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Hoofdstuk 6 Verkenning en selectie van de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied 
In dit onderzoek is besloten om de leefomgevinghinder te bestuderen in één gemeente: Harlingen. Wij 

concentreren ons daarbij op de periode 1870-2000 die, zoals hiervoor ook bij de beschrijving van de 

economische ontwikkeling van heel Nederland is gebeurd, in drie subperioden wordt verdeeld. Er wordt een 

selectie gemaakt uit de bedrijven aangezien de bezwaren die naar voren zijn gebracht, slechts een gedeelte van 

de bedrijvigheid blijkt te betreffen. De met hedendaagse methoden uitgevoerde selectie wordt in dit hoofdstuk 

toegelicht. Alvorens wordt overgegaan tot de selectie wordt eerst op hoofdlijnen de ontwikkeling van de 

bedrijvigheid van Harlingen geschetst.  
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Figuur 29 Plaats van hoofdstuk 6 in het schema van het onderzoek  
 

 

6.1        Schets van de bedrijvigheid in Harlingen 
In deze paragraaf wordt geïnventariseerd welke vormen van bedrijvigheid in Harlingen aanwezig waren in de 

periode 1870-2000. Aan de hand van volks- en beroepstellingen wordt de ontwikkeling van deze bedrijvigheid in 

die tijd geschetst. Daarbij moet worden opgemerkt dat in hoofdstuk 7 de voor dit onderzoek relevante bedrijfs-

takken uitvoerig zullen worden beschreven.  

 

Een stad op het breukvlak van twee eeuwen  
Inventarisatie van de bedrijvigheid van Harlingen in de periode 1870-1920  

Harlingen was een relatief geïsoleerd gelegen havenstad aan de Waddenzee. De stad wordt aan de westkant 

omgeven door de zee, aan de noordoostzijde door de dorpen Midlum, op circa 2 km, en Wynaldum, op circa 4 

km en aan de oost- en zuidzijde door een landbouwgebied. Ten oosten van Harlingen ligt op ongeveer 9 km 

afstand de stad Franeker met thans circa 12.000 inwoners. Het onderzoeksgebied omvat maar een gedeelte van 

de huidige gemeente Harlingen (zie katern 26). Er is voor dit onderzoeksgebied gekozen omdat daar de meeste 

bedrijvigheid, die centraal in dit onderzoek staat, te vinden was. Harlingen was vanaf de 17
e
 tot en met begin van 

de 20
e
 eeuw ( zie ook hoofdstuk 3) in Nederland een belangrijke industrie- en havenstad.  
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                                             (hoofdstuk 3) 

   

Onderzoeksgebied  
Het onderzoeksgebied omvat de stad Harlingen en de bebouwing gelegen aan de uit de stad lopende watergangen. Dit 

betreft de Franeker- en Bolswarder Trekvaart en de Roptavaart. Het gaat dus globaal om de gemeente Harlingen met 

de grenzen van 1955 (zie § 3.2, figuur 13 of figuur 28). [katern 26] 
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de grootste boterexporteur van Nederland (Keuning, 1979) Hoewel het 19-eeuwse Harlingen veel bedrijvigheid 

omvatte, was deze overwegend gericht op de haven en de daaruit voortvloeiende handel. Dit is vermoedelijk toe 

te schrijven aan de manier waarop in Harlingen in de voortgaande perioden handel werd gedreven. Dit vond 

vooral plaats met zogenaamde trafieken (Veldman, 1992).  

Een voorbeeld van een trafiek was in de 18
e
 eeuw de textielbedrijvigheid. De grondstoffen, verfstoffen, vlas, etc, 

werden per schip, aangevoerd, behandeld en het product werd vervolgens weer uitgevoerd. Door deze werkwijze, die 

ten tijde van de Republiek werd geïntroduceerd, was een economische relatie met het achterland minder van belang. 

 

 

 

 
Figuur 30 Harlingen en rondliggende gebieden rond 1900 (Kreger,1983)  

 
De Oude of FranekerTrekvaart (met pijl aangegeven) is nog zichtbaar. Het Nieuwe Kanaal, de rechte watergang die vlak 

boven de Oude Trekvaart is aangegeven en in 1895 werd gegraven, is al aantoonbaar aanwezig. Op figuur 21 (§ 4.5) zijn  

beide watergangen zichtbaar in de situatie van rond 1960. De wijken Het Rode Dorp en Plan Zuid moeten nog worden 

gebouwd. De bebouwing aan de Roptaweg ten noorden van de stad aan de dijk is nog te zien. Bij de aanleg van de Tjerk 

Hiddessluizen, van circa 1940-1950, zou deze bebouwing verdwijnen. 

 
Deze definitie van trafiek biedt een verklaring waarom de Republiek in de 17

e
 en 18

e
 eeuw zo rijk kon worden. De 

machthebbers genereerden inkomsten uit zowel de grondstoffen als de producten (Veldman, 1992).  

Evenals vele steden in Nederland kon Harlingen na de Franse bezetting in 1813 economisch gezien niet meer 

terugkeren naar het niveau van de 17
e
 en 18

e
 eeuw. Door de permanente oorlogssituatie tot 1813 was de 

scheepvaart en de daarmee verbonden bedrijvigheid sterk achteruitgegaan. Een grote aderlating voor de stad  

was de verplaatsing, die nog in de Franse tijd plaatsvond, van de Friese admiraliteit van Harlingen naar deels 

Amsterdam en deels Rotterdam, waar ze aan de daar gevestigde departementen van Marine werd toegevoegd.  

De admiraliteitswerf ook wel ‘de grote werf’ genoemd verloor zijn status. Veel met de admiraliteit verbonden 

medewerkers, zoals bekende Harlinger scheepsbouwers, verlieten tegelijkertijd de stad.  

De ingekrompen bedrijvigheid concentreerde zich aanvankelijk uitsluitend op de directe omgeving. Na het 

vertrek van de Fransen in 1813 kwam het bestuur van de stad weer terecht in de handen van burgers. Dit waren 

niet alleen personen die het vóór de Franse tijd (vóór 1795) voor het zeggen hadden gehad, maar ook andere 

meestal vermogende personen die om godsdienstige en/of politieke redenen tijdens de Republiek daarvan waren 

uitgesloten. Ten tijde van de Republiek was het leden van groeperingen, zoals mennonieten, doopsgezinden, 

joden, etc, verboden om een bestuurlijke functie uit te oefenen. In Harlingen maakten vooral doopsgezinden, 

waaronder de families Fontein, Tjallingii en Hannema, gebruik van dit nieuwe recht. In de loop van de 19
e
 eeuw 

bleven de doopsgezinden tot de elite van de stad behoren. Volgens Faber (1973) behoorde de familie Fontein in 
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die tijd tot de rijkste van de provincie. Uit de rest van het onderzoek zal blijken dat in het bijzonder de genoemde 

families naar voren zullen komen als bestuurders of als eigenaar van een onderneming.  

Onder invloed van de aantrekkende handel nam vanaf 1830 de scheepvaart vanuit de haven van Harlingen weer 

toe. In het bijzonder betrof dit de export van landbouwproducten, zoals vee, maar vooral boter. Tegen 1840 

begon men in te zien dat de havencapaciteit van de stad wel erg krap was. Het havencomplex bestond tot 1850 

alleen uit de binnen de stadswallen gelegen Noorder- en Zuiderhaven. Toen de stadswallen hun militaire functie 

verloren kon de stad zich van deze knellende band ontdoen. En vanaf 1843 werden de eerste wallen geslecht en 

voor bebouwing in gebruik genomen (Karstkarel, 1989).Vooral aan de zuid-westzijde van de stad ontstond zo 

ruimte voor de mogelijke aanleg van de spoorweg en de gewenste uitbreiding van de zeehavens.  

In 1851 werd eerst de Willemshaven en in 1877 de Nieuwe Willemshaven gegraven. In 1842 was de verbinding 

over land naar Leeuwarden via de rijksweg al tot stand gekomen (Provincie Fryslân; 1996). In 1863 werd de 

spoorwegverbinding gerealiseerd die Harlingen via Franeker en Leeuwarden met het landelijke spoornet 

verbond. Het idee erachter was dat Harlingen als exportlocatie zou gaan fungeren voor Noord-Nederland, voor 

delen van Oost-Nederland (Twenthe) en Noord-Duitsland. De daarmee samenhangende doorvoerfunctie kreeg 

niet de verwachte omvang, omdat de gebieden eigen voorzieningen troffen om hun export tot stand te brengen.  

