandering en 

IJsselmeerpeilstijging moeten de belangen van de buitendijkse gebieden dusdanig worden ingezien zodat ze niet in gevaar komen.    

In hoofdstuk 5 komen de conclusies en aanbevelingen naar voren. Ook worden de verschillen en overeenkomsten met het model van Haagsma van de 17e 

eeuwse inpoldering het Workumer Nieuwland besproken. Dit gaat over de initiatiefnemers, hun motieven, de verschillende betrokken partijen en de 

doelen. Het primaire doel van de aanleg van het Workumer Nieuwland was het versterken van de lokale economie, voornamelijk in de zin van de 

bereikbaarheid van Workum voor schepen met de aanleg van It Soal. Voor het Workumer Nieuwland was er minder bekend over de polderwerkers, voor de 

Workumerwaard is duidelijk dat dit met name werklozen en de Arbeidsdienst waren. De beschikbaarheid van kapitaal was doorslaggevend. Waren het in de 

17e eeuw voornamelijk rijke investeerders die met geld kwamen, in de 20e eeuw moet het geld voornamelijk van overheidssubsidies komen.  

De zeedijk bij Workum, omstreeks 
1932. Foto: Collectie Warkums 

Erfskip, fam. Roorda. 



 
 

 

 “Al vrij vroeg hadden we ’s ochtends, 1 juni, Workum per fiets 

verlaten. We gingen over den dijk in noordelijke richting. ’t Beloofde 

geen prachtige dag te worden, er woei een vrij krachtige wind, die 

opwekkend aandeed. Wat lag Workum daar vanaf den dijk gezien, 

toch schitterend! Zijn kleurige, verweerde daken tusschen het 

geboomte, zijn indrukwekkende toren, de weilanden rondom het 

stadje, en boven alles, een hoog blauw koepelende lucht, met 

grootsche wolkengevaarten. Enkele der tochtgenooten geraakten 

uit het verband; ze wilden al dit moois alleen genieten. Ik zelf kon 

dit ook niet nalaten; wel een kwartier heb ik op den dijk gezeten en 

niets dan kijken, kijken maar naar dit mooie land, naar die mooie 

luchten, steeds weer anders en toch ook weer niet. Onder mijn 

clubgenooten waren er, die de Italiaansche meren gezien hebben, 

die de Alpen beklommen hebben, aan de Fransche Middellandsche 

zeekusten gestaan hebben; maar ondanks hun vele reizen in het 

buitenland, waren ook zij opgetogen over dit mooie landschap. 

Vaak en op velerlei wijzen heeft men mij verzekerd: zoo mooi 

hadden we het ons niet gedacht! En velen maakten reeds plannen 

voor een zeiltocht of fietstocht door Friesland voor de komende 

vacantiedagen. Persoonlijk acht ik de beteekenis van dergelijke 

excursies daarom van zoo groot belang, omdat ze ons in kennis 

brengen met nog niet gekende landschappen. Aanvankelijk is het 

een bewonderen, maar spoedig komt de drang naar het weten, 

waarom we het zoo mooi vinden, dat wil zeggen we willen het 

landschap begrijpen.” Hepkema’s Courant 4 juni 1926 

 



 

Hoofdstuk 1 – Inleiding en probleemstelling 
 

1.1 Inleiding 
 

Het gebied de Workumerwaard kent een rijke cultuurhistorie, verbonden 

aan het leven en werk van de stadsboeren in Workum en de behoefte 

naar cultuurgrond voor voedselproductie na de Tweede Wereldoorlog. Al 

snel werd ook de natuurwaarde van het gebied in gezien en kwamen 

organisaties als de vogelwacht en It Fryske Gea in beeld. Voor een goed 

beheer en het verlevendigen voor bezoekers en geïnteresseerden is 

kennis van verleden en cultuurhistorie van groot belang. Met andere 

woorden: we willen het landschap vanuit zijn ontstaansgeschiedenis 

begrijpen, zoals ook in voorgaand citaat wordt vermeld. 

Landschapsgeschiedenis gaat niet per se over duizenden jaren geleden, 

maar ook over recentere perioden. Dit onderzoek bijvoorbeeld 

concentreert zich op de afgelopen eeuw.   

 

Over de Workumerwaard zijn veel rapporten geschreven, maar de 

informatie is versnipperd en richt zich tot dusverre hoofdzakelijk op de 

flora en fauna in het gebied. Doel van dit onderzoek is echter een nadere 

verdieping in het geologisch ontstaan en het in cultuur brengen van de 

Workumerwaard. Dit gebeurt op een interdisciplinaire manier, dat wil 

zeggen door de aanwezige bronnen uit verschillende vakgebieden samen 

te brengen in een landschapsbiografie van dit gebied. Wat heeft dit 

gebied allemaal meegemaakt? Hoe is het veranderd en wat zouden we 

ruim tachtig jaar geleden hebben gezien, toen de Afsluitdijk er nog niet 

was? Nu grenst het gebied aan het relatieve kalme IJsselmeer, maar hoe 

was dit in de tijd van de woestere Zuiderzee, met zijn eb en vloed en het 

zoute water? Antwoord op deze vragen is extra interessant in een tijd dat 

er allerlei ontwikkelingen spelen in en rondom het IJsselmeergebied.  

 

1.2 Stand van onderzoek   
 

Nederland heeft in zijn geschiedenis veel land verloren, zowel door de 

natuur als de mens. Maar de Nederlanders hebben ook weer land terug 

genomen op de zee. Dit is gedaan in de vorm van polders, zoals 

indijkingen en droogmakerijen, en meer recent ook door het opspuiten 

van land. Er is weinig geschreven over de waarden, dat wil zeggen de 

buitendijkse gebieden in het rivierenlandschap en de kustlandschappen 

van Noordzee, Waddenzee en Zuiderzee. Vandaar dat we hier eerst kijken 

naar verwante onderwerpen zoals droogmakerijen en 

landaanwinningprojecten en belangrijke publicaties daarover. Daarbij 

richten we ons eerst op de droogmakerijen in Noord-Nederland, 

vervolgens op de landaanwinningprojecten aldaar en tot slot op de 

Workumerwaard zelf.  

 

Het onderzoek naar droogmakerijen in Noord-Nederland  

Schroor (1989) beschrijft in zijn artikel de ‘Droogmakerijen van Friesland 

(1600-1800)’. De aanleiding voor het artikel zijn plannen om verschillende 

droogmakerijen weer onder water te zetten, door overproductie van de 

landbouw. Rond 900 vonden de eerste inpolderingen in Friesland plaats 



2 
 

(moederpolders) die resulteerden in een stelsel van binnen en 

buitendijken. Deze dijken worden beschreven in het boek ‘Binnendiken en 

Slieperdiken’ van Rienks en Walther uit 1954. Hierin wordt een hoofdstuk 

besteed aan het Workumer Nieuwland. Schroor geeft aan dat de meeste 

meren in Friesland, in tegenstelling tot de Noord-Hollandse, geen klei- 

maar een veen- of zandbodem hadden.1 Hierdoor was het minder 

rendabel deze meren droog te maken. De meren waren belangrijk voor de 

berging van boezemwater en er was minder kapitaal beschikbaar. Toch 

werd in 1620 het ondiepe Staverse meer drooggemaakt.  

 

Ook Thurkow gaat in op vier verschillen tussen de Friese en Noord-

Hollandse droogmakerijen.2 Een eerste verschil is dat de meeste 

droogmakerijen in Friesland uit de 19e en 20e eeuw stammen; die in 

Noord-Holland uit een eerdere periode.3 Bovendien is in Friesland veel 

minder land drooggemaakt dan in Noord-Holland. Er was veel (Hollands) 

kapitaal nodig. In de 19e eeuw zijn de Workumer (afb.1.1), Makkumer en 

Parregaaster meren drooggemaakt met Engels kapitaal (1876-1878).4 Ook 

gaat het in Friesland om veel kleine meertjes, vaak zonder 

ringdijk/ringsloot en meestal zonder eigen bemaling. Tot slot lag in 

Friesland de nadruk meer op de droogmaking van lage verveningen uit de 

19e en 20ste eeuw en in Noord-Holland meer op de creatie van 

meerpolders.5 De kwaliteit van de grond in Friesland was lang niet altijd 

goed. Zo werd de Workumermeerpolder later weer voor turfwinning 

gebruikt. In de bundel ‘Strijd tegen het water; het beheer van land en 

                                                           
1
 Schroor 1989: 74. 

2
 Thurkow in Beenakker & Danner 1992. 

3
 Thurkow in Beenakker & Danner 1992: 63. 

4
 Thurkow in Beenakker & Danner 1992: 65. 

5
 Thurkow in Beenakker & Danner 1992: 66. 

water in het Zuiderzeegebied’ van Beenakker et al. (1992) wordt naast de 

bijdrage van Thurkow ook het artikel ‘Droogmakerijen in de zeventiende 

eeuw’ van H.S. Danner opgenomen. Dit gaat echter alleen over de 

droogmakerijen in Noord-Holland. In ‘Zee van Land: De droogmakerij als 

atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur’ van Reh et al. (2005) 

wordt vanuit de landschapsarchitectuur gekeken naar de geschiedenis, 

drooglegging en inrichtingen van de Hollandse landaanwinning.  

 

 
Afb. 1.1 Kaart uit 1836 met daarop de Workumer meer en het Workumer Nieuwland. 
Bron: Tresoar (Leeuwarden) Toegang 49 Inventaris 115 Kaart 14919. 

Onderzoek naar landaanwinningen in Noord-Nederland 

Turf- en zoutwinning, in combinatie met flinke stormen, zorgden in de 

middeleeuwen voor het herhaaldelijk wegslaan van grote stukken land. 
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Dit werd in de late middeleeuwen en nieuwe tijd gecompenseerd door de 

indijking van aangeslibde gronden in het noorden en zuidwesten van het 

land: de zogenaamde landaanwinningprojecten of offensieve bedijkingen. 

Bovendien werden vanaf begin 16e eeuw meren drooggemaakt: de 

droogmakerijen. De groei van steden, de vraag naar landbouwproducten, 

het technisch kunnen, beschikbaar kapitaal en een periode van 

‘geordende toestand’ waren volgens Andreae voorwaarden voor het 

begin van de landaanwinningen.6  

 

Rechtshistoricus Fockema Andreae (1950-1952) schreef het achtdelige 

‘Studiën over waterstaatsgeschiedenis’. Dit betreft een van de eerste 

overzichtswerken van de geschiedenis van de waterstaat in Nederland, 

verdeeld in de regio’s polderdistrict Veluwe; Salland, De Grote- of Zuid-

Hollandse Waard, Het Nedersticht, Zeeuws-Vlaanderen, Oostelijk 

Groningen en Grensproblemen aan de bovenrivieren. Historisch-geograaf 

A.A. Beekman schreef in 1884 het standaardwerk ‘Nederland als 

polderland, beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste 

helft van ons land’ (herzien in 1914 en 1932). Hij zag het laaggelegen 

polderland als interessantste deel van Nederland en was groot 

voorstander van de drooglegging van de Zuiderzee. Beekman werd met 

dit standaardwerk een van de grondleggers van de Nederlandse 

historische geografie.7 Het is een erg compleet overzicht wat zich ook 

bezig houdt met de rivieren, de dijken en de landschapsgenese, alles 

ingedeeld per regio. In de derde druk (1932) heeft hij onderwerpen als de 

kanalisatie van rivieren en de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee 

toegevoegd.  

                                                           
6
 Andreae 1942. 

7 Jacobs et al. 2012: 19. 

Een ander belangrijk overzichtswerk is ‘Leefbaar Laagland’ van Van de 

Ven (2003), over de geschiedenis van de waterbeheersing en 

landaanwinning in Nederland. Hierin is een hoofdstuk opgenomen over 

de Zuiderzee- en de Deltawerken. Veel landaanwinningwerken werden 

door particulieren uitgevoerd, zij moesten hier wel toestemming 

(concessie) voor hebben van de regering of Gedeputeerde Staten. Een 

aantal droogmakerijen zijn door de Staat uitgevoerd, zoals de latere 

Zuiderzeewerken.8 In de 18e eeuw werden veel uitgeveende plassen 

drooggemalen. Aan het eind van deze eeuw daalden de prijzen van 

landbouwgronden en de resterende plassen waren groot en diep. Deze 

vormden echter wel een gevaar voor het overgebleven land, waardoor de 

overheid het initiatief nam om deze droog te malen.9 In detail wordt 

besproken hoe dit in zijn werk ging, bijvoorbeeld welke technologieën 

werden gebruikt.  

 

De bodemkundige en hoogleraar te Wageningen in het in cultuur brengen 

van drooggevallen gronden A. J. Zuur heeft een gelijknamig boek 

geschreven: ‘Het in cultuur brengen van drooggevallen gronden’ (1959). 

Dit boek wordt opgedeeld in drie delen: het in cultuur brengen van de 

Zuiderzeegronden, het in cultuur brengen van buitendijkse gronden langs 

de kust en het in cultuur brengen van gedeeltelijk uitgeveende terreinen. 

Hij maakt het onderscheidt tussen een kwelder, slik en zandgronden en 

beschrijft deze wat betreft bodemsamenstelling, ligging en vegetatie.10 De 

manier van in cultuur brengen van buitendijkse gebieden wordt 

beschreven vanaf de planvorming, het al dan niet bevorderen van 

aanslibbing, ontwateren, egaliseren en bouwrijp maken, tot het telen van 

                                                           
8
 Van de Ven 2003: 298. 

9
 Van de Ven 2003: 299. 

10
 Zuur 1959: 121. 
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gewassen. Net als Zuur geeft ook Visser (1941) aan dat voorheen direct na 

droogvallen de grond werd verloot of verkocht, terwijl thans het in 

cultuur brengen van de gronden tot de taken van de bedijker wordt 

gerekend.11 Hij geeft een overzicht van de bedijkingen ‘voorheen en 

thans’ en maakt daarbij onderscheid tussen de Zuiderzeebedijkingen en 

vroegere bedijkingen en kijkt naar de verschillen in organisatie en 

techniek. 

 

Klinkhamer gaat in “Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de 

Friese en de Groninger kust” (1987), zoals de titel al zegt, meer specifiek in 

op de situatie in Friesland en Groningen. Hierbij speelt het proces van 

aanslibbing een grote rol, iets wat kunstmatig werd bevorderd. Hij geeft 

aan dat het primaire doel het veroveren van land op zee was, maar dat in 

de jaren dertig en veertig ook de werkverschaffing een grote rol speelde. 

Later kwam meer het belang van het beheer van de natuurlijke waarden 

op. Hij behandelt in detail de manier van werken bij de landaanwinning 

tussen 1955 en 1987: wie had de leiding en organisatie, welke materialen 

werden gebruikt en wat waren de werkzaamheden. Verder behandelt hij 

de mechanisatie en het beheer van de gebieden eind jaren tachtig. Stolk 

gaat in het boek ‘Slikken of Stikken. 1939-1955: Werkverschaffing in 

Groningen’ in op het inpolderen van kwelders in het kustgebied van 

Groningen. Dit geeft een goed beeld van het leven in een 

werkverschaffingskamp.12  

 

In de jaren dertig werd ook een begin gemaakt met de Zuiderzeewerken, 

waarvan in 1930 de inpoldering van het Wieringermeer plaatsvond en in 

1932 de Afsluitdijk werd aangelegd. Van der Ham beschrijft in ‘Verover mij 

                                                           
11

 Visser 1941: 10. 
12

 Stolk 1993. 

dat land’ (2007) het verhaal van Cornelis Lely en dat van de Afsluitdijk, 

van het ontstaan van het plan tot uitvoering.13 Van invloed op het idee 

van landaanwinning voor landbouw is de zienswijze van Sicco Mansholt, 

de toenmalige Minister van Landbouw. Hij stuurde namelijk aan op 

schaalvergroting en daarmee verhoging van productiviteit. Het denkbeeld 

van meer landbouwgrond in de nieuwe polders sloot hier goed op aan. 

Helemaal toen er in de jaren vijftig een periode van herstel en 

economische groei ontstond. De bevolking groeide en dus waren er meer 

monden te voeden. De vraag naar meer grond resulteerde in 

landaanwinning (in cultuur brengen van ‘onland’) en de ruilverkaveling 

van begin 19e eeuw.  

 

Het resultaat van al dit landaanwinningwerk is een typisch Nederlands 

landschap, al zijn deze landschappen ook te vinden in bijvoorbeeld 

Engeland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië en Polen door 

verspreiding van kennis door Nederlandse bestuurders en ingenieurs. Een 

onderwerp dat besproken wordt door waterstaatkundig ingenieur Johan 

van Veen in het Engelstalige werk ‘Dredge, Drain, Reclaim. The art of a 

nation’ (1962). Hij bespreekt hierin de geschiedenis van de 

waterbeheersing en het boek vormt een overzicht van de 

waterstaatsgeschiedenis en inpolderingen in Nederland van de oudheid 

tot de Deltaplannen. Hij waarschuwde al in 1937 voor de lage dijken in 

Zuidwest-Nederland en hij kwam met het idee om de kustlijn van de 

Oosterschelde tot de Dollard te sluiten, inclusief de Waddenzee.14  

 

 

                                                           
13

 Van der Ham 2007. 
14 ten Horn-van Nispen 2013. 
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De eerste belangrijke landaanwinning was 

volgens Andreae Het Bildt, in het noorden van 

Friesland (afb. 1.2).15 Dit is een bedijking van de 

voormalige zeeboezem de Middelzee. Deze 

Middelzee ontstond rond 500 voor Christus en 

vormde de scheiding tussen Westergo en 

Oostergo.16 Nadat de eerste dijken in de 10e 

eeuw werden aangelegd slibden de kwelders 

hoger op. Tussen 1505-1508 werden deze 

gronden ingedijkt. De Middelzee stond in 

verbinding met een andere grote slenk, de 

Marneslenk, die Westergo omringde met water. 

Na verzanding van de Marneboezem kon deze 

zeearm omstreeks 1100 door een dijk worden 

afgesloten en konden de opgeslibde gronden in 

gebruik worden genomen door naburige 

boeren.17 Tussen 1500 en 1800 werd 10.000 ha 

land op zee gewonnen, het meest in de 16e 

eeuw.18 Deze fase van de bedijkinggeschiedenis 

wordt beschreven in Schroor (2000) in ‘Van 

Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân 

in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.’  

                                                           
15

 Andreae 1942: 5. 
16

 Haartsen 2009: 78.   
17

 Haartsen 2009: 79-80. 
18

 Schroor 1989. 

Afb. 1.2 Indijkingen en landaanwinningen in Friesland. Bron: Schroor 1993:28.   
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Een recent overzichtswerk van de polders in Nederland vormt ‘de 

Polderatlas’ van Steenbergen et al. (2009) waarin alle polders van 

Nederland staan vermeld en waarvan een aantal nader worden 

toegelicht. Verder wordt het ontstaan van verschillende typen polders 

vermeld en gaan de auteurs in op de techniek en waterstaatkunde dat 

erbij komt kijken. In een andere uitgave van datzelfde jaar van Van der 

Ham, ‘Hollandse Polders’, worden polders van de 16e eeuw tot nu 

besproken. Het begint met de periode net voor de Gouden Eeuw (17e 

eeuw) waarin voornamelijk de Noord-Hollandse inpolderingen 

plaatsvonden. Veelal door rijke stedelingen die daar hun buitenverblijf 

lieten bouwen. In de eeuwen daarna (18e-19e eeuw) werden meer 

droogmakerijen door de Staat uitgevoerd en vervolgens gaat hij in op de 

inpolderingen van de Zuiderzee. Het boek gaat specifiek over 

droogmakerijen en dan voornamelijk in Noord-Holland, dat terwijl hij 

aangeeft dat de meeste droogmakerijen in Friesland liggen (zo’n 234).19 In 

het derde deel beschrijft hij tot slot de inpoldering van de Zuiderzee. Een 

belangrijk aspect van deze polders is dat het ook specifiek werd ingericht 

om erin te wonen, nieuw land om in te richten zoals men dat wil, waarbij 

de overheid een prominente rol speelde. Het boek vormt de 

ontwikkelingen in het scheppen van nieuw land, de bijbehorende techniek 

en maatschappelijke kant van deze ontwikkelingen.   

 

Verder zijn er nog verschillende masterscripties geschreven voor de studie 

Landschapsgeschiedenis zoals de scriptie van Haagsma getiteld 

‘Landaanwinning in het Friese kustgebied’, met als detailstudie het 

Workumer Nieuwland dat in de 17e eeuw is ingedijkt (afb. 1.3). Ook 

Vroom heeft haar masteronderzoek gericht op de landaanwinning in 

                                                           
19

 Van der Ham 2009: 8. 

Friesland:  ‘De landaanwinning van het Noorderleegs Buitenveld: noord 

Friesland buitendijks’. 

Afb. 1.3 Het Workumer Nieuwland, 1807. Toegang 8 Kaart 13144.  
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Onderzoek naar de Workumerwaard en andere waarden langs de Friese 

Zuiderzeekust 

Over de waarden langs de Zuiderzeekust zijn veel versnipperde bronnen 

te vinden, met name rapporten van onderzoeken naar de flora en fauna in 

het gebied. Het is lastig om over waarden in het algemeen goede bronnen 

te vinden. Waarden in het rivierengebied zijn wel meer beschreven. 

Schrijvers die ingaan op het in cultuur brengen van de buitendijkse 

gronden zijn Akkerman & Verhoeven (1967). Zij bundelen de kennis en 

ervaringen omtrent het bedijken en in cultuur brengen van buitendijkse 

mariene gronden. Zij gaan daarbij in op de bodemgesteldheid, 

bodemvorming, begroeiing, kartering en vervolgens op het in cultuur 

brengen: de plaats van de dijk, het polderpeil, de verkaveling en 

bestemming, het ontwateren en de egalisatie, ontginning en drainage. 

Voorbeelden die worden aangehaald zijn vooral polders in Zeeland, maar 

ook voor het noorden worden enkele polders beschreven. Het is een erg 

bruikbaar overzicht, maar niet vrij recent. Ze noemen het in cultuur 

brengen van dergelijke gronden in Nederland een ‘aflopende zaak’.20 Dit 

zou een reden kunnen zijn dat er niet veel recente publicaties over zijn 

verschenen. Waar de oudere bronnen veelal over de flora en fauna gaan, 

zijn er veel recente rapporten die betrekking hebben op huidige 

ontwikkelingen als de zachte zandmotor, peilverhoging en de recreatie. 

Een voorbeeld is het ‘Natura 2000 ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied 

2016 – 2021’ van Rijkswaterstaat. It Fryske Gea publiceert veel rapporten 

over het beheer van hun gebieden, zoals de ‘Beheervisie Graslanden’. 

Hierin komen ook facetten als bodem, hoogteligging en vegetatie aan de 

orde.  

 

                                                           
20

 Akkerman & Verhoeven 1967: 7. 

Overzichtswerken van de geschiedenis van Workum zijn onder andere ‘De 

geschiedenis van de Stad Workum’ van Siemelink (1978) waarin West-

Workum en de inpoldering van het Workumer Nieuwland aandacht 

krijgen, maar niet zo zeer de buitendijkse gronden. Een ander voorbeeld is 

‘Makkum en de westkust van Friesland’ door Obreen (1965), wat vooral in 

gaat op de situatie bij Makkum, van de Romeinse tijd tot de afsluiting van 

de Zuiderzee. Dit boek gaat met name over de oude dijken en sluizen, 

zandbanken en eilandjes voor de kust.  

 

De huidige stand van onderzoek betreft voornamelijk oudere publicaties 

en dan vooral over droogmakerijen en polders, alhoewel zij wel een vrij 

breed beeld vormen over de polders, van de plannen en initiatiefnemers 

tot de uitvoering en de ingebruikname. De Workumerwaard sluit daar niet 

helemaal op aan, en de meeste bronnen voor dit gebied gaan over de 

flora en fauna, niet over de ontstaansgeschiedenis en het in cultuur 

brengen. Een interdisciplinaire landschapsbiografie van de 

Workumerwaard zou de stand van onderzoek goed kunnen aanvullen.   

 

 

1.3 Probleemstelling 

                                                                                                                                           
Zoals we in de stand van onderzoek konden zien is er veel onderzoek 

gedaan naar de landaanwinning in het noorden van Friesland en 

Groningen en naar de Friese droogmakerijen. Echter is het onderwerp van 

de bedijking en het in cultuur brengen van de waarden langs de Friese 

Zuiderzeekust sterk onderbelicht gebleven. Wat betreft de 

landaanwinningen worden de gebruikte technieken uitvoerig 

omschreven, maar het sociale aspect, hoe de bewoners en gebruikers dit 

land later hebben ervaren, niet. Specifiek voor de waarden langs de Friese 
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kust, de meer recente landaanwinning, geldt ook dat de verschillende 

fasen van uitvoering en de precieze werkzaamheden niet goed zijn 

onderzocht. Welke factoren droegen bij tot het maken van plannen voor 

indijkingen en welke actoren waren daarbij betrokken? In de huidige 

ontwikkelingen in en rondom het IJsselmeergebied is dit wel heel 

interessant. De probleemstelling voor dit onderzoek luidt dan ook als 

volgt: welke factoren en actoren hebben een rol gespeeld bij de 

landaanwinning in de twintigste eeuw en hoe verklaart dit het ontstaan 

van de Workumerwaard zoals we die vandaag de dag kennen? De 

verschillende onderzoeksthema’s zijn de landschapsgenese, het in cultuur 

brengen en de functies van de waard voor de mens. Een interdisciplinaire 

studie van het onderzoeksgebied zal een aanvulling zijn op de 

versnipperde informatie die reeds voorhanden is. Op deze manier zal er 

een soort landschapsbiografie van de Workumerwaard ontstaan dat het 

verhaal van het gebied verlevendigt. Het doel van dit onderzoek naar de 

Workumerwaard is om een beter inzicht te krijgen in de landaanwinning 

specifiek voor de waarden langs de Friese kust en in bredere zin in de 

achterliggende sociale en maatschappelijke factoren inherent aan de 

landaanwinning in de twintigste eeuw.   

 

Naast een wetenschappelijke probleemstelling kunnen we voor dit 

onderzoek ook een maatschappelijke probleemstelling definiëren. Zo is de 

wens van het bestuur van It Fryske Gea om cultuurhistorie een betere 

inbedding te geven in het beheer van de natuurterreinen en het beleid 

van de organisatie.21 Cultuurhistorie heeft volgens hen betrekking op de 

geschiedenis van het menselijk gebruik en de daarbij behorende 

elementen, patronen en structuren. Bouwwerken moeten dan wel 

                                                           
21

Hut & Wolf 2015: 6. 

landschapsbepalend zijn geweest en in samenhang met hun omgeving 

kenmerkend zijn voor de ontginningsgeschiedenis.22 Erfgoedzorg speelt 

tot dusverre een ondergeschikte rol in de visievorming en het beheer van 

de buitendijkse waarden langs de voormalige Zuiderzeekust. Daar zou 

verandering in moeten komen, zodat een meer integrale afweging 

mogelijk is.  

 

1.4 Afbakening onderzoek 
 

De reden dat er voor dit onderzoek gekozen is voor de Workumerwaard 

en niet een van de andere waarden langs de Fries zuidwestkust (kaart 

p.14) is voornamelijk persoonlijk. Ook speelt de grootte een rol, de 

Kooiwaard en de Stoenckherne zijn klein, de Makkumerwaard is groter 

maar deze is qua functies meer opgedeeld. In de Workumerwaard komen 

alle functies samen in één gebied, wat het een interessant 

onderzoeksobject maakt. De Workumerwaard ligt ten westen van 

Workum, een stad in Zuidwest Friesland aan het IJsselmeer. 

 

Geografische afbakening  

De Workumerwaard omvat ruim 600 ha buitendijks gebied ten westen 

van Workum (Zuid-West Friesland). Het gebied wordt scherp afgebakend 

door de oude zeedijk aan de oostkant, het IJsselmeer aan de westkant en 

It Soal (waterweg naar de haven) aan de zuidkant (kaart p.14).  

 

Historische – tijdsafbakening 

De onderzoeksperiode betreft de periode 1926-2000. Het oudst gevonden 

document in dit onderzoek dat betrekking heeft op het 

                                                           
22

 Hut & Wolf 2015: 9. 
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onderzoeksgebied, is een akte uit het Gemeentearchief Workum dat 

stamt uit 1926. Vandaar dat dit jaartal als beginpunt van het onderzoek 

wordt genomen. Het onderzoek loopt door tot eind vorige eeuw, toen het 

Gemeentelijk Landbouwbedrijf van Workum op hield te bestaan. Dit 

betekende een nieuwe periode voor de waard. Ook veranderde in dit jaar 

de eigendom van het gebied. Vanwege de omvang van dit onderzoek is de 

recente periode (2000 en later) achterwege gelaten. Wel wordt er nog 

even gewezen op huidige en toekomstige ontwikkelingen voor de waard 

en de waarden in het algemeen.     

 

Thematische afbakening 

Hoofdthema’s van dit onderzoek zijn de landschapsgenese van het 

gebied, het in cultuur brengen en de functies die het gebied na dit in 

cultuur brengen heeft gehad. Wat betreft deze functies wordt er 

voornamelijk gekeken naar het inscharen van vee en verpachten van het 

land. Dit was vanaf het begin de hoofdfunctie van het gebied, later is dit 

meer verschoven naar recreatie. Vanwege de omvang van dit onderzoek 

is de keuze gemaakt vooral te focussen op het boerenleven, ook omdat 

dit gelijk na het in cultuur brengen op gang kwam. De hoofdstukken zijn 

op basis van deze thema’s ingedeeld.  

                                                                                            

1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 

Om op deze probleemstelling een antwoord te kunnen formuleren zijn 

drie onderzoeksthema’s gedefinieerd die elk een reeks hoofd- en 

deelvragen kennen:  

 

Onderzoeksthema 1: Het natuurlijke ontstaan en de opbouw van de 

Workumerwaard (hoofdstuk 2) 

- Welke natuurlijke ontwikkelingen hebben in de afgelopen 

eeuwen gezorgd voor het ontstaan van de zandbank voor de kust 

van Workum? 

- Welke opbouw kent de huidige Workumerwaard in fysisch-

geografisch opzicht? 

- Met welke andere buitendijkse gebieden langs de Friese 

IJsselmeerkust valt de Workumerwaard te vergelijken? 

 

Onderzoeksthema 2: De in cultuurname van de Workumerwaard tussen 

1926 en 1950 (hoofdstuk 3) 

- Hoe is in de jaren twintig en dertig het plan ontstaan om het 

gebied in cultuur te brengen?   

- Welke fasen zijn er te herkennen en welke werkzaamheden zijn er 

uitgevoerd? 

- Welke actoren speelden een rol bij het in cultuur brengen en wat 

hebben zij gedaan? 

- Hoe is de eigendom van het gebied geregeld van 1926 tot 2000? 

 

Onderzoeksthema 3: Landgebruik en landschapsontwikkeling van de 

Workumerwaard tussen 1950 en 2000 (hoofdstuk 4)  

- Welke bestemmingen heeft het gebied sinds het droogvallen 

gehad?        

- Hoe heeft het boerenleven in het gebied zich ontwikkeld? 

- Welke andere functies heeft het gebied sinds 1950 gehad voor 

mens en natuur? 

- Hoe werd en wordt het gebied beheerd?  
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- Welke ontwikkelingen spelen er momenteel? En hoe ziet de 

toekomst eruit voor het gebied?  

 

1.6 Begripsdefinitie en theoretisch kader 
 

Ter voorbereiding van het onderzoek definiëren we allereerst enkele 

kernbegrippen van deze scriptie. Vervolgens bespreken we twee 

theoretische concepten die aan de basis van ons onderzoek hebben 

gestaan, te weten de biografie van het landschap en het model van 

Haagsma voor droogmakerijen. 

 

Het begrip ‘waard’ 

Bij het vinden van een passende omschrijving komen vooral de 

(uiter)waarden van de rivierengebieden naar voren. Voorbeelden hiervan 

zijn de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en de  Hoeksche Waard. Volgens 

het Van Dale Woordenboek is het dan ook ‘laaggelegen land tussen 

rivieren’.23 In de Nieuwe encyclopedie van Fryslân wordt een waard als 

volgt omschreven: “Benaming voor een bij eb droogvallende zand- en/of 

slikplaat in de Zuiderzee en de Waddenzee. Bijv. de Makkumer Waard, De 

Waard (z Vlieland), met daarbij ook de waardgronden met de Griender 

Waard en wellicht ook de Noordvaarder.”24 Dit heeft dus duidelijk 

betrekking op de Workumerwaard en zullen we in dit onderzoek ook 

aanhouden als de definitie voor een waard. Bovendien wordt er in de 

encyclopedie nog vermeldt dat de term waard “mogelijk verward werd 

met Waad (wad) en/of op grond van buiten Fryslân voorkomende 

waarden (in toponiemen) met een geheel door water ingesloten en soms 

                                                           
23

 http://www.vandale.nl, geraadpleegd op 23 maart 2017. 
24

 Schroor et al. 2016: 2870. 

bedijkte landstreek of zgn. woerd”.25 In het Woordenboek der Friese Taal 

(WFT) wordt ook vermeld dat Waad betrekking zou kunnen hebben op de 

buitendijkse platen aan de Friese westkust, globaal tussen Zurich en 

Workum.26 Het WFT vermeld bij waard ‘laaggelegen land, dat gemakkelijk 

onder water kan komen te staan’.27 In het Etymologisch Woordenboek 

van het Nederlands wordt een waard omschreven als door rivieren 

ingesloten land, maar ook breder ‘door water omgeven stuk land’.28  

 

Het begrip ‘ontginnen’ en ‘in cultuur brengen’ 

De Van Dale geeft voor de term ontginnen ‘productief maken, voor de 

landbouw geschikt maken’.29 Met ontginnen wordt vaak de overgang van 

een grotendeels natuurlijk landschap naar een cultuurlandschap bedoeld. 

Zuur hanteert in zijn werk voor ‘in cultuur brengen’ de definitie 

‘ontginning en de daarmee verbonden ontginningsexploitatie’, maar geeft 

aan dat het bewoonbaar maken en de opbouw van het sociale apparaat 

er soms ook toe worden gerekend.30 Zowel de term in cultuur brengen als 

ontginnen worden in deze scriptie door elkaar gebruikt, en met beide 

wordt hetzelfde bedoelt.  

 

Het begrip ‘buitendijks gebied’  

Buitendijks gebied wordt beschouwd als gebied dat ligt buiten een 

dijkring en buiten hoge grond. Voor de kust betreft het gebied op en 

                                                           
25

 Schroor et al. 2016: 2870. 
26

 De Geïntegreerde Taalbank www.wnt.inl.nl, geraadpleegd op 23 maart 2017. 
27

 De Geïntegreerde Taalbank www.wnt.inl.nl, geraadpleegd op 23 maart 2017. 
28

 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/waard2 M. Philippa et al. (2003-
2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands

28
 

29
 http://www.vandale.nl, geraadpleegd op 23 maart 2017. 

