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Introductie van het onderzoek  
 

 

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

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

gelen ter voorkoming dan wel ter beperking werden getroffen.  

  

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

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

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

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

 regelgeving, zoals vergunningverlening in het kader van de Hinderwet.  

 

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

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

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

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

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

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

wijze waarop daarmee werd omgegaan.  

 

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

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

vermoedelijk niet als zodanig ervaren.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ste van Nederland.  
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STAD AAN DE WADDEN 

 

Drie eilanden staan aan de horizon, 

Als 't niet zeer nevelt. Jongens komen kijken, 

Wanneer de postboot keert, die langs de dijk een 

Rookpluim doet strijken, licht-bruin voor de zon. 

De winter duurt hier lang; het spaarzaam groen 

Bevat een stillen winter in zijn takken. 

En in de binnentuintjes, kalme vlakken, 

Zou zelfs geen moordenaar een moord gaan doen. 

Het drievuldig plaveisel, gele klinkers, 

Gekleurde keien, blauwe, bolle stenen, 

Zij dragen jaren reeds dezelfde benen, 

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

Slenteren mannen rokend naar het dok - 

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

 

            Van Simon Vestdijk (1898-1971) uit 

             ‘Kind van stad en land ‘(1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De in Harlingen geboren en getogen schrijver SimonVestdijk geeft  

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

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

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

economisch gezien een dramatische periode. Vanaf 1920 was een  

groot deel van haar traditioneel eigen bedrijvigheid weggevallen door  

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

plateelfabrieken, zoutziederijen, houtzaagmolens, touwslagerijen en  

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

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

lozen de stad bevolkten en dat bij veel gezinnen de zwaarmoedigheid  

overheerste.  

 

 

 

 

 

 