Vanuit Harlingen waren er in de periode 1840-1880 drie geregelde verbindingen met Engeland. Deze 

scheepvaartlijnen bezorgden de stad de naam ‘voorstad van Londen’. De havenactiviteiten, gecombineerd met de 

aanwezigheid van de spoorweg, straalden ook uit op de locale bedrijvigheid. Deze was voor zo`n relatief kleine 

stad breed en divers. Tabel 3 in § 3.2 geeft een indruk welke bedrijven in die tijd in Harlingen waren gevestigd. 

Opvallend hierbij is dat de Harlinger bedrijvigheid meer gericht was op zee dan op het achterland, in casu het 19
e
 

eeuwse Friesland. Van Hinte, een aardrijkskundeleraar aan de locale HBS en die in 1936 promoveerde op de 

economische geschiedenis van Harlingen, constateerde dat deze oriëntatie in de 20
e
 eeuw nog bij veel Harlingers 

leefde.  

Waar waren de Harlingers van de 2
e
 helft van de 19

e
 eeuw nu eigenlijk goed in? Om dit zichtbaar te maken 

wordt gebruik gemaakt van concentratiegetallen. Deze methode, die is ontwikkeld binnen de geografie, geeft aan 

in hoeverre een bedrijfstak in een bepaald gebied, een streek of een stad, onder- dan wel oververtegenwoordigd 

was (zie katern 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 13 zijn voor Harlingen in 1889 de concentratiegetallen van de bedrijvigheid weergegeven. De 

werkgelegenheidsgetallen in deze tabel zijn afgeleid uit beroepstellingen van 1889 en 1899 (zie bijlage 7). 

Omdat deze tellingen in de rest van deze paragraaf vaker worden gebruikt, dient te worden opgemerkt dat deze 

niet direct één op één te vergelijken zijn, aangezien ze werden verzameld vanuit verschillende uitgangspunten. 

Een voorbeeld waardoor de getallen kunnen verschillen is dat in veel volkstellingen geen rekening werd 

gehouden met forensgedrag.  

Volgens katern 27 tekent zich bij een concentratiegetal van groter dan 200 in een bepaald gebied een specialisme 

af. Voor Harlingen is hiervan vóór 1889 een aantal aan te wijzen. Zo vertonen de volgende bedrijfstakken hogere 

waarden dan 200 (zie dikgedrukte waarden in kolom Conc. Getal in tabel 13): bouwmaterialen, aardewerk en 

glasindustrie, machinebouw, zee- en binnenvaart, textielindustrie, visserij, bank- en verzekeringswezen en 

huishoudelijke dienstverlening. Dat de zee- en binnenvaart en de visserij in Harlingen sterk waren ontwikkeld is 

niet uitzonderlijk, want Harlingen was een kuststad. Deze bedrijfsactiviteiten kunnen daar worden verwacht.  

Hoewel de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie voor de stad Harlingen een waarde van 301 laat zien, 

zou deze voor het onderzoeksgebied feitelijk hoger zijn uitgekomen. In de nabijheid van de stad, in een gebied 

dat toen behoorde tot de gemeenten Barradeel, Franekeradeel en Wûnseradiel, was aan de Franeker- en 

Bolswarder Trekvaarten een tiental kleiverwerkende bedrijven gevestigd. Hier was zeker nog een honderdtal 

Harlingers werkzaam. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is het dakpannenbedrijf van Van Hulst aan de Oude 

Trekvaart ten oosten van de stad (zie ook hoofdstuk 7). 

De textielindustrie, met een concentratiegetal van 753, was in Harlingen sterk vertegenwoordigd. In feite was dit 

een overblijfsel van een eeuwenoude textieltraditie in Harlingen. Het betrof een hoog aantal kleine zelfstandigen 

op dit gebied. De bijnaam ‘tobbedansers’ voor Harlingers duidt nog op deze nijverheidsvorm. Harlingers 

werkzaam in de lakenindustrie in de 18
e
 en begin 19

e
 eeuw gebruikten tobbes om stoffen te verven. 

Concentratiegetal  
De waarde van het concentratiegetal wordt berekend door de beroepsbevolking van een bedrijfstak in een 

onderzoeksgebied af te zetten tegen de landelijke beroepsbevolking en de uitkomst te delen door het in het 

onderzoeksgebied aanwezige deel van de landelijke bevolking (Kooij, 2000).  

Rekenvoorbeeld uit bijlage 7: Harlingen had in 1889 109 werknemers in de bouwnijverheid. Landelijk waren in 1889 

18080 werknemers in deze bouwnijverheid werkzaam. Gedeeld door de verhouding van de locale bevolking  ten 

opzichte van de landelijke bevolking betekent dit: 109/18080 gedeeld door  

10275/5.200.000 = 0.0060287/0.0019759 x100 = een concentratiegetal van 305.  

Dit is hoger dan het gemiddelde dat per definitie 100 bedraagt. Bij een waarde groter dan 200 tekent zich een specialisme 

af. [katern 27] 
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Tabel 13  Concentratiegetallen van de bedrijfstakken in Harlingen in 1889 
  (Bron: bijlage 7) 

 

Hierbij werd de textielgrondstof in tobbes door met de voeten gemaakte dansende bewegingen met kleurstoffen 

in contact gebracht. Een ander overblijfsel van de textielindustrie was de zogenaamde zaklinnenfabriek. In dit 

bedrijf, dat grotendeels op overheidssteun draaide, werd jute geproduceerd. Rond 1850 waren hier ruim 200 

personen werkzaam.  

De metaalproductiebedrijven, met een concentratiegetal van 542, bestonden voor een groot deel uit smederijen 

en koperslagerijen. In 1858 werd een fabriek voor stoomwerktuigen opgericht. De oprichters van het bedrijf, 

Harmens en Penning, gingen er vanuit dat stoom net als in Engeland snel de molens als energiebron zou gaan 

vervangen. Het aanvankelijk met 50 werknemers begonnen bedrijf stopte vrij snel met haar activiteiten omdat de 

vraag naar deze producten tegenviel. Toen het bedrijf deels afbrandde werd het dan ook niet herbouwd. 

Op de scheepswerven vond in deze periode de omslag van houten naar ijzeren schepen plaats. Van de 

oorspronkelijk minimaal vijf scheepswerven, die houten schepen bouwden en onderhielden, bleven in het begin 

van de 20
e
 eeuw nog drie over. De huiver voor de overgang van hout naar ijzer wordt vooral benadrukt door de 

vele bezwaren tegen de vergunningaanvraag van de Grote Werf aan de Zuiderhaven toen deze overstapte van het 

bouwen van houten naar ijzeren schepen (zie ook hoofdstuk 7). De bezwaren kwamen vermoedelijk voort uit een 

vrees voor de toekomst, want het effect van de overgang was niet gering. Veel van de met de traditionele houten 

scheepsbouw verbonden bedrijfstakken, zoals touwslagerijen, peksmelterijen, zeilmakerijen, touwslagers en 

mast-blok en pompmakerijen, verdween. Ook de vele houtbedrijven, die vooral aan de zuidzijde van de stad 

waren gevestigd, zagen hun klantenkring terugvallen. Omdat hout nog voor veel andere doeleinden wordt 

gebruikt bleef een aantal houtzagerijen, waar Meinesz één van was, bestaan. 

Nr. Bedrijfstak Medewerkers Medewerkers Conc. Getal

Harlingen in 1889 Harlingen in 1899 1889

1 bouwmaterialen- aardewerk- en glasindustrie 109 204 305

2 instrumenten en optische industrie 0 0 0

3 grafische industrie (uitgeverijen) 26 26 107

4 bouwnijverheid 249 262 103

5 chemische industrie 10 36 133

6 hout- en meubelindustrie 95 68 127

7 kledingindustrie 180 179 119

8 rubber- en kunststofverwerkende industrie 0 0 0

9 leerindustrie, oliekledingindustrie 0 0 0

10 overige delfstoffen 0 4 0

11 metaalproductieindustrie 119 61 143

12 machineindustrie 7 51 542

13 zee-/binnenvaart 400 404 1479

14 papier- en papierwarenindustrie 0 2 0

15 textielindustrie 67 67 753

16 openbare nutsbedrijven 0 13 0

17 voedings- en genotmiddelenindustrie 336 477 199

18 landbouw / tuinbouw 71 98 7

19 visserij 11 12 330

20 detailhandel 490 574 180

21 transportmiddelenindustrie 0 41 0

22 bankwezen 3 7 211

23 verzekeringswezen 2 5 910

24 zakelijke dienstverlening 105 116 175

25 onderwijs 26 24 135

26 gezondheids- en veterinaire diensten 7 29 925

27 overige dienstverlenende partijen 352 328 106

28 vrije beroepen 5 8 10

29 huiselijke diensten 597 467 867

30 bedrijfs- en werkn.org. Researchinst. 0 0 0

31 sociaal-culturele en culturele instellingen 0 0 0

32 openbaar bestuur 93 112 1786

33 religieuze organisaties 12 11 491
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Een aantal andere bedrijfstakken in deze periode in Harlingen, die hoge concentratiegetallen vertonen, was te 

vinden in de dienstensector. De waarde van onder andere het verzekeringswezen van 910, met maar twee 

medewerkers, is een onevenredig hoge waarde die is toe te schrijven aan niet correcte verhoudingen van de 

getallen. Een op het oog afwijkende waarde is het beperkte concentratiegetal van 180 voor de bedrijfstak handel. 