30
 Zuur 1959. 

http://www.vandale.nl/
http://www.wnt.inl.nl/
http://www.wnt.inl.nl/
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/waard2
http://www.vandale.nl/
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zeewaarts van de kernzone.31 Elshof geeft ook een overzicht van de 

verschillende functies van de buitendijkse gebieden, die uiteenlopen van 

landbouwgebieden, bebouwing, recreatieve functies en langs de Friese 

kust zijn het vooral natuurlijke voorlanden.32  

 

Het begrip ‘landaanwinning’  

Nieuwe grond verkrijgen door droogmaking, aan- of opwas. Ontstaat door 

bijvoorbeeld een droogmakerij of bedijking.33 

 

Het begrip ‘polder’  

Ter Laan & Baert omschrijven een polder als een stuk land op lager peil 

dan het omringende land of de zee, door kaden (dijken) omringd, waar de 

waterstand door bemaling geregeld wordt of dat op de zee of een rivier 

loost.34 Samen vormen de polders 70% van de Nederlandse grond. Dit zijn 

de ingepolderde stukken grond, aan de zee ontrukt dan wel langs de grote 

rivieren; de droogmakerijen, de drooggelegde meren en plassen; stukken 

grond die voor de afwatering bemalen worden en de molenpolders.35 

Zowel Van de Ven als Louman geven aan dat een polder een door 

waterscheidingen begrensd gebied is waarin de waterstand kunstmatig 

wordt geregeld.36 Kenmerkend zijn dus de dijken en de kunstmatige 

waterbeheersing.  

 

 

                                                           
31

 Elshof 2014: 68. 
32

 Elshof 2014: 40. 
33

 Van de Ven 2003: 436. 
34

 Ter Laan & Baert 1968: 340. 
35

 Ter Laan & Baert 1968: 340. 
36

 Van de Ven 2003: 8; Louman 2007: 301. 

Het begrip ‘indijking’  

Een indijking is een onderneming tot het leggen van dijken om 

oppervlakten grond of water tot duurzame bescherming tegen het 

buitenwater.37 Het vormt een waterkerende afsluiting welke minder dan 

0,5 maal per jaar inloopt.38 Bij een bekading is een oppervlakte grond of 

water niet tegen de normale hoge- of winterstanden van het buitenwater 

beveiligd.39 Volgens Van der Ham is het een andere en oudere vorm van 

landaanwinning dan een droogmakerij.40  

 

Het begrip ‘droogmakerij’  

Volgens Beekman is een droogmakerij een polder ontstaan door het 

droogleggen van meren en plassen welke door de natuur of door de mens 

zijn uitgeveend. Een droogmakerij is dus altijd een polder, een polder niet 

altijd een droogmakerij.41 Ter Laan & Baert geven aan dat het gaat om 

drooggelegde meren.42 Ook de andere publicaties geven, in net andere 

bewoording, deze definitie: een door uitmaling van het water tot polder 

omgevormd meer of plas;43 een vorm van landaanwinning waarbij meren 

plassen of delen van zeearmen worden omdijkt, waarna het water wordt 

weggemalen;44 en polders ontstaan door het droogmaken van gebieden 

                                                           
37

 Tresoar (Leeuwarden) 9.01.  
38

 Tresoar (Leeuwarden) 9.01.  
39

 Tresoar (Leeuwarden) 9.01.  
40

 Van der Ham 2009: 13. 
41

 Beekman 1884: 97. 
42

 Ter Laan & Baert 1968: 96.  
43

 Van de Ven 2003: 434. 
44

 Van der Ham 2009: 7. 
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die voordien permanent onder water stonden.45 Volgens Van der Ham 

bestaat 8,9 % van het oppervlak van Nederland uit droogmakerijen.46  

 

Het concept van de landschapsbiografie 

Een ander concept dat voor deze scriptie van belang is is 

landschapsbiografie. In het landschap zijn vaak verschillende lagen 

herkenbaar uit verschillende tijdsperioden. Ook kan het gaan om lagen 

die niet meer zichtbaar zijn, zoals de archeologie. Elerie et al. beschrijven 

een landschapsbiografie als volgt: “een levensloopbeschrijving van een 

steeds veranderend cultuurlandschap”.47 In zo’n biografie komt het 

interdisciplinaire karakter terug dat ook voor de studie 

Landschapsgeschiedenis kenmerkend is. Het kan daarbij gaan om de 

betekenis van het landschap voor de mens, zoals de beleving of het 

gebruik. Meijles & Spek beschrijven de verschillende stappen die bij het 

maken een biografie genomen kunnen worden. Zo begint het bij een 

afbakening van een gebied, tijdsperiode en thema’s, wat we § 1.4 hebben 

gedaan voor dit onderzoek. Vervolgens kan een kaartstudie worden 

gedaan, literatuurstudie en natuurlijk het bezoeken van het gebied om 

veldstudie te verrichten zoals het doen van bodemboringen. Verschillende 

bronnen worden hierbij gebruikt, zoals veldnamen, historische kaarten, 

interviews, bodemboringen en archiefmateriaal. Een analyse in GIS 

(Geografisch Informatie Systeem) kan helpen om de verschillende lagen 

over elkaar te leggen en het verhaal van het landschap te vertellen. 

Landschapsbiografieën kunnen een wetenschappelijk doel hebben, voor 

beleid opgezet worden of in ontwerpplannen gebruikt worden.48  

                                                           
45

 Louman 2007: 305. 
46

 Van der Ham 2009: 7. 
47

 Elerie, Hidding, Kolen & Spek 2001 in Meijles & Spek 2009. 
48

 Meijles & Spek 2009. 

Afb. 1.4 Theoretisch model landaanwinning in de 16e en 17e eeuw Haagsma 2015: 12. 
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Het model van Haagsma van droogmakerijen 

Haagsma heeft in haar onderzoek naar de 17e eeuwse landaanwinning 

van het Workumer Nieuwland een theoretisch model opgezet met daarin 

de bepalende interne en externe factoren (afb. 1.4). Ze onderscheidt vier 

betrokken partijen: de initiatiefnemers, de investeerders, de 

bedijkingdeskundigen en de kolonisten. Een aantal factoren was voor hen 

van belang: was het gebied geschikt genoeg om in te polderen; was er 

voldoende bestuurlijk draagvlak; was er voldoende vraag naar nieuwe 

landbouwgrond; was er voldoende kapitaal aanwezig; was het technisch 

mogelijk om het gebied in te polderen en was het voldoende aantrekkelijk 

om het gebied te koloniseren? Deze vragen vormen de 

politieke/bestuurlijke, economische, sociaal/culturele en ruimtelijke 

context.49 Als we in dit verband kijken naar de situatie van de 20e eeuwse 

landaanwinning van de Workumerwaard zijn er overeenkomsten en 

verschillen. Zo zullen andere partijen een rol gespeeld hebben en speelt 

de vraag of het technisch mogelijk is een kleinere rol. In hoofdstuk 5 

bespreken we de opvallendste verschillen en overeenkomsten met het 

model dat Haagsma voor de 17e eeuwse landaanwinning gebruikt.   

                                                                                                                                         

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden 

                                                                                                                         
In tabel 1.1. worden de methoden van onderzoek en de bronnen per 

onderzoeksthema en onderzoeksvraag weergegeven. Binnen 

landschapshistorisch onderzoek wordt veelal gebruik gemaakt van een 

multidisciplinaire aanpak, dat wil zeggen er wordt gebruik gemaakt van 

verschillende bronnen en onderzoeksmethoden. Het eerste deel bestaat 

                                                           
49

 Haagsma 2015: 11. 

voornamelijk uit literatuuronderzoek, daarna komen de primaire bronnen 

meer aan bod, zoals de interviews en de archieven.  
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Hoofdstuk 2 – Landschapsgenese van de Workumerwaard   
 

2.1 Inleiding                                                                                                                                                                                  

Aan de noordoostkust van de vroegere Zuiderzee en het huidige 

IJsselmeer ligt Workum. Deze kleine Elfstedenstad dateert in ieder geval 

van de Vroege Middeleeuwen en kreeg waarschijnlijk rond 1350 

stadsrechten.50 De stad behoort tot de oude zeekleipolders, in het 

terpengebied, dat begint bij Workum en langs de Waddenkust richting de 

Dollard loopt. Dit zijn de oudste cultuurlandschappen van Noord-

Nederland.51 Op een kwelderwal langs het Vlie, op de vruchtbare klei, 

liggen de terpdorpen Makkum, Piaam en Gaast. Dit is een kwelderwal die 

een smalle strook vormt tussen Makkum en Workum, ten oosten van de 

zeedijk. De kalkrijke zandige zeeklei, op het hoger gelegen deel van de 

kwelder, is geschikt voor bewoning en akkerbouw.52 Verder was voor 

Workum de visserij van groot belang, stond het bekend om zijn 

pottenbakkerijen en kalkbranderijen en leefde men van de handel gericht 

op Holland.  

 

De naam Workum is een wold- of woud-naam die kunnen verwijzen naar 

moerasbossen, maar dit hoeft volgens Zomer niet: het kan ook een meer 

algemene middeleeuwse naam voor ‘veenwildernis’ zijn.53 Omdat de   

 

                                                           
50

 Haartsen 2009: 98; Haartsen 2003: 11. 
51

 Barends 2010: 16. 
52

 Cultuur Historischekaart Fryslân. 
53

 Zomer 2016: 103. 

 

kleigronden (kwelders) van nature geen bossen dragen - en deze 

kleigronden rond Workum pas in de latere middeleeuwen zijn ontstaan  

als gevolg van overstromingen door de Zuiderzee - verwijzen deze woud-

namen naar alle waarschijnlijkheid naar de tijd dat hier nog 

veenwildernissen lagen, dat wil zeggen de vroege middeleeuwen. Ook de 

uitgang –um (=heem) wijst op een dergelijke ouderdom van deze naam. 

Een andere naamsverklaring is Waldrichem, bestaande uit een 

persoonsnaam (Walter, stichter van Workum) en heem: het thuis van 

Walter.54  

 

In dit hoofdstuk kijken we naar de natuurlijke ontwikkelingen die hebben 

bijgedragen aan de ontstaansgeschiedenis van het gebied de 

Workumerwaard en de nabije omgeving. Vervolgens kijken we naar de 

huidige fysisch-geografische kenmerken die deze ontstaanswijze heeft 

opgeleverd. Tot slot wordt kort gewezen op de overige waarden langs de 

Friese Zuidwestkust.   

 

2.2 Een zandbank als basis voor de Workumerwaard 

Geologische ontwikkeling in het pleistoceen en holoceen                                                                                          

Het pleistoceen (2,58 miljoen jaar geleden-11.7000 jaar geleden), met zijn 

afwisseling van ijstijden en warmere tussenperioden, heeft een 

belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van het Zuiderzeegebied. De 

                                                           
54

 Gildemacher 2007. 
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voorlaatste ijstijd, genaamd Saalien, zorgde plaatselijk voor een 

keileemplateau.55 Dit dwong de rivieren ten zuiden hiervan een meer 

oost-west richting aan te nemen.56 Tijdens het Eemien, de periode tussen 

beide laatste ijstijden, steeg de zeespiegel en kwam een groot deel van 

Nederland onder water. In de laatste ijstijd, het Weichselien, kwam het ijs 

niet aan Nederland toe, maar was er wel een poolklimaat. De permafrost 

en de weinige vegetatie waren kenmerkend voor een poolwoestijn en 

toendralandschap. Tijdens deze periode was er weer een lagere 

zeespiegel en werd er dekzand afgezet.57   

Gedurende de periode na het Pleistoceen, het Holoceen (11.700 jaar 

geleden-nu), stegen de temperatuur en de zeespiegel, ontstonden er 

moerassen en begon er veen te vormen. Deze waterstagnatie ontstond 

ook door de strandwallen langs Nederlandse kust.58 Het voornamelijk 

beboste dekzandlandschap kreeg steeds meer te maken met 

zoetwatergebieden. Afwatering vond plaats via het Oer-IJ (verbinding met 

de zee bij Castricum) en het zeegat van Bergen (kaart p.17, 1500 v. Chr.). 

De sluiting van de zeearm het Oer-IJ zorgde voor het stoppen van de 

toevoer van zeewater uit het westen.59 Afwisselend waren er doorbraken 

van de zee, die zorgden voor opslibbing met klei en veenvorming. Door 

een toename van aanvoer van rivierwater groeiden de meren aan elkaar 

en ontstond rond 400 voor Christus het Flevomeer (kaart p.17, 100 n. 

Chr.).60 De IJssel raakte verbonden met de Rijn en voerde meer water af, 

                                                           
55

 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna RCE) 2014. 
56

 De Boer 1990. 
57

 RCE 2014: 4. 
58

 De Boer 1990. 
59

 Lenselink 2001. 
60

 RCE 2014: 13. 

waardoor de meren groeiden.61 Dit lag ter zuiden van het huidige 

Stavoren (het huidige Flevoland) en werd door de Romeinen ook wel 

Lacus Flevo genoemd.62 Dit meer waterde via de Vliestroom tussen 

Vlieland en Terschelling uit op de Noordzee. De Vliestroom vormde in de 

vroege middeleeuwen tevens de scheiding tussen West-Friesland en 

Friesland. Deze rivier werd in de loop van de middeleeuwen steeds breder 

en dieper onder invloed van de zee, waarbij ook nieuwe getijdengeulen 

ontstonden.63 

 

Dat de rivieren belangrijk zijn bij het ontstaan van het gebied en in het 

bijzonder voor zandplaten als de Workumerwaard, blijkt uit het interview 

met voormalig landbouwer en campingeigenaar Van der Plaats. Volgens 

hem is de afzetting van de zandplaat van de Workumerwaard begonnen 

rond 1880. “De Nederrijn, die komt uit de Rijn, en de Rijn loost ook op de 

IJssel. Toen is die Nederrijn wat verlegd, eind 1800. Door een natuurlijk 

iets, maar ook door ingrijpen van de mens, door het (deels) te kanaliseren. 

Hierdoor kreeg de IJssel meer water te verwerken en daardoor kreeg hij 

tegendruk tegen het eb en vloed van de Noordzee af. Normaal zette zich 

voor Staveren en het Vrouwenzand en voor de riffen van Oude- en 

Nijemirdum zand af, daar kwamen hele banken te liggen. Maar door de 

verandering in de toestand van de rivieren veranderde dat. Toen kreeg hij 

tegendruk en hij voerde zelf ook nog wel wat zand aan. Toen kwam het 

zand hier eerder heen.” 64 

                                                           
61

 Lenselink 2001. 
62

 RCE 2014: 40. 
63

 RCE 2014: 13. 
64

 Interview A. van der Plaats 11-11-2016. 
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Middeleeuwse ontwikkeling Zuiderzee                                                                                                                          

Vanaf de 8e eeuw vonden er ontginningen plaats in het veengebied. Door 

inklinking en bodemdaling ontstond er wateroverlast en groeiden 

waterplassen aan elkaar. Verschillende stormvloeden vergrootten dit 

effect. Er ontstond een lagune (het Almere), een veenmoeras met een 

aantal zoetwatermeren, dat tot ca. 1250 bestond.65 In 1340 wordt de 

eerste melding gedaan van de ‘Sudersee’.66  

 

De zilte invloeden van de zee werden steeds groter. Waar de IJssel eerst 

zorgde voor de aanvoer van zoet water, resulteerde een verminderde 

afvoer van IJsselwater in verzilting.67 Rond 1600 heeft de Zuiderzee zo 

ongeveer de huidige vorm bereikt.68 Het Friese bekken was het 

trechtervormige stuk ten noorden van Staveren-Enkhuizen. Dit was een 

overgangsgebied en stond sterker onder invloed van eb en vloed dan de 

Zuiderzee zelf. Het bestond uit diepe stroomgaten en bij laag tij uit 

droogvallende waarden en platen.69 De Zuiderzee was een ondiepe zee, 

gemiddeld maar 3 m, met slibrijk en troebel water.70 De geulen, zoals de 

Vliestroom, waren daarentegen veel dieper, wel zo’n 12-15 m.71 Dit water 

was niet erg zout maar eerder brak en bij de monding van de IJssel zelfs 

zoet.72 Bij wester- of noordwesterstormen werd het water tegen de dijken 

opgestuwd en bij zuiden- of oostenwind vielen soms stukken droog.73  
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 Berendsen 2008: 149. 
66

 Lenselink 2001: 198; Schroor 1997. 
67

 Veen 2012: 4. 
68

 Lenselink 2001: 198; de Boer 1990. 
69

 De Vries 1965: 144. 
70

 Van der Ham 2007: 212. 
71

 Mededeling T. Spek. 
72

 Van der Ham 2007: 212. 
73

 Van der Ham 2007: 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Land verliezen op de zee 

In de 13e eeuw is de Zuiderzeekust bedijkt, maar door stormvloeden 

moesten deze in de 16e eeuw meer landinwaarts opnieuw worden 

opgericht.74 De aanwezigheid van voorland, het strand dat tussen de dijk 

en de zee in is gelegen, werd van belang geacht om de dijk zelf in goede 

toestand te houden en om te voorkomen dat de zeestroom de voet van 

de dijk aantast.75 Met behulp van hoofden (haden) en palen werd 

geprobeerd dit strand te behouden (afb. 2.1). Dat de Friese kust te maken 

heeft gehad met afwisselend aanslibbing en erosie is te zien aan het 

grillige verloop van de zeedijk. Onder Gaast maakt de dijk een scherpe 

                                                           
74

 Stiboka 1974; RCE 2014; Cultuur Historischekaart Fryslân. 
75

 Van Buijtenen & Obreen 1956: 51. 

Afb. 2.1 Restant paalhoofden. Foto: T. Kunst.  



19 
 

hoek landinwaarts (afb. 2.2). Dit werd in de volksmond ook wel 

Cromhorne genoemd, harne/horne/herne betekent hoek.76 Hier is ook 

land verloren gegaan en is Gaast meer noordelijk verplaatst.77 De naam 

Gaast duidt op een zandige hoogte, een zavelige kleirug (getijoeverwal).78 

Ook voormalig veehouder Hoekstra en zijn vrouw, wonende te Gaast, 

geven aan dat het wonen dicht bij de zee niet per se betekent dat ze meer 

wateroverlast hebben dan in het midden van de provincie. Hoekstra: “als 

de dijk doorbak zei heit vroeger, en de kisten spoelden van het kerkhof af 

en die vonden ze in Sneek, dan was het hier nog droog”.79  
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 Hepkema’s Courant 26-10-1901. 
77

 Schroor 1997. 
78

 Schroor 1997. 
79

 Interview J. Hoekstra 7-1-2016. 

West-Workum                                                                                                                                                                            

Er is zelfs sprake van dat Workum ooit 

meer westelijk heeft gelegen, aan het 

Vlie, en die plaats had dan ook de naam 

West-Workum (afb. 2.3). Deze naam 

kreeg het pas na zijn ondergang in 1250 

of 1287.80 Wanneer het precies ten 

onder is gegaan is niet duidelijk, volgens 

Van der Aa is het pas in de 15e eeuw 

door de zee verzwolgen.81 Zo werden 

wel meer woongebieden door de zee 

verwoest, evenals klooster Odulphus bij 

Stavoren. “De oude Chronijken spreken 

ons van drie aanzienlijke plaatsen, in dit 

landschap gelegen, die door de woede 

der golven ten onder gingen.  Het zijn: 

Uitgong, Grind en Westworkum”.82 Veel 

over West-Workum is er niet bekend 

maar Andreae schrijft dat het bekend 

stond als “eene vrij aanzienlijke 

koopstad, gelegen een weinig ten 

westen van Workum en thans sedert 

lang door de golven der zee bedekt”.83 

Op een kaart uit 1583 staat een 

ondiepte met de naam ‘West va  

                                                           
80

 Stulp 2010: 277-281. 
81

 Van der Aa 1849: 333. 
82

 Andreae 1881: 241. 
83

 Andreae 1881: 243. 

Afb. 2.3 West-Workum, het rondje met de stip duid op een verdwenen 
handelsplaats en de jaartallen op de platen zijn de vermoedelijke jaren 
dat de platen door zee werden verzwolgen. Bron: Andreae 1881. 

Afb. 2.2 Op de huidige topografische kaart is de inham in de dijk 
onder Gaast te zien. 
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  Afb. 2.4 Stadsplattegrond van Workum, J. Blaeu 17
e
 eeuw. Opvallend is het langgerekte patroon met in het midden de Wymerts, ten noorden daarvan de Dolte en ten zuiden de Droege 

Dolte. Bron: Tresoar (Leeuwarden), archief: familiearchief E.V.C.  Toegang: 323-01 Inventarisnummer: 1331 Kaartnummer: 14745. 
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Worcum’.84 De stad moet al in de 10e eeuw hebben bestaan, toen vertrok 

een monnik die zich Uffing van Workum noemde naar het klooster te 

Werden.85 In die tijd vestigden de bewoners zich meer landinwaarts op 

een oeverwal langs de Wymerts. Dit vaarwater was belangrijk voor het 

ontstaan van de stad door de directe verbinding met de Zuiderzee en met 

de Friese binnenmeren. Deze oeverwal werd verhoogd voor bewoning en 

Workum kreeg een langgerekte vorm, aan weerszijden van de in 1875 

gedempte Wymerts. Tegenwoordig liggen hier de straten Noard en Súd. 

Deze voormalige waterweg vormt samen met de gegraven Droge en 

Diepe Dolte een geometrisch patroon.86 Dit is te zien op de plattegrond 

Blaeu uit de 17e eeuw (afb. 2.4). Opvallend aan de westkant van de 

Wymerts zijn de hoger liggende bebouwing en de naar achteren toe 

aflopende erven richting de Droge Dolte.87   

 

Zandbanken en eilandjes                                                                                                                                         

Volgens Van der Ham waren er in de tijd van de Zuiderzee veel grotere 

buitendijkse gebieden, vooral aan de Friese kant, welke in de loop der tijd 

sterk in grootte afnamen (afb. 2.6).88 Ook voor de kliffen bij Gaasterland 

lagen dergelijke banken waar in de 18e eeuw nog vee graasde. Von 

Uffenbach schetst in een verslag van zijn reis in 1710 een beeld van de zee 

voor Workum. ”Deze is op een snaphaanschot van de huizen. Zij is zeer 

ondiep en heeft vele zandbanken. Deswege moeten de schepen langs een 

kanaal van ¼ uur lang in zee varen”.89 Voor de kustlijn van Zuidwest 
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 Stulp 2010: 279.  
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 http://www.warkumserfskip.nl/id75.htm, geraadpleegd 12 maart 2017. 
86

 Rijksdienst voor de Monumentenzorg (hierna RDMZ) 1985. 
87

 RDMZ 1985. 
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 Van der Ham 2007: 212. 
89

 Siemelink 1978: 162; Twijnstra & Wassenaar 2007: 18. 

Friesland lagen veel van deze zandbanken en –platen, doorsneden door 

diepe vaargeulen met namen als de Middelgronden en Boontjes. Deze 

platen waren vaak van weinig waarde en werden ook wel gezien als 

onland. Bovendien vormden ze een obstakel voor de scheepvaart.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilbanck                                                                                                                                                                          

Een zandbank die wel van waarde was voor de mens was Groenlandt of 

ook wel de Schilbanck  genoemd. Het zou volgens de Vries91 een 

overblijfsel van een buitendijks gebied kunnen zijn dat in de  

                                                           
90

 Leeuwarder Courant 28-11-1931. 
91

 De Vries 1965: 11. 

Afb. 2.5 De Schilbanck op een kaart van 1659 ‘Vertoninge van de situatie ende verdelinge der 
zeedijcken van Wonseradeel op ’t suydt van Maccum ..’. Op de kaart is te zien dat er vee op het 
eilandje loopt. Bron: Tresoar, Leeuwarden, Archief van de Friese Stadhouders Toegang: 7 
Inventaris: 69  Kaart: 13066. 

http://www.warkumserfskip.nl/id75.htm
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Afb. 2.6 Op deze kaart van Christiaan Sgrooten (1573) zijn de verschillende eilandjes en zandbanken voor de Friese kust te zien. Ook de Moerwaard ten zuiden van Vlieland valt op 
als kweldergebied. 
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middeleeuwen land was. Dit eilandje voor de kust van Makkum was bij 

storm een golfbreker, maar ook een obstakel want Makkum was hierdoor 

alleen nog via een noordelijke route bereikbaar, welke steeds 

verzandde.92 Dit had invloed op de industrie in de ‘vlek’, welke 

voornamelijk bestond uit de kalkbranderijen. De naam Schilbanck duid 

hier op, er werden veel schelpen (schil) vandaan gehaald voor de 

industrie. Dit gebeurde ook in Workum. Verder werd het eiland gebruikt 

voor het weiden van vee, zoals te zien op een kaart uit 1659 (afb. 2.5). 

Waarschijnlijk was het eiland in de 13e eeuw bedijkt93 en tot 1650 

bewoond.94 In 1754 werd het verkocht door de kerkvoogden van Makkum 

aan het waterschap Wonseradeels Zuiderzeedijken.95 Reden voor deze 

verkoop was dat grote delen van de buitendijkse gronden in het 

Zuiderzeegebied waren weggespoeld, door veranderingen in het 

Stortemelk bij Vlie in 1711. De stormvloed van 1776 

zorgde voor nog meer afslag, waardoor het eiland helemaal buiten 

gebruik raakte.96  

 

Verraderlijk gebied                                                                                                                                                         

Dat het goed kon stormen in het gebied zorgde ook voor schipbreuken en 

drenkelingen. Op 12 mei 1833 spoelde ene Joseph Maurits Anton Sinkel 

(1798-1833) aan op de waard tijdens een reis van Leeuwarden naar 

Amsterdam (afb. 2.7). Deze Sinkel is bekend van de Winkel van Sinkel, het 

eerste warenhuis van Nederland, dat hij samen met zijn  broer (Duitse 

stoffenhandelaren) oprichtte. Hij was al op 28 december 1832 van boord  

                                                           
92

 Dijkstra & Oord 1977. 
93

 De Boer 1990. 
94

 Gielstra 2001. 
95

 Âld Nijs 2004. 
96

 Wunseradiel Wikekalinder 2007; de Boer 1990. 

 

geslagen, onderweg van Leeuwarden naar Amsterdam voor een 

zakenreis. Het stoffelijk overschot werd niet meteen terug gevonden en  

een beloning werd uitgeloofd voor het bergen daarvan. “Ettelijke 

inwoners van Workum en omgeving moeten in die tijd de zandplaat tussen 

Gaast en Workum hebben afgezocht”.97 Van Sinkel ligt op het kerkhof van 

de Sint Gertrudiskerk te Workum begraven.  

Precies een eeuw later, 17 mei 1933, verdronken er drie jongetjes die 

tussen schooltijd aan het pootjebaden waren (afb. 2.8). Het ging om een 

zoontje van een veehouder (zeven jaar) en een tweeling die hem wilden 

redden. De Witte, vroeger veehouder op de waard, was ook altijd bij deze 

jongens, maar die dag toevallig niet. “Er liep een ‘haad’ de zee in. En op 

het eind was een gat, want als het hoog water was, dan vloog het nog wel 

eens onder en dan zoog het water om het eind van het ‘haad’ heen. Daar 

zijn ze verdronken. Ik was die ochtend in de giersloot geraakt, thuis. 

Stinken, de kleren en alles uit en mijn moeder zei “zo kun jij niet naar 

school, ik moet de kleren wassen en jij moet zelf ook gewassen worden 

want dit kan zo niet”. Daar heb ik geluk mee gehad. Toen was het al wat 

een vlakte. Wat moerasrommel groeide daar, wij liepen dan dat ‘haad’ op, 

en vlakbij dat gat daar pootjebaden we dan, als het warm was.” 98 Als 

maatregel hierop werd de diepste kuil in de slenk tussen de zeedijk en het 

strand, tegenover de Tillefonne, waar het ongeluk gebeurd was, gedempt 

                                                           
97

 Friese Koerier 17-03-1962. 
98

 Interview S. de Witte 18-11-2016. 

Afb. 2.7 Advertentie van Dorothea Sinkel over het overlijden van haar man Joseph Sinkel. Bron: 
Leeuwarder Courant 8-1-1833. 
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tot 1 à 1.20 m.99 De aanwezigheid van voorland, het strand, dat tussen de 

dijk en de zee in is gelegen, werd van belang geacht om de dijk zelf in 

goede toestand te houden en om te voorkomen, dat de zeestroom de 

voet van de dijk aantastte. De ‘haden’ dienden als golfbrekers om het 

strand met behulp palen te behouden.100 Op 5 oktober 1938 verdronk de 

23-jarige H. Bootsma op de Waard (afb. 2.9). Hij wilde het vee dat op de 

waard liep gaan melken, maar door storm was de verbindingsdam tussen 

het strand en de Kadijk onder gelopen en moest hij door het water 

waadden. Hierdoor merkte hij een gat, dat waarschijnlijk was ontstaan 

door de waterstroming, te laat op en verdronk.101  
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 Hepkema’s Courant 31-05-1933. 
100

 Obreen 1956: 51. 
101

 Leeuwarder Nieuwsblad 05-10-1938. 

2.4 Land herwinnen op de zee  

 

Het Workumer Nieuwland en de droogmakerijen                                                                                               

Workum en omgeving kennen een lange geschiedenis van inpolderingen 

en landaanwinningen. Van 1621 tot 1624 is bij Workum een aanzienlijk 

stuk land teruggewonnen op de zee: het Workumer Nieuwland. “Met 

meer dan gewone belangstelling lieten de vroede mannen en menig 

ingezetene ook, de oogen gaan over die eenzame kale vlakte - water en 

zand. Zeevogels krijschten; op de verschrompelde zilte weide van het 

Workumer Oog - de vlakte, die den haven flankeerde, ook wel Workumer 

hop geheeten - graasden enkele magere koebeesten, maar in hunne stille 

verrukking zagen de voorstanders reeds de groene landouwen oprijzen uit 

het speelgebied van zeewater en wind, één groenend veld!” 102 Deze 

beschrijving doet ook erg denken aan de Workumerwaard in zijn 

begintijd. Het zullen dan ook dezelfde soort kwelderachtige gebieden zijn 

geweest, met als verschil dat het Workumer Nieuwland veel eerder is 

ingepolderd en met een hoge dijk erom heen. Door deze inpoldering 

ontstond ‘it Soal’, de waterweg die de verbinding vormde van Workum en 

de Zuiderzee. In 1708 werd op de dijk ten noorden hiervan een baken 

voor het vaarverkeer gebouwd, ‘It Tointsje’.103 Deze staat op het uiteinde 

van de 700 m lange lei- of zuiderdam die in 1855 werd aangelegd.104 Dat 

dit gebied te maken had met sedimentatie van zand bleek uit de 

verzanding van it Soal, wat in 1621 speelde en waarvoor een palenrij werd 

aangelegd.105 It Soal werd aan de zuidkant beschermd door een stenen 

dam, maar aan de noordkant  
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Afb. 2.9 Leeuwarder Nieuwsblad 5-10-1938. 

Afb. 2.8 De Grondwet 17-5-1933. 
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  Afb. 2.10 ‘Kaart wegens ’t Zool van Workum en deszelvs geramponeerde noorder paalen’, 1757 door Johannes Koopmans. Opvallend is het gebiedje dat linksonder 
met ‘de Weerd’ wordt aangegeven. Bron: Tresoar (Leeuwarden), archief Staten van Friesland 1580-1795 Toegang 5 Inventarisnummer 485 Kaartnummer 13140. 
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niet. Het strand bestond hoofdzakelijk uit slijkerig zand, dat bij kalme 

golfslag uit noord-noordwestelijke richting drijft en naar de vaargeul 

spoelt.106 De kaart op afb. 2.10 van Johannes Koopmans uit 1757 is 

getekend naar aanleiding van de vervallen paalbeschoeiing aan it Soal en 

behoort bij een aanvraag van belanghebbenden voor herstel ingediend bij 

de Staten. Opvallend is het rondje rechts onderin aangeduid met ‘de 

Weerd’, dit kan een verhoging zijn geweest in het gebied dat verder ‘de 

Strand’ wordt genoemd. De verzanding, waar we het al eerder over 

hadden, werd al in 1584 een ‘oude klacht’ genoemd en speelt nog 

steeds.107 Op de kaart van Van Deventer uit ca. 1560 is te zien dat in de 

haven een vaargeul is aangebracht, wat ook duidt op de toenemende 

verzanding vanuit de Zuiderzee.108 Ten zuiden van de zuiderdam werd ook 

zand afgezet wat resulteerde in de Stoenckherne, aan de noordkant werd 

het Gele Strand afgezet. 

 

De Workumermeer, Parregaastermeer en Makkumermeer werden tussen 

1877-1879 drooggelegd en in cultuur gebracht.109 Hiertegen bestond 

vanuit Workum wel verzet want dit waren goede visgebieden die een 

goede handel opleverden. De twijfel bleek niet voor niks, vooral de eerste 

jaren na droogmaking wilde het gras en vooral het koolzaad niet goed 

groeien. Dit had te maken met de slechte afwatering en het zout in de 

grond. Rond 1892 begon men het gebied dan ook anders in te zetten, 

namelijk voor de winning van turf.110  
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Plan Buma en Tengbergen 1878-1879                                                                                                                  

In dezelfde tijd als de hiervoor genoemde droogmakerijen kwamen de 

heren Age Buma (Hindeloopen) en Allard Gerrit Tengbergen (Bolsward) 

met het plan tot indijking van een groot gebied aan de westkust van 

Friesland, van Hindeloopen tot aan Makkum (afb. 2.11).111 Buma was loco 

Directeur van de Friesche Landaanwinning Maatschappij te Bolsward, 

Tengbergen was ingenieur. Het plan bestond uit verschillende onderdelen 

waaronder het aanleggen van een kanaal van Workum richting het 

centrum van de provincie Friesland en het aanleggen van een dijk van 

Hindeloopen via Workum naar Makkum. Hiermee zou ruim 1500 ha 

ingedijkt worden.112 Bovendien werd, door de problemen met verzanding 

bij de haven van Workum, een verbinding met de haven van Hindeloopen 

in het plan opgenomen, zodat de sluis bij Workum een ‘gewone binnen of 

een zoogenaamde slaperdijksluis’ zou worden.113  

 

In onderstaand citaat uit een brief van 14 maart 1878 worden de 

voorspelde voordelen van het project omschreven, die tot het 

verstrekken van subsidies zouden moeten leiden. Allereerst zou er een 

onderzoek naar de bodem moeten worden uitgevoerd. “Na afloop van 

dat onderzoek, waarvan men de beste resultaten verwacht, wenscht men 

eene definitive conclusie aan te vragen onder genot van een ruime 

subsidie, zoowel van het Rijks en het Provincie bestuur, als van de 

betrokken Gemeente en Dijksbesturen. Men baseert zich daarbij op de 

verschillende indirecte voordeelen aan de onderneming verbonden en 

welke grootendeels ten bate zouden komen van de algemeene en 

bijzondere besturen. Ze zijn in hoofdzaak de volgende: 1) vergrooting van  
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Afb. 2.12 Plan Buma 1882-1883. Indijking van de Zuiderzee en 
het Waddengebied. Bron: Historiek.net. 

Afb. 2.11 Plan Buma en Tengbergen 1878-1879. Dit plan hield onder 
andere in het indijken van het buitendijks gebied tussen 
Hindeloopen, Workum en Makkum en het aanleggen van een kanaal 
naar de sluis van Hindeloopen. Bron: Tresoar (Leeuwarden) Archief 
Provinciale Waterstaat Toegang 9-01 Inventaris 1748. 
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het grondgebied van Rijk en Provincie met 1500 à 1800 ha 2) vermindering 

van gevaar voor doorbraken der zeedijken tusschen genoemde 

aansluitingspunten 3) vermindering van de onderhoudskosten, over dat 

gedeelte dijkvak 4) verbeterde gelegenheid voor de algemeene 

scheepvaart en tot afstrooming van het boezemwater door de ruimere 

zeesluizen en toeleidingskanalen 5) oplossing van de havenquaestie te 

Workum door een directe verbinding met de geprojecteerde haven te 

Hindeloopen, aan te leggen ter plaatse waar geen verzanding te vreezen 

is, tevens ten voordeele van Hindeloopen zelve 6) verbeterde kanalisatie 

van uit het centrum der Provincie tot in zee 7) aanwinning van grond door 

droogmaking van eenige meeren. Met een beroep op de toegezegde 

subsidie voor aanleg van werken langs het Lemsterhop, achten 

adressanten deze voordeelen belangrijk genoeg om behalve de krachtige 

hulp van bijzondere besturen, het verleenen van eene Rijks Provinciale 

Subsidie tot een bedrag van 50% te wettigen en daardoor de onderneming 

finantieel mogelijk te maken.” 114 

Dit groot belang wat hier wordt beschreven is volgens de hoofdingenieur 

van de Provinciale Waterstaat zeer te betwijfelen: “Wel kan men een 

solide dijk met steenglooying als beter zeewerend beschouwen, doch juist 

het gedeelte dijk dat men zich voor stelt in te sluiten, is wegens het hooge 

strand en de gunstige ligging steeds het minst aan gevaar blootgesteld 

geweest, zoodat het Rijks en Provinciaal belang slechts in zeer 

algemeenen zin bij de voorgenomen indijking is betrokken.” 115  

Hier wordt dus al genoemd dat er voor deze strook kust bij Makkum en 

Hindeloopen een strand aanwezig was en dat dit strand een extra 
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bescherming vormde voor de achtergelegen zeedijk. Naast het feit dat dit 

stuk dijk het minst aan gevaar bloot stond, zijn ook de onderhoudskosten 

van genoemd dijkvak, vooral het gedeelte van Wonseradeels 

Zuiderzeedijken, te gering om van die besturen ondersteuning te 

verwachten. De hoofdingenieur geeft aan dat door de ‘geen gunstig 

bekende geaardheid van den bodem’ en het ‘subsidie stelstel dat nog in de 

lucht hangt’ de kans op subsidies, in ieder geval uit de provinciale fondsen 

gering is.116 Het plan wordt dan ook niet uitgevoerd.  

 

De heer Age Buma (afb. 2.13), de latere oprichter van de 

Zuiderzeevereniging, was zeer betrokken ook 

in de latere plannen tot indijking van de 

Zuiderzee. Wat dat betreft is dit plan slechts 

kleinschalig, aangezien hij in 1876 een voorstel 

indiende bij de regering om een onderzoek in 

te stellen naar de mogelijkheden voor een 

algehele afsluiting van zowel de Zuiderzee als 

de Waddenzee, door middel van afdamming 

van de zeegaten tussen de Waddeneilanden.117 

Als belangrijkste reden stelde hij de veiligheid 

van de aan de Zuiderzee grenzende provincies. 

Dit voorstel werd echter verworpen en in 1882 

diende hij, als lid van de Tweede Kamer, 

opnieuw een plan in (afb. 2.12). Door de kritiek 

werd ook dit plan weer ingetrokken.118  
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Afb. 2.13 Age Buma (1820-1893). Bron: Historiek.net. 
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2.5 Afsluiting van de Zuiderzee  

 

Al reeds in 1667 had Simon Stevin plannen om de Zuiderzee en 

Waddenzee in te dammen. Daar de technologie nog niet ver genoeg 

ontwikkeld was en de plannen dusdanig groot, kwam dit plan niet tot 

uitvoering. In 1891 publiceerde Cornelis Lely nogmaals een plan voor 

afdamming en inpoldering van de Zuiderzee, welke wel zijn uitgevoerd. 

De ideeën van Stevin waren inmiddels alweer in de vergetelheid geraakt. 

Lely kende deze plannen niet eens.119 In de tussentijd waren er 

verschillende andere plannen langs gekomen, namelijk die van Van 

Diggelen (1849), Kloppenburg en Faddegon (1848) en Beijerinck (1866) 

waaruit Lely inspiratie putte voor zijn eigen plan. De techniek was 

inmiddels verder ontwikkeld. Halverwege de 19e eeuw was de 

Haarlemmermeer drooggemaakt, wat naar meer deed verlangen. 

Bovendien waren overstromingen als die in 1916 de aanleiding tot het 

instellen van de Wet Afsluiting en Droogmaking Zuiderzee (1918). Met de 

plannen zou de lengte van de kustlijn worden verkort, beter waterbeheer 

kunnen plaatsvinden en door de inpolderingen het landbouwareaal 

verder vergroot kunnen worden. Andere argumenten voor de afsluiting 

van de Zuiderzee waren betere voorzieningen voor de scheepvaart, de 

aanleg van een spoorweg over de dijk en daardoor een betere verbinding 

tussen het noorden van het land en Noord-Holland, verbetering van de 

werkgelegenheid en een zoetwatermeer wat gunstig was voor de 

drinkwatervoorziening.120  
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De Afsluitdijk (1927-1932)                                                                                                                                                                            

In 1927 werd begonnen met de aanleg en op 28 mei 1932 vond de 

voltooiing van de Afsluitdijk plaats. Deze 32,5 kilometer lange dijk van 

Noord-Holland naar Friesland zou eerst ter hoogte van Piaam aangesloten 

worden op het Friese vasteland, maar Lorentz berekende dat daar de 

getijslag sterk zou toenemen en daarmee ook de stroomsnelheden.121 Dit 

zou een hele andere toekomst voor in ieder geval de Makkumerwaarden 

en de Kooiwaard betekend hebben. Boven Makkum lagen keileemlagen 

en de verbeterde technische middelen maakten het mogelijk om op 

grotere diepte te werken, waardoor betere vaarwegen en afvoer via 

spuisluizen mogelijk werden.122 Vandaar dat de Afsluitdijk nu bij 

Cornwerd/Zurich op Friesland aansluit. Hierdoor konden de 

Lorentzsluizen worden gebouwd op Kornwerderzand, een al bestaande 

zandplaat in de Zuiderzee, en kon men beter rekening houden met de 

aanwezige getijdenwerking en stroomgeulen.123  

 

Na de aanleg van de Afsluitdijk als onderdeel van de Zuiderzeewerken kon 

men beginnen met de aanleg van de polders. In de jaren twintig en dertig 

waren de proefpolder bij Andijk (1927, 40 ha) en de Wieringmeerpolder 

(1939, 20.000 ha) al aangelegd. In latere decennia zou nog eens 145.000 

hectare volgen, in de vorm van de Noordoostpolder (1942) en de 

Flevopolders (1957, 1971). De Houtribdijk (Enkhuizen-Lelystad) werd in 

1976 voltooid en vormde een scheiding tussen het IJsselmeer en het 

Markermeer. De aanleg van deze dijk was van belang voor de 

Workumerwaard, onder andere voor de mate van opstuwing in het 

IJsselmeer en voor de waterbergende oppervlakte.  
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Afb. 2.14 It Soal omstreek 1900.  Links de dijk langs het Workumer Nieuwland en rechts de kale vlakte van de Workumer waard. Bron: Collectie Mar en Klif.  
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Van zoet naar zout naar zoet                                                                                                                                      

Waar in de tijd van het Flevomeer en het Almere het water zoet was, 

werd dit zout toen er een verbinding kwam met de Noordzee. Vervolgens 

transformeerde deze zoute zee na de afsluiting in het grootste 

zoetwatermeer van Europa en gold als een belangrijke 

zoetwatervoorziening.124 Door de aanvoer van water uit de IJssel 

verzoette het IJsselmeer binnen vijf jaar.125 Dit ging vrij snel, doordat de 

doorspoeling met zoet rivierwater tamelijk groot was.126 Bovendien 

stagneerde de sedimenttoevoer en vond er geen eb en vloed meer 

plaats.127 De ontzilting had natuurlijk grote invloed op de visserij, die voor 

veel plaatsen langs de Zuiderzee van groot belang was. Elk plaatsje had zo 

zijn eigen methode en eigen schepen, zoals de Staverse jol, botters, 

blazers (Makkum, Workum en Hindeloopen) en vletten, vaak met een 

geringe diepgang.128 De ontzilting had grote invloed, maar ook de toegang 

tot de Waddenzee en omgekeerd. Sommige vissoorten zoals de haring en 

ansjovis verdwenen, andere namen juist toe. De ontzilting van de 

oeverlanden gebeurde trager: ook vandaag de dag zijn hier nog zilte 

vegetaties te vinden. Dit had onder andere met de bodemopbouw te 

maken: middelfijn zand op een ondoorlaatbare laag klei en veen.129 Het 

sentiment van de wilde Zuiderzee, dat in tijden van storm woest tegen de 

dijken aan beukte, was voorbij. Ondanks de voordelen van de Afsluitdijk 

was er ook een gevoel van ‘verlies’, zoals beschreven in het volgende 

fragment: “maar de zee is geen zee meer en de reinigende vloed komt 
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nóóit meer over het strandje van Hindeloopen. Het blijft alles stilstaan, als 

dood. Geen zee bruischt meer tegen de palen. Het meer komt, ook in z’n 

wildste dagen, niet zoover”.130 Schrijver Hein F. Faber schrijft in 1937 

echter: “Doch is het niet alles verlies, wat de afsluiting der Zuiderzee voor 

Workum heeft opgeleverd; een behoorlijke winst aan land staat er 

tegenover”.131  

 

2.6 De Workumerwaard in de huidige tijd 

 

Voor de afsluiting van de Zuiderzee lag er voor de dijk bij Workum een 

kwelder die door een diepe, in noord-zuid richting lopende, geul in 

tweeën werd gedeeld.132 Deze geul, de Vlieter, was de oude vaarroute 

tussen Workum en Makkum. Eb en vloed zorgden voor sedimentatie van 

zand en slib in het gebied. De kwelder ten oosten van de geul was kleiig 

(Het Groene Strand), ten westen zandig (Het Geele Strand). Voor deze 

kwelder bevonden zich zeven zandruggen, waarvan de meest oostelijke 

op de plaats van de huidige zomerkade lag. De restanten van de zesde 

zandrug vinden we waarschijnlijk terug in de huidige schelpenbanken.133 

Om een indruk te krijgen van de buitendijkse gebieden in vroegere tijden 

is het interessant te kijken naar schilderijen van Jopie Huisman en 

Johannes Elsinga. Hierop zien we een kwelderachtig waterrijk gebied met 

de oude palenrijen (afb. 2.15-2.17). 
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Afb. 2.15 Jopie Huisman, Workumerwaard 1957. Foto: Jopie Huisman Museum. Op dit schilderij is het karakter van het oude kweldergebied, met zijn geulen en vegetatie, nog te 
herkennen.  
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Afb. 2.17 Johannes 'Joh' Elsinga 
Wommels 1893-1969 Leeuwarden 
Koeien in de Workumerwaard bij regenachtig weer 
olieverf op doek, 
gesigneerd r.o. en gedateerd '18 
Foto: Simonis & Buunk Kunsthandel, Ede. 

 

Afb. 2.16 Jopie Huisman, Workumerwaard 1951. Foto: Jopie Huisman Museum. Op deze 
tekening is mooi de vroegere situatie van de Waard te zien. Een verweerde palenrij met 

verstoven zand en wat grasgroei.  
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Na de afsluiting van de Zuiderzee viel voor de kust bij Workum 

aansluitend op de oude kwelder een zandplaat met een oppervlakte van 

ca. 800 ha definitief droog. Ook wel het ‘buitenveld’ of ‘buitenland van de 

stad Workum’ genoemd (bijlage 2 & 3). “Aanvankelijk wist men niet beter, 

dan dat dit gebied een onvruchtbare steppe zou worden, alleen geschikt 

als vogelreservaat. In de loop der tijd bleek wel anders.”134 Deze 

zandvlakte zorgde voor zandverstuivingen en overlast in de landerijen 

rondom Workum. Later hield de ontwikkelde vegetatie het zand vast.135 

Op 4 juni 1926 wordt er in de Hepkema’s Courant verslag gedaan van een 

excursie naar deze kwelder. Dit geeft een mooi beeld van hoe het gebied 

er in die tijd bij lag:  “Want na een geschikte plek gevonden te hebben om 

in zee te gaan, legden we onze fietsen tegen den dijk aan, en trokken 

schoenen en kousen uit. Het was nog een heele klimpartij, vóór we over de 

palen waren. Vlak achter de palen was het water nog vrij diep en er ging 

menig gilletje op, als het water kouder was dan men verwacht had, of als 

men dieper in den bodem wegzakte, dan aangenaam was. Men begrijpt 

dat met zoo’n gezelschap van rustig vogelwaarnemen geen sprake was. 

Toen het geheele troepje te water gegaan was, ging men al spoedig in 

groepjes van 2 of 3 uiteen. Sommigen zocht wieren, anderen groeven 

zeepieren uit den grond, weer anderen vingen krabben, garnalen etc. en 

nog een paar anderen gingen de troep ver voor uit, om zoo iets meer van 

het vogelleven te zien te krijgen dan de anderen”.  

 

Sindsdien is er veel veranderd op de waard. Zo is er een kade om het 

gebied gelegd, is de afwatering geregeld, verkaveling aangelegd en zijn er 

boerderijen gekomen. Ook wat betreft functies is het gebied veranderd. 

Echter zijn er tussen de periode van in cultuur brengen en nu ook veel 
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dingen hetzelfde gebleven. De veranderingen en overeenkomsten in het 

gebied zullen in hoofdstuk drie en vier worden besproken. Hier ga ik in op 

de huidige situatie van de waard. Waar ligt het gebied, hoe groot is het, 

hoe ziet het er nu uit, hoe is de bodem samengesteld, welke 

hoogteverschillen kent het gebied en welke flora en fauna kun je er 

ontdekken? 

 

Ligging                                                                                                                                                                              

Ten westen van de stad Workum (gemeente Súdwest-Fryslân) en van de 

zeedijk (Makkumerdijk) ligt een buitendijks gebied ter grote van ruim 800 

ha. Ten zuiden grenst het gebied aan het water richting de sluis, ‘it Soal’, 

met aan de andere kant de zeedijk die grenst aan het Workumer 

Nieuwland. Ten westen loopt het gebied over in het IJsselmeer en in het 

noorden loopt het in een punt richting Gaast. De binnenwaard (±700 ha) 

wordt gescheiden van de buitenwaard (±140 ha) door een zomerkade. De 

binnenwaard bestaat uit de Jouke Sjoerdspolder (±120 ha), de Polder het 

Geele Strand (±500 ha) en de Polder het Groene Strand (±55 ha) (afb. 

p.35). De laatste is akkerbouwgebied, de rest weidegebied.  

 

Bodem                                                                                                                                                                             

In het pleistoceen is in het gebied plaatselijk keileem afgezet, waarop 

later (in het holoceen) veen is afgezet dat weer deels is weggeslagen. Hier 

overheen is een slecht doorlatende laag zeeklei en zavel gekomen. Nog 

weer later is hierop zand afgezet. Op de meeste plaatsen is deze zandlaag 

ca. 1 m dik, dichter bij de kust vaak iets dunner.136 Dichter bij de dijk is ook 

het fijnere zand afgezet, het grovere verder van de dijk als gevolg van  
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wilder water. Het Groene Strand, tegen de dijk aan, heeft een laagje klei. 

Aan de westkant van de waard liggen ook schelpenbanken (afb. 2.18).  

De bodemvorming is begonnen na het droogvallen van de platen en 

wordt beïnvloed door de groei van vegetatie, overspoeling (vochtigheid), 

de hoogteligging en het beheer.137 De Polder Gele Strand wordt op de 

bodemkaart (code: Zn10A II) aangegeven als kalkrijke zandgronden. Dat 

betekent dat deze gronden “binnen 80 cm diepte voor meer dan de helft 

uit materiaal bestaan met minder dan 8% lutum en met minder dan 50% 

leem”. 138 Ook de Makkumerwaard wordt hieronder geschaard en het gaat 

dan ook om gronden die buiten de oude zeedijk liggen, bekaad zijn en nog 

maar recent in cultuur gebracht. Het zijn vlakvaaggronden, die geheel 

kalkrijk zijn. De niet-bekade gedeelten zijn op de bodemkaart als moeras 
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aangegeven.139 De bovenste 20 cm is in de loop der jaren ontkalkt en 

verrijkt met bemesting.140  

 

Hoogteligging                                                                                                                                                                        

Het gebied lijkt zo op het oog en bezien vanaf de dijk een vrij ‘vlak’ 

geheel. Als we echter de Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) erbij 

pakken zien we een aantal opvallende lijnen. Zo zijn nog oude noord-zuid 

lopende geulen te herkennen (afb. 2.19) en zijn er veel kuilen en laagtes 

in het gebied die nogal eens onder water staan. De hoogte in het gebied 

varieert van -0,4 NAP tot + 0,4 NAP.141 De wegen liggen hoger. In het 

noorden zijn vreemde lijnen te herkennen, dit zouden oude paden 

kunnen zijn, of misschien ook oude geulen (afb. 2.20). Langs de dijk ligt 

het terrein lager, richting de zee toe hoger. Van het zuidwesten naar het 

noordoosten vindt een lichte daling plaats.142 De schelpenbanken aan de 

westkant liggen relatief hoog; 0,2-0,5 m NAP. De hoogste delen daarvan 

komen vrijwel nooit onder water.143  

 

Waterhuishouding                                                                                                                                                         

Het gebied watert af op het IJsselmeer dat een streefpeil heeft van -0,20 

m NAP in de zomer en -0,40 m NAP in de winter. De ontzilting van het 

bodemwater gaat trager dan dat van het IJsselmeer, dit proces is nog 

steeds niet helemaal voltooid. Op plaatsen komt zilte kwel omhoog, met 

name in het noorden. In het begin werden greppels en sloten 
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Afb. 2.18 De buitenwaard met schelpenbanken en donkere veenbrokken die uitsteken in 
het water. Foto: T. Kunst. 
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gegraven en sinds 1951 kan het gebied elektrisch worden 

bemalen.144 Sinds 1993 is de binnenwaard verdeeld in drie 

bemalingeenheden met elk een eigen gemaal.145 Bij 

zuidwestenwind kan het water opgestuwd worden en een 

enkele keer wordt daarbij de (buiten)waard overstroomd. 

In de periode 1965-1975 gebeurde dat gemiddeld één keer 

per zomermaand, en drie tot vier keer per wintermaand.146 

Vanaf 1975 is dit afgenomen door de scheiding tussen het 

Markermeer en het IJsselmeer door de Houtribdijk.  

 

Flora                                                                                                                                                                          

De waarden zijn wat betreft flora en fauna erg waardevolle 

gebieden. Dit heeft onder meer te maken met de 

gradiënten van zout-zoet, nat-droog, voedselarm-

voedselrijk en basich-zuur.147 Deze gradiënten worden 

veroorzaakt onder invloed van het IJsselmeer, de sloten in 

het gebied en het microreliëf. Aanvankelijk groeide er op de zandplaten 

weinig, maar de overspoeling met het water van de Zuiderzee en later het 

IJsselmeerwater zorgde voor verrijking van het voedselarme zand met 

slib, mineralen en plantenresten. De lagere gebieden, die vaker 

overspoelt werden, kregen zo een hoger lutumgehalte in de zodelaag.148 

Zoals gezegd verloopt de ontzilting van de bodem, door neerslag en 

overspoeling, trager dan dat van het IJsselmeerwater. Dit komt onder 
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andere door de slecht doorlaatbare laag op ca. 1 m in de ondergrond.149 

De zandplaat raakte aanvankelijk dan ook begroeid met zoutminnende 

kweldervegetatie (halofyten) als zeekraal, schorrekruid,  kweldergras, 

melkkruid, lamsoor, zeepostelein, zoutmelde en zeeaster.150 In 1926 

wordt het gebied als volgt omschreven: “Enkele opmerkingen over de 

vogelbevolking der kwelders moet ik nog maken, maar ik moet eerlijk 

bekennen, dat ik meer gekeken heb naar het mooie der kwelders, dan 

naar zijn bewoners. Een kwelder, geheel rose getint van bloeiend Engelsch 

gras en daartusschen zilvergrijze artemisia’s, lepelblad en nog vele andere 

halophyten, zooals men met een vreemd woord de op zilte gronden 

groeiende flora aanduidt, is werkelijk een prachtig gezicht. Wij zagen er 

graspiepers en gele kwikken vliegen, maar de vogelwereld van zoo’n 

heerlijk land is nog veel rijker. Behalve deze vogels broeden er ook nog 

kievit, tureluur en vischdief”.151 

 

Deze zilte vegetatie maakte langzamerhand plaats voor zoutmijdende 

planten. De zoutminnende vegetatie is nu nagenoeg verdwenen, maar 

nog altijd vinden we enkele soorten die herinneren aan de Zuiderzeetijd, 

zoals melkkruid, zoutgrassen en soms de zeeaster.152 Betreding en 

begrazing vertragen het ontziltingsproces, het vee trapt als het ware het 

zout naar boven.153 Zo beschrijven Slager & Smit dat het looppaadje van 

de koeien over de buitenwaard, langs de kade, op dat moment nog steeds 

zout is.154 Dit heeft te maken met het feit dat daar geen percolatie van  
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neerslag plaatsvindt en wel capillaire stijging in de zomer (in droge 

perioden komt het grondwater omhoog). Ook is er op bepaalde plekken 

nog zoute kwel. In de zodelaag zit vrijwel geen kalk meer, dat is 

uitgespoeld naar onderliggende lagen, en ook de pH in de zodelaag is 

lager, zodat er sprake is van langzame verzuring.155 Langzaamaan breidde 

de diversiteit in planten zich uit. Zo waren er op de Makkumer waarden 

en de Kooiwaard in 1932 76 soorten te vinden, in 1933 85 soorten en in 

1988 werden maar liefst 266 verschillende planten geteld.156 Omdat deze 

gebieden voor fauna en flora zo waardevol zijn is de buitenwaard 

opgenomen in de provinciale EHS en maakt dit gebied deel uit van de 
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Afb. 2.21 Zicht richting Gaast, met de Soldatengracht in het midden en links daarvan de 
zomerkade. De gelige en rozige gloed wordt veroorzaakt onder andere door grote ratelaar, 
veldzuring en echte koekoeksbloem. Foto: T. Kunst. 
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Natura-2000 gebieden. Voor het Natuurmonument de Friese 

IJsselmeerkust worden een vijftal hoofdtypen vegetatie onderscheiden.157 

Dit zijn graslanden, struwelen, aanspoelselruigten, riet- en 

zeggemoerassen, biezenvelden en schelpenbanken. Het stadium van de 

successie en structuur van de vegetatie wordt bepaald door de 

overstromingsfrequenties, het grondwaterregime, de 

bodemsamenstelling, de ontkalking, de ontzilting en het beheer. 

Bijzondere planten op de waard zijn onder andere grote ratelaar, echte 

koekoeksbloem en orchideeën als de rietorchis en de brede orchis. Enkele 

percelen in de noordelijke punt kennen een botanisch beheer (geen 

bemesting, laat maaien en eventueel naweiden) waardoor een 

kruidenrijke vegetatie ontstaat met onder andere ratelaars en 

rietorchissen.158  

 
Fauna                                                                                                                                                                                  
De Workumerwaard is een belangrijk broed-, rust-, rui- en 

foerageergebied voor verschillende weidevogels en watervogels, zoals de 

lepelaar, ganzen, eenden, steltlopers en sterns.159 Net als bij de vegetatie 

zijn er bij de vogels pionierssoorten die kwamen nadat de waard net 

droog kwam te liggen. Voorbeelden hiervan zijn sterns, de kluut en 

plevieren. Na het in cultuur brengen is het een belangrijk 

weidevogelgebied geworden. De binnenwaard is een belangrijk 

broedgebied voor onder andere de kievit, grutto, scholekster en tureluur. 

Het unieke is echter dat daarmee de pionierssoorten niet zijn verdwenen; 

ook de kluut (afb. 2.22), bontbekplevier en het visdiefje broeden er nog 
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steeds.160 De kale of schaarsbegroeide gronden, als de 

Workumerbuitenwaard, zijn het broedgebied van de visdief en de 

bontbekplevier.161 De ondieptes langs de kust zijn erg belangrijk voor 

overwinterende, rustende en foeragerende vogels en dienen als 

slaapgebied. Deze zandplaten liggen, afhankelijk van de hoogte van het  

IJsselmeerwater, net onder water of vallen soms droog. Hierbij moet je 

denken aan vogels als de wulp, kemphaan, kievit, goudplevier en de 

grutto, die zich veilig voelen in het ondiepe water en deze gebieden als 

slaapplek gebruiken. Ook grote aantallen ganzen als de brandgans, 

kolgans en grauwe gans gebruiken de waard als slaapplek, om overdag de 
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Afb. 2.22 Kluut te midden van de orchideeën, echte koekoeksbloem en grote ratelaar. 
Foto: T. Kunst.  
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foerageergebieden weer op te zoeken. Bekend is de Workumerwaard ook 

om de reuzensterns die in het voorjaar, maar nog meer in de nazomer, de 

waard gebruiken als slaapplaats. De kemphaan broedt slechts nog maar 

een enkele keer op de Workumerwaard. Om de habitat van de kemphaan 

te behouden vindt er een verschralings- en begrazingsbeheer plaats van 

buitendijks verpacht grasland in de gebieden Polder Geele Strand 

(Workumerwaard).162 Lepelaars foerageren en rusten in ondiep water en 

slikkige terreinen van onder andere de Workumerbuitenwaard.163  

 

Voor vissen is de oeverzone belangrijk als paaiplaats. Uit de Zuiderzeetijd 

zijn overgebleven de aal, bot en spiering. Nieuwe zoetwatervissen zijn de 

snoekbaars, baars, pos, brasem, en blankvoorn. Deze vormen op hun 

beurt weer een belangrijke voedselbron voor de vogelpopulatie. Verder 

komen er in het gebied hazen, reeën, vossen, wezel, hermelijn, bunzing 

en muizen voor. De Noordse Woelmuis komt ook voor op de 

Workumerwaard.164 Voorkomende vlindersoorten zijn het hooibeestje, 

argusvlinder en icarusblauwtje.165 

 

2.7 Overige buitendijkse gebieden langs de Friese 

IJsselmeerkust 

 

Zoals we reeds weten kwamen na de aanleg van de Afsluitdijk 

verschillende gebieden voor de kust van Workum permanent droog te 

liggen en raakten begroeid. Hier ontstonden bijzondere natuurgebieden 
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met een soortenrijke vegetatie en belangrijk voor vogels als broed- en 

foerageerterrein. Bijna allen worden beheert door It Fryske Gea. De Friese 

IJsselmeerkust vormt sinds 1991 een natuurmonument, welke aanwijzing 

specifiek betrekking heeft op de buitendijkse terreinen en wateren. Naast 

de Workumerwaard bevindt zich een reeks van buitendijkse gebieden 

langs de Friese kust aan de zuidwest en zuidkant. Hier worden, in 

volgorde van noord naar zuid (Makkum-Stavoren), de andere buitendijkse 

gebieden aan de Friese zuidwestkust kort beschreven (kaart p.14).  

 

Makkumerwaarden  

Ten westen van Makkum en net ten zuiden van de Afsluitdijk bij 

Kornwerderzand liggen de Makkumerwaaden. In 1928 is hier een kanaal 

gegraven omdat de toegang via de Soterrumer- en Piamergeul voor 

schepen onbruikbaar was geworden. Dit kanaal scheidt de Noord- en 

Zuidwaard. De Noordwaard (ca. 250 ha) is een natuurgebied dat beheerd 

wordt door It Fryske Gea. Dit is nog steeds een eiland. Een van de 

belangrijkste beheersvormen is het maaien van het riet in de winter. De 

Zuidwaard (ca. 200 ha) is met name bestemd voor de recreatie en 

industrie en bodemkundig minder geschikt voor landbouw. Hier is in 1950 

de ca. 145 ha grote nieuwe polder in cultuur gebracht.166 Net als op de 

Workumerwaard wordt ook dit gebied door de gemeente (Wonseradeel) 

gepacht van de Domeinen en wordt hier al sinds de beginjaren vee 

ingeschaard.167 Met bagger uit het kanaal is de zogenoemde ‘Sânkop’ 

opgespoten, waar in 1933 Strandbad Flevo en later (rond 1960)  het 

recreatieterrein de Holle Poarte ontstond.  
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De Kooiwaard  

Tussen de Makkumer Zuidwaard en de Workumerwaard, en tussen Gaast 

en Piaam ligt de Kooiwaard, ook wel de Piamerwaard. Deze waard is 

vernoemd naar de twee eendenkooien die binnendijks bij Piaam liggen. 

Het gebied ligt dicht tegen de dijk en wordt hiervan gescheiden door een 

ondiepe geul. Hier is de invloed van de mens, in tegenstelling tot de 

Makkumerzuidwaard en met uitzondering van een enkele vogelkijkhut, uit 

gebleven. Van de ca. 90 ha is ongeveer een derde van het oppervlak 

rietland, wat ’s winters wordt gemaaid, een derde is onbemest hooiland 

wat ’s zomers wordt gemaaid en de rest is begroeid met ruigte- en 

zeggevegetaties en wilgenstruweel.168 

 

Stoenkherne  

Dit gebied ter grootte van ca. 30 ha is gelegen in een bocht vlak boven 

Hindeloopen. In deze inham spoelden vaak materialen aan (o.a. zeewier 

en vissen) die gingen rotten en stinken, van daar de naam (‘Stinkhoek’).169 

Een gedeelte van deze inham is in 1624 ingedijkt en werd het Workumer 

Nieuwland. Voor de dijk om dit gebied ontstonden zandplaten die nu de 

Stoenkherne vormen.170 In 1982 is het gebied aangewezen als beschermd 

natuurmonument171 en sinds 2009 is het gebied onderdeel van Natura 

2000. Het zuidelijk deel is in agrarisch gebruik (grasland, beweiding met 

vee) en het noordelijk deel is natuurlijke vegetatie, voornamelijk riet. Het 

beheer bestaat in het zuiden uit éénmaal per jaar maaien, hooien en 

beweiden, in de winter uit het oogsten van riet. Het gebied is in beheer bij 

Staatsbosbeheer. 
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Bocht van Molkwar  

Dit gebied (20 ha) ligt tussen Stavoren en Hindeloopen, bij Molkwerum, 

en is in ontstaan vergelijkbaar met de Stoenkherne: de inham raakte 

verzand. Het gebied bestaat voor de helft uit grasland en de voor de helft 

uit rietland. Het gebied is eigendom van de Domeinen en in beheer bij It 

Fryske Gea. 

 

  

Afb. 2.23 Het kwelderachtige, natte beeld van de buitendijkse gebieden.  Foto: T. Kunst.  
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Afb. 3.1 De vaargeul ‘it Soal’ naar de Workumer sluis. Deze nieuwe geul was nodig door het lagere IJsselmeerpeil na afsluiting van de Zuiderzee. De drooggevallen plaat, de 
Workumerwaard, is goed te zien. Naast het weidende vee bevindt zich er verder nog weinig. Bron: Nationaal Archief, foto door Charles Gombault, juni 1931, nr. archiefinv: 2.24.05.02, 
bestand 027-1141. 
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Hoofdstuk 3 – De ontginning en de vroegste jaren van de Workumerwaard (1926-1950)  
 

3.1 Inleiding                                                                                                                                                                                            

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het plan om de waard in cultuur 

te brengen zich precies heeft ontwikkeld en hoe het is uitgevoerd. Welke 

partijen waren hierbij betrokken en welke rol speelden zij? Gekozen is 

voor de periode 1926-1950 omdat de eerste akte bekend over het 

vastleggen van eigendom uit 1926 stamt en de periode van het in cultuur 

brengen tot ongeveer 1950 liep.  

 

3.2 Aanloop naar het plan om de waard in cultuur te 

brengen (1926-1935) 
 

In hoofdstuk twee zagen we dat Buma en Tengbergen al in 1878-1879 

plannen hadden om het hele buitendijkse gebied van Hindeloopen tot aan 

Makkum in te dijken. Toch werden de buitendijkse gronden in het begin 

van de twintigste eeuw door de lokale bestuurders gezien als onland, niet 

de moeite waard om iets mee te doen en vooral alleen maar lastig. Zo 

veroorzaakten de zandplaten onder meer verstuiving van de vette 

vruchtbare kleigronden rondom Workum en verzanding van de vaargeul 

voor de scheepvaart. Men plaatste een schutting onderaan de zeedijk om 

dit tegen te gaan, maar deze waaide weer om.172 Na verloop van tijd  

 
                                                           
172

 Leeuwarder Courant 10-01-1948.  

begon er echter zoutminnende vegetatie (zeekraal en ander ‘inferieur 

groen’173) te groeien, waardoor het probleem van verstuiven op 

natuurlijke wijze werd bedwongen. Ook werd de mogelijkheid ingezien 

voor het weiden van vee. Dit gebeurde al zeer vroeg in het ontstaan van 

het gebied. De gemeente wilde het gebied toch graag meer gaan 

benutten, in een tijd dat de vraag naar goede landbouwgronden groot 

was. Een natuurlijke zandrug van 1,20 m +NAP liep evenwijdig aan de 

zeedijk en sloot een gebied van zo’n 40 ha af (afb. 3.2).174 Dit wakkerde de 

ideeën van de bestuurders aan. Bovendien zou na de voltooiing van de 

Afsluitdijk in 1932 het waterpeil in het IJsselmeer nog lager komen te 

staan, waardoor het gebied permanent droog zou komen te liggen.  

Dit betekende echter niet dat het gebied gelijk gebruikt kon worden als 

grasland of bouwland. Het hield heel wat in om het gebied hiervoor 

geschikt te maken. Al vanaf 1930 had de gemeente Workum een relatie 

met de Nederlandsche Heidemaatschappij (hierna Heidemij) om deze 

plannen voor te bereiden. In de begroting van de gemeente van 1929 

werd een post van ƒ 500,- opgenomen voor de kosten van een onderzoek  

naar de mogelijkheden van cultuurverhoging van het Groene Strand, 

uitgevoerd door de Heidemij.175 In dit rapport stelde de Heidemij voor 

niet met het ‘groote plan’ te beginnen voor de komst van de Afsluitdijk. 