Van deze activiteit werd min of meer verondersteld dat deze het handelsmerk was van de stad. De waarde van 

180 blijkt echter niet zo vreemd te zijn als deze wordt vergeleken met die van handelssteden als Rotterdam en 

Amsterdam van die tijd. Deze waarden liggen namelijk ook rond de 180, te weten 182 en 185 (Kooij, 1981). Een 

verklaring voor deze relatief lage waarden is vermoedelijk dat beide steden handelscentra waren zodat een 

uitzonderlijke specialisatie moeilijk te bereiken was.  

Er waren ook zaken waar de Harlingers relatief minder goed in waren. Vaak waren deze specialismen van andere 

steden of gebieden. Zo scoorde de stad erg laag (7) voor de landbouw, terwijl ook de transportindustrie in 1889 

en 1899 beperkt in de stad aanwezig was.  

Bedrijfstakken die bovengemiddelde scoorden, dat wil zeggen boven de 100 maar onder de 200, waren gericht 

op de plaatselijke verzorging. Dit waren de bouwnijverheid, de kledingindustrie, de voedings-en genotmiddelen-

industrie, grafische industrie en de detailhandel. De hoge waarden van deze bedrijfstakken duiden op een 

behoorlijk voorzieningenpeil. Huizinga stelt in ‘Twee eeuwen geschiedenis van Harlingen’ dat de stad in de 

periode 1840-1880 een welvarende stad was. Een indicatie daarvan is dat de uitbreiding van de Harlinger havens 

als één van de voorbeelden van de ontwikkelingen in Nederland werd tentoongesteld op de wereldten-

toonstelling in 1876 in Philadelphia (V.S.).  

Na 1880 toen Noord-Nederland werd getroffen door een agrarische crisis waardoor de export van agrarische 

producten afnam, verminderde volgens Huizinga (1983) ook de welvaart van Harlingen. In het laatste decennium 

van de 19
e
 eeuw trok de handel in Nederland weer aan. In Harlingen groeide daardoor in het bijzonder de 

voedings- en genotmiddelenindustrie. Dit was vooral toe te schrijven aan de komst van exportslagerijen in de 

stad. Deze vestigden zich aan de Havenweg nabij de spoorweg vlakbij de haven.  

Uit de jaarverslagen van de te Harlingen gevestigde Kamer van Koophandel blijkt dat vanaf het midden van de 

19
e
 eeuw de handel in levend vee toenam. Het betrof export van runderen, schapen, varkens, lammeren en 

kalveren (Provincie Fryslân, 1996b). In 1890 verbood Engeland op grond van een quarantainemaatregel, tijdelijk 

de invoer van levend vlees. Het effect was dat de export van geslacht vee sterk toenam. Het te slachten vee werd 

met de spoorwegen aangevoerd vanuit Leek, Assen, Gieten en Akkrum. In Harlingen waren vooral schapen-

slachterijen gevestigd. Tegelijkertijd met vlees werden ook huiden naar Londen geëxporteerd. Rond 1900 waren 

10 exportslagerijen in Harlingen gevestigd. Op gewone werkdagen werden in de slachterijen honderden stuks 

vee geslacht. Ter verwerking van het bij de slacht vrijkomend afval als huiden en afvalvetten vestigden zich snel 

aanverwante bedrijven in Harlingen. Dit waren vetsmelterijen, huidenbedrijven, darmenzouterijen, etc.  

Uit de aan de exportslagerijen verwante bedrijven ontstond de leerfabriek Roorda aan de Kanaalweg. Dit in 1910 

opgericht bedrijf betrof een voor die tijd moderne onderneming. Zo maakte zij gebruik van de modernste 

technieken voor de productie van zeemleer.  

De tabaksverwerking, die onder de voedings- en genotmiddelenbedrijvigheid valt, was aan het einde van de 19
e
 

en begin 20
e
 eeuw in Harlingen qua bedrijvigheid de grootste groeier. In 1909 waren er 8 vestigingen waar 111 

personen werkten.  

Klaver (1989) besteedde in het artikel ‘Ontwikkeling van de nijverheid in Harlingen in de 19
e
 en 20

e
 eeuw’ 

aandacht aan bedrijfsaspecten, waaronder bedrijfsgrootte, van de locale bedrijvigheid. Op grond van de ‘Staat 

van de Nederlandsche Fabrieken 1859’ en de ‘Nijverheidstatistieken 1887-1889, Struve en Bekaar, 1890’ gaf hij 

aan dat de gemiddelde omvang van de Harlinger bedrijven in de tweede helft van de 19
e
 eeuw gering te noemen 

was. Het aantal bedrijven met meer dan 50 medewerkers bleef beperkt tot de sigaren- en tabaksfabriek van 

Tromp, de Zaklinnenfabriek en tijdelijk de Fabriek voor Stoomwerktuigen. Het laatste bedrijf had rond 1860 58 

medewerkers in dienst. Toen het bedrijf bij een brand deels werd verwoest, werd het niet meer opgebouwd en 

verdween het bedrijf uit Harlingen. De Zaklinnenfabriek, een vorm van werkverschaffing van die tijd, had in 

1858 maar liefst 243 mannen en vrouwen aan het werk.  

Wanneer we de ontwikkelingen van de bedrijvigheid van Harlingen vanaf het midden 19
e
 eeuw tot het begin van 

de 20
e
 eeuw overzien, dan valt op dat er een aantal fasen is te onderscheiden. Tussen 1840-1880 maakte 

Harlingen een welvarende periode door onder invloed van de aantrekkende wereldhandel. Er werden initiatieven 

ontplooid en nieuwe technieken uitgeprobeerd. In 1880 trad verval op door de agrarische crisis. De economische 

motor, de handel, stokte tijdelijk om in de loop van 1890 tot 1900 weer aan te trekken. Voor Harlingen was dit 

de tijd waarin de exportslagerijen en de daarmee verwante bedrijvigheid volop draaiden. Dat er in Harlingen nog 

ondernemers met durf waren bleek uit de komst van het teerdestillatiebedrijf Perseverantia in 1895. 

Teerdestillatiebedrijven waren beperkt in Nederland, behalve Perseverantia was er nog maar één in Utrecht.  

De Harlinger ondernemer Fontein durfde het aan om dit nieuwe type bedrijf, een chemisch bedrijf met 50 

personeelsleden, naar Harlingen te halen. Jammer genoeg moest het bedrijf door haar perifere ligging, er was 

achteraf te weinig teerafval afkomstig van gasfabrieken in de regio voorhanden om lonend te werken, haar 

poorten reeds in 1903 sluiten.  
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Van verval tot nieuw elan 

Inventarisatie van de bedrijvigheid van Harlingen in de periode 1920-1970  

In dit deel van de inventarisatie wordt geprobeerd het dramatische verval dat de bedrijvigheid van Harlingen 

vanaf circa 1925 treft te verklaren. Aansluitend wordt beschreven waarom dezelfde bedrijvigheid na de beëin-

diging van de Tweede Wereldoorlog nieuw elan laat zien..  

Hoewel de handel in het begin van de 20
e
 eeuw aantrok, werd overduidelijk dat Harlingen ten opzichte van de 

belangrijkste economische kerngebieden, in het westen van het land een te afgelegen ligging en een te gering 

achterland had om haar positie als belangrijke haven te kunnen handhaven. De haven van Harlingen was 

daarvoor te klein en het vaarwater, over de Waddenzee, te ondiep. Tegelijkertijd viel in die periode bovendien 

een deel van de traditioneel eigen bedrijvigheid weg door vervanging of verplaatsing van de productie. Zo 

verdwenen tegel- en plateelfabrieken, zoutziederijen, houtzaagmolens, touwslagerijen en zeilmakerijen. Wel 

kwamen er in de jaren twintig nieuwe bedrijven, die vooral op de haven waren gericht, voor in de plaats. Door 

hun verbondenheid met de haven vestigden deze bedrijven, onder andere exportslagerijen, huidenhandel, 

houthandel, etc, zich nabij de Willemshaven aan de zuidwest zijde van de stad. De economische kwetsbaarheid 

van deze nieuwe bedrijfstakken bleek toen vanuit Londen in 1926 een importverbod voor vlees werd 

uitgevaardigd. Binnen een drietal jaren waren op één na alle slachterijen uit Harlingen verdwenen. Omdat 

tegelijkertijd diverse toeleveringsbedrijven ook sloten was dit een grote slag voor de werkgelegenheid van de 

stad. Op basis van de werkgelegenheidsgetallen (zie bijlage 7) wordt geschat dat dit ruim zeventig medewerkers 

hun baan kostte. 