Wel kon de slibaanwas alvast bevordert worden en het gebied 
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Afb. 3.2 Op de kaart (1852) is duidelijk te zien dat het weiland, tegen de dijk aan, wordt gescheiden van het strand door een 
slenk. Tussen het weiland en de dijk ligt Het Spui. Op het strand ligt gelijk naast de slenk een zandrug (15-10 v.z. volzee). “De 
diepte peilingen zijn uitgedrukt in duimen onder gewoon volzee”. Ook is in de kleur een rondte te zien die hoger ligt dan de rest 
van het strand. Bron: Tresoar (Leeuwarden), archief Rijkswaterstaat Toegang 49 Kaartnummer 12177. 

Afb. 3.3 Ook in deze uitsnede, boven Donia Buren, is een 
ovaalvormig gebiedje te zien dat hoger ligt dan de rest. Dit zou 
overeen kunnen komen met het gebiedje dat op de kaart van 1757 
(afb. 2.10) wordt aangegeven met ‘De Weerd’, alhoewel dat voor 
het Workumer Hek ligt en Donia Buren verder richting het noorden. 
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geëgaliseerd. Het plan werd begroot op ƒ 2150,- (ƒ 1800,- voor de 

arbeidslonen) en kon beginnen zodra rijkssteun toegezegd was.176  

Het aanbod van arbeiders was in de jaren twintig en dertig groot. Er was 

weinig werk en er waren veel werklozen, waarvoor de gemeenten op zoek 

moesten naar werkverruimingsobjecten. In een interview met 

burgemeester C.E. van Koetsveld in 1932 wordt aandacht besteed aan de 

invloed van de crisis op Workum. Waar deze stad in de 15e eeuw een 

bloeiende handelsstad was, wordt deze nu een van de ‘stille stedekes’ 

genoemd. Een begrotingstekort, bezuinigingen en werkloosheid waren 

werkelijkheid. Wel waren er werkobjecten, maar geen kapitaal om deze 

uit te voeren.177 Twee jaar later in een gesprek met dezelfde 

burgemeester beschrijft hij de kwestie Groene Strand als ‘veiligheidsklep’. 

Ministeriële vergunning is er en het werk ‘is ook wel productief’. Ook voor 

subsidie van het Rijk hoeven ze niet te vrezen.178 Het lijkt er dus op dat 

het Groene Strand als werkobject voor werklozen een belangrijke rol 

speelde. Al in 1927 werd de gemeente Workum door de Christelijke 

Besturenbond gevraagd een commissie samen te stellen om hiermee 

werkgelegenheid te doen verschaffen.179 Het Groene Strand was van 1940 

tot 1942 zo’n werkverruimingsobject.  

Arbeiders waren er dus genoeg, maar ook financieel moest het een en 

ander voorhanden zijn wilde het project uitgevoerd kunnen worden. De 

gemeente kon dit niet alleen betalen en had daarvoor subsidies nodig van 

het Rijk, onder meer van de Cultuurtechnische Dienst. Een dergelijke 

investering was bovendien een risico, want de kans van slagen was zeker 
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geen 100% en projecten rendeerden meestal niet direct. Voordat de 

grond voldoende vruchtbaar was, gingen er heel wat jaren overheen. 

Verschillende wetten en regels moesten in acht worden genomen en veel 

partijen dienden betrokken te worden. Zo waren er ‘bepalingen omtrent 

het ondernemen van droogmakerijen en indijkingen’ (wet 14 juli 1904) en 

speelden de gemeente, de Staat, de Dienst Zuiderzeewerken, de Heidemij 

en Rijkswaterstaat elk hun rol. 

 

3.3 Het in cultuur brengen van de Workumerwaard 

(1934-1950) 

 

Inleiding                                                                                                                                                                               

Het in cultuur brengen van de Waard hield heel wat in en moest dan ook 

in fasen gebeuren. De Waard bestaat uit min of meer twee delen, een 

zuidelijk (± 380 ha) en een noordelijk deel (± 430 ha) (afb. p.35). Het 

zuidelijk deel kan weer worden opgedeeld in het Groene Strand (± 55 ha), 

het Gele Strand (± 250 ha) en de buitendijkse gebieden (± 70 ha). Het 

noordelijk deel, ook wel Gaasterwaard, genoemd naar het naburige dorp 

Gaast, kan opgedeeld worden in de Jouke Sjoerdspolder (± 120 ha), het 

Gele Strand (± 260 ha) en de buiten de zomerdijk gelegen gebieden (± 60 

ha). De waard kan ook op een andere manier worden onderverdeeld, 

namelijk in een binnenwaard en een buitenwaard, met de zomerkade als 

grens. Omdat deze grens pas na het in cultuur brengen is ontstaan en op 

de buitenwaard niet veel werk is verricht, houden we hieronder steeds de 

scheiding aan tussen het zuidelijke en het noordelijke deel. Aangezien het 

Groene Strand al veel langer niet meer overstroomde en begroeid raakte, 

is men daar begonnen met het in cultuur brengen. Het zuidelijk deel is 
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van 1934-1943 in cultuur gebracht en het noordelijk deel vanaf 1948. Dat 

de gemeente van de rijksoverheid niet altijd het vertrouwen kreeg bij het 

uitvoeren van haar plannen blijkt uit de manier waarop de Staat naar dit 

‘onland’ keek en het neerbuigend het ‘gele bankje’ noemde. Ook de 

Zuiderzeewerken hadden al te kennen gegeven dat het dwaasheid zou 

zijn het in cultuur te brengen, “áls er wat in zat hadden zij het object wel 

aangepakt”.180 

 

Betrokken partijen                                                                                                                                                       

Zoals gezegd waren er bij het maken en uitvoeren van de plannen om de 

Waard te ontginnen veel verschillende partijen betrokken. Hier zullen de 

belangrijkste kort voorbij komen, als introductie op het verhaal van de 

uitvoering van de plannen.  

 

De Heidemij - (sinds 1997 Arcadis) werd in 1888 opgericht met als doel het 

adviseren en stimuleren van ontginningen van woeste gronden, het 

aanleggen en in stand houden van bossen en het aanleggen en 

onderhouden van bevloeiings- en grondverbeteringswerken.181 Van het 

geven van advies ging dit steeds meer over tot het uitvoeren van werken. 

Ze leverden onder andere plannen en begrotingen, waarvan er in de 

komende paragrafen enkele voorbij zullen komen.  

De Dienst Domeinen (Staat) – houdt zich bezig met de verkopen van 

eigendommen van de Staat. De Waard was eerst in het geheel eigendom 

van de staat en is toen in gedeelten over gegaan naar de gemeente 

Workum en het waterschap.  
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 Website Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) 
http://www.knhm.nl/default.aspx, geraadpleegd op 8 maart 2017. 

Waterschap Wonseradeels Zuiderzeedijken -  vanaf 1938 Westergo’s 

IJsselmeerdijken, had een deel van de Waard, de Jouke Sjoerdspolder in 

eigendom en beheer. 

Nederlandsche Arbeidsdienst (NAD) - De Nederlandsche Arbeidsdienst 

(N.A.D.) is door de Duitse bezetter op 23 mei 1941182 opgericht en was 

een opvolger van de Nederlandse Opbouwdienst (O.D.). De dienst was 

bedoeld voor zowel jongemannen en -vrouwen tussen de 18 en 24 jaar 

die gedurende ongeveer een half jaar arbeid moesten verrichten op 

verschillende werkobjecten. Ook (lichamelijke) opvoeding, onderwijs en 

gemeenschapszin waren belangrijke onderdelen van de dienst. De spade 

gedragen als geweer was een belangrijk kenmerk. 

Dienst Uitvoering Werken (DUW) - Deze dienst werd in mei 1945 de 

opvolger van de Rijksdienst voor de Werkverruiming (1939), beiden 

hadden dezelfde taak: "het bevorderen van de bestrijding van de 

werkloosheid, voor zover deze plaatsvindt door middel van de uitvoering 

van werken".183 De D.U.W. verleende subsidie, voerde werken uit en 

zorgde voor het vervoer en de huisvesting van arbeiders. Ze voerde geen 

werken in eigen beheer uit, maar maakte gebruik van uitvoerende 

lichamen als de Heidemij. De werken konden onderscheiden worden in 

cultuurtechnische en civieltechnische werken. Cultuurtechnische werken 

hielden onder andere in: ontginning, grondverbetering en drainage, dit 

alles ter bevordering van de bodemopbrengst. Civieltechnische werken 

waren onder meer de aanleg van dijken en wegen en het graven van 

kanalen.184 De dienst werd in 1954 opgeheven. 
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Afb. 3.4 Schilderij door Piet Schoen, 1946. Aangezicht op Workum met rechts ‘it Soal’. Op dit schilderij is de situatie te zien gedurende het begin van de in cultuur name. De 
kade om het zuidelijk deel is reeds aangelegd, de grond wordt gebruikt als bouwland. Tegenwoordig is dit gebied in gebruik voor de recreatie en industrie. Foto gemaakt 
door T. Kunst bij de eigenaar P. van der Tol.  
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Rijksdienst voor de Werkverruiming (werkverschaffing) – 1939-1945, na de 

depressie eind jaren dertig zorgde deze dienst voor het opzetten van 

werkverschaffingsprojecten om werklozen aan het werk te helpen. 

Gemeente Workum – vanaf 1984 gemeente Nijefurd en sinds 2011 

Súdwest-Fryslân. Gemeente waarin het gebied van de Waard gelegen is. 

Een deel lag in de gemeente Wonseradeel, later is het allemaal over 

gegaan naar Workum.  

Dienst Zuiderzeewerken – opgericht in 1919 voor de uitvoering van de 

Zuiderzeewerken. Sinds 1971 maakt de dienst onderdeel uit van 

Rijkswaterstaat. 

De ontginning van het zuidelijk deel (1934-1943)                                                                                                   

De ontginningen in het zuidelijk deel zijn gestart rond 1934 op het 

zogenaamde Groene Strand. Dit deel liep alleen bij stormvloeden onder 

water. Het IJsselmeerwater kwam niet meer over de eerder genoemde 

natuurlijke zandrug evenwijdig aan de zeedijk heen (afb. 3.2). Op het 

hierachter tegen de dijk gelegen deel van de waard, van de haven van 

Workum tot aan de grens met de gemeente Wonseradeel, is men 

begonnen met het egaliseren van de hogere delen. Voor het ontginnen 

was het nodig het gebied beter te ontsluiten en een weg aan te leggen.  

Zo kwam er een hoofdweg langs it Soal met recht daarop twee 

landwegen, een langere en een kortere. De hogere delen werden 

vluchtheuvels voor het vee.185 

Het plan om dit deel te egaliseren tot aan de zeewering ging in tegen de 

bepaling betreffende aanslibbing van het Burgerlijk Wetboek. Hierop 

waren al veel eerdere plannen van landaanwinners gestrand. Er kwam 
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 Leeuwarder Nieuwsblad 05-03-1934. 

hier echter wel een akkoord met de Staat; de gemeente zou 40 ha binnen 

en 40 ha buiten de rug in eigendom krijgen, de rest voor ƒ 25,- per jaar in 

erfpacht. Hiermee was de deal echter nog niet direct gesloten: “de 

zorgzaamheid van de Workumer vroede vaderen zorgde voor een ware 

veldslag om dit er door te krijgen; vijfentwintig guldens waren ten slotte 

vijfentwintig”.186 Dit bedrag werd uiteindelijk echter wel betaald.  

Rond 1937 is de gemeente Workum begonnen van deze 230 ha 

buitendijks land de ontwatering te verbeteren door het aanleggen van 

greppels en sloten. Hoewel de grondsoort zand was, was door inzaaiing 

en het toedienen van kunstmest een ‘behoorlijke weide’ gevormd waarop 

men vee kon inscharen.187 “Nu heeft men in het voor- en najaar nogal wat 

last van het water, waardoor het vee veel gras vernielt. Hieraan wenschte 

men paal en perk te stellen door het leggen van een zomerdijk, met 

duikers voor de afstroming van overtollig water”.188 Rond 1934 is men met 

deze kade begonnen. Hierdoor kon het gebied niet meer zo snel 

onderlopen waardoor de rest van de werkzaamheden makkelijker plaats 

kon vinden. Uit een brief van de Dienst Zuiderzeewerken van 1951 bleek 

dat deze daarvan niet op de hoogte was en was dat wel het geval dan 

zouden zij daartegen zeker bezwaar hebben gemaakt.189 De reden 

hiervoor is waarschijnlijk de eis dat de waard als waterboezem voor het 

IJsselmeer beschikbaar moest blijven, iets wat later bij de plannen voor 

het inpolderen van het noordelijk deel ook een obstakel zou gaan 

vormen. Uit dezelfde brief blijkt dat eigenlijk ook in dit zuidelijke deel van 
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de waard alsnog openingen hadden moeten komen, maar ter wille van 

gemeente hoefde dat niet.  

 

De zomerkade                                                                                                                                                         

De desbetreffende kade om het gebied kwam te liggen op de natuurlijke 

kwelderwal die door sedimentatie van nature al wat hoger lag dan de rest 

van het gebied. De kade kreeg een kruinhoogte van 0,80 m +NAP, een 

buitentalud van 1:20, een binnentalud van 1:10 en was ongeveer 7 km 

lang. Het was eigenlijk een lage brede zandrug die met zoden werd 

bekleed. Deze kade diende minder dan eenmaal per twee jaar over te 

lopen, maar was daarmee dus zeker niet veilig voor blijvende bewoning. 

Daarvoor zou een verzwaring van de dijk nodig zijn.190 Vanaf 1945 wordt 

een vast zomerpeil van 0,20 m -NAP en een winterpeil van 0,40 m -NAP 
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 Tresoar (Leeuwarden) Toegang 49-02 Inventaris 869. 

ingesteld.191 Bij storm uit het westen en zuidwesten werd het water aan 

de Friese kust echter sterk opgestuwd. De opwaaiing bedroeg dan ca. 1 m, 

soms ook méér dan dat. Was de IJsselmeerstand daarbij 0,20 m -NAP dan 

trad aan de Friese kust dus een waterstand van 0,80 m en hoger +NAP op, 

waardoor het in te dijken gedeelte van de Workumerwaard onderliep.192 

Op een lijstje met hoogste IJsselmeerwaterstanden sinds de afsluiting van 

de Zuiderzee (1933-1958) te Makkum en Workum is te zien dat op 9 

november 1936 de hoogste stand is gemeten, te weten in Makkum 1,10 

m +NAP en in Workum 0,78 m +NAP.193 De maximumwaterstanden, 

zonder opwaaiing, werden door Zuiderzeewerken berekend op 0,80 m 

+NAP en na de voltooiing van de Zuidelijke IJsselmeerpolders op 1 m 

+NAP. Met opwaaiing kwamen deze standen echter uit op 1,60-1,70 m 

+NAP.194 Het was dus maar de vraag of deze kade bestand zou zijn tegen 

overslaand water.  

Toch is de kade vanaf 1934 op deze manier aangelegd om hoge kosten te 

vermijden. Destijds groeide op het noordelijk deel al gras en kruiden, 

maar onvoldoende om de kade van zoden te voorzien. Daarom werden 

daar eerst afwateringssloten en greppels gegraven, zodat de afwatering 

verbeterde en vervolgens gras ingezaaid en kunstmest gestrooid om de 

kade een stevige zode te kunnen geven.195 Uiteindelijk kon hiermee de 

bekading daadwerkelijk plaatsvinden. Voor de benodigde grond werd 

parallel aan de kade de Soldatengracht gegraven. Deze gracht had een 

wat misleidende naam, want deze was gegraven door arbeiders van de 

Arbeidsdienst en werklozen, niet door soldaten. Voor deze projecten 
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In 1938 vangt Pieter Put op dat er een plan bestaat om 

langs het Workumerstrand rietbeplanting aan te leggen. 

Als aannemer van Rijswerk en Rietbeplanting uit Heeg 

wilde hij zichzelf graag, door middel van een brief, 

aanbevelen aan de gemeente Workum. De gemeente liet in 

een reactie weten dat het plan zich echter nog in een zeer 

voorlopig stadium bevond. Het voornemen was om 

rietbeplanting op het strand te plaatsen, om daarachter 

een eenvoudige kunstmatige waterkering te doen ontstaan. 

Mochten de plannen ‘vasteren vorm aannemen’, dan 

zouden ze zeker aan hem denken.                                                  

Bron: Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 4.7. 
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werd door de Dienst voor de Uitvoering van Werken (D.U.W.) werklozen 

ingesteld.  

De inzet van werklozen                                                                                                                                                                 

In 1933 waren er in Workum 108 werklozen waaronder 78 hoofden van 

gezinnen, op een inwoneraantal van rond de 3800. Zo’n 70 à 80 

werklozen zijn ingezet voor de verbetering van de haven in 1934.196 

Andere projecten waren indertijd het aanleggen van de weg Workum-

Bolsward en de weg langs It Soal naar het Groene Strand.  Zoals gezegd 

was ook het Groene Strand van 1940-1942 een werkverruimingsobject. Te 

werk gesteld werden werkloze hoofden van gezinnen, kostwinners, en 

soms kostgangers. De Workumer krant Friso van 27 mei 1992 vermeldt 

dat in kader tot de werkverschaffing Haarlemmers op het strand voor de 

komst van de Arbeidsdienst ook al het een en ander hadden verricht met 

betrekking tot het in cultuur brengen van deze vlakte grond. De Inspectie 

Rijksdienst Werkverruiming Heerenveen had hier de algehele leiding over, 

de Heidemij had de dagelijkse leiding over het werk. De kosten waren 

voor de gemeente. Ook moest de gemeente regelen dat er keten op het 

werk aanwezig waren, waarin de arbeiders konden schuilen bij slecht 

weer en die als schaftlokaal dienst konden doen in het koude jaargetijde.  

De werkzaamheden bestonden uit het graven van sloten en het spitten 

van enkele terreingedeelten (3 ha). De uitkomende slootgrond werd 

daarbij over het terrein verdeeld. Bij ‘flink werken’ kon 24 cent per uur 

worden verdiend.197 Het uitvoeren van het werk in werkverschaffing 

schoot echter niet erg op, doordat er een gebrek aan arbeiders was. Dat 

kwam omdat vele arbeiders op het vliegveld te Leeuwarden gingen 
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werken. Hier werkten bijna 10.000 man en de aanmelding was zo groot, 

dat veel werkverschaffingsobjecten in de buurt nagenoeg stil kwamen te 

liggen.198 Daarom werd later ook de Opbouwdienst ingeschakeld en 

gedurende de oorlog de Arbeidsdienst.  

Kamp ‘It Romme Fjild’                                                                                                                                          

Aanvankelijk was de inzet voor de Arbeidsdienst op vrijwillige basis, vanaf 

1942 was dit verplicht. In 1943 was de dienst op zijn hoogtepunt met 64 

kampen voornamelijk in oost Nederland met in totaal 8500 mannen.199 De 

dienst kreeg steeds meer een nationaal-socialistisch tintje, zoals bleek uit 

onder meer het onderwijs en het militaire karakter van de opleiding. Het 

bewerken van het land, het ontginnen van woeste gronden in vruchtbare 

akkers, was een van de voornaamste werkzaamheden. De taken van de 

N.A.D. waren vooral gericht op de uitbreiding van de landbouwproductie. 

Onder toezicht van de Heidemij werden de arbeiders te werk gesteld, 

bijvoorbeeld bij ruilverkavelingprojecten. Een andere belangrijke taak was 

het helpen bij de oogst (rooien van aardappelen) en ontginningen voor de 

aanleg van Staatsbossen. Het was zwaar werk, maar het ging er per slot 

van rekening om “Arbeid aan den Nederlandschen bodem als eredienst 

aan het volk.”200 Sinds 1944 moesten er ook taken voor de Wehrmacht 

uitgevoerd worden. Een kenmerk van de arbeidsdienst was de spade die 

gedragen werd als geweer (afb. 3.5).  
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Het kamp in Workum, genaamd ‘it Romme Fjild’ (in de volksmond ook wel 

het Oranjekamp geheten201), werd in 1941 gebouwd op de plaats waar 

tegenwoordig het verzorgingshuis Mariënacker en het nabijgelegen park 

gelegen zijn. Dit park, aangelegd in 1948, is vernoemd naar burgemeester 

Oppedijk van Veen, die samen met de toenmalige raad veel voor Workum 

betekent heeft. Vooral wat betreft de ‘uitvoering van belangrijke werken’ 

op en rond de waard, zoals de ontginning van de buitendijkse gronden 

van de waard, de aanleg van het industrieterrein bij de haven, de 

havenverdieping en kanaalverbeteringen.202 Waar de werkobjecten elders 

voornamelijk ontginningen, boswerk, ruilverkaveling en kampverfraaiing 

betroffen, is het kamp in Workum specifiek opgericht voor de 
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landaanwinning/drainage van het IJsselmeer (afb. 3.6 en bijlage 1).203 Wat 

betreft de ontginning en het in cultuur brengen van de Workumerwaard 

hebben deze jongemannen een belangrijke rol gespeeld. De mannen van 

de Arbeidsdienst groeven hier onder meer de zogenaamde 

Soldatengracht. Ook maakten ze de sloten op het strand en brachten zo 

mede dit grote werkveld in cultuur.204 Zo’n 400 hectare werd daarbij 

ingedijkt (afb. 3.6). 
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 Friso 20-05-1992. 

Afb. 3.5 De spade door de arbeidsdienst gebruikt bij het exerceren; ‘Presenteer... schop! 
Over de schouder... schop! Zet af… schop! (Van Breen 2004:382) Bron: Workum.nl. 

Afb. 3.6 De Arbeidsdienst aan het werk op de Workumerwaard Bron: Algemeen 
Handelsblad 15-10-1942. 
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Iedere lichting van de Arbeidsdienst bestond uit zo’n 192 jongemannen 

die zo’n vijfenhalve maand in Workum verbleven. Ze stonden onder 

leiding van onderhopman L.J.C. Simmers. Op een gegeven moment moest 

de Hitlergroet worden gebracht. Wie dit weigerde stond het 

concentratiekamp te wachten. Dit zette een punt achter het 

kampgebeuren.205  

Een belangrijk project was de proefpolder van 1 à 2 hectare waarin de 

vruchtbare klei over het zand werd gespit, zodat bruikbare cultuurgrond 

ontstond. Daarbij werd dwars door de zandige toplaag gegraven tot in de 

kleilaag (afb. 3.7). Die klei werd vervolgens naar boven gehaald, de 

zandgrond verdween in de gaten in de kleilaag. Zo ontstond een 

vruchtbare bovengrond.206 
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Afb. 3.7 In een proefpolder van 2 ha is de NAD bezig geweest met 
diepspitten; de vette klei werd naar boven gebracht en de 

zandgrond naar onder. “De kampcommandant op zijn dagelijksche 
inspectie” Bron: Collectie H. Gorter. 
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  Fragment uit het boek ‘Ick dien: het boek van de arbeidsdienst’ van J.L. de 

Bock uit 1942 waarin een onderhopman de verschillende werkobjecten in 

Nederland uitlegt aan een arbeidsman, waaronder die van Workum:  

“Als laatste object noem ik de inpoldering bij Workum, waar een 

zomerkade wordt aangelegd. Binnen die kade wordt dus land gewonnen, 

waarop des zomers kan worden gearbeid; ’s winters komt het evenwel 

weer onder water te staan.” “Dat is nogal glad! Een zómerkade! Waarom 

wordt er dan niet meteen een behoorlijke dijk gemaakt?” riep Klaas van 

den Berg uit. “Dat mag niet”, luidde het kalme antwoord. “Mag niet? 

Waarom, onderhopman en van wien niet?” “Van de Zuiderzeewerken niet. 

Heb jij weleens de kaart gezien, waarop de plannen voor de drooglegging 

van de Zuiderzee staan uitgewerkt?” “Ja, onderhopman.” “Goed. Maar 

dan heb je ook gezien, dat er een IJsselmeer overblijft.” “Natuurlijk, voor 

de afwatering van de rivieren!” zei de student-in-wording snel, bang dat 

onderhopman Laersen hem voor niet-snugger aanzag. “Ja en het is juist in 

verband met die rivieren, dat de oppervlakte van het geprojecteerde 

IJsselmeer niet mag worden verkleind, daar anders ’s winters, bij grooten 

wateraanvoer, het peil van het meer te veel en te snel zou stijgen, wat 

natuurlijk groote gevaren oplevert. Door den aanleg van de zomerkade, 

waaraan de Nederlandsche Arbeidsdienst ook zijn werkzaam aandeel 

heeft, wordt echter bereikt, dat de voordeelen van den zomer kunnen 

worden geoogst, terwijl de gevaren van den winter veilig worden 

afgeweerd.” “Dat is slim bekeken!” riep Klaas enthousiast uit.  

Bron: de Bock 1942:256. 

 

Afb. 3.8 Begroting van de kosten van de verbetering van het Groene Strand, 1940. Bron: 
Gemeente Archief Workum 1927-1984 23.7 Werkverruimingsobject verbetering z.g. 
Groene Strand, 1940-1942. 
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In een brief van 3 september 1940 van Herr Ross, de gevolmachtigde van 

de Rijkscommissaris voor Friesland, wordt aangegeven dat het zuidelijk 

deel was  voorzien van een zomerkade voor de prijs van ƒ 96.000. Hij 

vroeg zich echter af waarom het noordelijk deel niet ook gelijk omkaad 

werd. Burgemeester Oppedijk van Veen gaf aan dat de Staat dit afgekeurd 

zou hebben ‘da er Jagd- oder Naturschutsgebiet blieben musse’.207 Ook de 

cultuurconsulent K.I. de Haan vroeg zich af waarom de dijk niet rechtdoor 

getrokken kon worden naar de uitspringende kust bij Gaast. Ook hierop 

antwoordde de Burgemeester dat hij dat graag zou willen, maar dat dat 

het terrein van Wonseradeel was ‘waar men nogal eenige waarde hechtte 

aan het hebben van een behoorlijk jachtterrein voor broodjagers uit die 

gemeente’.208 De reactie van de Cultuurconsulent 

daarop was dat hij het belang voor een inpoldering en 

daarmee de voedselvoorziening veel groter achtte dan 

dat van de jacht. Daar de gemeente Workum dit 

gebied dan nog maar voor een jaar in huur had, kon 

het hier niks mee beginnen. Enige oplossing was dat 

gemeente Workum dit gebied in erfpacht kreeg, zodat 

deze dat successievelijk in cultuur zou kunnen 

brengen.  
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In 1948 kreeg de gemeente een brief van dhr. K. Zeeman (1880-1961), 

die wandkaarten en schoolatlassen maakt voor de firma’s Wolters en 

Noordhoff. Hij werd door een Utrechts hoogleraar ook wel de ‘nestor 

van de Nederlandse cartografie’ genoemd (De Ley & De Ley 2012: 15). 

Vanaf 1922 kreeg hij kaarten van R. Bos in beheer, die hij bewerkte, 

als ook de kaart op afb. 3.9 (De Ley & De Ley 2012: 17). Zoals wel meer 

leraren zich bezig hielden met het maken van kaarten, zat ook Zeeman 

in het onderwijs. Hij vond actualiteit erg belangrijk en hield daarvoor 

de landschappelijke veranderingen voortdurend in de gaten (De Ley & 

De Ley 2012: 21), wat ook blijkt uit het volgende. Via een artikel in het 

Algemeen Dagblad had hij vernomen dat Workum buitendijkse 

gronden aan het IJsselmeer ging inpolderen, en dat zelfs al een deel 

was ingepolderd (het zuidelijk deel). Hij zou graag een kaartje krijgen 

met de waterstaatkundige werken en de hoogte van de afsluit- of 

ringdijken, zodat hij deze inpolderingen aan kon geven op de 

schoolwandkaarten en atlassen. “Ik veronderstel dat ze niet zo hoog 

zullen worden als de thans bestaande dijken der provincie Friesland en 

in dit geval moeten ze op een schoolkaart met een minder zware lijn 

worden aangegeven.” (Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 4.7)  

 

Afb. 3.9 Uitsnede van de schoolkaart van 
Zeeman, 1955, met de Waarden erop. Bron: 
wereldaandewand.nl FRI_NO04. 
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Afb. 3.10 Exploitatiekaart door de Heidemij, waarschijnlijk jaren ‘50. De grootte van percelen staat vermeld. Bron: Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 1.1 Instelling Landbouwbedrijf.   
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De ontginning van het noordelijke deel (1948)                                                                                                              

In 1941 werd het plan geopperd om het noordelijk deel van de waard - 

ook wel de Gaasterwaard genoemd - als één geheel met de andere 

waarden in de gemeenten Workum en Wonseradeel in te dijken.209 Dit 

plan komt dus overeen met dat van Buma en Tengbergen in 1878-1879. 

De exploitatie van deze gronden zou dan ook door deze gemeenten 

gebeuren, overeenkomstig de gemeentegrenzen. Uit onderzoek van de 

Heidemij, onder andere met hoogtekaarten, bleek dat er drie 

afzonderlijke hoogten waren: de Workumerwaard of het Gaast, de hoogte 

ten zuidwesten van Piaam, en de Makkumer Waard (kaart p.14). De 

Heidemij gaf verschillende redenen om de inpoldering niet ineens te 

doen. Ten eerste zou hierdoor de aan te leggen kade langs het complete 

gebied deels in het water komen te liggen. Dat zou betekenen dat een 

kleine kade zoals eerder op het Gele Strand was aangelegd voor het 

zuidelijke deel van de Workumerwaard veel te licht zou zijn. In plaats 

daarvan zou een zwaardere dijk met een bekleding van basalt en een 

verdediging van zeepalen noodzakelijk zijn. Bovendien zou het gebied 

daarmee nog steeds niet geheel droog komen te liggen, ook niet bij de als 

gevolg van de aanleg van de Afsluitdijk te verwachten verlaagde 

IJsselmeerwaterstand. Hiervoor zou nog een gemaal nodig zijn, een dure 

ingreep. “Een kostbare bedijking en bemaling is niet aan te raden, daar 

het geheel uit zanderigen grond bestaat” zo betoogde de Heidemij in haar 

onderzoek naar het plan.210 Bovendien vroeg de maatschappij zich af of 

de Dienst Zuiderzeewerken wel akkoord zou gaan met een verkleining van 

de IJsselmeerboezem. Hun conclusie was daarom dat de 

Makkumerwaarden en de Workumerwaarden beter apart ingepolderd 

konden worden. De tussenliggende Kooiwaard lag wat betreft de 
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geïsoleerde ligging ongunstig, was ook te laag voor een succesvol 

agrarisch gebruik in de toekomst en zou daarom beter als natuurreservaat 

kunnen dienen, de functie die deze waard nog steeds heeft.    

 

De waard als waterberging                                                                                                                                                       

De Heidemij had hierbij goed ingezien dat de Dienst Zuiderzeewerken 

inderdaad wilde dat de Workumerwaard als waterberging voor het 

IJsselmeer beschikbaar moest blijven. Dit in geval van een hoge afvoer 

van de IJssel, bij veel regenval of bij een hoge stand van de Waddenzee 

waardoor niet gespuid kon worden.211 Bij een bezoek van de Commissaris 

der Koningin aan de gemeente Workum op 21 maart 1951 werd duidelijk 

dat de kade niet hoger mocht worden dan 0,80 m +NAP en de duikers die 

de verbinding zouden gaan vormen met het IJsselmeer van november tot 

april open moesten blijven (‘eis van gemeen liggen’).212 Hierdoor zou het 

gebied in deze periode praktisch constant onder water staan en zouden 

de vruchtbare gronden zich niet goed kunnen ontwikkelen. De gemeente 

was hier natuurlijk niet blij mee, want op die manier kon het gebied niet 

zonder risico worden ontgonnen en gebruikt. Zo kon er bijvoorbeeld geen 

bemesting plaatsvinden, omdat men het risico loopt ‘dat bij hoog water 

alle aan de waard bestede kosten en zorg weer verloren gaan’.213 Dit was 

een streep door de rekening, omdat men ervan uitging dat bij een goede 

exploitatie de waard driemaal zoveel zou opbrengen als tot dan toe. 

Bovendien was de waard qua oppervlakte maar een fractie van de polders 

die elders in het Zuiderzeegebied waren en zouden worden aangelegd. 

“Het rijk is niet bereid een tijdelijke ontheffing van dit gebod, bijvoorbeeld 

tot het gereedkomen der volgende  
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Afb. 3.11 Op deze luchtfoto uit 1945 is duidelijk te zien dat het zuidelijk deel van de waard in cultuur is 
gebracht en het noordelijk deel nog niet. Wel zijn er in de Jouke Sjoerdspolder al sloten gegraven. De oude 
geulen zijn nog te herkennen. Bron: DotKa Data 140-1725_3012. 

Afb. 3.12 Op deze luchtfoto uit 1949  is te zien dat nu ook het noordelijk deel in cultuur is gebracht. Wel is 
nog steeds een oude geul te herkennen. Bron: DotKa Data 1949_Kaartblad10_317.  
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inpolderingen van het IJsselmeer, te verlenen”, zo deelde de 

burgemeester mee.214 Dit laatste zou echter nog ongeveer dertig jaar 

duren. Meerdere malen heeft het gemeentebestuur geprobeerd van de 

‘eis van gemeen liggen’ af te komen. “Van verschillende kanten is daar 

mede door geijverd. Zo heeft de Stichting voor de Landbouw in Friesland 

er op gewezen dat het niet kan inzien, dat de waard juist in de winter en 

niet in de zomer, wanneer het nodig zou kunnen zijn, als bergingsboezem 

moet dienen. In de wintermaanden is een zoetwaterreservoir van lang niet 

zo groot belang.”215  

 

Naast de beperkte hoogte van de dijken en het verbod de duikers te 

sluiten stelde Rijkswaterstaat nog een aantal andere eisen aan de 

indijkingen van aangeslibde gronden langs de IJsselmeerkust. Zo mocht er 

bijvoorbeeld niet gebouwd worden. Hierbij kwamen ook enkele specifieke 

bepalingen uit de oude wet van 1904 betreffende droogmakerijen en 

indijkingen naar voren. Van belang was onder meer het verschil tussen 

een bekading en een indijking. Onder een indijking werd verstaan een 

waterkerende afsluiting welke minder dan 0,5 maal per jaar overliep.216 

Bekadingen daarentegen waren niet bestand tegen hoge waterstanden 

(vaak in de winter) en vielen daarmee niet onder de wet.217 Zodra de 

afsluiting Enkhuizen-Ketel tot stand zou zijn gebracht, moest de 

Workumerwaard beschikbaar zijn als waterberging. “Iedere reeds nu tot 

stand komende verkleining van het overblijvende IJsselmeer betekent dat 

de oppervlakte van de zuidelijke inpolderingen zal moeten worden 

verkleind, hetgeen niet in overeenstemming is met de economie der 
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werken.”218 Zodra deze afsluiting gereed was, moest de polder weer als 

uiterwaard, dus als waterberging, dienen. De Hoofdingenieur der 

Zuiderzeewerken sloot op basis van dit alles daarop zijn brief af met de 

mededeling dat hij ‘niet kan medewerken aan een oplossing waarbij deze 

gronden onder alle omstandigheden het gehele jaar droog zouden 

blijven’.219  

 

Circa tien jaar later in 1960 rondde de Dienst Zuiderzeewerken een nieuw 

onderzoek af naar de benodigde waterbergende oppervlakte van het 

IJsselmeer. Daarbij bleek toch een aanzienlijke kans op het toelaten van 

‘enige’ inpolderingen in het IJsselmeer.220 Met nadruk op het woord 

‘enige’ zou er alsnog een grens aan deze inpolderingen moeten worden 

gesteld en diende een inventarisatie te worden gedaan van andere 

gemeenten en provincies die gebieden langs het IJsselmeer in wilden 

polderen. Inmiddels was in 1957 ook het traject van de dijk van de 

toekomstige Markerwaard bekend geworden, waarbij bleek dat nog 3000 

ha door inpoldering aan de boezem van het IJsselmeer kon worden 

ontrokken.221 Daar toekomstige aanvragen waarschijnlijk grotere 

gebieden dan deze 3000 ha zouden gaan omvatten, moest er een 

onderzoek komen naar de kosten en baten van de verschillende 

inpolderingen. Die betroffen zowel de uitvoeringskosten als de 

gebruikswaarde.  
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De zomerkade                                                                                                                                                         

Uiteindelijk kwam er in 1948 dan toch een kade om het noordelijk deel 

van de Workumerwaard, net als dat eerder om het zuidelijk deel was 

gebeurd. Het College van B&W van Workum heeft hier jarenlang hard 

voor moeten ‘vechten’ en kreeg in die strijd te maken met een groot 

aantal ambtelijke instanties, zoals de eigen gemeenteraad, 

gedeputeerden van de provincie Friesland, de ministeries van 

Binnenlandse zaken en Financiën, de Dienst Zuiderzeewerken, de 

Cultuurtechnische Dienst, Rijkswaterstaat, de Domeinen en de Rijksdienst 

voor het Nationale Plan.222 Maar eindelijk in 1948 is het dan zover. Ook 

deze kade kreeg een hoogte van 0,80 m +NAP. In een artikel in de 

Leeuwarder Courant van april 1950 wordt vermeld dat de Heidemij er in 

zes maanden tijd in is geslaagd bijna 500 ha weidegrond in te polderen en 

dat dit voor de eerste maal volledig machinaal was gebeurd, evenals het 

opwerpen van de dijk. Hiertoe werden draglines, bulldozers en dumpers 

ingezet (zie afb. 3.13).223  

 

Het aanleggen van de kade ging niet zonder slag of stoot. Het werk werd 

namelijk aanbesteed aan ‘De Kei’ uit Amersfoort. Deze aannemer was de 

laagste inschrijver voor ƒ 138.200,-.224 Er ontstonden echter al snel 

problemen met deze aannemer. Zo was er niet altijd een goede 

werkleiding en soms waren er onvoldoende arbeiders voor de machines 

aanwezig. Daarbovenop kwam halverwege augustus een flinke 

westerstorm die de werkzaamheden nog verder bemoeilijkte (afb. 3.14). 

Volgens Bouma kwam daarbij de hele Gaasterwaard onder water te 
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staan.225 De hijskranen 

stonden in het water en de 

schaftketen dreven tegen de 

dijk aan. Het werk had dus 

behoorlijk te lijden van het 

hoge water, waarvoor 

aannemer zich ondanks 

herhaalde waarschuwingen 

niet voldoende had 

gedekt.226 De paarden en 

pinken werden snel naar de 

dijk gebracht, enkele 

paarden moesten zelfs 

enkele dagen op de 

zandhopen doorbrengen die 

bestemd waren voor de 

aanleg van de kade.  
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Afb. 3.13 Vermelding van het in cultuur 
brengen van de Waard. Bron: 
Leeuwarder Courant 6-4-1950. 
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Een ‘onheilsplek’ was verder de locatie waar de Gaasterkade tegen de 

Workumerkade aan zou komen te liggen. Hier moest een duiker komen 

en daarvoor hadden de arbeiders de kade al doorgraven en met een 

houten keerdam gesloten. Deze dam hield het water echter niet tegen, 

waardoor de hele Workumerwaard onder water liep. Het was een ‘flinke 

ramp’, aangezien het vee allemaal weg moest en de oogst van het 

bouwland verloren ging.227 Door financiële moeilijkheden en vele 

schuldeisers moesten bovendien drie draglines worden afgevoerd.228 In  
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oktober werd het werk door ‘De Kei’ gestaakt. De Heidemij heeft het werk 

afgemaakt en veilig gesteld voor de winter. In 1958 is deze dijk om het 

noordelijk deel over een lengte van 1000 m tot aan de middenweg 

verhoogd tot 1 m +NAP.229 Men achtte dit nodig door de hoge 

waterstanden in november van het voorgaande jaar. Dit gebeurde in strijd 

met de voorwaarden en zonder overleg met Rijkswaterstaat. Om de 

waard even veilig te maken als het binnendijks gelegen land zou een dijk  

van 3 m +NAP nodig zijn. Daarmee zou de veiligheid tegen golfoverslag uit 

het IJsselmeer globaal 0,001 zijn, oftewel eenmaal in de duizend jaar.230  

 

 

Uit hetzelfde onderzoek van de Heidemij bleek ook dat een dijk aanleggen 

die bestand is tegen waterstanden die kunnen optreden wanneer de 

Afsluitdijk doorbreekt, niet mogelijk is.231 Er worden verschillende 

veiligheidsnormen besproken die al dan niet mogelijk zouden zijn voor de 

waard. Dit was natuurlijk ook afhankelijk van het IJsselmeerpeil dat nogal 
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Afb. 3.14 Uitsnede artikel Leeuwarder Courant 9-8-1948. 

Afb. 3.15 Opening in de ringmuur van de sluis, met gleuven voor de schotbalken. Via deze weg heeft 
men toegang tot de Kaeidyk, met de industrie. Foto: auteur, 18-11-2016. 
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eens aan verandering onderhevig was. Uiteindelijk ging men uit van een 

frequentie van overstroming eens per 100 jaar. Eens per 10 jaar zou een 

te lage norm zijn omdat er bebouwing voorkomt. Met de eis van 100 jaar 

bleef het risico op inundatie bestaan en daardoor zou er in het noordelijk 

deel in ieder geval geen bebouwing plaats moeten vinden. De 

bijbehorende ontwerpeisen hebben betrekking op de kruinshoogte (2,25 

m +NAP), de kruinsbreedte (2 m), het binnen- en buitentalud met zeer 

flauwe overgangen naar kruin en maaiveld, de kleiafdekking over de dijk 

met een grasmat en tenminste 100 m op NAP gelegen voorland.232 Meer 

voorland en dan liefst met rietbegroeiing zou de veiligheid verder 

verhogen. Het zuidelijk deel was tot aan de erfpachtgrens van de 

gemeente Workum (middenweg) reeds in cultuur gebracht en de kade 

van het noordelijk deel moest op de kade van het zuidelijk deel 

aansluiten. Om te zorgen dat hier geen gevaarlijke hoek zou ontstaan, 

heeft de Heidemij ervoor gekozen om hier een knik in de kade te maken 

(afb 3.16). Zo komt de noordelijke kade ter hoogte van de middenweg 250 

m westelijker uit dan de kade om het zuidelijk deel en sluit de noordelijke 

kade daarvandaan in zuidelijke richting aan op de zuidelijke kade.233 In 

deze hoek bevind zich tegenwoordig de zogenaamde ‘Bijenkamp’, daar 

waar in 1948 de dam tijdens de aanleg van de kade doorbrak, zoals we in 

de vorige alinea konden lezen. De kade is aangelegd met behulp van 

draglines en kipkarren. Met deze kipkarren werden slootgrond en zoden 

getransporteerd die over een spoortje werden voortgetrokken door 

paarden. Voor deze omkading was de kostenraming in de zomer van 1947 

ƒ 220.000,-. Het totaal beschermde oppervlak was 375 ha, waarvan 270 ha 

toeviel aan de gemeente en 105 ha aan het waterschap.234 Daarvoor moet 
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het waterschap ook een bijdrage leveren, namelijk ƒ 12.978,-. De 

gemeente betaalde ƒ 86.022,-. De Cultuurtechnische Dienst leverde 

bovendien een subsidie van 55% van het totaal, dat wil zeggen ƒ 121.000,-

.235   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rol van de Heidemij                                                                                                                                                      

De Heidemij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het in cultuur brengen 

van de Workumerwaard. Vanaf 1 januari 1952 wilde de gemeente de 

exploitatie van het Gele Strand, de zomerkade en de zeedijken echter in 

eigen beheer uitvoeren. Hiervoor is in 1951 het Gemeentelijk 

Landbouwbedrijf opgericht. Dat betekende dat er een einde kwam aan de 

langdurige relatie tussen de Heidemij en de gemeente die al in 1930 was 

aangevangen. Dit wil echter niet zeggen dat de Heidemij na 1952 uit beeld 

verdween. In tegendeel, ook daarna zou deze maatschappij in diverse 

grote en kleine plannen op de waard nog een rol spelen. Sinds 1930 is er 
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Afb. 3.16 Op deze recente luchtfoto van Google Maps is de aansluiting van de 
kade om de noorderwaard op die van de zuiderwaard goed te zien. Het hoekje 
land dat door de knik ontstaat wordt ook wel de Bijenkamp genoemd.  
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ongeveer 600 ha drooggevallen IJsselmeergrond in cultuur gebracht.  De 

Heidemij deed daarbij de uitvoering van en het toezicht op de exploitatie 

plannen. De gemeente sprak hiervoor dank uit richting de 

(hoofd)inspecteurs, (hoofd)ingenieurs en voorwerkers. “Wij wensen u en 

uw medewerkers gaarne de kracht en de wijsheid toe om zowel in de 

nabije- als in de verre toekomst tot zegen van ons land en volk werkzaam 

te zijn.”236 In een reactie hierop stelde de Heidemij: “Hoewel wij natuurlijk 

gaarne het beheer over de exploitatie van uw stranden hadden voortgezet 

hebben wij begrip voor uw besluit. Het is nu eenmaal het “noodlot” van 

onze Maatschappij, om zodra het experimentele stadium voorbij is te 

verdwijnen. De keerzijde is echter, dat zodra weer pionierswerk moet 

worden verricht wij gaarne van de partij zijn.”237 Bovendien bedankt de 

Heidemij de gemeente voor het vertrouwen. “Dit kwam vooral naar voren 

toen deskundigen aan het welslagen van ons plan op het Gele Strand 

gingen twijfelen, maar Uw gemeente zich vasthield aan het genomen 

besluit, met uiteindelijk een goed resultaat. .. Wij hopen dat u en uw 

ingezetenen veel profijt van de in cultuur gebrachte complexen mogen 

ondervinden.”238 Hieruit komt weer naar voren dat de plannen voor het in 

cultuur brengen niet altijd ten volle ondersteund zijn door externe 

instanties.  

 

3.4 Eigendoms- en erfpacht verhoudingen binnen de 

Workumerwaard 
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In de archiefstukken over de Workumerwaard komen zowel de termen 

erfpacht, pacht als huur voor. Het is daarom handig eerst te bekijken wat 

het verschil tussen deze drie nu eigenlijk is. Pacht is eigenlijk huur maar 

dan in de landbouwsector. Zo is de pacht de huur van gronden voor 

agrarische activiteiten. Hier is het pachtrecht op van toepassing en zijn er 

beperkte vrijheden om onderling afspraken te maken. Bij erfpacht 

daarentegen zijn deze regels van het pachtrecht niet van toepassing en 

kunnen gemakkelijker onderlinge afspraken worden gemaakt. Het is het 

gebruiksrecht van grond voor langere tijd (> 25 jaar) waarbij de pachter 

een vergoeding betaald aan de eigenaar voor het gebruiken van de grond, 

de zogenaamde canon. Deze kan na een bepaalde tijd worden herzien, 

waardoor de eigenaar kan meeprofiteren van een eventuele 

waardestijging.239  

 

Akte 1926                                                                                                                                                                              

Op HISGIS (kadaster van 1832) staat de toenmalige Workumerwaard 

aangegeven als strand, met de Stad Workum (legger 421) als eigenaar. 

Het gebied was verdeeld in drie percelen; A1185, A1186 en A1187. 

Workum was slechts de eigenaar van een deel van het strand, te weten 

van het Groene Strand. Voor de andere gebieden was zij de erfpachter en 

de Staat eigenaar. In een akte van juli 1926 werd een overeenkomst 

gesloten over de grensregeling tussen de Staat en de Gemeente Workum. 

De partijen bestonden daarbij uit de Domeinen (Staat der Nederlanden),  
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Afb. 3.17 Fragmenten uit de akte van juli 1926. Bron: Gemeentearchief Workum 1927-1984 LAN 1.2. 
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Afb. 3.18 De zuidelijke helft van de tekening in de akte van 1926. De rode lijn is de grens tussen eigendom van de Staat en dat van de Gemeente, deze loopt van de 
vuurtoren op de Nieuwlanderdijk tot de dijk bij Gaast. Bron: Gemeentearchief Workum 1927-1984 LAN 1.2 Begrenzing eigendom Workumerwaard. 
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Adolf Wagenaar (destijds Burgemeester van Workum) en Anske de Vries  

(destijds secretaris van de Gemeente Workum). Gesteld werd dat “de 

Zuiderzee met hare stranden aan den Staat behoort, dat het aangespoelde 

land, het zoogenaamde ‘Groene Strand’, langs de Zuiderzee, buiten den 

Zeedijk van Workum naar Piaam gelegen sedert eenige eeuwen in bezit is 

van de Gemeente Workum, dat partijen geschillen wenschen te 

voorkomen over de grensscheiding tusschen het genoemde 

Staatseigendom en de vermelde buitendijks gelegen landen, met de 

daarbij behoorende, reeds ontstane of nog te ontstane aanwassen” (afb. 

3.17).240 Om deze mogelijke geschillen te voorkomen is een kaartje 

toegevoegd met daarop een rode lijn (A-B) die de grens vormde tussen 

het strand dat eigendom was van de Staat en het buitendijks gelegen land 

dat eigendom was van de gemeente Workum (afb. 3.18). “De Staat ziet af 

van en laat over alle rechten, die hij zou kunnen doen gelden op de land- 

of Oostwaarts van de grenslijn gelegen oppervlakten, bij het kadaster 

bekend als Gemeente Workum Sectie A N1186 geheel en Nos 1185 en 

1187 beide gedeeltelijk. De contractante ter andere zijde ziet ten behoeve 

van de Staat af van en laat over alle aanspraken, die zij nu of later zou 

kunnen doen gelden, op het zee- of westwaarts van de grenslijn gelegen 

deel van het strand der zee (resterende delen 1185 en 1187) .. en verbindt 

zich bovendien, aan den Staat te zullen betalen, de som van vijf en twintig 

gulden.”241 Dit zijn de 25 guldens waarvan eerder in dit hoofdstuk werd 

gezegd dat de gemeente niet gelijk akkoord ging met betaling.  
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Akte 1929                                                                                                                                                                                 

In een akte van drie jaren later, te weten uit juli-augustus 1929 is het 

drooggevallen gebied door de gemeente Workum in erfpacht verkregen 

van het Rijk. De erfpacht liep vanaf 1 januari 1928 gedurende 60 jaar en 

had betrekking op de zuiderwaard. Het erfpachtrecht gaf uitsluitend 

bevoegdheid tot de uitvoering van werken als de bekading en werken 

voor cultuurdoeleinden.242 De jaarlijkse canon bedroeg ƒ 25,- per hectare, 

om de tien jaar te herzien en eventueel te verhogen met ƒ 4,- per in 

cultuur gebrachte ha. Alle werken zoals wegen, dijken, kanalen, bruggen, 

sluizen en gebouwen die de erfpachtster aan zou leggen zouden 

eigendom zijn van de Staat en in de erfpacht in begrepen worden. De 

staat kon de erfpacht met een termijn van een jaar opzeggen als enig 

algemeen belang dat vorderde.243 Volgens Bouma is het in 1929 

drooggevallen gebied in erfpacht verkregen van Het Rijk, vooral door 

toedoen van de toenmalige wethouder Piet Gaastra.244  

 

Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en de daarmee gepaard gaande 

peilverlaging is een veel grotere oppervlakte drooggevallen die zonder 

enige afscheiding grensde aan het gedeelte in erfpacht. Ter voorkoming 

van moeilijkheden in verband met de verpachting van het grasgewas en 

de exploitatie van een bad- of strandpaviljoen, wilde de gemeente ook dit 

gedeelte in erfpacht hebben.245 In mei 1936 stuurde B&W hiervoor een 

verzoek aan Domeinen. In september 1936 werd besloten tot huur van 

deze gronden voor drie jaren vanaf 1 januari 1936 voor ƒ 10,- per jaar. Dit 
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alles had betrekking op de zuiderwaard. Van dit gebied bracht de 

Heidemij rond 1937 het Groene Strand door middel van werkverschaffing 

in cultuur, waar tot dan toe al vee werd geweid. Tot Gaast was er echter 

geen afscheiding en de gemeente vroeg zich af of het buitendijks 

drooggevallen terrein tussen deze zuiderwaard en Gaast ook aan Workum 

in erfpacht kon worden gegeven.  

In 1937 werden in het kader van een betere afwatering op het IJsselmeer 

sloten gegraven. Een van deze sloten werd de scheidingssloot tussen het 

erfpachtterrein en het eigendom van de Staat aan de noordzijde van het 

terrein. Deze sloot lag in het verlengde van het Workumerhek. Begin 

augustus 1937 werd begonnen met het graven van deze sloot, onder 

toezicht van de Heidemij.246 De zuidelijke helft lag in het erfpachtterrein 

van de gemeente en de noordelijke helft in het Domein van de Staat. In 

datzelfde jaar verzochten B&W aan de ‘ontvanger der registratie en 

domeinen te Bolsward’ te willen bevorderen dat dit noordelijk gedeelte 

van de waard aan de gemeente Workum in erfpacht werd afgestaan. “Na 

eindeloos aandringen en tallooze besprekingen, waarbij van den zijde van 

den Ontvanger werd aangevoerd, dat het betrekkelijk strandgedeelte 

gereserveerd moest blijven voor de jacht en derhalve niet in cultuur 

gebracht mocht worden, ontving ik (Burgemeester Oppedijk van Veen) 

d.d. 8 september 1939 bericht, dat het strand verhuurd zou worden en niet 

in erfpacht zou worden uitgegeven en wel voor ten hoogste drie jaren, 

aanvangende 1 januari 1939 en eindigende 1 januari 1942.”247 Het gebied 

ter grote van 300 ha tussen Workum en Gaast kon de gemeente huren 

voor ƒ 400,- per jaar. Doordat dit een periode van slechts drie jaren betrof 

zou de gemeente Workum niet in staat zijn ‘eenige cultuurtechnische 
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arbeid aldaar te verrichten’, omdat een huur van drie jaar te kort en 

onzeker zou zijn voor een dergelijke kapitaalsinvestering.248  
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Afb. 3.20 Eigendomssituatie omstreeks 1940. Bron: Gemeentearchief Workum 1927-1984 LAN 1.2 Begrenzing eigendom Workumerwaard. 

¯
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Omstreeks 1940 was de eigendomssituatie als volgt te omschrijven (afb. 

3.20). Het Groene Strand (70 ha) was in eigendom bij de gemeente 

Workum, het deel daar ten westen daarvan (270 ha) was tot aan de grens 

met Wonseradeel in erfpacht bij de gemeente Workum. Op de kaart is 

een lijn getrokken van de vuurtoren bij Workum tot de toren in Gaast. 

Deze lijn vormde de grens tussen de Staat en de Gemeente. Tot de 

waterlijn was de grond in huur bij de Gemeente Workum, de 

gemeentegrens zelf  lag op 100 m buiten de oeverlijn bij een waterstand 

van 0,40 m -NAP. Van het noordelijk deel was de strook tot de einden der 

hoofden (grenzend aan de zeedijk) in eigendom bij waterschap 

Westergo’s IJsselmeerdijken. Het daar ten westen van gelegen gebied 

(groot 210 ha) was tot aan de waterlijn in huur bij de gemeente Workum. 

Deze situatie was toen nog maar recent, aangezien er in een brief van 

december 1940 wordt gewezen op de gemeentegrens die tot dan toe aan 

de zijde van het IJsselmeer nog werd bepaald door “de neerwaartsche 

voet van den vroegeren zeedijk”.249 Het Groene Strand en de andere 

buitendijkse gronden vielen dus tot dan toe buiten de gemeentegrens. 

Vermeld wordt verder dat reeds in 1934 een verzoek tot grenswijziging 

tot de Minister van Binnenlandsche Zaken gericht was, “teneinde de 

bestuurs- en politioneele bevoegdheden over dat grondgebied buiten 

twijfel te stellen”.250 Als nieuwe grens zou de gemeente graag de in 1937 

gegraven scheidingssloot aan de noordkant zien, de bovengenoemde 

oeverlijn aan de westkant en de lijn evenwijdig aan en op 25 m afstand 

ten zuiden van de stenen havendam aan de zuidkant. Het noordelijk deel 

van de waard is toen bij de gemeente Wonseradeel gekomen.  
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Het feit dat de meeste besprekingen tot het maken van afspraken lang 

duurden, kwam mede doordat niet alleen de gemeente Workum, maar 

ook de gemeente Wonseradeel en het Waterschap aanspraak willen 

maken op de gronden. Bovendien wilde het Rijk de gronden niet zomaar 

in eigendom afstaan, omdat zij zeggenschap wilde houden over een 

aantal zaken. Daarbij had het Rijk een aantal belangen, waaronder het 

waterbergende oppervlak van het IJsselmeer, de gevolgen van een 

eventuele waterverhoging van het zomerpeil van het IJsselmeer in de 

toekomst en planologische ontwikkelingen zoals industrievestiging en 

recreatie. Ze wilde daarom de ‘aandrang tot verdere behuizing’ 

tegenhouden en daarmee voorkomen dat er schadeaanspraken zouden 

worden gedaan bij peilverhoging.251 In een brief van 13 maart 

1941maakte de Burgemeester van Workum aan de Commissaris van de 

Provincie Friesland duidelijk waarom de gemeente Workum naar zijn 

mening het noordelijke deel moest krijgen en niet de gemeente 

Makkum.252 Per 1 januari 1942 zou voor hen namelijk “wederom een 

gelegenheid ontstaan naar het begeerde grondgedeelte mede te dingen”. 

Argumenten die de Burgemeester aandroeg waren: “Dat de gronden 

tusschen de gemeentegrens en Gaast reeds bij de gemeente Workum in 

huur zijn en reeds sedert jaren door de gemeente Workum worden 

beweid; dat deze gronden een aaneengesloten geheel vormen met de 

andere gronden, die aan mijn gemeente in erfpacht zijn uitgegeven en 

door mijn gemeente in cultuur zijn gebracht, thans omdijkt worden en 

reeds jaren lang een behoorlijk rendement opleveren; dat een 

afzonderlijke exploitatie dezer gronden niet mogelijk geacht moet worden 

daar bij hoog water- de hoogte en constructie van de zomerkade houden 

uitdrukkelijk rekening met de mogelijkheid van overstroming – het 
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weidende vee geen hooggelegen toevlucht zal hebben, waar voldoende 

voedsel gevonden kan worden voor het hoogwatertijdvak, daar deze 

gronden worden begrensd ten noorden door een vrij diep water bij Gaast, 

ten oosten door de zeedijk, die eigendom is van het waterschap 

Westergo’s IJsselmeerdijken, welk waterschap de dijken zelf met scharren 

beweid en derhalve geen toevlucht kan zijn voor vluchtend vee, en ten 

zuiden door het exploitatiegebied van mijn gemeente, ten aanzien 

waarvan hetzelfde geldt als opgemerkt met betrekking tot het 

waterschap, dat bij exploitatie in één geheel, zooals thans reeds 

gedurende de huurperiode geschiedt, dit hoogwatereuvel gemakkelijk kan 

worden ondervangen omdat de gemeente Workum in eigendom heeft het 

z.g. Groene Strand groot plm 80ha, welk gedeelte hoog is gelegen, 

uitstekend grasgewas voortbrengt en ruimschoots gelegenheid biedt tot 

toevluchtsoord voor 500 of meer koeien; dat ook de dijk onder Workum 

eigendom is der gemeente en als toevluchtsoord kan dienst doen; dat de 

gemeente Wonseradeel in erfpacht heeft ontvangen tot 1 januari 1994 de 

Makkumerwaard, doch dat van in cultuurbrenging nog niets is gekomen, 

slechts zijn de plannen in voorbereiding; dat de gemeente Workum buiten 

haar eigendomsgrenzen in erfpacht heeft ontvangen een gebied groot 

230ha tot 1 januari 1988, welk gebied in cultuur is en wordt gebracht en 

waaraan de werkzaamheden binnen niet al te langen tijd zullen zijn 

beëindigd; dat de kapitaalskosten, blijkens raming van de Nederlandse 

Heidemaatschappij van in cultuur brenging van de gronden tusschen de 

gemeentegrens en Gaast, indien het door de gemeente Wonseradeel zal 

geschieden zullen bedragen f 54.500 dat die kosten, blijkens raming van 

de Nederlandse Heidemaatschappij van in cultuurbrenging dezer gronden, 

indien de gemeente Workum dit ter hand neemt, f 44.500 zouden 

bedragen, terwijl de post arbeidsloonen voor Workum f 1500 lager is dan 

voor Wonseradeel.  

Opgemerkt moet nog worden, dat de gemeente Workum een centrale 

werkverschaffing exploiteert, zoodat werklooze arbeiders uit andere 

gemeenten steeds zullen kunnen tewerkgesteld. Op grond van 

bovenstaande overwegingen meen ik te moeten concludeeren, dat 

exploitatie en rendement het best zullen worden gediend door uitvoering 

door de gemeente Workum in samenhang met de reeds door die 

gemeente in cultuur gebrachte gronden bezuiden de gemeentegrens.”253 

(Burgemeester Oppedijk van Veen, maart 1941 Workum) 

 

Akte 1942                                                                                                                                                                           

De lange lijst met punten die de burgemeester aandroeg hebben de 

Commissaris van de Provincie Friesland blijkbaar overtuigd, want op 22 

juli 1942 werd er een nieuwe akte ondertekend waarin de noordelijke 

gronden aan Workum in erfpacht werden uitgegeven. Hierdoor werd de 

akte van juli/augustus 1929 ontbonden. De overeenkomst gold voor een 

periode van 58 jaar, tot 31 december 1999. Met het oog op een goede 

cultivering en bewerking van deze gronden en omdat ze voor de 

gemeente onmisbaar waren bij de verhuring van het strand als 

scharweide, was het wenselijk dat genoemde huurovereenkomsten 

(1939) omgezet werden in een erfpachtovereenkomst. Hiermee kwam het 

erfpachtterrein van de gemeente Workum deels in de gemeente 

Wonseradeel te liggen. De jaarlijkse canon bedroeg ƒ 1500,- en met de 

canon van het reeds in erfpacht uitgegeven deel zal de totale jaarlijkse 

canon ƒ 1925,- hebben bedragen. Hiervoor zag de gemeente echter geen 

problemen, aangezien ze verwachten dat de opbrengsten van de 

scharweide voor 1942 ruim ƒ 15.000,- zouden bedragen.254 De canon kon 
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per 1 januari 1952 en vervolgens elke tien jaar door het departement van 

financiën worden herzien, op voorwaarde dat voor de zuiderwaard tot 1 

januari 1988 geen hogere canon dan ƒ 4,- per ha mocht worden gevraagd. 

Ook nu gold dat de gemeente uitsluitend bevoegdheid kreeg voor de 

uitvoering van werken voor cultuur- bedrijfs- en handelsdoeleinden, op 

voorwaarde dat geen kaden of iets dergelijks zouden mogen worden 

aangelegd, voor zover die niet reeds waren aangebracht.255  

Dat het herzien van een erfpachtcanon niet altijd gemakkelijk ging, wordt 

duidelijk uit de correspondentie tussen B&W en Domeinen rond 1970.256 

De Domeinen stelden vast dat met ingang van 1972 de canon op ƒ 4740,- 

gezet zou worden (ƒ 960,- voor het in 1929 vastgestelde gebied en ƒ 3780,- 

voor het in 1942 vastgestelde gebied; waarvan ƒ 1150,- wegens 

jachtrechten). Deze verhoging kwam onder andere door de forse stijging 

van de jachtopbrengsten. Bovendien vroegen ze nog een bedrag van ƒ 

8780,- voor de periode 1967-1970. B&W wilde de erfpacht van het 

noordelijk deel niet hoger hebben dan ƒ 1500,-. Zij vonden een verhoging 

van 152% te drastisch en bovendien stelden zij dat een verhoging van te 

voren moest worden aangekondigd en niet achteraf nog eens kon worden 

opgelegd. Op deze manier kon de gemeente er in haar begroting geen 

rekening mee houden. De gemeente had geen bezwaar tegen de 

verhoging per 1 januari 1972, maar wilde het achterstallige bedrag niet 

betalen. Daartoe nodigde zij de Domeinen uit voor een gesprek en een 

bezoek aan de waard, zodat deze de situatie ter plekke konden 

beoordelen. Het vervolg van deze correspondentie bevindt zich niet in het 

archief, waardoor we niet precies weten hoe dit is afgelopen. Duidelijk is 

in ieder geval dat het regelen van de erfpacht niet altijd van een leien 

dakje ging.  
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Eerder in hetzelfde jaar dat de gemeente Workum een contract tekende 

met de Staat (22 juli 1942), is er al een akte getekend tussen Waterschap 

en Domeinen over de Jouke Sjoerdspolder. Dit gebied was voor 26 ha 

volledig in eigendom van het waterschap Westergo’s IJsselmeerdijken, de 

rest was van Domeinen. Dit deel werd vanaf 1 januari 1942 tot 31 

december 1999 (58 jaar) aan het waterschap Westergo’s IJsselmeerdijken 

in erfpacht uitgegeven, voor ƒ 400,- per jaar de eerste twintig jaar en 

daarna om de tien jaar te herzien. Het deel dat eigendom was van het 

waterschap was een strook grond voor de IJsselmeerdijk van 25-100 m 

breed (richting het noorden toenemend).257 Op 1 januari 1972 was de 

erfpachtcanon herzien tot ƒ 1580,- per jaar.258 Deze polder (ruim 100 ha), 

ook wel Gaasterwaard of polder het Gaast, is gelegen tussen het 

Workumerhek en Gaast. De polder wordt sinds 1957 vernoemd naar de 

vroegere dijkgraaf van waterschap Westergo’s IJsselmeerdijken Jouke 

Sjoerds Gerbrandy (1883-1950 Goëngamieden) (afb. 3.21), de broer van 

de befaamde oorlogspremier Pieter Sjoerds Gerbrandy. 
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Al in 1961 is getracht een gedeelte van de waard (zuidelijke punt) in 

eigendom van het Rijk over te nemen, dit omdat een aantal bepalingen in 

de erfpachtovereenkomst problemen konden opleveren voor de 

ontwikkeling van It Soal en de aanleg van de weg daar naar toe. Meer dan 

tien jaar later werd de inspecteur van de Domeinen hier nogmaals aan 

herinnerd. In een bespreking in november 1975 werd besloten om een 

terrein dat thans recreatieve bestemming heeft te verkopen aan de 

gemeente, voor ƒ 1,50 per m2 (15.000 per ha).259 De Landmeetkundige 

Dienst van het Kadaster te Leeuwarden kreeg opdracht om alles in te 

meten en de nieuw gevormde percelen op kaart aan te geven. Zo kon de 

koopsom worden vastgesteld en ook het bedrag waarmee de jaarlijkse, 

door de gemeente Workum te betalen, erfpachtcanon kon worden 

verminderd (à ƒ 4,- per ha). De totale grootte bedroeg 52,47,80 ha voor ƒ 

787.170,-. Hierbij werd de erfpachtcanon van ƒ 9300,- vermindert met ƒ 

210,- tot een bedrag van ƒ 9090,-.260 In 1978 vond uiteindelijk de koop 

plaats, en kon de gemeente verder met de plannen voor It Soal. Eind 1999 

liepen de beide aktes van 1942 af en verkocht de Dienst Domeinen de 

polders het Gaast en het Gele Strand aan de gemeente Nijefurd, enkele 

boeren en It Fryske Gea. 
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Afb. 3.21 Jouke Sjoerds Gerbrandy (1883-1950), dijkgraaf van 
Waterschap Westergo’s IJsselmeerdijken. Bron: Tresoar, 
Leeuwarden, 22735. 



 

Hoofdstuk 4 – Landgebruik en landschapsontwikkeling van de Workumerwaard tussen 1950 

en 2000 
 

4.1 Inleiding  
 

Aanvankelijk schonken de gemeentebestuurders weinig aandacht aan de 

drooggevallen buitendijkse gronden, omdat zij meenden dat de gronden 

van slechte kwaliteit waren. De gronden werden al voor het inpolderen 

dan ook alleen gebruikt voor het weiden van vee. Toen echter eind jaren 

veertig een onderzoek werd ingesteld bleek dat het tegengestelde het 

geval was: de grond was voor land- en tuinbouw juist zeer geschikt.261 De 

behoefte aan cultuurgrond was in de jaren veertig en vijftig groot door de 

vraag naar voedsel.  

 

Sinds het droogvallen van de Workumerwaard heeft het gebied 

verschillende functies gehad voor de mens. Zo werd het gebied eerst 

gebruikt voor het weiden van vee, voor de jacht, om te vissen, het rapen 

van eieren en als spannend speelgebied voor kinderen uit de omgeving. 

Het gebied werd goed bezocht door mensen uit de omgeving om er hun 

vrije tijd door te brengen (afb. 4.1). De Vries beschrijft het vroegere leven 

op de Makkumerwaard, wat waarschijnlijk sterk overeenkwam met dat 

van de Workumerwaard: “Oan fiskjen, fûgelflappen, bei- en krûdesykjen 

yn ‘e fjilden waerd ek dien, en dan it sleatsjeljeppen en it aaisykjen for de 

forbeane tiid. .. In tiidlang hat der op ‘e Waerd tige krûkele west troch ‘t  
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arbeidersvolk, meest froulju en jonge feintsjen, wylst de manlju 

botgrabbelen”.262  

 

In 1933 lag Workum met Stavoren en Lemmer in de race om een 

provinciale haven te worden die een verbinding zou vormen tussen 

Groningen en het IJsselmeer. Workum zou zo uit zijn geïsoleerde positie 

komen. De uitgang van de haven zou dwars door het Groene Strand 

gegraven worden.263 Het gebied zou er dan nu waarschijnlijk heel anders 

hebben bijgelegen. Workum bleek echter niet opgewassen tegen de 

andere twee kanshebbers en er werden andere plannen gemaakt. Een 

van deze plannen was de aanleg van een vliegveld, net zoals daar bij 

Makkum plannen voor waren. Burgemeester C. E. van Koetsveld meldde 

in 1934 dat het terrein voldeed aan de eisen van KLM. “We liggen hier 

wat uitmiddelpuntig, 3,5 km van het station, doch onoverkomelijk is dat 

bezwaar m.i. niet, en de wegen worden verbeterd.”264 Ook tot dit plan 

kwam het echter niet. Wel zijn plannen gemaakt van een kleinere orde, 

zoals een bad- en zweminrichting en een strandpaviljoen. Hierover later 

meer.  
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Afb. 4.1 Vertier op de buitendijkse gebieden van de Workumerwaard in de jaren ‘30 Bron: Collectie Warkums Erfskip, W. Dijkstra.  