 

 

Tabel 14  Concentratiegetallen van de bedrijfstakken in Harlingen in 1930, 1947 en 1960 
  (Bron: bijlage 7) 

 

Ook in het personen- en goederenvervoer deden zich voor Harlingen ongunstige ontwikkelingen voor. De 

eeuwenlange traditie dat Harlingen gold als poort van Friesland werd verbroken. Het goederenvervoer naar 

Leeuwarden begon in toenemende mate via Enkhuizen naar Stavoren en/of Lemmer te lopen. Verder begon het 

transport van goederen van Noord-Nederland, zoals goederen uit Groningen dat daarvoor altijd via Harlingen 

had plaatsgevonden, steeds meer via Delfzijl te gaan. Delfzijl had het bijkomende voordeel dat hier schepen 

Nr. Bedrijfstak Medewerkers Conc. Getal Medewerkers Conc. Getal Medewerkers Conc. Getal

Harlingen in 1930 1930 Harlingen in 1947 1947 Harlingen in 1960 1960

1 bouwmaterialen- aardewerk- en glasindustrie 75 140 93 200 56 96

2 instrumenten en optische industrie 0 0 0 0 0 0

3 grafische industrie (uitgeverijen) 28 68 30 53 38 56

4 bouwnijverheid 280 81 384 116 526 124

5 chemische industrie 3 1 6 12 4 4

6 hout- en meubelindustrie 59 8 73 94 66 89

7 kledingindustrie 42 23 161 105 43 33

8 rubber- en kunststofverwerkende industrie 0 0 117 563 107 437

9 leerindustrie, oliekledingindustrie 59 103 64 0 57 0

10 overige delfstoffen 13 19 0 0 11 18

11 metaalproductieindustrie 136 98 278 278 122 82

12 machineindustrie 89 55 4 8 56 63

13 zee-/binnenvaart 382 1103 394 1008 367 960

14 papier- en papierwarenindustrie 0 0 0 0 0 0

15 textielindustrie 64 54 63 70 79 71

16 openbare nutsbedrijven 43 158 69 169 84 161

17 voedings- en genotmiddelenindustrie 406 139 221 100 234 101

18 landbouw / tuinbouw 80 9 90 12 104 23

19 visserij 27 125 84 630 166 1535

20 detailhandel 574 108 664 133 622 110

21 transportmiddelenindustrie 108 27 135 114 118 146

22 bankwezen 20 53 34 102 79 181

23 verzekeringswezen 3 11 24 58 30 49

24 zakelijke dienstverlening 36 0 38 70 53 74

25 onderwijs 30 26 134 135 187 127

26 gezondheids- en veterinaire diensten 35 0 45 0 236 0

27 overige dienstverlenende partijen 50 22 50 39 129 65

28 vrije beroepen 12 0 35 0 53 0

29 huiselijke diensten 350 107 253 124 82 67

30 bedrijfs- en werkn.org. Researchinst. 0 0 0 0 1 0

31 sociaal-culturele en culturele instellingen 0 0 38 0 53 0

32 openbaar bestuur 25 0 74 37 278 134

33 religieuze organisaties 12 51 14 97 21 173



 93

konden komen met grotere diepgang. Bovendien was er vanaf ongeveer 1925, de opkomst van gemotoriseerd 

transport dat een extra impuls kreeg door de totstandkoming, in 1932, van de Afsluitdijk. Dit had tot gevolg dat 

in toenemende mate goederen vanuit Friesland naar Noord-Holland via de weg werden getransporteerd. De 

beurtvaart vanuit Harlingen naar onder andere Amsterdam en Enkhuizen werd hierdoor snel overbodig (Klaver, 

1989). Genoemde ontwikkelingen hadden dramatische gevolgen voor Harlingen als havenstad. De bedrijvigheid, 

die traditiegetrouw in Harlingen sterk op de haven was gericht, viel daardoor sterk terug.  

Vergelijking van de concentratiegetallen van 1930 (tabel 14) met die van 1889 maakt het verval van de Harlinger 

bedrijvigheid zichtbaar. Was in 1889 nog een zevental bedrijfstakken aan te wijzen, waarin de economie van 

Harlingen een specialisme had verworven, in 1930 bleef dit beperkt tot één: de zee- en binnenvaart.  

Het concentratiegetal van de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie van Harlingen zakte van 301 in 1889 

naar 140 in 1930. De aardewerkbedrijven aan de oostzijde van de stad, waar de Grettingabuurt onderdeel van 

was, werden gedwongen te verhuizen door de oprukkende bebouwing. Hier kwam de wijk die in de volksmond 

‘Achter de schouwburg’ werd genoemd tot stand. De ondernemer Van der Meulen besloot toen zijn bedrijf te 

sluiten. Ook een aantal aardewerkbedrijven aan de zuidzijde van de stad verdween. In deze periode werd geen 

enkele hinderwetvergunning voor een aardewerkbedrijf aangevraagd bij de gemeente (zie bijlage 2). 

Andere bedrijfstakken in 1930 die terugvielen waren de metaalproductenbedrijvigheid en de machine-industrie. 

De concentratiegetallen van deze bedrijfstakken daalden respectievelijk van 143 naar 98 en 542 naar 55. Deze 

daling werd veroorzaakt door vermindering van bedrijfstakken als de exportslagerijen. De metaalsector was 

hiervoor een toeleveringsbedrijf bij uitstek. Deze metaalsector zou nog verder zijn teruggevallen als de 

scheepswerf aan de Zuiderhaven in 1910 niet was overgestapt op metalen schepen. De metaalbedrijvigheid bleef 

zodoende voor Harlingen gehandhaafd.  

Een aantal ondernemers probeerde zich te richten op de bedrijvigheid rond de zeevisserij. Zo probeerde R.A. 

Feenstra in 1930 een vismeelfabriek op te richten aan de Westerzeedijk in Harlingen. Ook vestigde zich een 

fabriek voor koelijs in de stad. Deze ijsfabriek, die ijs produceerde om vis tijdens transport goed te kunnen 

houden, stond op naam van H. Hatenboer en was in één van de panden van de voormalige exportslagerijen 

gevestigd aan de Havenweg. Beide bedrijven waren gericht op de ‘De Harlingsche Vischveiling’ (Van Hinte, 

1936). Ze leidden echter een kwakkelend bestaan. Dit was toe te schrijven aan het slechte economische klimaat 

van de jaren dertig van de 20
e
 eeuw. Hierdoor kon op dat moment de visserij niet goed van de grond komen. In 

de loop van 1934 sloot de ijsfabriek. De gemeentelijke visafslag bleef bestaan en vormde uiteindelijk een goede 

basis voor de opkomst van de zeevisserij die zich na de Tweede Wereldoorlog manifesteerde. 

Ook de bedrijvigheid in de dienstensector laat over de gehele linie dalingen zien van de concentratiegetallen. Zo 

daalde het concentratiegetal van de detailhandel van 180 naar 108 en van de huiselijke diensten van 867 naar 

107. Deze laatste daling was in overeenstemming met de landelijke ontwikkeling waarbij huiselijke diensten, 

zoals dienstbodes, stalpersoneel, etc, verdwenen. Vele voormalige dienstbodes en staljongens in Harlingen 

kwamen te werken in wasserij ‘De Bleek’ en Suikerwerkfabriek Frisia. De wasch- en strijkinrichting 'De Bleek’ 

werd op 12 mei 1930 opgericht door B. Koster aan de Midlumerlaan 11. De wasserij grensde direct aan de 

stadsgracht, wat gemakkelijk was voor het lozen van afvalwater. In de bedrijfsruimte waren een autogarage 

ondergebracht, een expeditieruimte, een sorteerruimte, een mangel- en strijklokaal, een was- en 

centrifugeerlokaal, een ruimte met droogcoulissen en een ketelhuis. In het ketelhuis stond de stoommachine 

waarvan de verbrandingsgassen werden afgevoerd via een schoorsteen van 20 meter hoog. In deze wasserij was 

in 1940 een dertigtal vrouwen werkzaam.  

 
Bedrijven verbandhoudend met de haven van Harlingen Bedrijven niet-verbandhoudend met de haven van 

Harlingen 

• Scheepswerf Welgelegen (94 medew.) 

• Kistenmakerij/houtzagerij (42 medew.) 

• Touwslagerij De  Nijverheid (30 medew.) 

• Visrokerijen (20 medew.) 

• Scheepswerf Kooijman(12 medew.) 