 



75 
 

4.2 Het boerenleven tussen 1950 en 2000 

 

Zoals gezegd werd al vroeg vee geweid op de waard. Ten tijde van de 

Zuiderzee diende het als gemeenschappelijke weidegrond en vanaf de 

jaren vijftig werd dit meer georganiseerd. Dan kon men het vee laten 

inscharen, dat wil zeggen ruimte op de waard (scharen) kopen per koe of 

paard. Ook kon men vanaf ca. 1949 grasland pachten ten behoeve van het 

weiden van vee of de hooioogst.  

 

Inscharen van het vee                                                                                                                                                             

Tegen betaling van een door het gemeentebestuur vastgestelde en door 

de Grondkamer goedgekeurde prijs kon men hun vee laten inscharen.265 

De gemeente hield hierop het toezicht. Eén schar stond gelijk aan het 

gedurende drie of zes maanden laten weiden van één koe of twee 

hokkelingen (éénjarig kalf). Vanaf 1940 werden de scharren per 

advertentie in de krant aangeboden, met daarbij het bedrag per koe, 

hokkeling of schaap (afb. 4.2 & 4.3). De pachters kregen hiervoor een 

inschaarbiljet. Aan het begin van de inschaarperiode werd dan een bedrag 

betaald, de rest aan het eind (op 1 november). Zo konden veel boeren uit 

de Workum die in de stad hun boerderij hadden, het vee op de waard 

laten weiden. Hun eigen land konden ze dan maaien en het vee kon bij de 

gemeente in de weide. Wanneer de weersomstandigheden en het gewas 

het toelieten werden niet afgeweide percelen op stam verkocht en 

konden deze worden gehooid.266 De paarden die werden ingeschaard 
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kwamen uit heel Nederland. Volgens De Witte was dat omdat het goede 

zandgrond was, wat goed was voor de hoeven.267  

 

Vooral aan het melken hebben de geïnterviewden goede herinneringen 

(afb. 4.4). De Witte: “Dat was prachtig, iedereen z’n melkbusje daar op de 

kant, z’n eigen melkkan, met sjems erop,  zo zaten we daar te melken met 

elkaar. En wat praten hè, en lachen, het was er wel gezellig hoor. Ik geloof 

wel een stuk of tien, makkelijk.”268 Van Kalsbeek moest al vanaf haar 

veertiende of vijftiende jaar meehelpen met melken. “Ik vond dat wel 
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Afb. 4.3 Advertentie voor het inscharen van vee op 
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mooi, daar in de natuur de zitten en ook de gezelligheid, de ene had dit en 

de ander dat. … Eerst deden we dat allemaal met de hand, dan zaten we 

met elkaar aan het stek te melken, elk zijn eigen. Maar de koeien liepen 

allemaal door elkaar. Er waren verschillende bussen, met elk ons eigen 

nummer, 262 had ús heit. Later met de machine konden we wat meer 

koeien hebben en melken.”269 Zowel haar pake, heit, man en zoon zaten in 

de melkvervoer. Eerst met de boot (bomen), toen met paard en wagen, 

daarna kwam de trekker en tot slot de melkauto. 

 

Op de buitenwaard werden hokkelingen en paarden ingeschaard. Dat ging  

vroeger om grote aantallen: wel zo’n 600 hokkelingen en 250 paarden. 

Vroeg in het seizoen kwamen de hokkelingen en later (in juli) de paarden. 
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De schelpenbanken werden uitgerasterd om de vele broedvogels te 

beschermen, de afrastering werd in juli weer verwijderd, de paarden 

konden dan dus overal komen. Speciaal voor de paarden werd de sloot 

gegraven die evenwijdig aan de zomerkade loopt (op het zuidelijk deel). 

Dit was een nat deel en door het water kregen de paarden last van 

‘mokpoten’. De sloot moest voor afwatering zorgen.270 Ook wilde het 

gebied met regen en storm nog wel eens onder water lopen. Van 

Kalsbeek kan zich één keer nog goed herinneren. “Er zat een vislucht aan, 

dat water kwam van zee, IJsselmeer. Dat was eigenlijk het ergste wat er in 

die hele periode was, dat ze het niet wilden eten. Ze moesten toch weer in 

dat land, maar dat heeft bijna de hele zomer geduurd, voordat dat weer 

klaar was. Nou ja en dan krijg je ook geen melk. Als ze geen eten krijgen, 

dan zijn de koeien ook niet zo gezond. Een heel punt was dat.” 

 

Aantallen scharren, de opbrengsten en prijzen                                                                                                         

In tabel 4.1 zien we een globaal overzicht van de inkomsten voor de 

gemeente uit het inscharen en de verkoop van hooigewas van 1938-1949. 

Rekening moet worden gehouden met het feit dat niet alle aantallen 

precies zijn terug te vinden in de archieven en dat het dus een globaal 

overzicht is. De aantallen komen uit de exploitatieplannen van de 

Heidemij. Het is dus een vooruitzicht op dat jaar en de daadwerkelijke 

aantallen kunnen afwijken.  

 

In 1934 werden op de Workumerwaard voor het eerst scharren verhuurd. 

De gronden werden publiekelijk verhuurd in het Stadhuis van Workum. 

Dit ging om het grasgewas op de zeedijk van Workum tot het Workumer  
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 Aantekeningen T. Kunst. 

Afb. 4.4 Oude melkstallen op de Waard (2017). Foto: T. Kunst.  
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Jaartal Hele scharren  (6 
mnd) 

Halve scharren (3 
mnd) 

Paarden  Opbrengst 
hooigras 

Schapen scharren Opbrengst 

1938 68 ha (2 ½ schar = 170) = ƒ 7650,- (à ƒ 45,-) 
120 ha (1 schar = 120) = ƒ 5400,- (à ƒ 45,-) 

    

1939 80 ha (3 pinken = 240) = ƒ 7200,- (à ƒ 30,-) 
220 ha (1 pink = 220) = ƒ 6600,- (à ƒ 30,-) 

 ƒ 500,- ƒ 500,-   

1940 80 ha (4 pinken = 320) = ƒ 9600,- (à ƒ 30,-) 
220 ha (1 pink = 220) = ƒ 6600,- (à ƒ 30,-) 

 ƒ 500,-  ƒ 250,-   

1941 80 ha (4 pinken = 320) = ƒ 6400,- (à ƒ 20,-) 
220 ha (2 pinken = 440) = ƒ 8800,- (à ƒ 20,-) 

 ƒ 300,-  ƒ 250,-   

1942  80 ha (4 pinken = 320) = ƒ 6400,- (à ƒ 20,-) 
220 ha (2 pinken = 440) = ƒ 8800,- (à ƒ 20,-) 

 ƒ 300,- ƒ 250,-   

1943 700 à ƒ 25    ƒ 1000,- (100)  

1944  700   ‘een flink aantal’ ƒ 208.000,-  

1945 700 à ƒ 27,50  30 à ƒ 80,-  ƒ 1000,- (100)  

1946 700,-  50  ƒ 1000,- (100)  

1947 720 à ƒ 45,- 280 à ƒ30,- 80 à ƒ 80,- 60 ha à ƒ 
100,- 

  

1948 720 à ƒ 50,- 280 à ƒ35,- 80 à ƒ 80,- 60 ha à ƒ 
100,- 

  

1949 250 à ƒ 50,- 100 à ƒ35,- 100 à ƒ 80,- 20 ha à ƒ 
110,- 

  

Tabel 4.1 Overzicht van de inkomsten voor de gemeente Workum uit het inscharen en de verkoop van hooigewas op de Workumerwaard in de periode 
1938-1949. Bron: Exploitatieplannen Heidemij, Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 5.8. 
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Tabel 4.2 Overzicht van het aantal scharren op de Workumerwaard dat werd verkocht 

door de gemeente Workum van 1934 tot 1940. Deze aantallen zijn gebaseerd op de 

advertenties in de regionale kranten uit dezelfde jaren. 

Tabel 4.4 Prijzen van de scharren op de Jouke Sjoerdspolder van 1956 tot 1970, die 
door het Waterschap Westergo’s IJsselmeerdijken werden verkocht. Een hele 
schar was zes maanden, van mei-oktober een halve drie maanden van mei-juli. 
Bron: Leeuwarder Courant.  

 

Tabel 4.3 Overzicht van de prijzen van de scharren op de Workumerwaard van 1950 tot 1984. Niet van elk 
jaar konden deze gevonden worden. Bron: Leeuwarder Courant.  
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hek en de aanwas van het strand, “tezamen ongeveer groot 70 ha”. Het 

ging om 30 hele koescharren, 20 halve en 10 schapenscharren, vanaf mei 

dat jaar.271 De hele scharren liepen tot 1 november en de halve tot 15 juli. 

De totale pachtsom werd ƒ 1188,50. Er was veel belangstelling voor en de 

proef werd dan ook geslaagd genoemd.272 In tabel 4.2 zien we de 

aantallen scharren van 1934-1940 gevonden in advertenties. De gegevens 

van 1938-1940 komen niet overeen met de aantallen die in de verslagen 

van Heidemij worden genoemd. Een verklaring is in de onderzochte 

bronnen niet te vinden. Vanaf 1936 werd men duidelijk gewezen op de 

voorwaarden die verbonden zijn aan het inscharen. Zo had het vee een 

tbc- en een abortus-vrij verklaring nodig en moesten er schetsen van de 

hokkelingen aangeleverd worden.273 In 1938 kostten de hele koescharren, 

halve koescharren en schapenscharren respectievelijk gemiddeld ƒ 64,-, ƒ 

29,- en ƒ 16,- per stuk, wat een totaal oplevert van ƒ 6.591,-.274 In 1939 

was de opbrengst ƒ 11.769,50275 en in 1940 werd deze geraamd op ƒ 

15.700,-. Het bedrag kwam uiteindelijk een stuk lager uit, op ƒ 11.721,-.276 

De Raad kwam met het idee om van te voren een vastgestelde pachtprijs 

te bepalen, waar gegadigden zich op konden inschrijven. In tabel 4.3 

worden de tarieven van enkele jaren tussen 1950-1984 weergegeven. 

 

Het inscharen van de gronden die eigendom waren van het Waterschap, 

waaronder de Jouke Sjoerdspolder, werd ook door het Waterschap 

Westergo’s IJsselmeerdijken uitgevoerd. In tabel 4.4 staan de tarieven van 
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 Leeuwarder Courant 26-03-1934. 
272

 Hepkema’s Courant 09-04-1934. 
273

 Leeuwarder Courant 30-03-1936. 
274

 Friesch Dagblad 11-04-1938. 
275

 Friesch Dagblad 24-05-1939.  
276

 Friesch Dagblad 02-07-1940.  

1956-1970. In 1962 wordt in een vergadering van het Waterschap de 

kwestie besproken om meer percelen vast te verhuren en daar dus geen 

scharverhuring toe te passen. De financiële resultaten zouden dan iets 

gunstiger zijn, maar toch heeft scharverhuur voor het Waterschap de 

voorkeur. Dit omdat anders verschillende kleinere huurders ernstig 

gedupeerd zouden worden en het Waterschap de instandhouding van een 

goede grasmat zo beter in de hand heeft.277 

 

Problemen met inscharen                                                                                                                                          

Rond de jaren zeventig kwamen er verschillende klachten binnen van 

eigenaren over het vee dat zij lieten inscharen op de waard. De 

gezondheidstoestand van enkele paarden en pony’s zou niet goed zijn. Zo 

wilde een inschaarder uit Denekamp het geld niet betalen, omdat zijn 

paard niet goed verzorgd was. Dit was een gevolg van droes, een ziekte 

onder paarden.278 De eigenaren woonden ver van Workum en konden 

daardoor niet regelmatig even langskomen. Volgens de beheerders was 

de verzorging echter goed. In de inscharingsvoorwaarden stond 

bovendien dat eigenaren verzekerd moesten zijn.  

 

Voorts kwamen er in 1972 verontruste berichten in de krant over een 

‘drama’ waarbij paarden op de buitenwaard de nesten en jonge vogels 

van onder andere visdiefjes zouden vertrappen. Na dit voorval mochten 

de paarden in 1974 pas na het broedseizoen (eind juli) weer op en buiten 

de zomerdijk komen. Hokkelingen kwamen er nog wel, maar die werden 

door middel van schrikdraad van de broedterreinen weggehouden. 

Bovendien waren zij met een kleiner aantal en dat wilden ze nog verder 
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 Leeuwarder Courant 03-11-1962. 
278

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 3.2.  
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afbouwen.279 In 1973 is de situatie bestudeerd door het Rijksinstituut voor 

Natuurbehoud (RIN). Daaruit kwam naar voren dat het vee wel een rol 

speelt bij de aanwezige vegetatie. Overbeweiding is niet goed, maar geen 

beweiding ook niet. Bovendien wilde de gemeente de inkomsten van 

inscharing niet missen.280 Timmerman geeft aan in een ingezonden stuk, 

dat de broedvogels afhankelijk zijn van het op de waard aanwezige milieu, 

dat dit milieu sterk samenhangt met de aanwezig vegetatie en dat deze 

vegetatie afhankelijk is van het gevoerde beheer.281  En dat slaat onder 

andere op de begrazing door paarden. Volgens Timmerman zijn niet de 

paarden de oorzaak van het visdiefjesdrama, maar de onderbezette 

bewaking en de zwakke afrastering. Bovendien heeft de gemeente 

kunstmest gestrooid op de kwetsbare vegetatie.282  

 

Verpachten van land                                                                                                                                                       

Kleine veehouders uit Workum en omstreken wilden graag wat land op de 

waard pachten. Dit zouden ze dan kunnen gebruiken voor het weiden van 

hun vee en als hooiland, om zo de ontwikkeling van hun bedrijfje te 

garanderen. Voordeel voor de gemeente zou zijn dat de grond een betere 

‘verpleging’ zou krijgen, en de verantwoordelijkheid daar zou komen te 

liggen waar deze hoort, namelijk bij de pachter die er in eerste instantie 

belang bij heeft.283 In de jaren vijftig zaten nog veel boeren in de stad (afb. 

4.5), maar door de ruimtelijke veranderingen kon dit niet meer en 

moesten ze elders ruimte zoeken. Zo had voormalig veehouder Nauta een 

boerderij in de stad en moest door de Tillefonne om zijn land op de waard 
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 Leeuwarder Courant 04-06-1974. 
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 Leeuwarder Courant 04-06-1974. 
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 Leeuwarder Courant 15-07-1972.  
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 Leeuwarder Courant 15-07-1972. 
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 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 5.10. 

Afb. 4.5 De melkbussen van stadsboer Y. Huitema op ’t Súd, circa 1975.                     
Bron: Collectie Warkums Erfskip.  
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te bereiken. Dan was hij er nog niet, want hij had het achterste deel en 

moest daarvoor zo´n 600 m langs de landerijen van anderen. Hij was 

begonnen met zo’n 6 koeien op 6 ha land. De koeien moesten door de 

gang om in het bûthús te komen. “Dat is één keer voor gekomen, dat de 

koeien in de herfst op stal moesten, dan kwamen ze van het strand af, ik 

dacht nou ‘s middags tussen 12.00 en 13.00 zitten de mensen te eten. 

Toen heb ik de koeien thuis gehaald, ik op de fiets voorop, en de kinderen 

die hebben even vrij gekregen van school, die erachteraan, ze liepen 

allemaal mooi los achter mij aan, van Séburch af, door de stad, en mooi 

hier over de merk de Begine in, ze gingen mooi achter de baas aan, dat 

gebeurt nu niet meer.”284 

 

In een toelichting van B&W op het besluit van 28 februari 1948 om tot 

verpachting van een twintigtal percelen weiland over te gaan, wordt 

vermeld dat de gemeente waarschijnlijk wat minder zal verdienen aan het 

verpachten dan aan het inscharen, maar zij zullen daarbij ook het risico 

niet lopen dat er geen of te weinig vee voor inscharing wordt 

aangeboden. In 1948 heeft het klaarblijkelijk al moeite gekost om de 450 

koe- en 100 paardenscharren kwijt te raken, in 1949 verwachtte men, 

door de ‘trek naar de Noordoostpolder’ hier nog meer problemen mee.285 

Ook Nauta vermeldde dat het eerste land in ’49 werd verhuurd. Hij zat 

toen zelf in Indië. “Ik was van jongs af altijd bij de boer, en ús heit was 

smid. Toen is ús heit erachteraan geweest: ‘ús jongen komt straks terug 

uit Indië, die wil graag beginnen, kan hij ook een stukje land krijgen.’ Toen 

is dat de achterste helft geworden.”286  
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 Interview T. Nauta 25-11-2016. 
285

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 4.1. 
286

 Interview T. Nauta 25-11-2016. 

Men zag het verpachten van de 20 percelen als voordeel, omdat zo de 

kans groter was dat de overige scharren met 175 koeien en 100 paarden 

gevuld werden. De percelen, variërend van een grootte van 2.98 ha tot 

11.62 ha, zouden voor een periode van 6 jaar (1949-1954) voor ƒ 75,- per 

hectare worden verpacht (tabel 4.5). Hieraan waren uiteraard ook 

pachtvoorwaarden verbonden.287 Zo mocht er alleen eigen vee worden 

geweid, niet meer dan één paard per hectare en geen beweiding met 

schapen. In de winter moesten de materialen voor de afrastering terug 

naar de gemeentelijke opslagplaats. Onkruid moest weggehaald worden 

en mesthopen uiteengeslagen, verder moesten de percelen bemest 

worden. In totaal omvatte het gebied zo’n 153 ha welke ƒ 11.334,40 op 

moest brengen. Hierbij waren de pachters ook kosten verschuldigd voor 

de afrastering. In 1961 is de pachtprijs verhoogd naar ƒ 115,- per ha in de 

zuidwaard en ƒ 90,- per ha in de noordwaard. Hieruit blijkt ook dat de 

Grondkamer de gronden van de zuidelijke grond beter achtte dan de 

noordelijke.288 
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 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 5.10. 
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 Tresoar (Leeuwarden) Toegang 372-17 Inventaris 103 & 104.  

Tabel 4.5 Pachtprijzen (guldens per hectare) van grond op de Workumerwaard in de 
periode 1949-1970. Bron: Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 4.1. 
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Afb. 4.6 Hoog water op de Workumerwaard in 1960 Bron: Friese Koerier 5-12-1960. 

Afb. 4.9 Hoog water op de Workumerwaard in 1960 Bron: Friese Koerier 5-12-1960. 

Afb. 4.7 Hoog water bij de waarden van Makkum op 18 mei 1955 Bron: Collectie Ald Makkum.  

Afb. 4.8 Hoog water bij Makkum, jaartal onbekend Bron: Nationaal Archief Inventaris: 472054.  
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Men is begonnen met het verpachten van grond in de zuidwaard, later 

werd ook grond in de noordwaard verpacht. Het land werd in vele stukjes 

opgedeeld. Zo waren er in 1950 op het zuiderdeel 33 pachters op het 

graslandgedeelte.289 De vader van Van der Plaats was voorzitter van de 

Waardvereniging. Deze vereniging moest de belangen van de pachters 

tegenover de gemeente behartigen. Van der Plaats moest dan als jongen 

van 16 wel de nota’s bezorgen bij de leden. Dan ging hij bij iedereen langs, 

“op de fiets natuurlijk he”. Indertijd waren er 64 boeren.290 Dan zaten er 

per kavel soms wel drie pachters op. Niet alle stukken grond waren van 

even goede kwaliteit en door middel van loting werden de perceeltjes 

verdeeld. Het noorderdeel werd tot dan toe slechts beweid met 

ingeschaard vee, en voor dat ze dit konden verpachten moest de toestand 

van de bodem beter worden door deze beweiding en bemesting. In 1952 

werd overwogen om de tegen zuidwaard aanliggende percelen, na zware 

organische bemesting en inzaaiing, als proef te verpachten als weiland of 

hooiland.291 Voor de verpachting van de gronden melden zich 53 

liefhebbers.292 Vanaf 1954 werden de percelen voor 6 jaar verpacht voor ƒ 

75. Daarbovenop kwam ƒ 17 als vergoeding voor de afrastering.  

 

Bouwland                                                                                                                                                                         

Het gedeelte van het strand dat langs de dijk lag, ook wel het Groene 

Strand genoemd, bleek door de vruchtbare kleibodem al vroeg geschikt 

als bouwland. Uit armoede werd in 1944 een deel van de waard gebruikt 

om aardappels en groente te verbouwen en zo is eigenlijk per toeval de  
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 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 3.2. 
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 Interview A. van der Plaats 11-11-2016. 
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 Tresoar (Leeuwarden) Toegang 372-17 Inventaris 103 & 104.  
292

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 5.8  

Afb. 4.10 Aardappels rooien op de bouw in de Workumerwaard omstreeks de jaren ‘70 
Foto: P. van der Tol. 

Afb. 4.11 Aan het werk op de bouw in de Workumerwaard omstreeks de jaren ‘70. 
Foto: P. van der Tol. 
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goede bouwgrond ontdekt.293 Het land werd aanvankelijk door de 

Heidemij bewerkt, maar vanwege een groot financieel tekort op de 

gemeentelijke begroting besloot B&W het land in later instantie te 

verpachten: de boeren Van der Tol en Bouma pachtten daarbij elk de 

helft. Voor het ploegen en eggen van de grond waren paarden nodig,  
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 Interview A. van der Plaats 11-11-2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

maar deze dieren waren echter door de Duitsers veelal weggehaald.294 De 

eerste oogst was niet heel goed. De gebruikers waren niet gelukkig met 

de opbrengst van de aardappelen, bieten en granen die waren verbouwd. 

Zo werden de pootaardappelen voor de poot afgekeurd, omdat er teveel 

‘plak’ op zat. Hierdoor waren ze niet geschikt voor consumptie en werden 
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 Bouma 1999: 6. 

Afb. 4.12 Op de bouw, omstreeks de jaren ‘70. Foto: P. van der Tol. Afb. 4.13 De oogst van boerenkool, omstreeks de jaren ‘70. Foto: 
P. van der Tol. 
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ze afgedaan als veevoer. Ze hadden 12 gulden per baal gekost en bracht 

nu maar 2 gulden per baal op.295 

 

In 1952 werd de Workumerwaard deels verpacht aan gardeniers uit de 

omgeving van Berlikum in het noorden van Friesland. Zij verbouwden hier 

met goed gevolg consumptie aardappelen en voederbieten. Daarover in 

de volgende paragraaf meer. De rijkslandbouwconsulent stelde in 1951 

dat het gebied, doordat het iets hoger ligt dan de rest van de waard en tot 

de zavelgronden kon worden gerekend, zeker geschikt was voor 

bouwland en de opbrengsten ook bevredigend waren. Goede drainage is 

zeer belangrijk, om een grotere oppervlakte cultuurgrond te verkrijgen, 

voor een betere waterhuishouding, om gemakkelijker te bewerken land te 

krijgen en hierdoor betere gelegenheid om onkruid te bestrijden.296 Ook 

Bouma, vroeger veehouder in het gebied, beschreef de toestand van de 

waterhuishouding van het bouwland. “In de tijd dat er nog geen bemaling  

op de waard aanwezig was, waren we afhankelijk van het waterpeil van 

het IJsselmeer. Als dit te hoog was kon er geen water afgevloeid worden. 

Dit was een handicap voor het bouwland, want dat moet droog liggen.” 297 

In 1945 werden deze akkers nog niet goed gedraineerd. Het moest op 

akkers (bolliggende bedden) worden geploegd, om de afwatering te 

optimaliseren. Hierdoor lagen de akkers zeer rond. De aanwezige sloten 

waren onvoldoende van afmeting om het gebied goed te ontwateren. Het 

bouwland liep wel goed af naar de sloot van het Spui. De bovenkant van 

het land bij de weg was wel 1 m hoger dan bij het Spui. “Omdat het 

laagste deel in de winter altijd onder water stond hadden we dat als 

grasland in moeten zaaien, en niet als bouwland gebruiken,” aldus 
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 Bouma 1999: 10. 
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 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 4.8 Bekading Noordwaard. 
297

 Bouma 1999: 14. 

Bouma.298 Later is situatie verbeterd door de aanleg van drainage en 

betere bemaling. 

 

In het bouwplanboekje van Van der Plaats is vanaf 1955 tot aan 1977 

bijgehouden welke gewassen werden verbouwd. Dit boekje moest aan 

controleurs overhandigd kunnen worden. Zo werd in 1955 bonen (70 

aren), bieten (132 aren), rapen (12 aren) en aardappels (165 aren) 

verbouwd. Verder werden kool, erwten, gerst, klaver en maïs 

verbouwd.299 De inkomsten en uitgaven van 1953 tot 1987 werden 

bijgehouden in een kasboek. Veel werkzaamheden staan daarin vermeld, 

zoals het ploegen, zaaien, dorsen, mestrijden en maaien dat met de 

tractor bij anderen werden gedaan voor inkomsten. Kosten werden 

gemaakt voor bemesting, zaad, onderhoud van de tractor, het kopen van 

materialen bij de smid en timmerman en inkomsten werden gegenereerd 
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 Bouma 1999: 14. 
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 Bouwplanboekje A. van der Plaats. 

Afb. 4.14 Bericht over overstroming in de Workumerwaard in de Hepkema’s Courant 
van 21-6-1927.  
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door de verkoop van de gewassen.300 De afbeeldingen 4.10 tot en met 

4.13 geven een impressie van het werk op de bouw.  

 

Het was zwaar werk. Op de fiets of lopend moest men door weer en wind 

van Workum en omstreken naar de waard. Ook hadden ze soms last van 

het hoge water (afb. p.82). Zo werd Nauta op een zondag uit de kerk 

gehaald omdat het strand onder water liep. “Er liepen nog een stuk of vier 

paarden en allemaal elektrische stekken dus die konden daar niet vandaan 

komen. En toen zijn wij met paard en wagen het strand op gegaan, naar 

de paarden toe, maar in die tijd dat wij terug kwamen, begon die wagen 

waar we op zaten al wat te drijven. Dus we waren net op tijd terug.” 

Volgens voormalig veehouder Postma was het een ‘woest en ledig’ 

gebied. Bouma geeft aan dat hij vaak dacht aan vertrekken. “Wat doe ik 

hier, ik blijf hier niet langer, verkoop de boel en ga emigreren”.301  

 

Waar de boeren vroeger van een klein aantal koeien rond konden komen, 

kon dit op een gegeven moment niet meer en moest men investeren. 

Hierdoor haakten veel boeren af. Echter komen ook woorden als 

gemoedelijk en gezellig langs wanneer er gesproken wordt over het 

vroegere werk op de waard. “Het was wel mooi werk zo gezamenlijk. We 

hadden er iemand bij die kon fluiten en zingen als een nachtegaal, dus 

hadden we muziek bij het werk.”302 Er is veel verandert op de waard. 

Postma geeft aan dat naast de manier van werken ook het ervaren van de 

waard verandert is:  “Het is wat dood nu allemaal, er zit nu geen 

belevenissen meer in. Dat is de grootste verandering. Vroeger ging je 

erheen, dan liep er een kudde paarden, een kudde koeien, de boeren 
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 Kasboek A. van der Plaats. 
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 Bouma 1999: 18. 
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 Bouma 1999: 10. 

hadden er vee, daar ging een boer heen te maaien, dat heb je nu niet 

meer, ja er gaan nog wel boeren heen te maaien, maar lang die 

belevenissen niet. Die kinderen ook, die gingen dan ook wel mee, en het 

waren allemaal zeemokken hè, en dan zochten ze die eieren op, dat mocht 

misschien wel niet, maar dan namen ze die eieren mee en legden ze in de 

zon op de zeedijk, dan meenden ze dat ze uit zouden komen. Zulke 

dingen.”303 Desondanks bezoekt hij nog elke dag de waard, rond een uur 

of 6-7 ’s ochtends vertrekt hij naar zijn paarden.    
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 Interview D. Postma 04-11-2016. 

Afb. 4.15 Vee over de ‘barte’ omstreeks de jaren ’40. Bron: Collectie Warkums Erfskip. 
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Ontsluiting Workumerwaard   

Voor de aanleg van wegen was de waard alleen bereikbaar via de 

zogenaamde ‘barte’ (brug). Dit was een lange smalle brug over het Spui, 

waarover mensen en vee het Groene Strand konden bereiken (afb. 4.15). 

Al in het begin van de jaren dertig werd het gebied goed bezocht. In de 

Raad werd toen regelmatig gesproken over de toekomst van het gebied 

en de vraag of de bestaande ‘barte’ voldeed of dat er een nieuwe 

toegangsweg naar de waard moest komen. Men wilde het bezoek aan de 

waard aanmoedigen door in ieder geval de bestaande ‘barte’ te 

verbeteren. Deze was als eigendom van een pachter overgegaan naar de 

gemeente. Men wilde echter eerst afwachten wat de invloed van 

westerstormen op het gebied zou zijn. Ze waren namelijk bang dat 

zandverstuiving weer zou zorgen voor verzanding van it Soal, dat in 1932 

net was verbeterd. Om dit tegen te gaan werd als proef een schutting 

geplaatst, 50 m vanaf de kade van it Soal, zo’n 100 m lang en 1 m hoog. 

Ook wilde men afwachten of de belangstelling voor het strand blijvend 

was.304 

 

Tegenwoordig wordt de waard ontsloten door de Slinkewei (Slinkeweg). 

Deze weg kwam op het hoger gelegen deel (1,16 – 1,20 m +NAP) met een 

noord-zuid ligging.305 De naam refereert aan een slenk die hier vroeger 

heeft gelegen. In het begin was het slechts een zandweg, rond de jaren 

vijftig is deze verhard. Aangezien deze weg intensief werd gebruikt en ze 

vooral bij nat weer praktisch onbruikbaar werden was dit zeker nodig. De 

weg lag precies op de grens van het Groene Strand en het Gele Strand 

met aan de oostkant bouwland en aan de westkant grasland. Deze 

landerijen liepen af naar 0,25-0,35 m +NAP. Aan de zuidkant sluit de weg  
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aan op de Suderséleane, die midden jaren zeventig is verhard (afb. 4.16). 

Waar B&W de voorkeur had voor de naam Iselmardyk en de 

straatnamencommissie voor Strânwei, kreeg de gemeenteraad de 

doorslag met de naam Suderséleane.306 Voor de aanleg van de 

Suderséleane en de Kaeidyk moest de Makkumerdijk doorgraven worden. 

Waar vroeger deze dijk rechtdoor liep langs de sluis, wordt deze nu 

onderbroken. In 1947 wilde men, in verband met de aanleg van het 

industrieterrein bij de haven, de toegang daartoe verbeteren. Hiervoor 

moest de bestaande ringmuur gedeeltelijk worden weggebroken en het 

nieuwe gedeelte met een bocht worden uitgevoerd, waardoor de nodige 
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Afb. 4.16 De Suderséleane, welke midden jaren ’70 is verhard. Rechts bevindt zich de grasdrogerij en op de 
achtergrond de Sint Gertrudiskerk te Workum. Foto: P. van der Tol.  
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ruimte ontstaat om het café Zeeburg aan de havenzijde te passeren. De 

eigenlijke doorgang, die 3,50 m breed was, werd op 4,00 m gebracht. In 

de doorgang werden twee stelgroeven gespaard voor het plaatsen van 

schotbalken.307 Als het water dan al hoog kwam te staan konden de 

balken geplaatst worden om het water tegen te houden (zie afb. 3.15). 

 

Verkaveling en bebouwing 

De waard werd in regelmatige stroken verkaveld met in het zuidelijk deel 

ongeveer 100 meter afstand tussen de sloten en in het noordelijk deel 

zo’n 200 meter.308 Horst geeft aan dat de verkaveling van polder Het Gele 

Strand een ‘zeer hoge’ historisch geografische waarde heeft, vanwege de 

hoge gaafheid ervan.309 Sinds de verdeling in percelen heeft 

plaatsgevonden is daar namelijk niets meer aan veranderd. Ook Hoekstra 

geeft aan dat het land er wat betreft kavels en waterstanden nog precies 

zo bij ligt als toen het ontgonnen werd.310 De grootte van de kavels in de 

waard loopt uiteen van 7 tot 16 ha.311 Door de weinige bebouwing, met 

name in het noorden, heeft het gebied een wijds en grootschalig karakter. 

De percelen op het Groene Strand hebben een breedte van 100 m met 

een indeling in akkers van 10 m breed (toestand 1945).312  

 

In 1944 is door Bouma de eerste schuur op de waard geplaatst. Deze 

stond in het bouwland ten oosten van de Slinkewei en werd uit het 

Heidenskip overgehaald. De dakpannen, het dak zelf en de wanden 
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werden per sloep en paard en wagen naar de waard verhuisd.313 Later 

kwamen hier meer schuren en stallen bij. “Ik kan gerust zeggen, dat ik de 

eerste was, die op de Waard op een ledikant heeft geslapen. Nee, nu lieg 

ik, er was nog een persoon bij me, een onderduiker. .. Iedereen moest om 

acht uur binnen zijn, maar de onderduiker en ik waren bevoorrecht. Als het 

donker werd, of eerlijk gezegd halfdonker, gingen we even de Waard op 

om eieren, die daar in het voorjaar lagen, te rapen. We kookten ze om ze 

daarna lekker op te eten.”314 
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Afb. 4.17 De twee nieuwbouwwoningen aan de Kaeidyk zijn net gebouwd, ongeveer jaren ’60. 
Bron: Collectie Warkums Erfskip. 
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Tegenwoordig staan er vele gebouwen op het zuidelijk deel van de waard 

(afb. 4.17). Langs de Slinkewei staan verschillende woonhuizen met 

bijgebouwen en boerderijen. Voor de efficiëntie van hun bedrijfsvoering 

was het van belang dat pachters de beschikking hadden over een 

bedrijfsruimte in de waard, hetzij in de vorm van een melkstal hetzij als 

een bergplaats voor landbouwgereedschappen. In een brief van de 

Minister van Financiën aan de Minister van Verkeer en Waterstaat van juli 

1955 blijkt dat sommige pachters wilden overgaan tot de bouw van 

volledige boerderijen.315 Hiervoor zou de gemeente meer grond moeten 

aankopen van de Staat, omdat vanaf de weg gezien een diepte van 100 m 

richting westkant nodig was. De Minister van Financiën vroeg zich daarbij 

af of de ‘boerderijbouw op niet tegen hoogwater gevrijwaarde gronden in 

de hand moet worden gewerkt’.316  

 

In 1965 lagen er westelijk van de weg een vijftal woningen, 

veehouderijbedrijven, melkstallen, varkensmesterijen en een enkele 

kippenfokkerij en bergschuren.317 In het noordelijke deel van de 

Workumerwaard mocht echter niet gebouwd worden. In juni 1963 werd 

duidelijk dat de gemeente Workum haar eigen voorwaarden niet 

nakwam, want in het noordelijk deel was toen een landbouwschuur in 

aanbouw.318 Ook was inmiddels een tweetal houten landbouwschuren op 

een bakstenen fundering opgetrokken. Dit was niet de bedoeling want de 

omkading bood onvoldoende bescherming tegen overstroming. Omdat dit 

gebied de gemeente Wonseradeel betrof zou er bij deze gemeente een 

bouwvergunning moeten zijn aangevraagd. In 1965 was de situatie 
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zodanig, dat er langs de met straatklinkers verharde weg verschillende 

melkstallen lagen. Deze waren deels geheel van hout gemaakt, of hadden 

een houten bovenbouw op een gemetseld muurtje met betonvloeren. De 

vloerhoogten bedroegen 0,20-0,25 m +NAP.319 Inmiddels zijn deze stallen, 

op een vervallen schuur na (afb. 4.18), verdwenen. Langs ‘it Soal’, bij de 

sluis, werd zand opgespoten voor een industrieterrein waar de 

grasdrogerij werd geplaatst. Verder langs de Suderséleane kwamen er 

jachtwerven, woonhuizen en recreatiewoningen.  