• Exportslagerijen (12 medew.) 

• Een ijsfabriekje (3 medew.) 

•  Vismeelfabriek (in liquidatie) 

 

• Suikerwerkenfabriek (56 medew.) 

• Leerfabriek (52 medew.) 

• Bouwmaterialenfabriek (40 medew.) 

• Gasfabriek (36 medew.) 

• Tabaksfabriek (22 medew.) 

• Steen- en dakpannenbakkerij (18 medew.) 

• Wasinrichting (16 medew.) 

• Vetsmelterij (12 medew.) 

• Likeurstokerij (9 medew.) 

 

 

Tabel 15  Door Van Hinte in 1930 ten behoeve van zijn promotieonderzoek geïnventariseerde 
sector nijverheid/ industrie in Harlingen (Klaver, 1989)  

 

Suikerwerkbedrijf Frisia werd in 1920 opgericht op de hoek Moriaanstraat / Kerkpoortstraat.  In 1934 kregen de 

eigenaren van het bedrijf, de Gebroeders Bouritius, een uitbreidingsvergunning. Het bedrijf produceerde onder 

andere toffee’s, nougat en een suikerproduct genaamd spekje. In 1945-1975 breidde het bedrijf gestaag uit en 
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werden steeds meer gebouwen in de nabijheid geannexeerd. In 1950 had het bedrijf ongeveer 140 medewerkers, 

waaronder 50 vrouwen (Wijga, 1954).  

De betekenis van Harlingen voor de Friese industrie nam in deze periode in relatief opzicht steeds verder af. Dit 

was mede toe te schrijven aan de weinige aandacht die in Harlingen zelf geschonken werd aan verdere 

industriële ontwikkeling. Van Hinte (1936) inventariseerde in het kader van zijn al eerder genoemd onderzoek de 

locale industriële bedrijvigheid in 1930. Hij maakte daarbij onderscheid tussen wel en niet aan de haven 

gerelateerde bedrijven (tabel 15). Tabel 15 geeft daarnaast ook een indicatie van de bedrijfsgrootte in de sector 

nijverheid / industrie in dat jaar. De grootste werkgever in 1930 was de Scheepswerf Welgelegen met 94 

medewerkers. Hierop volgden de vetsmelter Smeding met 56, de leerfabriek Roorda met 52, de houtzagerij 

annex kistenmakerij Meinesz 42 en de Gemeentelijke Gasfabriek met 36 medewerkers. 

De bedrijvigheid van Harlingen had in de periode 1930-1945 sterk te lijden onder de economische crisis van de 

jaren dertig, na de beurskrach van 1929, en de Tweede Wereldoorlog. De schade aan de gebouwen in de stad 

door de Tweede Wereldoorlog was in verhouding tot veel andere steden gering. In de binnenstad liep alleen een 

gedeelte van de Schritsen schade op. Een Britse Hampden-bommenwerper gooide daar abusievelijk d.d. 5 

november 1941een zogenaamde ‘high-capacity-bom’ af op de R K. Jongensschool. Bij het bombardement, 

waarbij een groot gedeelte van de Schritsen werd vernield, kwamen dertien mensen om.  

Gedurende de oorlogsjaren kregen de burgers van de stad het steeds moeilijker. Rond 1943 werd er geen gas en 

stroom meer geleverd en later werd ook de watervoorziening beperkt. Maaltijden moesten worden klaargemaakt 

op noodkacheltjes. Aan het eind van oorlog in december 1944 werd in Harlingen net zoals op veel andere 

plaatsen in Nederland, op een terrein aan de Noordergrachtswal, een zogeheten Centrale Keuken geopend. Deze 

noodkeuken werd in de volksmond veelal betiteld als de ‘gaarkeuken’. Ook in Harlingen werden de joodse 

burgers afgevoerd. Van de bijna vijftig uit Harlingen weggevoerde joden overleefde slechts één de oorlog. 

De Harlinger bedrijvigheid maakte in de naoorlogse periode een relatief gunstige ontwikkeling door. De 

bedrijven konden profiteren van de wederopbouw die plaats vond in Nederland. De bedrijfstelling van 1950 

(CBS, 1950) laat zien dat qua bedrijfsgrootte ten opzichte van 1930 (Van Hinte, 1936) niet veel was veranderd. 

Van de in totaal 583 vestigingen hadden 542 minder dan 11 medewerkers; 23 vestigingen tussen de 11en 20 

medewerkers; 12 vestigingen tussen de 21en 50 medewerkers en 6 vestigingen meer dan 50 medewerkers.  

De aanwijzing in 1959 van Harlingen als industriekern had een positieve invloed op vestiging en uitbreiding van 

bedrijven. Door aanpassing van de infrastructuur over de weg en het water, zoals de bouw van de Tjerk Hiddes 

Sluizen, werden de verbindingen met het Friese achterland verbeterd. Dit werkte op zijn beurt bevorderend voor 

vestiging en uitbreiding van bedrijven. Toch bleef de Harlinger nijverheid / industrie achter bij andere gebieden 

in Fryslân. Sneek, Heerenveen en Drachten passeerden Harlingen. Dit had wellicht anders kunnen verlopen als 

burgemeester Hannema zich ten opzichte van een aantal bedrijven, dat zich in Harlingen na de Tweede 

Wereldoorlog wenste te vestigen, wat buigzamer had opgesteld. Zo informeerde het bedrijf Philips uit 

Eindhoven naar vestigingsmogelijkheden in Harlingen. Hannema schrok het bedrijf vermoedelijk af door te laten 

weten dat een mogelijke komst van Philips geen gevolgen zou mogen hebben voor de structuur van de stad. 

Philips die een vestigingslocatie in het noorden van het land zocht, vestigde zich uiteindelijk in Drachten.  

De concentratiegetallen in de tabel laten voor de jaren 1947 en 1960 voor de locale bedrijvigheid een verbetering 

zien ten opzichte van 1930. In 1947 waren in Harlingen weer vijf bedrijfstakken met een concentratiegetal van 

groter dan 200. Dit waren de productie van bouwmaterialen-, aardewerk- en glas, de rubber- en 

kunststofindustrie, de metaalindustrie, de zee- en binnenvaart en de visserij. Deze laatste bedrijfstak fungeerde 

als het ware als aanjager van de bedrijvigheid van Harlingen. Harlingen had blijkbaar een zuigende werking op 

ondernemers in de visserijbedrijfstak omdat de stad na de totstandkoming van de Afsluitdijk in 1932 de enige 

Friese zeehaven was geworden. Door de toename van de visserij kregen ook verwante bedrijven en toeleverende 

bedrijven een impuls. Zo kreeg de gemeentelijke visafslag, die daarvoor een min of meer sluimerend bestaan had 

gehad, ineens volop werk. Het concentratiegetal voor 1947 van 630 voor de visserij is dan ook aanzienlijk hoger 

dan de waarde van 125 voor 1930. De visserijvloot groeide in de jaren vijftig fors. Vooral de garnalenvisserij 

was in de jaren 1946-1965 in opkomst. In de loop van de jaren vijftig en zestig kwamen de mosselvissers uit 

Zeeland, die na aanleg van de Zeeuwse Deltawerken, de Waddenzee als hun domein en Harlingen als thuishaven 

kozen. In de jaren zestig ontdekten ook vissers uit Urk de voordelen van de Harlinger haven, die dichter bij de 

visgronden lag dan hun thuishaven. Het aantrekken van meer bedrijvigheid werd mogelijk door de 

totstandkoming van de aanleg van de nieuwe Vissershaven in 1969 en een industriehaven in 1978. Zo ontstond 

er ook een visverwerkende bedrijvigheid als visconserven. Het concentratiegetal van 960 voor 1960 toont aan 

dat de visserij in Harlingen als een blijvende specialisatie kan worden beschouwd. Dat de visserijbedrijvigheid 

niet alleen voordelen voor Harlingen bood, laat de komst van de vismeelbedrijven zien. Deze bedrijfstak had als 

groot nadeel dat deze de typerende geurhinder veroorzaakte waar Harlingen jarenlang berucht om was. 

Een andere opvallende bedrijfstak na de Tweede Wereldoorlog was de rubber- en kunststofindustrie. De heer 

Nijsse richtte in 1953 de Delftse Rubberindustrie op in de Droogstraat 15. Later kreeg het bedrijf daarnaast een 

vestiging aan de Noorderwal 1. Toen de oprichter emigreerde naar Australië, nam de toenmalige laboratorium 

medewerker van het bedrijf de heer Ho, een persoon van Chinese afkomst, het bedrijf over. In 1956 kreeg het 
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bedrijf een definitieve vergunning voor het oprichten van een luchtballonnenfabriek. Behalve ballonnen werden 

er ook rubberen matten geproduceerd. Begin jaren zestig had het bedrijf ongeveer twintig medewerkers. In 1975 

sloot de DRI het bedrijf aan de Noorderwal 1, terwijl het pand aan de Droogstraat werd overgenomen door 

Latex-International.  

Behalve de visserij blijkt uit de werkgelegenheidsgetallen (zie ook bijlage 7) dat veel Harlingers, 394 in 1947 en 

367, in de zee- en binnenvaart werkten. Het concentratiegetal voor deze bedrijfstak bedroeg voor 1947, 1008 en 

voor 1960, 960. In 1930 lag de bedrijfstak met een concentratiegetal van 1103 op een nog wat hoger niveau. 

 

Een stad om in te werken en te recreëren  

Inventarisatie van de bedrijvigheid van Harlingen in de periode 1970-2000  

De oppervlakte van de gemeente groeide door een aantal uitbreidingen (zie ook hoofdstuk 3). De oorspronkelijke 

ruimte voor de stad van 1 km2 in 1933 werd hierdoor in 1984 vergroot tot 25.2 km2. De circa 300 km2 

Waddenzee is hierbij niet meegerekend. In 1970 telde Harlingen 12700 en in 1981 15577 inwoners. De 

bevolkingsgroei is vooral toe te schrijven aan genoemde uitbreiding. Van een omvangrijke industrialisatie in 

Harlingen was ook in de jaren zeventig geen sprake. De door de gemeente opgeleverde industrieterreinen nabij 

de Nieuwe Visserijhaven aan de noordzijde van de stad bleven in de jaren zeventig en begin jaren tachtig braak 

liggen. Het gebruik door de gemeente van een deel van het industrieterrein als baggerspeciedepot illustreert dit.  

 

 

Tabel 16  De concentratiegetallen van de bedrijfstakken in Harlingen in 1985 
  (Bron: bijlage 7) 

 

De enige bedrijvigheid die op dat moment goed draaide was de visverwerkende bedrijvigheid. Al in de jaren 

zestig had zich een aantal visverwerkende bedrijven in of nabij de stad gevestigd. Ze waren niet de grootste 

bedrijven van de stad. Dat waren in 1985 de scheepswerf Welgelegen, betonfabriek Haitsma en Frisia 

Suikerwerken. Deze bedrijven hadden alle drie tussen de 100 en 249 medewerkers; Flexoplast had tussen de 50 

Nr. Bedrijfstak M edewerkers Conc. Getal

Harlingen in 1985 1985

1 bouwmaterialen- aardewerk- en glasindustrie 127 508

2 instrumenten en optische industrie 0 0

3 grafische industrie (uitgeverijen) 30 59

4 bouwnijverheid 255 60

5 chemische industrie 1 2

6 hout- en meubelindustrie 14 65

7 kledingindustrie 2 20

8 rubber- en kunststofverwerkende industrie 99 480

9 leerindustrie, oliekledingindustrie 0 0

10 overige delfstoffen 18 110

11 metaalproductieindustrie 117 201

12 machineindustrie 11 17

13 zee-/binnenvaart 350 1156

14 papier- en papierwarenindustrie 0 0

15 textielindustrie 26 127

16 openbare nutsbedrijven 15 39

17 voedings- en genotmiddelenindustrie 238 204

18 landbouw / tuinbouw 50 22

19 visserij 63 693

20 detailhandel 513 91

21 transportmiddelenindustrie 34 64

22 bankwezen 81 156

23 verzekeringswezen 7 10

24 zakelijke dienstverlening 830 91

25 onderwijs 0 0

26 gezondheids- en veterinaire diensten 0 0

27 overige dienstverlenende partijen 302 78

28 vrije beroepen 0 0

29 huiselijke diensten 115 282

30 bedrijfs- en werkn.org. Researchinst. 1 0

31 sociaal-culturele en culturele instellingen 60 0

32 openbaar bestuur 300 158

33 religieuze organisaties 11 117
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en 99 medewerkers; terwijl verder nog 20 bedrijven tussen de 10 en 49 medewerkers in dienst hadden. De 

visverwerkende bedrijven kunnen tot de laatste categorie worden gerekend.  

De geleidelijk toenemende welvaart vanaf circa 1970 lokte steeds meer toeristen naar de Waddeneilanden. 

Omdat de veerboot naar Vlieland en Terschelling vanuit Harlingen vertrekt, kon de stad meer en meer profiteren 

van de aanwezigheid van de toeristen. Hierdoor wist Harlingen zich in toenemende mate te profileren in de 

toeristische sector. Zo werd historisch Harlingen vanaf de jaren tachtig landelijk, toen de belangstelling naar 

zeezeilen groeide, als thuishaven voor de zeilvaart ontdekt. Veel particuliere zeejachten en de zogenaamde 

Bruine Vloot van oude typen zeilschepen, kozen hiervoor. In het bijzonder gebruikten de zeejachten de 

Noorderhaven en de Voorhaven voor dit doel. Hoewel de stad behoorlijk te lijden had van de economische 

terugval in het begin van de jaren negentig, bleef voor veel Harlingers toch de werkgelegenheid bestaan omdat 

ze werkzaam waren in de toeristische sector. In een poging om toch meer werkgelegenheid voor de stad te 

creëren, probeerde het college van B & W onder leiding van burgemeester Arhlman de havenactiviteiten van 

Harlingen te vergroten. Hierbij probeerde het college in eerste instantie om een buitendijkse haven te realiseren. 

Protesten uit de hoek van de natuurbescherming, in het bijzonder van de Waddenzeevereniging, een vereniging 

die de instandhouding van de Waddenzee nastreeft, bewerkstelligden dat het plan voor een buitendijkse haven 

niet doorging. Het college van B & W kreeg toch zijn gewenste haven want er werd overeengekomen dat deze 

binnendijks mocht worden gerealiseerd. In 2001 werd begonnen met het bouwen van deze haven die in feite een 

binnendijkse uitbreiding in Noordoostelijke richting betreft van de Nieuwe Vissershaven.  

Hoe de bedrijvigheid zich ten opzichte van 1960 (zie tabel 15) ontwikkelde, tonen de concentratiegetallen voor 

1985 (tabel 16). Het blijkt dat de bedrijvigheid in Harlingen nog met 7 bedrijfstakken bovenmatig presteerde. Dit 

waren de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie, de rubber- en kunststofverwerkende industrie, zee- en 

binnenvaart, voedings- en genotmiddelen, visserij en huiselijke diensten.  

De belangrijkste bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie in 1985 vormde de firma Haitsma, met ruim 100 

medewerkers, aan de Kanaalweg 14. Deze was ontstaan uit de dakpannenfabriek aan de Oude Trekvaart van Van 

Hulst (Jong, 1998). Rond 1990 had Haitsma een terrein van circa 3 hectare voor zijn bedrijf ter beschikking. Dit 

gebied werd begrensd door de Nieuwe Rijksweg, de tuinen van de aan de Kanaalweg aanwezige woonhuizen en 

de gedempte Oude Trekvaart. Haitsma verkocht het bedrijf in 1995 aan de fa. Spaansen Beton.  

In 1983 vestigde zich weer een tegelfabriek in de stad. Toen vroeg H.S. Oswald een hinderwetvergunning aan 

voor de oprichting van een aardewerk- en tegelfabriek in het perceel Voorstraat 84. In de inrichting werden van 

klei aardewerktegeltjes gemaakt.  

De rubber- en kunststofverwerkende industrie behield net als 1960 een hoge concentratiegetal, 437 in 1960 tegen 

480 in 1985. Dit was echter niet voor dezelfde bedrijfsactiviteit. In 1960 was de Delftse Rubber Industrie (DRI) 

er de oorzaak van dat deze waarde hoog was. De komst van het kunststofverwerkende bedrijf Flexoplast naar 

Harlingen in 1967 zorgde er voor dat de waarde in 1985 hoog bleef (480).  

De betrokkenheid bij zee- en binnenvaart bleef onverkort hoog, met een concentratiegetal 1156, wat voor een 

zeehavenstad niet verwonderlijk is.  

De voedings- en genotmiddelenbedrijvigheid scoorden weer boven de 200. Dit was toe te schrijven aan de voor-

malige suikerwerkfabriek Frisia en een broodfabriek. Het oorspronkelijke bedrijf Frisia Suikerwerken van 1920 

werd in 1994 ingelijfd bij de fa. Astra Faam, die op haar beurt werd overgenomen door de Britse firma Cadway 

in 2001. Frisia Suikerwerken was tot in de jaren zeventig gevestigd in de oude stadskern van de stad. Bij een 

herziening van de ruimtelijke indeling van de stadskern, verhuisde het bedrijf naar het industrieterrein Hermes. 