 

 
Afb. 4.18 Oude schuur en een werktuig uit vervlogen tijd. Foto: T. Kunst.  
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Waterleiding en elektriciteit  

Toen er meer gebouwd werd op de waard ontstond ook de vraag naar 

een waterleiding en elektriciteit. Bouma vertelt dat hij water oppompte 

uit het Spui naar de stal.320 Dit was echter zo brak dat het in de emmer 

schuimde. De koeien wilden het wel drinken, de paarden meestal niet. 

Ook uit onderzoek bleek dat het water in de sloten ongeschikt was voor 

ieder gebruik, door het teveel aan zouten en verontreinigingen.321 

Daarom was het gewenst dat de drinkwaterleiding uit de stad werd 

doorgetrokken naar de waard. Dit als drinkwater voor het vee, als 

spoelwater voor het reinigen van het melkgerei en later ook voor de 

bewoners van de waard.  

 

Door de bouw van boerderijen had een permanente waterleiding de 

voorkeur boven een provisorische watervoorziening voor vee. De kosten 

van de aanleg van de waterleiding, van de grasdrogerij tot aan de 

varkenshouderij van Bootsma (2600 m), werden in 1955 geraamd op ƒ 

35.000,-.322 Het Rijk en de Provincie waren niet van plan bij te dragen aan 

de drinkwatervoorziening van deze onrendabele gebieden. De 

financiering zou dus op de gemeente aankomen. Ook de pachters 

moesten meebetalen door middel van een pachtverhoging. Hierbij werd 

een onderscheid gemaakt tussen onbehuisd (120 ha) en behuisd land (100 

ha, met boerderij of veestalling). Behuisde pachters juichten de komst van 

een waterleiding toe en hadden geen bezwaar tegen de verhoging van de 

pachtprijs. Onbehuisde pachters waren  over het algemeen tegen, omdat 

zij slootwater wel goed drinkwater vonden voor het vee en verwachten 

dat de kosten niet op zouden wegen tegen de te verwachten voordelen. 

                                                           
320

 Bouma 1999. 
321

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 5.9. 
322

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 46.11. 

De gemeente wees er echter ook op dat gebruik van goed water de 

kwaliteit van de melk bevorderde, resulterend in een hogere melkprijs. In 

1955 werd besloten om de waterleiding aan te leggen en daarmee de 

pachtprijs van het behuisde land met ƒ 6,- per ha te verhogen en het 

onbehuisde land, dat grensde aan Slinkewei, met ƒ 2,- per ha, inclusief de 

bouwgronden.323  

 

Agrarische experimenten en plannen voor een moderne proefboerderij 

op de waard                                                                                                                                         

Er waren verschillende mensen en instanties die de Workumerwaard 

zagen als mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe manieren van 

boeren of om te kijken of de grond voor meer kon worden gebruikt dan 

tot op heden werd gedaan. Zo was er iemand die een voorstel deed tot 

het stichten van een proefboerderij met nieuwe, moderne 

bedrijfstechnieken en wilde men kijken of de grond geschikt was voor 

bouwland en het telen van aardappelen. In 1943 bracht de N.A.D. 

(Nederlandse Arbeidsdienst) al vijf proefvelden aan van elk 2 ha die 

worden bezaaid met gras en klaverzaden. Deze percelen werden ingeëgd 

en ingesleept en krijgen elk een andere vorm van bemesting. In latere 

jaren werd dit stopgezet omdat er geen gras en klaverzaden en 

meststoffen beschikbaar waren.  

 

Moderne proefboerderij                                                                                                                                                  

In 1950 kwam U. de Vlas met het idee om de productiviteit van de 

weidegronden op de waard te verhogen, iets waar de overheid in die tijd 

op aan dringt. In een krantenartikel wordt de wens van de Minister van 

Landbouw om onproductief weiland te scheuren toegelicht, om daarmee 
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een grotere productie te krijgen.324 Hierbij wordt ook gerefereerd aan de 

meer dan 6000 ha buitendijkse gronden bij Zeeland. Deze gronden 

konden, doordat ze alleen bij springvloeden nog onder liepen, zonder al te 

hoge kosten en moeite droog worden gelegd. Een voorbeeld was het 

Verdronken Land van Saeftinghe. Dit gebied werd in 1285 al bedijkt, maar 

ging in 1715 bij een overstroming weer verloren. Enige delen werden 

reeds eerder weer terug gewonnen, maar nog steeds kon hier 3000 ha 

nieuwe polder worden gevormd. 1800 ha was alweer zo hoog opgeslibd 

dat men daar alweer schaapskooien op kon bouwen. Er zou zijn een dijk 

omheen kunnen worden gelegd, al vreesde België dat de waterstand van 

de Schelde te hoog kwam te liggen. De kosten schatte men op ƒ 6000 per 

ha (een miljoen in totaal), maar dit was volgens de plannenmakers best 

verantwoord, “vooral als men bedenkt dat 50.000 jonge boeren wachten 

op een bedrijf”.325  

 

Het is niet vreemd dat De Vlas hier de vergelijking trok met de 

buitendijkse gronden bij Workum. Ook deze gronden liepen alleen bij 

stormvloed nog onder water en ook voor de aanleg van de zomerdijk 

werd het gebied al gebruikt voor het weiden van vee. Niet gek dus dat hij 

kwam met een plan om de productiviteit van de weidegronden op de 

waard te verhogen. Hij wilde dit bereiken door het stichten van een 

weidebedrijf op basis van een behoorlijk aantal grondslagen. Zo stelde hij 

bijvoorbeeld voor om geen sloten en zo mogelijk geen greppels in te 

voeren maar de wateraanvoer door een waterleiding en de afvoer door 

middel van draineren te regelen en om van vroeg in het voorjaar tot laat 
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in het najaar door te gaan met bemesten, zo nodig aangevuld met 

kunstmest en humus.326 De rijkslandbouwconsulent vreesde echter dat 

het plan te duur was. De Vlas gaf toe dat het duur zou kunnen worden, 

maar dat om die reden eerst een proef van 40 ha (1 boerderij) gewenst 

was. Bovendien stelde De Vlas: “bij uitvoering zal uw waard binnen 10 

jaar een voorbeeld kunnen worden van geheel landbouwend en grasland-

gebruikend Nederland”.327  

 

Het verhogen van de productiviteit van de Nederlandse weidegronden is 

juist iets waar de Minister van Landbouw in de jaren na de oorlog op 

aandrong. Daarmee zou de gemeente Workum dus een algemeen belang 

dienen. Bovendien had een dergelijke boerderij 2 à 3 maal meer 

personeel nodig waarmee de werkgelegenheid in de gemeente dus 

vergroot zou worden. Om zijn betoog kracht bij te zetten voegde dhr. De 

Vlas een verslag toe van een bezoek aan een kleine groenboerderij in 

Dorkwerd die dezelfde methode had gehanteerd.328 Deze boer gebruikte 

alleen giermest, geen kunstmest en ook geen krachtvoer. De grond was 

gelegen op de tichelklei en rond 1940 nog weinig vruchtbaar. Nu (1950) is 

zijn land het meest vruchtbare van het dorp, dat hem eertijds nog 

uitlachte. Dit uitlachen is wat volgens De Vlas waarschijnlijk ook gebeurde 

met de gemeente Workum, toen deze met de drooglegging van de waard 

begon. “De uitkomst heeft bewezen dat het prima-goed bekeken was. Zo 

zal het ook hier gaan!”329 
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In hetzelfde jaar als dat De Vlas met zijn ideeën bij de gemeente 

aanklopte, werd er in de waard de grootste varkenshouderij van 

Nederland gebouwd (afb. 4.19). De Vlas gaf aan dat in die sector driemaal 

minder achterstand in productiviteit heerste dan het weidebedrijf. En 

aangezien ze die ook de kans hadden gegeven, zouden ze toch minstens 

ook dit plan de kans moeten geven om de achterstand in het weidebedrijf 

weg te werken. Daarbij kon het plan om in de toekomst de tonneninhoud 

plus huis- en straatvuil meer centraal te verzamelen prima samengaan 

met het plan van de proefboerderij. Dit zou in dezelfde gierput terecht 

kunnen komen, met de waterleiding om de tonnen schoon te spoelen. De 

reactie van B&W van Workum op het plan is positief maar ze zien het als 

niet economisch rendabel, oftewel te duur.330 Bovendien wenste de 

gemeente eerst nog enige jaren met de scharverhuring door te gaan. Hun 

ervaring met het zuidelijk deel, dat reeds in verschillende percelen is 

verpacht, was dat het beter is de grond eerst enige jaren als scharweide 

te verpachten. Dat leidde tot een gestage, niet al te snelle ontwikkeling, 

en, belangrijker nog: het bracht ook niet al te hoge kosten met zich 

mee.331 Vervolgens kon de verpachting in percelen plaats vinden. De Vlas 

betreurde deze reactie, vooral omdat de opbrengst van een gemiddeld 

weidebedrijf in Friesland per hectare vermoedelijk 50% hoger lag dan 

waar ook ter wereld (uitgezonderd Denemarken). Toch was de opbrengst 

in Nederland volgens de Minister van Landbouw zo’n 50% te laag.332 Bij 

een exploitatie van alleen beweiding met jongvee, zoals de gemeente dus 

voorstelde, zonder intensieve bemesting bleef de opbrengst beneden het 

gemiddelde in Friesland. De Vlas stelde bovendien dat de waard per jaar 

misschien wel met 20-30 hectare groeide, zodat de gemeente na twee 

jaar evenveel grond voor beweiding over zou houden als nu. Na een 

aantal verzoeken van De Vlas om iets te doen aan de “onherroepelijke 

nodige eis tot een hogere productie mede te werken” stopte uiteindelijk 

de correspondentie met de gemeente, zonder dat het plan tot uitvoering 

kwam.333   

 

Proefobject Workumerwaard 1952-1954                                                                                                                

In 1952 werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om percelen uit te 

geven aan gardeniers voor de verbouw van pootaardappelen. De 

aardappelmoeheid, een beruchte plantenziekte, trof in de jaren veertig en 
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Afb. 4.19 Opening van de varkensstal van Bootsma in juli 1950. Bron: Collectie Warkums 
Erfskip. 
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vijftig landbouwers in het noordoosten van Friesland. In 1950 werd de 

Wet Bestrijding Aardappelmoeheid ingesteld, wat inhield dat er een 

wisselbouw moest plaats vinden, iets waar de boeren vaak niet voldoende 

grond beschikbaar voor hadden. Daarom hadden zij nieuwe grond nodig 

om hun beroep te kunnen uitoefenen. Naast dat Friese boeren naar de 

Noordoostpolder gingen, zouden er ook boeren naar de Workumerwaard 

kunnen komen. Hiervoor is een proefveld aangelegd. 

 

Het veld lag in het noordelijk deel, aan het einde van een lange weg, die 

enkele kilometers door het nieuwe land voerde, door de bouwlanden van 

het Groene Strand. Verder op bij het proefveld liep de weg, die tot dan 

toe niet veel meer was dan een onverharde reed, langs de weilanden van 

het Gele Strand, het domein van meeuwen en botstekers uit lang 

vervlogen jaren.334 Dit proefveld was nog zeer ongunstig voor bouwland, 

omdat de grond niet cultuurrijp was en het grondwater veel te hoog 

stond. Het was dan ook belangrijk dat de grondwaterstand verlaagd werd, 

omdat aardappelen zeer gevoelig zijn voor de zouten in het water. De 

percelen moesten worden bemalen en vervolgens gescheurd. Dit was 

nodig omdat het grondwater normaal 20 tot 30 centimeter onder het 

maaiveld stond en ’s winters tot in de bouwvoor.335 Mechanische 

bemaling was hiervoor het beste, maar omdat dit kostbaar was werd 

gekozen voor een windmotor. Als de proef slaagde kon alsnog gekozen 

worden voor een mechanisch gemaal.  

 

Op het proefveld werden in 1952 zomergerst, bieten, aardappels en haver 

verbouwd en de resultaten daarvan zijn in de gegeven omstandigheden 
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redelijk goed geweest.336 Het proefveld van de 

rijkslandbouwvoorlichtingsdienst wees uit dat de waard geschikt was als 

bouwland. Hiervoor was het wel noodzakelijk dat er bedijking was, ook in 

de winter. Het Economisch Technologisch Instituut voor Friesland (ETIF), 

de rijksbouwconsulent en de gemeente Workum hielden zich hier mee 

bezig. In het artikel van de Leeuwarder Courant van 23-7-1952 werd de 

vergelijking gemaakt met andere polders, zoals de Noordoostpolder, waar 

veel grond werd uitgegeven die nog niet op peil was gebracht en ook nog 

niet cultuurrijp. Een instantie zou de boeren moeten helpen om kapitaal 

in de grond te investeren, “anders krijgt men het klassieke beeld van 

ontginningen, waarop pas de derde of vierde boer niet failliet gaat”. Er 

ging een aantal jaren overheen voor de grond goed genoeg was. “Uit een 

en ander blijkt wel, dat de Workumer Waard nog niet is, waar deze wezen 

moet en dat er zowel bij hogere instanties als op landbouwtechnisch 

terrein nog veel werk verzet moet worden eer het IJsselmeer dit gebied 

afstaat.”337  
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4.3 Overige  vormen van landgebruik 
 

Natuurgebied 

Zoals we al in hoofdstuk 2 zagen is het buitendijks gebied bij Workum een 

belangrijk natuurgebied. Het belang van dit gebied werd al vroeg ingezien. 

Zo werden al in 1926 excursies naar het gebied georganiseerd en genoot 

men van het gebied. In het Leeuwarder Nieuwsblad van 17 mei 1926 

wordt verslag gedaan van een excursie van Leidsche biologen naar het 

Workumer Wad. Hierbij werd onderzoek gedaan naar het verband tussen 

het verschil in zoutgehalte en de planten en dieren die er voorkwamen, 

aan de hand van verspreiding van wieren in de Zuiderzee. Gerefereerd 

wordt aan de woorden van Dr. Redeke: “Wanneer eenmaal de Zuiderzee 

is drooggelegd, zal het merkwaardigste brakwater gebied van Noordwest 

Europa verdwenen zijn en daarmee de woonplaats van een groot aantal 

soorten van planten en dieren, die tot dusverre alleen nog maar in de 

Zuiderzee en de daarmee in gemeenschap staande wateren gevonden 

werden en nergens anders.” Aangezien de Zuiderzee zo’n bijzonder gebied 

was werd de droogmaking dan ook gezien als een ‘reusachtig experiment 

in de vrije natuur’. Men maakte zich echter ook toen al druk om het 

voorbestaan van dit bijzondere gebied, zoals de schrijver van het artikel: 

“Alleen maak ik me wel eens ongerust, of wij, die tusschen al die weelde 

verkeeren, ons dat wel voldoende bewust zijn en het weten te 

waardeeren! Laten we ons toch steeds duidelijk voor de oogen houden, 

hoe bij deze voortgaande vernieling van het land, dit er over 50 jaar zal 

uitzien.”338 

 

 

                                                           
338

 Hepkema’s Courant 11-06-1926. 

 

In een brief van 16 augustus 1943 van de Nederlandsche Vereeniging tot 

Bescherming van Vogels (NVBV) aan de Burgemeester van Workum 

benadrukten ze de ‘byzondere ornithologische beteekenis’ van de 

waard.339 Het zou een gezocht broedgebied zijn voor tal van weidevogels 

en sternsoorten. Onder andere zouden er nestelen kieviten, tureluurs, 

grutto’s, kemphanen, strandplevieren, bontbekplevieren, kluten, kleine 

bonte strandlopers, benevens vischdiefjes, noordsche sterns en 

kokmeeuwen. Zo broedden er in 1944 op het terrein onder andere 200 

paren kemphanen en meer dan 1000 paren visdiefjes (afb. 4.20). Dat zou 

in de huidige tijd heel bijzonder zijn. Omdat er in die tijd zoveel eieren 

geraapt werden, stelden ze voor om een vogelwachter aan te stellen. 

Deze onbezoldigde (onbetaalde) gemeenteveldwachter werd Willem 

Tichelaar uit Makkum. Dankzij zijn optreden blijven veel legsels gespaard. 

                                                           
339

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 - 1.28 Bescherming vogels. 

Afb. 4.20 Lijst met broedende vogels in 1944, opgesteld door de NVBV. Niet duidelijk is of het over 
de gehele waard of alleen de binnen- of buitenwaard gaat. De weidevogels als grutto en kievit zijn 
na het in cultuur brengen van de Waard toegenomen, de kemphaan daarentegen is zo goed als 
verdwenen. Bron: Gemeentearchief Workum 1927-1984 1.28 Bescherming vogels. 
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Ook de gemeente stelde dat er niet te veel vergunningen voor het rapen 

van eieren uitgegeven moesten worden en dat er streng toezicht moest 

worden gehouden. Zo werden er onder ander veel eieren van 

kokmeeuwen geraapt, die door de plaatselijke bakker worden verwerkt in 

‘twibak’. Dit is de naam voor beschuit, dat tweemaal werd gebakken, 

anders zouden deze eieren niet te eten zijn.  

 

In 1944 deed de NVBV het verzoek aan de gemeente om een schriftelijke 

vergunning in te stellen voor diegenen die het gebied wilden betreden, dit 

omdat er teveel mensen in het gebied kwamen. Om het gebied nog beter 

te beschermen was het bovendien nodig een Vogelwacht op te richten. 

Dit gebeurde in maart 1956 en samen met de NVBV overwoog de 

Vogelwacht om van 21 april tot en met 15 juni een bewaker aan te stellen 

voor het buitendijks gebied. Dit werd Epke Smink. Naast het rapen van 

eieren en de vele mensen die het gebied betraden hadden de broedende 

vogels ook zo nu en dan last van de weersomstandigheden zoals een 

harde zuidwesterwind in combinatie met een hoge waterstand, dat vele 

broedsels deed wegspoelen. Het volgende citaat van mei 1953 van de 

NVBV beschrijft de overlast van eierrapers: “Deze dagen vernamen wij, 

dat een aantal personen in de omgeving van Workum, vooral de 

opgeschoten jeugd, op vrije middagen en des zondags strooptochten 

ondernemen naar de terreinen buiten de IJsselmeerdijk, waarbij tal van 

eieren worden meegenomen. Dit euvel vindt, naar men ons mededeelde, 

zijn oorzaak in de ongesteldheid van den heer Kelderhuis, dienst doende 

bij de Rijkspolitie.”340 

 

                                                           
340

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 – 1.28.  

Sinds eind jaren vijftig is de Workumerwaard in beheer bij It Fryske Gea. 

En sindsdien is er ook gesteggel geweest tussen hen en het 

landbouwbedrijf van de gemeente, onder andere door het verschil in 

belangen van beide groepen en het verschil in inzichten in natuurbeheer. 

Onderwerpen van discussie waren de inscharing, de hoeveelheid 

kunstmest, afrastering maar ook afwatering en het graven van sloten op 

de buitenwaard. Zo schreef Bakker, bedrijfsleider van het 

landbouwbedrijf, in 1978 in een verslag als reactie op een rapport van de 

Werkgroep Workumerwaard, dat de waard een eldorado was voor vogels 

dankzij het landbouwbedrijf en dat beweiding en fauna dus goed samen 

gingen. “Van de bedreigingen voor de vogels krijgt het agrarisch beheer de 

schuld, maar dat die vogels hier broeden is juist dankzij agrarisch beheer! 

Voordien waren er geen weidevogels.”341 In het rapport zou volgens 

Bakker inscharing (in het noordelijk deel) gelijk gesteld worden aan de 

verpachting (in het zuidelijk deel). Het gebruik van kunstmest was echter 

op de moderne bedrijven twee keer zo hoog als bij de gemeente en 

bovendien was hier veel minder rust voor de vogels. Bij inscharing werd 

ook veel later gemaaid, waardoor tweede legsels een kans kregen. Hij 

stelde dat kokmeeuwen een grotere bedreiging vormden voor jonge 

weidevogels en visdiefjes dan het agrarisch beheer. Volgens hem was het 

wenselijk dat de buitenwaard nooit het predicaat natuurgebied zonder 

landbouwbelangen zal dragen, want “dan is het unieke gebied voor de 

natuur verloren”.  

 

 

 

 

                                                           
341

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 – 166.10.  
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Sportveld en zwembad  

Al in 1935 deed voetbalvereniging Stormvogels het verzoek aan de 

gemeente om een terrein ter grootte van 3,5 pondemaat, (±160 m x 80 

m) op het strand te huren.342 Ondanks dat de ligging niet ideaal was 

vanwege de afstand tot de stad, kwam het gebied toch in zicht doordat 

de Heidemij er mee aan de slag ging. Het gebied werd geëgaliseerd en het 

zou geen of slechts weinig extra kosten met zich meebrengen. Ze hadden 

het terrein bedacht in de hoek bij de sluis, waar zich tegenwoordig de 

grasdrogerij bevindt. De gemeentelijke architect stelde dat 60 à 70 m 

westelijker beter is, omdat het dan in het geheel op een hoger terrein zou 

komen te liggen, wat betekende dat er minder grondverzet hoefde plaats 

te vinden. Het werk werd in werkverschaffing uitgevoerd, als onderdeel 

van het grotere plan tot verbetering van het Groene Strand, onder leiding 

van de Heidemij. Voor ƒ 50,- per jaar werd het terrein vanaf 1936 aan de 

vereniging verhuurd, waarbij de gemeente zich het recht voorbehield om 

het terrein door schapen te doen beweiden of het grasgewas te 

verpachten. Ook Postma weet dit nog goed: “Dan werden de keutels even 

bij elkaar gezocht en voetballen”.343   

 

In 1940 was het onzeker of de vereniging kan voortbestaan. De 

mobilisatie en oproep van dienstplichtigen trof een groot aantal leden. 

“Ten gevolge van de mobilisatie is de toestand van onze, toch al niet meer 

bloeiende vereniging, zoo geworden, dat het voortbestaan zeer gevaarlijk 

wordt.”344 Desalniettemin werd het terrein in ieder geval tot in 1947 aan 

de vereniging verhuurd, tegen een geringe vergoeding van ƒ 25,-.345  

                                                           
342

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 – 32.7 Sportterrein Groene Strand. 
343

 Interview D. Postma 04-11-2016. 
344

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 – 32.7 Sportterrein Groene Strand. 
345

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 – 32.7 Sportterrein Groene Strand. 

 

Veel mensen hebben leren zwemmen bij de ‘barte’ in het Spui (afb. 4.21), 

waar de stroming behoorlijk sterk was. Een mooi fragment dat dit 

illustreert is het verhaal van Gerrit Martens Gerritsen, dat zich omstreeks 

1900 afspeelt (zie inzet).346 Hieruit blijkt dat het een heel ander gebied 

was als tegenwoordig, de invloed van eb en vloed was nog groot en 

dieren als zeehonden, bruinvissen en bot kwamen er nog voor. Ook wordt 

hier gesproken van een eerste en derde strandje. Het gebied werd dus 

door de geulen het Spui en de Slinke (toen nog water) opgedeeld in 

verschillende strandjes. Al in 1882 was de zeebadinrichting Workum 

opgericht. Waar deze precies gelegen heeft is niet duidelijk. “De inrichting 

zal bestaan uit vier goed afgesloten, afzonderlijke Badkamertjes, waarvan 

twee eene diepte hebben van 1.30 Meter, een van 1 Meter en een van 

                                                           
346

 Warkums Erfskip In âld-Warkumer oan it wurd. Oud-Workumer oktober 1959. 

Afb. 4.21 Zwemmen bij de barte, voor 1900. Bron: Collectie Warkums Erfskip.  
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 0.60 Meter, dit laatste voor kinderen beneden 12 jaar.”347 Het bad was 

alle dagen open en voor een paar gulden had men al een abonnement. Er 

werd gewezen op de heilzame werking van het nemen van een zeebad. In 

1933 beschrijft Nieuwsblad van het Noorden Makkum, dat al badhokjes 

heeft geplaatst, als voorloper voor de rest van de Zuidwesthoek. Ze 

verwachten dat ook de “stijve ingetogen Friese dorpjes, van het keurslijf 

der gemaakte deftigheid kunnen ontdoen” en zoetwaterbadplaatsen 

konden worden. “Zal onze Friese Zuidwesthoek geen gedaantewisseling 

ondergaan en de stijve stolplooi gladstrijken, om luchtig, frank en vrij, als 

meernimfen feest te vieren.” Want, zo stelden ze, boeren en boerinnen 

passen toch ook zeker wel in een badkostuum.348   

                                                           
347

 Friso 05-07-1882, door Warkums Erfskip. 
348

 Nieuwsblad van het Noorden 10-10-1933. 

“Us swemplak wie oan de Makkumerdyk, by de barte. Jonge, jonge 

hwat koene wy ús der formeitsje. Ek al wiene der dan gjin hokjes 

hwer’t wy ús klean op bergje koene. Né, dy waerden op in protsje op 

it strân lein en dan wy, rûftdy fan de barte ôfspringe of dûke in it 

‘snikkersgat’. Djip dat it der wie, gjin groun te krijen.  Hoe’t sa’n 

djippe kûle, sa deun tsjin de dyk oan, ûntstien is, binne ik nea efter 

komme kinnen. Ja, wy jonges fan’e ‘Dyk’ brochten de measte tiid op 

it strân to siik. Binammen yn’e simmer, op woansdei- en 

sneontomiddei en yn’e fekânsje, wiene wy op it strân to finen. It 

strân en de sânplaet, der fielden wy ús thús. Mei leech tij, koe men 

wol in healûre of trije ketier rinne, oan de ‘Rêggen’ ta, hwer it djip 

wetter wie. Sa barde it ris op in kear, dat wy ús klean by de barte 

lizze lieten en yn it swembroekje nei de sânpleat dwaelden. 

Och der foel altyd wol hwat to forstriken. Itsij dat der in deade 

séhoun of in brúnfisk lei, of dat wy bottrapen of, as der oars neat 

wie, hwat séwier yn’e brân stekke. Wy hiene it ek alris belibbe dat 

der in steur swom tussen de rêggen. Dy koe der net wei komme en 

wy doarsten der ek net sa tichte by, hwant it beest sloech sa mei 

de sturt yn ’t wetter om, dat it wie saek en bliuw mar út ‘e buert. 

De jouns hawwe se him der deasketten en dy deade steur brocht 

noch aerdich hwat op. Mar goed, wy wiene dan op in kear op ‘e 

sânplaet, safier wy mar komme koene. En yn ienen hjearden wy in 

frjemd lûd ut sé wei, krekt as tongere it. Wy seagen elkoar alris oan 

en de iende sei tsjin de oare: “Hwat soe dat dochs wêze kinne?” 

Doch ien fan myn maten, it wie Andries, dy sei: “It wurdt 

springfloed jonges, wy moatte sjen sa gau as ’t kin by de barte to 

kommen.”Nou wy drave en fleane sa hurd wy koene, mar by it 

tredde strân stie ut wetter ús al oan de middel ta. Wy moasten 

troch de Slinke en dat wie it âlderslimste. Der roun in stik stream, 

wol sa slim, dat wy elkoar by de hân fêst haldde moasten om stean 

te bliuwen. En ik leau net dat wy it der libben ôfbrocht hiene, as 

greate Simke, dy’t op ‘e dyk stie, ús net sjoen hie. Hy fleach oer de 

barte it earste strân op, (hwer’t ek al frijhwat wetter stie) en doe 

troch de Slinke. Hy moast oan’t boarst ta troch it wetter wâdzje om 

by us to kommen. Mar it slagge him ús to helpen. Doe’t wy feillich 

en wol by de barte wiene, wie der fan ús klean net folle mear to 

finen, it measte wie wei spield. De iene syn himd, de oare syn broek 

wie fuort, dat wy kamen sahwat healneaken thús. Foar ús earme 

memmen in rare strop, mar haedsaek: wy wiene rêdden.” 
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In 1934 waren er plannen voor de aanleg van een badpaviljoen en daarbij 

een brug om de waard te bereiken. Niet iedereen zag dat zitten. Zo sprak 

dhr. De Leeuw in de Raad van een illusie van Workum als badplaats, het 

zou volgens hem eerder een grote speelplaats voor de jeugd blijven.349 

Bovendien was men van rooms-katholieke zijde bang voor onzedelijkheid 

op het strand en van A.R.P.-zijde ducht men gevaar voor Zondagsrust en 

Zondagsontheiliging. Ook waren er financiële bezwaren.350 In 1939 werd 

door dhr. Boersma in de raad gevraagd of B&W de oprichting van een 

zwembad op het strand zou kunnen bevorderen. B&W achten dit niet 

gemakkelijk, maar waren toegewijd. Op 19 juli 1958 werd door 

burgemeester Russchen een zwembad genaamd ‘Lyts Begjin’ geopend 

(afb. 4.22-4.23). Dit zwembad lag verderop op de waard, aan het einde 

van It Soal. Het bestuur van het Plaastelijk Belang had zich hier sterk voor 

gemaakt. Zoals de naam als zegt vormde het zwembad het begin van de 

ontwikkeling tot een belangrijk recreatieterrein.  

 

Recreatie en jachthavens                                                                                                                                                  

Het zwembad ‘Lyts Begjin’ ontwikkelde zich tot Camping IJsselmeer en 

begin jaren zestig tot Camping ‘It Soal’ (afb. 4.24-4.26). In 1964 bestond 

het uit elf huisjes, achttien badhokjes en twee bassins voor de kleineren. 

Tegenwoordig liggen er grote bungalowparken met jachthavens. In 1994 

kwam hier camping Sudersé bij.      

  

                                                           
349

 Hepkema’s Courant 29-06-1932. 
350

 Hepkema’s Courant 04-04-1934. 

Afb. 4.22 Arbeiders zijn druk bezig met de aanleg van het strandje op de 
Workumerwaard. Op de achtergrond het houten gebouwtje met kleedhokjes en 
consumptietent. Bron: Leeuwarder Courant 12-7-1958. 
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Afb. 4.23a & 4.23b ‘Lyts Begjin’, begin jaren ’60. Bron: Collectie Warkums Erfskip. 

Afb. 4.24 De groei van de camping. Bron: Workuminbeeld.nl. 
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Leeuwarder Courant 25-7-1964: “Vergeleken met Makkum is de 

Workumer Waard nog bescheiden van opzet, al zit ook daar de 

groei er in. Het is plaatselijk belang dat op 12 ha IJsselmeerkust op 

de hoek van het ‘Soal’, aan het einde van de Slinke (ter plaatse: de 

Soldategracht) de recreatie dient met een camping, voorlopig elf 

(particuliere) zomerhuisjes, een zwembad met 18 badhokjes en 

twee bassins voor de kleinen en met het plan de komende winter 

een belangrijke uitbreiding te verwezenlijken op het achter de 

camping gelegen terrein, welke uitbreiding op den duur de bouw 

van 40-50 zomerhuisjes moet mogelijk maken. Ook hier gaat de 

slagboom voor een kwartje per persoon open , terwijl meer dan 

3000 personen een abonnementskaart kunnen laten zien 

(abonné’s van de waard wonen zelfs in Leeuwarden!). Op de 

topdagen (altijd dagen met mooi weer) zijn er tussen de 5000 en 

6000 gasten (dagjesmensen) bijeen, vertelde ons de heer P. 

Bontekoe, de bedrijfsleider van dit recreatieoord, dat van 1 mei 

tot 15 september open is. Onze camping, zo lichtte hij toe, is 

bedoeld als familiecamping en lawaaischoppende knapen op 

brommers kunnen daarom om ons thuis blijven. Trouwens, op de 

camping wordt radio- en grammofoongerucht zoveel mogelijk 

bestreden. Want al komen de meeste bezoekers voor de zee en de 

gezelligheid, wie rust zoekt, kan er toch ook terecht, al was het 

maar op de minder drukke dagen.” 

Afb. 4.25 Recreatie op de waard begin jaren ’60. Bron: Collectie Warkums Erfskip. 

Afb. 4.26  Zicht op de camping vanaf de zeedijk langs ‘it Soal’, 1968. Bron: Collectie Warkums Erfskip.  
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Jacht                                                                                                                                                                                   

De waard werd, en wordt nog steeds maar dan op veel kleinere schaal, 

gebruikt voor de jacht op met name hazen en vogels. Het terrein dat 

hiervoor werd gebruikt lag niet veel hoger dan de waterstand in 

IJsselmeer, was zeer drassig en dus weinig geschikt om in cultuur gebracht 

te worden. Het verpachten van het jachtterrein langs het IJsselmeer was 

een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente, bovendien bracht het 

in de jaren vijftig zo’n ƒ 100,- per jaar op aan vergunningen.351 Ook werden 

er zogenaamde kisten gebruikt, waar de jagers zich op de kale vlakte in 

ondiep water konden verschuilen. Deze vorm van jacht met een geweer, 

hond en lokvogels op waterwild werd veel langs de Zuiderzeekust 

uitgeoefend (afb. 4.27-4.29). Tot 1994, toen werd het verboden.352  

                                                           
351

 Tresoar, Leeuwarden Toegang 372-17 Inventaris 103 & 104. 
352

 Leeuwarder Courant 28-01-1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visser was de laatste jager die deze vorm van jacht uitvoerde. Hij vertelde 

dat zijn grootvader hier al kwam jagen, over de ‘barte’. “Als ze hier 

vroeger een dag jaagden hadden ze 100 hazen. Dan was ik ook altijd 

mee.”353 Per 6 jaar werd de hazenjacht aan jagers verpacht. In 1969 

gebeurde dit voor een bedrag van ƒ 2000,- per seizoen (15 oktober-31 

december), 1/8 hiervan werd overgemaakt aan het Waterschap.354  

 

In een verslag van de bewaking van de Workumer buitenwaard van 1973 

gaven de bewakers aan dat ze hun bedenkingen hebben over de jacht, 

                                                           
353

 Interview G. Visser 25-11-2016. 
354

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 3.2 Verslagen Landbouwbedrijf. 

Afb. 4.28 Jacht op de waarden. Bron: Collectie Ald Makkum. 