Het bedrijf aan de Hermesweg 4 had in 1985 circa 150 medewerkers. Het bedrijf is nog op dezelfde locatie 

aanwezig.  

Evenals in 1960 liet de visserijbedrijvigheid in 1985 in Harlingen een hoog concentratiegetal zien ( 693). 

De aanleg van de nieuwe Vissershaven aan de Noordzijde en de daaraan gekoppelde goed geoutilleerde 

visveiling ‘Insula’ in 1969 droegen er toe bij dat veel van de in de Noordzee gevangen vis in Harlingen werd 

geveild. Waren de visverwerkende bedrijven in eerste instantie aan de Zuiderhaven gevestigd, na de aanleg van 

de Nieuwe Vissershaven verplaatsten deze activiteiten zich naar deze nieuwe haven. Vanaf 1958-1986 vestigde 

zich daar een dertiental visverwerkende bedrijven. Veel Urker vissers gebruikten Harlingen ook als laad- en 

losplaats waarna ze hun vis overwegend op Urk zelf veilden. In 2005 is de visserij nog steeds een belangrijke 

bedrijfstak voor Harlingen.  

Aan de hand van de concentratiegetallen van tabel 16 kan een aantal opmerkelijke zaken worden geconstateerd. 

Zo was er een daling van de bouwnijverheid ten opzichte van die van 1960. Deze terugval is vermoedelijk toe te 

schrijven aan de minder economisch gunstige periode die duurde van de jaren tachtig tot begin jaren negentig. In 

dergelijke perioden zijn ondernemers geneigd te bezuinigen op bouwactiviteiten. 

De keuze van particuliere zeejachten en de Bruine Vaart om Harlingen als hun thuisbasis te kiezen, had tot 

gevolg dat bedrijven als jachtbouwers, scheepstimmerbedrijven en kleine scheepswerven zich ook in de buurt 

vestigden. Bijlage 2 laat dit duidelijk zien. In Harlingen vestigden zich in de periode 1970-2000 11 scheeps-

werven, 4 scheepsmotorenbedrijven en 7 metaaloppervlaktebedrijven. De meeste van deze bedrijven kwamen op 

het in de jaren negentig aangelegde industrieterrein, gelegen aan het Van Harinxmakanaal ten oosten van de 
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Rijksweg van Harlingen naar Leeuwarden. Het betrof meestal kleinere bedrijven met maximaal 5-10 medewer-

kers. In de metaalbedrijvigheid diende zich nog een grote verandering aan. De grote werf scheepswerf  

‘Welgelegen’ (onderzoeksgeval 28) verhuisde naar een locatie aan de Nieuwe Vissershaven. Het bedrijf, dat zijn 

naam veranderde in ‘Frisian Shipyards’ bouwde op die locatie een scheepswerf met de mogelijkheid om sche-

pen tot circa 1000 ton inpandig te bouwen. De economische terugval van de Europese scheepsbouw eind jaren 

negentig tot in het begin van de 21
e
 eeuw, liet het bedrijf niet onberoerd. Om te overleven werd het overgenomen 

door een consortium van overwegend Friese bedrijven. Door deze transactie bleef de wat grotere scheepsbouw 

behouden voor Harlingen. Behalve Frisian Shipyard waren in deze periode in Harlingen nog de scheepswerf 

‘Harlingen’ en de onderhoudswerf voor baggerschepen van Kooijman aanwezig (zie voor een uitvoerige 

bespreking van deze bedrijven hoofdstuk 7 of bijlage 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 31 De werkgelegenheidgetallen van Harlingen in 1992, 1995, 2000 en 2003  
 

Figuur 31 laat zien dat de werkgelegenheid van bedrijfstak 2 (combinatie van delfstoffen en industrie) fors 

afnam en dat de werkgelegenheid van bedrijfstak 7 (overige dienstverlening) sterk, circa 150 medewerkers, 

groeide. Dit beeld komt overeen met de ontwikkeling die zich ook landelijk voordeed.  

 

Concluderend 

Uit de inventarisatie van de bedrijvigheid komt naar voren dat Harlingen in de 19
e
 en ook nog in het begin van 

de 20
e
 eeuw een belangrijke industrie- en handelsstad was in Nederland. Door de ondiepe Waddenzee werd 

Harlingen onbereikbaar voor de in die tijd steeds groter wordende metalen schepen. Omdat de overgang van 

houten naar ijzeren schepen in Harlingen niet voortvarend werd opgepakt verloor de bedrijvigheid terrein aan 

andere gebieden. Zo kwam er in toenemende mate concurrentie van havensteden in Noord-Nederland, zoals 

Delfzijl. Bovendien was er vanaf ongeveer 1925, de opkomst van gemotoriseerd transport dat een extra impuls 

kreeg door de totstandkoming in 1932 van de Afsluitdijk. Hierdoor werden in toenemende mate goederen vanuit 

Friesland via de weg getransporteerd naar Noord-Holland. De grotendeels op de zeevaart en de handel gerichte 

bedrijvigheid van Harlingen viel door deze ontwikkeling in de jaren dertig sterk terug. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog verscheen er weer nieuw elan onder invloed van de opkomende visserij. De wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog zorgde ook voor werk. Mede door de opkomst van de visserij en de daaruit 

voortvloeiende vraag naar vissersschepen, kon ook de bedrijfstak metaal weer opbloeien. De vestiging van een 

aantal specialistische bedrijven als een suikerwerken-, een rubber- en een kunststofverwerkingsfabriek droeg er 
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ning (bron CBS economische getallen in 1992 (reeks 1), 1995 (reeks 2),  2000  

(reeks 3) en 2003(reeks 4)) 
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toe bij dat in Harlingen rond 1970 de werkgelegenheid weer op peil kwam. Qua economische groei bleef de stad 

achter bij Friese gemeenten als Sneek, Drachten en Heerenveen. De geleidelijk groeiende welvaart vanaf circa 

1970 maakte het mogelijk dat Harlingen zich in toenemende mate profileerde op het gebied van toerisme. Zo 

werd historisch Harlingen vanaf de jaren tachtig, toen de belangstelling naar zeezeilen groeide, als thuishaven 

ontdekt voor dit type schepen. Veel particuliere zeejachten en de zogenaamde Bruine Vaart kozen hiervoor. 

Deze ontwikkeling verschafte veel werk in de dienstverlenende sector, aan horeca en winkels. In een poging om 

de werkgelegenheid voor de stad uit te breiden, slaagde het college van B & W er in de havenactiviteiten van 

Harlingen te vergroten. Overeengekomen werd dat Harlingen de Nieuwe Vissershaven mocht uitbreiden in 

noordoostelijke richting. In het kader van dit onderzoek richtten we ons op de vraag hoe we op eenduidige 

manier de door de bedrijvigheid in de periode 1870-2000 veroorzaakte leefomgevinghinder moesten beoordelen. 

We besloten dit met actuele criteria te doen, omdat de hedendaagse methodieken beter leefomgevinghinder 

bleken vast te kunnen stellen dan beoordelingen uit eerdere perioden Een volgende vraag waarop nog een 

antwoord moest komen was of we de volledige bedrijvigheid van het onderzoeksgebied moesten onderzoeken of 

dat we konden volstaan met een deel ervan. Een in hoofdstuk 5 beschreven globale inventarisatie van de hinder 

van de bedrijvigheid van Harlingen toonde aan dat weinig of geen leefomgevinghinder en daarmee vermoedelijk 

ook de minste bezwaren konden worden verwacht bij de sector diensten. Onder deze sector valt detailhandel als 

hotels, winkeliers, banken, etc. Verondersteld werd dat meer leefomgevinghinder voorkomt bij de sector 

landbouw en de sector nijverheid / industrie. Ervan uitgaande dat het minder zinvol is om alle Harlinger 

bedrijven op bezwaren te onderzoeken, is besloten om de bedrijven voor dit onderzoek met een in § 6.2 uit te 

voeren selectie, vast te stellen.  

 

 

6.2 Selectie van de te onderzoeken bedrijfstakken en onderzoeksgevallen 
In § 6.1 is vastgesteld dat het niet zinvol is om de volledige bedrijvigheid van Harlingen op ingediende bezwaren 

te onderzoeken. Er kan met een selectie worden volstaan. Bovendien is geconstateerd dat het vaststellen van 

leefomgevinghinder het best met behulp van actuele criteria kan geschieden omdat die meer omvatten en 

bovendien de bezwaren uit de tijd zelf incorporeren. In deze paragraaf wordt beschreven welke instrumenten 

voor de selectie zijn gekozen, terwijl ook wordt toegelicht hoe de selectie is uitgevoerd. Deze paragraaf wordt 

ook gebruikt om de selectie van de onderzoeksgevallen uit de bedrijfstakken te beschrijven.  