Afb. 4.27 Jacht op de waarden. Bron: Collectie Ald Makkum. 
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maar dat  de geldelijke belangen een te grote rol spelen.355 Zij wezen op 

het belang van uitkoping van de jacht, iets wat rond 1990 door It Fryske 

Gea gebeurde. Op kleine schaal vind er nog jacht plaats op hazen, ganzen 

en eenden. Eenden zijn er volgens Visser al bijna niet meer. Volgens Visser 

en Hoekstra speelt de jacht een belangrijke rol bij het predatiebestrijden 

en dus bij het voortbestaan van de weidevogels op de waard, zoals er 

vroeger muddevangers waren die de hermelijn en wezels klein hielden. 

Visser: “Ja het is misschien moeilijk te verteren voor die natuurlui, maar 

alles wordt opgevreten. Eerst al die vossen, nu komen de marters, daar 

zitten we ook onder. We houden niks over. Tegenwoordig is het 

bestrijding, het is niet meer jacht. Het is nu voorkomen van schade.”356 

                                                           
355

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 166.10 Natuurreservaat 
Workumerwaard 1972-1985. 
356

 Interview G. Visser 25-11-2016. 

Hoekstra: “we hadden hier een stuk of vier jagers vroeger in het dorp 

(Gaast). En zo had je overal wel een paar jagers zitten. En die hielden dat 

wel op peil, ze zeggen wel ze willen alles dood maken, nee dat is niet zo. 

Ze hielden het op peil.”357 

 

Wilsterflappen                                                                                                                                                        

Wilster is de Friese naam voor een goudplevier. Nu gebeurt het vangen 

van deze vogels alleen nog voor de wetenschap, om ze te ringen, maar 

vroeger ook voor verkoop. Men heeft hiervoor een bepaalde techniek en 

handigheid nodig, evenals materiaal als slagnetten, lokvogels en 

wilsterfluitjes. Gevangen vogels werden naar poelier Tjeerde in Workum 

gebracht, waar ze zo’n 40 à 50 cent per stuk opleverden.358 Visser, die al 

sinds vroeger wilsterflapt op de waard, heeft de stand van de weidevogels 

achteruit zien gaan: “Nou als je dan ziet wat er vroeger was hier en nu. Die 

ljippen stand is ook wel voor de helft minder geworden.”359  

 

Gemeentelijke vuilstort, gierput en volkstuintjes                                                                                                               

Rond 1955 worden een landbouwloods en gierput (afb. 4.30) gebouwd 

vlakbij de jiskepole (vuilstort).360 De door de reinigingsdienst opgehaalde 

fecaliën (tonnetjes) werden in deze gierput geleegd en de mest kon weer 

op het land worden gebruikt. De compost werd gebruikt voor het Groene 

Strand, voor de meest zandige delen. In 1935 was hier al sprake van, maar 

het lijkt Heidemij dan nog niet geschikt door het regelmatig onderlopen 
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 Interview J. Hoekstra 07-01-2017. 
358

 Gielstra 1997. 
359

 Interview G. Visser 25-11-2016. 
360

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 4.8 Bekading noordelijk deel 
Waard. 

Afb. 4.29 Een kistjager op de Makkumer Zuidwaard. Hij is bezig met het uitzetten van de 
lokvogels, die rechts bij elkaar gebonden staan. Bron: Collectie Ald Makkum.  
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van de gronden door opwaaiing.361 Verder werd de waard door de 

gemeente gebruikt om volkstuintjes te plaatsen.  

 

Een industriële grasdrogerij                                                                                                                                                      

In 1947 werd de grasdrogerij (afb. 4.31 & 4.32) door een aantal 

veehouders opgericht. Deze kwam vlak bij de sluis, op een met zand 

opgehoogde vlakte te staan. Van der Plaats vertelt dat voordat deze 

vlakte werd opgespoten daar de geul het Spui lag. Op het eerste eind, tot 

de ‘barte’ toe, lag dan de vissersvloot. Daar lagen de ansjovissers met hun 

bootjes, wel zo’n 80 à 90 kleine bootjes die op ansjovis visten.362 

                                                           
361

 Gemeentearchief Workum 1927-1983 LAN 5.8. 
362

 Interview A. van der Plaats 11-11-2016. 

  

Afb. 4.30 De voormalige gierput met daarachter de landbouwloods, deze is thans in 
gebruik bij It Fryske Gea. Foto: T. Kunst. 

Afb. 4.32 Grasdrogerij Workum. Ansicht van P. van der Tol. 

Afb. 4.31 In 1987 wordt de nieuwe grasdrogerij geopend. Op deze luchtfoto zijn 
zowel de oude (rechts) als de nieuwe fabriek (links) te zien. Bron: Collectie 
Warkums Erfskip. 
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4.4 Het beheer van de Workumerwaard 
 

Gemeentelijk Landbouwbedrijf (1951-2000)  

In de jaren vijftig gingen gemeenten gronden zelf exploiteren. Dit waren 

landbouwgronden die een andere bestemming kregen en in de periode 

tussen aankoop en planrealisering in gebruik bleven bij de oude eigenaar 

of een andere agrariër. Om rentelasten te compenseren gingen ze het zelf 

exploiteren. Verpachten brengt daarvoor te weinig op en bovendien loop 

je het gevaar dat de grond niet vrij is op het moment dat de je daar 

andere plannen wilt realiseren. In 1983 waren er negen gemeentelijke 

landbouwbedrijven in Friesland, voornamelijk grasland.363 In het 

algemeen zitten deze gemeentelijke bedrijven in Nederland voornamelijk 

in de akkerbouw en tuinbouw, sporadisch in de veehouderij (8 in 

Nederland in 1983). Deze veehouderijbedrijven zijn qua productieomvang 

zeer klein, maar beslaan soms een flinke oppervlakte.364  

 

In een brief van 22 oktober 1962 van Staatssecretaris Algemene Zaken 

Schmelzer aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt vermeld dat 

meer dan 90 gemeenten op enigerlei wijze gronden exploiteren, 20 

dienen uitsluitend voor eigen gebruik, dus 70 voor het Landbouwschap 

relevante ondernemingen.365 Uit de brief blijkt dat de meest 

voorkomende vormen van exploitatie tuinbouw, akkerbouw en grasland 

(al dan niet ten behoeve van inscharing) zijn. Een dertiental exploitaties 

heeft als doel de tewerkstelling van minder valide arbeidskrachten 

(sociale exploitatie) en in veertien gevallen gaat het om terreinen die 
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bestemd zijn voor woningbouw en dergelijke en in afwachting zijn op de 

uiteindelijke bestemming (tijdelijke exploitatie).366 Deze sociale en 

tijdelijke exploitaties werden tot dan toe uitgezonderd van het 

Landbouwschap, maar de Staatssecretaris wil in 1962 voorstellen dit te 

veranderen. Bij een sociale exploitatie zouden alleen maar onrendabele 

gewassen gekweekt worden en die vormden dus geen concurrentie voor 

particuliere bedrijven. Maar ondernemen betekent niet perse het beogen 

van winst en ‘tijdelijk’ is een rekbaar begrip.367 

 

Per 1 januari 1951 werd in Workum het Gemeentelijk Landbouwbedrijf 

opgericht. De voornaamste reden voor het instellen van dit bedrijf was 

het opstellen van een goede administratie van de exploitatie van de 

waardgronden.368 Op deze manier zou gemakkelijk na kunnen worden 

gegaan welk financieel resultaat de exploitatie opleverde. Zo stelde de 

gemeenteraad meer dan eens vragen over exploitatiekosten van bepaalde 

percelen landbouwgrond en de daartegenover staande 

bouwopbrengst.369 Door een goede boekhouding zou hierop makkelijker 

een antwoord te geven zijn. Het bedrijf had een bedrijfsleider en een 

aantal vaste medewerkers en werd beheerd door B&W. Kobus Boersma 

was bedrijfsleider en in 1973 ging dit over naar Jeep Bakker. Rond 1980 

waren er drie werknemers bij het bedrijf.370 Taken die gedaan moesten 

worden waren het inscharen van vee, het (ver)plaatsen van de 

afrastering, de verkoop van grasgewas, onderhoud van wegen en dus ook 

de boekhouding. Opbrengsten kwamen uit pachten en de inscharing. Ook 
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had het bedrijf inkomsten uit de jacht. Sinds 1952 heeft het bedrijf 

regelmatig een overschot, wat nodig is want het landbouwbedrijf is 

kwetsbaar en conjunctuur gevoelig. Het Gemeentelijk Landbouwbedrijf 

heeft tot 2000 bestaan.   

 

It Fryske Gea (1958-heden) 

Sinds 1958 is It Fryske Gea (afb. 4.33) in beeld voor het beheer van de 

buitenwaard en een deel van de binnenwaard (noordelijk deel). Waar in 

het begin de gemeente de beweiding en het bemesten van de zomerdijk 

deed, doet It Fryske Gea dat nu. Het plaatsen van afrastering, onderhoud, 

het zoeken van pachters, het houden van toezicht, samenwerken met 

onderzoekers en excursies zijn taken van It Fryske Gea op de waard. Delen 

van de binnenwaard worden door It Fryske Gea verpacht. Zij ontvangen 

hiervoor subsidie voor de instandhouding van de natuurwaarden en 

biodiversiteit. Hier wordt extensief vee geweid zodat er niet te veel 

vertrapt wordt. Verder werken ze samen met de boeren die aan agrarisch 

natuurbeheer doen zodat de omvang van de gebieden versterkt wordt en 

het een beter rendement oplevert.  

 

Aangezien It Fryske Gea aangeeft cultuurhistorie beter te willen inbedden 

in het beheer van hun natuurgebieden, is in de kaart op pagina 106 een 

kaart weergegeven met cultuurhistorische elementen op en rond de 

Workumerwaard. Zo wordt het in 1988 aangewezen beschermd 

stadsgezicht van Workum weergegeven, daarnaast ook de oude zeedijken 

en het Tillefonnepad. It Tointsje is een oud baken uit begin 18e eeuw voor 

het scheepvaartverkeer. Een oude grenssteen uit de 18e eeuw die dienst 

deed als scheiding tussen de grietenij Wonseradeel en Workum en een 

tolhuis van ca. 1895 vormen eveneens belangrijke cultuurhistorische 

elementen. Elementen die we eerder in het verhaal zijn tegengekomen 

zijn de Soldatengracht en de Zomerkade, de Bijenkamp en de plekken 

waar men in de jaren zeventig nog zat te melken. Ook de Soldatengracht, 

de Zomerkade en bebouwing zoals de werkschuur van het 

Landbouwbedrijf en later It Fryske Gea mogen niet ontbreken. 

                                                                                                                                                                         

 

  

Afb. 4.33 Toegang zomerkade Workumerwaard – It Fryske Gea. Foto: T. Kunst. 
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4.5 Ontwikkelingen nu en in de toekomst 

 

Voor de toekomst zijn vraagstukken als klimaatverandering, met 

eventuele stijging van de zeespiegel, en extremere weersvoorspellingen 

met veel neerslag of juist droogte, van grote invloed op de plannen voor 

het IJsselmeer en ook specifiek voor de waarden  langs de Zuidwestkust 

van Friesland. Dit zijn waardevolle maar ook kwetsbare gebieden. Het 

IJsselmeer is belangrijk als zoetwaterbron en als buffer bij hoog water. 

Verder is het een belangrijk recreatiegebied en heeft het hoge 

natuurwaarden. Tegenwoordig zijn programma’s in ontwikkeling gericht 

op de klimaatverandering, waar ook het IJsselmeer deel van uitmaakt. 

Rondom de Nieuwe Afsluitdijk spelen plannen als een vispassage, een 

bezoekerscentrum en ideeën voor duurzame energie als blue energy of 

windenergie. Friesland zou daarbij meer bezoekers over de dijk haar kant 

op kunnen trekken. Ook probeert It Fryske Gea de omstandigheden te 

optimaliseren om de biodiversiteit te versterken (afb. 4.34). Door het 

gebied weer wat te vernatten en als het ware terug te brengen naar een 

eerder stadium, trekt het pionierssoorten aan als de kluut, visdief en 

bontbekplevier en geeft het de mogelijkheid voor jonge vogels om op te 

groeien.  

 

Door het wegvallen van de getijdendynamiek na 1932 en de instelling van 

een vast waterpeil vond er geen sedimentaanvoer en aanslibbing meer 

plaats op de waarden. De wind werd de belangrijkste factor van 

verplaatsing van water en sediment, onder andere door opwaaiing. 

Volgens Menke & Lenselink is het opvallend dat op de Workumerwaard al 

sinds 1945 erosie optreedt. Ze wijten dit aan de verandering in 

landgebruik van riet naar grasland.371 Als er niets gebeurt brokkelt de 

waard dus langzaam af. Daarbij adviseerde de Deltacommissie in 2008 om 

het waterpeil van het IJsselmeer te verhogen om spuien op de 

Waddenzee mogelijk te maken.372 Dit gaat echter niet zonder 

consequenties en goed onderzoek is daarbij nodig.  
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Afb. 4.34 Natuurontwikkeling op de Waard. Door middel van vernatting probeert It Fryske Gea 
weer meer dynamiek in het gebied te krijgen. Bovendien is op deze foto goed te zien dat de 
Waard niet veel meer is dan een zandplaat. Foto: T. Kunst. 
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Building with nature: de zandmotor                                                                                                                                  

Van 2011-2012 zijn er pilots uitgevoerd van het programma Building with 

Nature, waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. Dit als 

alternatief voor het blijven verhogen van de dijken. De experimenten 

werden uitgevoerd bij Workum, Hindeloopen en Oudemirdum en 

bestonden uit zandsuppletie en rietmoerassen.373 Het idee is dat het riet 

het bezinken van zand stimuleert en erosie tegengaat. Op deze manier 

wordt onderzocht of de gebieden mee kunnen groeien met peilverhoging 

en of zo de buitendijkse kwaliteiten behouden kunnen blijven.374 De 

verhoging is nodig om de grotere vraag naar zoetwater aan te kunnen, 

maar tien centimeter peilstijging betekent dat ruim honderd ha land 

onder water komt te staan.375 Maatregelen zijn dus hard nodig om de 

buitendijkse gebieden te beschermen.    

 

Het idee van de zandmotor is dat de kust verdedigt wordt en de natuur- 

en recreatiewaarden vergroot. Het gemiddelde winterpeil van het 

IJsselmeer zal niet verhoogd worden. In de zomer mag het peil wel meer 

gaan schommelen. Uit onderzoek van Strootman et al. blijkt dat al bij een 

kleine peilverhoging problemen ontstaan voor recreatiegebieden langs de 

kust en voor natuurwaarden in de buitendijkse gebieden.376 De Zachte 

Zandmotor houdt in dat zand op de waterbodem wordt verplaatst om 

erosie van de kust tegen te gaan en is gericht op de ecologische kwaliteit 

en veiligheid. Stromingsgedrag van water en zand en de invloed van wind 

zijn hierbij leidend. Vooroevers en rietlanden helpen hier ook bij. Twee 

proeflocaties voor de zandsuppleties zijn de Workumerwaard en 
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Oudemirdum. In 2011 is de zandmotor bij Workum opgeleverd. Deze 

loopt op zo’n 600 m afstand parallel aan de kust, is zo’n 600 m lang en 

100 m breed.377 Ten noorden bevindt zich een palenrij met wilgentakken 

om het zand op te vangen. “Er wordt onderzocht of een zandmotor kan 

leiden tot een duurzamere, goedkopere en ecologisch robuustere 

kustbescherming, waarbij men uitgaat van de inzet van natuurlijke 

processen bij de verdediging van de kust in relatie tot toekomstige 

peilstijging en peilfluctuaties.”378 Uit de pilots bleek dat er geen 

kustversterking optrad door de zandmotor, omdat het zand zich te snel 

verspreidde naar gebieden elders. Wel trad de vooroever op als 

golfbreker voor de kust. Gebleken is dat de maatregelen met zand aan de 

westkust weinig potentie hebben doordat deze versneden is door 

vaargeulen.379
  

 

Al in 1992 werd voor de kust van de Workumerwaard een zandplaat van 2 

km lang en 150 m breed gesuppleerd. Deze plaat was bedoeld als habitat 

voor vogels, bescherming van de kust tegen erosie en het transport van 

zand naar de kust. Dit gebeurde echter nauwelijks: het zand verplaatste 

zich eerder richting het noorden naar de diepere delen van het 

IJsselmeer. De plaat overspoelde en kwam onder water.380 Ook bij ‘it Soal’ 

zijn tussen 1995 en 1997 twee eilandjes aangelegd met als doel 

natuurontwikkeling.381  
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Lagune bij Makkum                                                                                                                                                         

Wat betreft ontwikkelingen en plannen voor het gebied kan hier ook het 

plan van Platform Kosta, om voor de kust van Makkum een lagune aan te 

leggen, genoemd worden (afb. 4.35). Dit plan is begin 2016 gepresenteerd 

als een initiatief van Plaatselijk Belang Makkum en verschillende 

ondernemers om de leefbaarheid, de economie en natuurwaarden in het 

gebied te versterken, niet alleen voor Makkum maar voor de hele 

zuidwestkust van Friesland. Het plan is om drie eilandjes aan te leggen, 

onder andere voor recreatie en natuur. Deze zouden de golfslag op de 

kust, en daarmee de erosie, kunnen breken. Het is duidelijk dat het een 

dynamisch gebied is waar maatregelen genomen moeten worden om de 

veranderingen in de grotere context van IJsselmeer en Afsluitdijk bij te 

kunnen houden. De buitendijkse gebieden zijn op verschillende vlakken 

erg waardevol en hun voortbestaan is daarom van groot belang.   

 

4.6 Conclusie 
 

Uit voorgaande is gebleken dat de Workumerwaard sinds het droogvallen 

een divers aantal functies gehad voor de mensen uit de buurt. Was het 

gebied eerst voornamelijk een last voor het scheepvaartverkeer door de 

verzanding van It Soal, later bleek de grond geschikt voor landbouw en 

het weiden van vee. Dit was in een tijd van schaarste in landbouwgrond 

erg waardevol. Ook werd het gebied gebruikt om te experimenteren met 

verschillende manieren van landbouw. Waar de functies vroeger meer 

door elkaar liepen zijn deze nu meer gescheiden. Natuur, recreatie, 

landbouw en veeteelt hebben elk hun eigen plek ingenomen. Dit heeft 

ook te maken met de botsende belangen die steeds duidelijker werden, 

voornamelijk tussen natuur en landbouw en het beheer van It Fryske Gea 

en dat van het Landbouwbedrijf. Recreatie en natuur hebben naast 

landbouw en veehouderij een steeds grotere plek ingenomen. In de 

huidige ontwikkelingen omtrent de Afsluitdijk, de stijging van het 

IJsselmeerpeil, de klimaatverandering en de plannen om de recreatie een 

boost te geven zullen deze belangen steeds weer opnieuw moeten 

worden afgewogen.   

  

Afb. 4.35 Plan van Platform Kosta om drie eilandjes bij de Makkumerwaarden en de Kooiwaard 
aan te leggen. Bron: Omrop Fryslân. 
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Hoofdstuk 5 – Conclusies en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk komen we tot een conclusie als antwoord op de 

onderzoeksvragen, afkomstig uit de data besproken in de vorige 

hoofdstukken. Ook zal er een reflectie worden gegeven op dit onderzoek 

en aanbevelingen wat betreft verder onderzoek.  

 

5.1 Conclusies 
 

Aan de hand van de antwoorden op de verschillende onderzoeksvragen 

zal een antwoord worden geformuleerd op de volgende probleemstelling: 

welke factoren en actoren hebben een rol gespeeld bij de landaanwinning 

in de twintigste eeuw en hoe verklaart dit het ontstaan van de 

Workumerwaard zoals we die vandaag de dag kennen? 

Wat betreft het eerste onderzoeksthema, het natuurlijke ontstaan en de 

opbouw van de Workumerwaard, spelen de ijstijden, de veengebieden en 

het ontstaan van de Zuiderzee een belangrijke rol. Ook de invloed van de 

rivieren, met name de IJssel, op de verspreiding en sedimentatie van zand 

was essentieel voor het ontstaan van geulen en zandbanken. De aanleg 

van de Afsluitdijk in 1932 zorgde ervoor dat de waarden langs de Friese 

IJsselmeerkust permanent droog kwamen te liggen. De Workumerwaard 

is voornamelijk een zandplaat (het Gele Strand), alleen het Groene Strand 

heeft een kleiige bodem waardoor dat deel geschikt is voor akkerbouw. 

Overige buitendijkse gebieden langs de Friese IJsselmeerkust zijn de 

Makkumerwaarden, de Kooiwaard, en de Stoenkherne.  

 

Het ontstaan van het plan om de waard in cultuur te brengen komt 

voornamelijk voort uit de grote werkloosheid in de jaren dertig. 

Bovendien was de vraag naar landbouwgrond groot. De in cultuur name 

van de Workumerwaard vond hoofdzakelijk plaats tussen 1934 en 1950. 

Dit is in verschillende fasen gebeurd. Van 1934-1940 hield men zich bezig 

met de omkading en het in cultuur brengen van het zuidelijk deel. Vanaf 

1947 gebeurde dit ook in het noordelijk deel van de waard. Andere 

activiteiten waren het egaliseren en aanleggen van greppels en sloten. 

Het is niet van alle activiteiten exact duidelijk wanneer ze gebeurden, 

doordat in de archieven soms verschillende jaartallen staan vermeld. Zo 

blijven gaten in het verhaal van de waard bestaan over wat of wanneer er 

precies iets is gebeurd, zoals wanneer de zomerkade nu exact is 

aangelegd en hoe het inscharen naast het verpachten precies in zijn werk 

ging. Opvallend is dat het gebied wat waterhuishouding en verkaveling 

betreft er tegenwoordig nog ‘precies’ zo bij ligt als toen het is ontgonnen. 

Dit zijn enkele cultuurhistorisch waardevolle aspecten.  

Verschillende actoren die hierbij betrokken waren zijn de Heidemij, de 

Dienst Domeinen (de Staat), de Gemeente, het Waterschap Wonseradeels 

Zuiderzeedijken, later Westergo’s IJsselmeerdijken, de Dienst Uitvoering 

Werken (DUW) en de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD). Opvallend is dat 

met name de inzet van werklozen een grote stimulans was voor de start 

van de ontwikkelingen op de waard. Doordat verschillende actoren 

betrokken waren, die allemaal hun eigen belang hadden, ging het werk 

niet altijd even makkelijk en duurden ontwikkelingen daardoor soms erg 

lang. 

Als beginpunt voor het onderzoek is een akte uit 1926 genomen. Dit was 

een overeenkomst over de grensregeling tussen de Staat en de Gemeente 

Workum. Over de eigendomssituatie kan gezegd worden dat het gebied 
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lange tijd eigendom was van de Staat (Domeinen) en in gedeelten is over 

gegaan naar de gemeente, die het gebied eerst pachtte. Het Groene 

Strand was als eerst in handen van de gemeente. De gemeente 

Wonseradeel pachtte het noordelijk deel van de Domeinen. Eind 1999 

werden zowel de gemeente, It Fryske Gea en het Waterschap eigenaar 

van het gebied. Doordat tekeningen in de akten soms ontbreken is vaak 

niet precies duidelijk wanneer welke delen overgaan naar een andere 

eigenaar. Ook worden pachter en eigenaar nogal eens door elkaar 

gehaald.  

Wat betreft het landgebruik dat wordt beschreven in hoofdstuk 4 kunnen 

we concluderen dat het gebied al sinds vroeg door de mens voor 

verschillende doeleinden werd gebruikt. Het werd in het begin dan wel 

gezien als onland door de verzanding van It Soal en het verstuiven van de 

vruchtbare kleigronden, maar het is van grote waarde gebleken voor het 

weiden van vee, het verpachten van grasland, voor de jacht en voor de 

recreatie. Duidelijk is dat de recreatie steeds meer aan belang heeft 

gewonnen ten opzichte van het boerenleven. Ook de natuurwaarde van 

het gebied werd al vroeg ingezien en dat was niet voor niks, aangezien de 

buitenwaard nu een Natura2000 gebied is. Het beheer werd van begin 

jaren ‘50 tot 2000 uitgevoerd door het Gemeentelijk Landbouwbedrijf en 

vanaf eind jaren ’50 ook door It Fryske Gea. Zij hadden elk hun eigen visie 

waardoor dat niet altijd even gemakkelijk ging. 

Tot slot zullen nog kort de verschillen en overeenkomsten met het model 

van Haagsma besproken worden. De initiatiefnemers van de 

landaanwinningen in de 16e-17e eeuw waren veelal van adel en/of hadden 

hoge bestuurlijke posities.382 Waar voor het Workumer Nieuwland de 
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burgemeester van Enkhuizen initieel de initiatiefnemer was voor 

inpoldering van het Workumer Nieuwland,383 geldt voor de 

Workumerwaard dat dit voornamelijk de gemeente Workum is. Voor 

beide partijen staat het financieel motief voorop, al was dit in de 16e 

eeuw misschien meer direct in de zin van beleggingen en in de 20e eeuw 

meer indirect zoals de opbrengsten van bouwland en weiland, wat vaak 

wel een aantal jaren duurde voor het rendeerde. Het ontbreken van 

regionale waterschappen vormde een complicerende factor in de 17e 

eeuw, tussen de verschillende partijen was er discussie wie waar voor 

verantwoordelijk was.384 Bij de Workumerwaard heerste een duidelijkere 

rolverdeling, waaronder ook die van het waterschap. Bij beide vormen 

van landaanwinning waren een groot aantal partijen betrokken. Het 

primaire doel van de aanleg van het Workumer Nieuwland was het 

versterken van de lokale economie, voornamelijk in de zin van de 

bereikbaarheid van Workum voor schepen met de aanleg van It Soal. 

Hierbij was niet bekend wie de polderwerkers waren. Voor de 

Workumerwaard was dit wel het geval: voornamelijk werklozen en leden 

de Arbeidsdienst, onder leiding van de Heidemij. Een grote drijfveer voor 

het in cultuur brengen was niet alleen het te werk kunnen stellen van 

werklozen, maar ook de vraag naar landbouw- en weidegrond. De vraag 

of inpoldering technisch mogelijk was zal een grotere rol gespeeld hebben 

in de 16e en 17e eeuw, voor de Workumerwaard speelde dit niet of 

nauwelijks. Beschikbaarheid van kapitaal was doorslaggevend. Waren het 

in de 17e eeuw voornamelijk rijke investeerders die met geld kwamen, in 

de 20e eeuw moet het geld voornamelijk van overheidssubsidies komen. 

In de 17e eeuw was de grond eigendom van deze investeerders, die de 
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grond verpachten. Dit verpachten gebeurde ook op de Workumerwaard 

en er was voldoende vraag naar het gebruik van de landerijen voor het 

weiden van het vee, als landbouwgrond en de opbrengst van het hooi. 

Ten aanzien van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de 

Workumerwaard een cultuurhistorisch waardevol gebied is dat het 

verdient dat zijn geschiedenis wordt doorverteld aan geïnteresseerden en 

bezoekers zodat de ervaring van het gebied verlevendigt wordt. Dit is met 

name erg belangrijk in de huidige tijd waarin klimaatverandering, 

peilverhoging van het IJsselmeer en ontwikkelingen in de recreatie vragen 

om nieuwe plannen voor de buitendijkse gebieden langs de Friese 

Zuidwestkust.   

 

5.2 Toekomst & aanbevelingen 
 

In het tijdsbestek van dit onderzoek zijn er zaken onderbelicht gebleven. 

Deze zullen hier worden aangestipt evenals de aanbevelingen gericht op 

bevindingen uit dit onderzoek.  

 

Aangezien cultuurhistorie een steeds grotere rol in natuurbescherming 

gaat spelen, is de vraag voor It Fryske Gea van belang hoe de verhalen 

zoals in dit onderzoek leefbaar te maken. De vraag welke 

cultuurhistorische elementen in het gebied nog aanwezig zijn speelden 

slechts een beperkte rol in deze scriptie, maar de cultuurhistorische 

relictenkaart zou wel een aanleiding kunnen vormen voor het naar buiten 

brengen van het verhaal van de Workumerwaard. Deze scriptie vormt 

daarbij al een belangrijke opstap en dus bij de maatschappelijke 

doelstelling die in hoofdstuk 1 is geformuleerd. Ook voor andere gebieden 

geldt dat de archieven, en waar mogelijk interviews, een waardevolle 

bron zijn voor het ontwaren van achterliggende verhalen.   

 

Reflectie en aanbevelingen voor verder onderzoek 

- Bodemboringen zijn in dit onderzoek niet gedaan, vooral omdat 

verwacht werd dat dit niet heel bijzondere gegevens zou 

opleveren, aangezien een groot deel van de waard uit zand 

bestaat en een klein deel meer kleiig is. Wel zouden boringen 

kunnen helpen bij het in kaart brengen van de preciezere ligging 

van cultuurhistorische elementen, zoals voormalige geulen, wat 

resulteert in een betere reconstructie van het gebied. Aan de 

hand van GIS zouden deze gegevens geanalyseerd en 

weergegeven kunnen worden. De interviews zijn voor dit 

onderzoek een geweldige bron van informatie en een goede 

aanvulling op de data uit de archieven gebleken. Bovendien 

verlevendigen de citaten het verhaal.  

- De vraag is of het verhaal van de Workumerwaard representatief 

is voor andere waarden/landaanwinningen van de 20e eeuw, zoals 

de Makkumerwaarden. Landschapsbiografieën van soortgelijke 

gebieden zouden dit kunnen uitwijzen en meer inzicht geven in de 

ontwikkeling van deze gebieden. Het bestuderen van de bredere 

maatschappelijke en sociale context is belangrijk om het 

onderzoek daarbij in een kader te kunnen plaatsen. In hoofdstuk 

1 wordt het concept van de Landschapsbiografie aangehaald: niet 

alle lagen komen nu nog volkomen tot uitdrukking. Dit onderzoek 

richt zich met name op de antropogene laag van 1930–2000, de 

oudere en recentere lagen, en de (a)biotische lagen komen 

minder aan bod. Biologisch onderzoek, bijvoorbeeld naar 



  

 

vegetatie, is in dit onderzoek niet heel erg betrokken, maar is wel 

belangrijk in de ontwikkeling van het gebied.   

- Een langduriger en diepgaander onderzoek zou het mogelijk 

kunnen maken een tijdsbalk als overzicht aan het onderzoek toe 

te voegen. Een groot aantal jaartallen blijft nu nog vaag en 

verschillen soms per bron.   

- In dit onderzoek is vooral gekeken naar het boerenleven op de 

waard. Functies als de recreatie en de industrie zijn daarbij 

minder aan bod gekomen. Met name over de ontwikkelingen in 

de recreatie zou een scriptie op zich kunnen worden geschreven. 

Dit zou het verhaal van de waard nog completer maken.   

 

 

- De Arbeidsdienst is in dit onderzoek kort aan bod gekomen, 

terwijl dit ook een mooi onderwerp voor een compleet onderzoek 

zou vormen. Welke invloed hebben zij gehad op de inrichting van 

ons landschap en wat is hier nog van terug te vinden? Naast de 

provinciale en regionale archieven die voor dit onderzoek zijn 

gebruikt zou dan ook het Nationaal Archief een belangrijke bron 

vormen.  

- Hetzelfde geldt voor de werkverschaffing. Deze blijkt op de 

Workumerwaard een belangrijke rol gespeeld te hebben. Werden 

er werkverschaffingsobjecten opgezet puur om werklozen aan het 

werk te helpen? Wat vinden we daar nog van terug in ons huidige 

landschap?  

 

Afb. 5.1 Trekker aan het werk op de Workumerwaard, meeuwen daaromheen en op de voorgrond 
grutto’s. Foto: T. Kunst.  
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Archieven 
Gemeentearchief Workum 1927-1984 

Doos Map Naam 
1 28 Bescherming vogels 

23 6 Werkverschaffing 1927-1937 

23 7 Werkverruimingsobject Groene Strand 1940-1942 

32 7 Sportterrein Groene Strand 

46 11 Waterleiding Workumerwaard 1954-1975 

49 10 Correspondentie inzake zeeweringen (o.a. doorgraving zeedijk), 1928-1955 

93 1 Eigendomsoverdracht Workumerwaard 

166 10 Natuurreservaat Workumerwaard 1972-1985 

LAN 1 1 Instelling Landbouwbedrijf 

LAN 1 2 Begrenzing eigendom Workumerwaard 

LAN 2 7 Verhoging omkading en bouwen op de Workumerwaard 

LAN 3 2 Verslagen Landbouwbedrijf 

LAN 4 1 Exploitatie Workumerwaard 

LAN 4 7 Bekading Workumerwaard   

LAN 4 8 Bekading noordelijk deel Waard 

LAN 5 6 Egaliseren en draineren bouwland Workumerwaard 

LAN 5 7 Verhoging productiviteit weidegrond Workumerwaard 

LAN 5 8 Cultiveren waard met exploitatie Heidemij 

LAN 5 9 Omkading noordwaard 

LAN 5 10 Verpachting percelen 1949-1954 

LAN 8 1 Erfpacht Workumerwaard, Gaasterwaard & Makkumerwaard 1977 
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Tresoar Leeuwarden 

Toegang Inventaris  Naam 
9-01 1748 Stukken betreffende plannen tot droogmaking van een gedeelte der 

Zuiderzee tussen Hindeloopen, Workum en Makkum en kanalisering op 
grote schaal, i.v.m. droogmaking van enkele meren en plassen, 1878, 
1879 

9-01 1755 Stukken betreffende plannen tot bedijking van de buiten de 
IJsselmeerdijken gelegen Makkumer- en Workumerwaard, met 
tekeningen, 1947-1965 

35-03 766 Akte 1929 hypotheekkantoor Sneek 

49-02 869 Verkoop door de Domeinen van Workumerwaard en Makkumerwaard 
1955-1960, 1967-1968 

55-02 467  Proefobject Workumerwaard  

372-17 103 & 104 Erfpacht Jouke Sjoerdspolder 

372-17 498 Stukken betreffende de aanleg door de gemeente Workum en het 
waterschap van een zomerkade rond de Workumerwaard 1940, 1947, 
1949 

 

 

 

Afbeelding achterblad: Leden van de Arbeidsdienst in de Tillefonne. Bron: Collectie H. Gorter.   
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Bijlage 1 

  

Arbeidsdienst met ‘pipegaaltjes’ aan het werk op de waard, links achter is het dijkhuisje te zien. Bron foto’s: 
Collectie H. Gorter.  
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Bijlage 2 
 

  

Uitsnede van een situatiekaart van de zeewering en polder het Workumer Nieuwland uit 1828. De waard wordt hier het ‘Buitenland van de Stad Workum’ genoemd. Bron: 
Tresoar (Leeuwarden), archief Ged. Staten 1814-1918 Toegang: 11  Inventarisnummer: 3422  Kaartnummer: 4277. 
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Bijlage 3 

  

“Kaarten van de Zuiderzeekust van Hindeloopen tot Gaast, opgemaakt in verband met een plan tot verbetering van de haven van Workum”, 1870. Een simpele weergave van de 
toenmalige situatie met het Groene strand (hier genoemd Buitenveld), gescheiden van het strand door een slenk. Bron: Tresoar (Leeuwarden), archief Ged. Staten 1814-1918 
Toegang: 11 Inventarisnummer: 3482 Kaartnummer: 1967. 



  

 

  



 

 
 

 