 

Algemeen 
De selectie heeft als doel om bedrijven uit het onderzoeksgebied in de onderzoeksperiode te benoemen, waar-

van de kans groot is dat daartegen bezwaren over leefomgevinghinder werden ingediend. Als uitgangspunt van 

de selectie wordt de in bijlage 7 genoemde bedrijvigheid genomen. Omdat is vastgesteld dat de bedrijvigheid 

met actuele criteria wordt beoordeeld, wordt bij de selectie gebruik gemaakt van hedendaagse selectie-instru-

menten. Omdat de bedrijvigheid op dezelfde wijze wordt beoordeeld wordt een eenduidig beeld gekregen van de 

door de bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder.  

De gebruikte selectiemiddelen ( 3 toetsingsinstrumenten) worden toegelicht met katerns, terwijl de voortgang 

van de selectie stapsgewijs wordt verduidelijkt met tabellen. De na de toetsing overblijvende bedrijfstakken 

worden per bedrijfstak verdeeld over diverse categorieën, waarbij rekening is gehouden met de periode waarin 

de bedrijfsactiviteiten plaatsvonden. Uit deze bedrijfstakken worden tenslotte de bedrijven geselecteerd die 

verder worden onderzocht. In figuur 32wordt de selectie procesmatig weergegeven.  

 

Stapsgewijze toelichting op de selectie van de bedrijfstakken 

 

Stap 1 
Het doel van stap 1 is om een lijst van de bedrijvigheid van Harlingen van 1870-2000 te krijgen, die als basis kan 

dienen voor de volgende stappen van de selectie. In bijlage 7.1 is de bedrijvigheid van Harlingen voor een 

zevental peiljaren weergegeven aan de hand van beroeps- en volkstellingen. De bedrijvigheid is daarbij 

ingedeeld in de sectoren, landbouw, nijverheid / industrie en diensten. Om de selectie te kunnen bewerkstelligen 

dienen de onder de drie sectoren vallende bedrijfsactiviteiten te verder worden onderverdeeld op 

bedrijfstakniveau. In dit verband is er voor gekozen om bij de beschrijving van de bedrijfstakken aan te sluiten 

bij de standaardbedrijfsindeling van bedrijfsactiviteiten die wordt gebruikt door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS, 1947). Omdat in dit onderzoek ook de leefomgevinghinder van historische bedrijfstakken wordt 

beoordeeld moeten deze ook worden ingepast. Voor deze historische bedrijfstakken wordt gebruik gemaakt van 

de codering van de universele bedrijfsindeling (Ministerie VROM, 2001a). De universele bedrijfsindeling (UBI-

model) wordt toegelicht in katern 28. Het resultaat van stap 1 van de selectie is een lijst waarop de bedrijvigheid 

op bedrijfstakniveau van Harlingen is weergegeven van de onderzoeksperiode 1870-2000. De lijst van de locale 

bedrijvigheid is weergegeven in de eerste kolommen van tabel 17.  
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Stap2 

Stap 2 beoogt een aantal bedrijfstakken te selecteren. Omdat het onderzoek gericht is op bezwaren van 

omwonenden, is naar die bedrijvigheid gezocht die leefomgevinghinder, zoals aangegeven in § 2.2, 

veroorzaakte. Omdat de selectie de betreffende bedrijvigheid qua verschillende vormen van leefomgevinghinder 

moet kunnen inkaderen, is naar een pakket van toetsingsinstrumenten gezocht. De volgende drie hedendaagse 

instrumenten, die samen de lokale bedrijvigheid op risico voor leefomgevinghinder evalueren, komen hiervoor in 

aanmerking: 

 

 

Stap 1 

 

 

 

 

 

Stap 2 

 

 

 

 
 

 

Stap 3 

 

 

 

Stap 4 

 

 

 

 

Inventarisatie 

Bedrijvigheid op basis van bijlage 7 

 Selectie van de onderzoeksgevallen uit de bedrijven per categorie per bedrijfstak  

  aan de hand van het provinciaal Historisch Bodembestand  

       Selectie 

 Toetsingsinstrument 1  

Milieuzonering 
    

 Toetsingsinstrument 2  

UBI- model 
I

 Toetsingsinstrument 3  

Toetsing op de WVO 
 

Onderzoeksbestand 

 

   Praktische selectie van de onderzoeksgevallen 

    

Indeling onderzoeksbestand in categorieën en toedeling van bedrijven per categorie 

 

 Bedrijfstak 

Categorie I 
 

 Bedrijfstak 

Categorie II 
 

 Bedrijfstak 

Categorie III 
 

 Bedrijfstak 

Categorie IV  
 

 Bedrijfstak 

Categorie V 

  

 

 

Figuur 32   Schema van de selectie van de onderzoeksgevallen  
 

 

1. Categorie-indeling van milieuhinderlijke bedrijven op grond van milieuzonering (Peters, 1999); 

Hierbij wordt de bedrijvigheid geclassificeerd op leefomgevinghinder met betrekking tot geur, geluid en 

stof.  

2. Het UBI-model; inschatting van mogelijk risico op bodemverontreiniging (VROM, 2001a); 

Hiermee wordt nagegaan of en in welke mate bedrijven bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.  

3. Globale beoordelingslijst op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Hunze & Aa, 2001). 

Hierbij wordt bekeken in hoeverre bedrijven het oppervlaktewater kunnen verontreinigen. 

 

De drie toetsingsinstrumenten worden achtereenvolgens toegelicht. Vervolgens worden de bedrijfstakken van de 

bedrijvigheid van Harlingen beoordeeld aan de hand van de drie toetsingsinstrumenten. Het resultaat van elke 

toetsing wordt in een tabel weergegeven.  
 

 

Toetsingsinstrument 1 (stap2) 
 

Categorie-indeling van milieuhinderlijke bedrijven op grond van milieuzonering  

Met toetsingsinstrument 1 kan de te verwachten leefomgevinghinder van bedrijfstakken worden geschat. De 

score verschaft een indruk van de kans op leefomgevinghinder.  
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In tabel 17 zijn de scores en de categorietoedeling volgens de milieuzonering van de bedrijvigheid (zie voor 

toelichting katern 28) in het onderzoeksgebied weergegeven. De bedrijfstakken van Harlingen zijn beoordeeld 

qua risico voor geur, stof en geluid. De bedrijfstakken zijn op basis van de categoriescore van boven naar bene-

den oplopend gerangschikt. Bedrijfstakken met een categoriescore hoger dan 3 zijn in het onderzoeksbestand 

(tabel 20) opgenomen. 

 

 

 

 
 

 

Toetsingsinstrument 1 (Categorie-indeling volgens milieuzonering voor bedrijven). 

  
Ruimte is een schaars goed in Nederland, terwijl tegelijkertijd steeds hogere eisen worden gesteld aan de 

kwaliteit van de beschikbare ruimte voor wonen, werken, recreëren en natuur. Een belangrijke factor voor het 

behouden en voor sommige gebieden verbeteren van de leefkwaliteit is een goede afstemming tussen 

bedrijvigheid, wonen, recreëren en natuur. Bij de indeling van de ruimte moet daarom rekening worden 

gehouden met de mate van leefomgevinghinder die de bedrijvigheid kan veroorzaken. Onderlinge weging van 

ruimtelijke functies noemt men ook wel milieuzonering (Peters, 1999).  

Milieuzonering heeft de volgende drie doelen: 

• Inperking van hinder voor gevoelige functies;  

• Bedrijven de zekerheid te kunnen bieden dat ze op de gekozen locaties hun activiteiten kunnen blijven 

uitoefenen; 

• Streven naar een intensief en doelmatig ruimtegebrek. 

 

Dit afwegingsinstrument wordt gebruikt bij instellingen, overheden of adviesbureaus en overige organen, die 

betrokken zijn bij de ruimtelijke indeling en het verstrekken van milieuvergunningen. 

Om milieuzonering in de praktijk mogelijk te maken, worden de bedrijfstakken weergegeven in de vorm van de 

Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codering) gekoppeld aan mogelijke op ervaringscijfers gebaseerde 

leefomgevinghinder van een betreffende nijverheid.  

Het risico van een milieuaspect voor een bedrijfstak wordt uitgedrukt in de vorm van de toegestane afstand tot 

de dichtstbijzijnde bebouwing in meters.  

 

Categorie 1;  grootste afstand  0 tot 10m; 

Categorie 2;  grootste afstand  30m; 

Categorie 3;  grootste afstand  50 of 100m; 

Categorie 4;  grootste afstand  200 of 300m; 

Categorie 5;  grootste afstand  500,700 of 1000m; 

Categorie 6;  grootste afstand  1.500m. 

 

In dit verband worden de bedrijfstakken beoordeeld op het risico van geur, stof, geluid en verkeer. De hoogste 

score bepaalt meteen de categorie-indeling.  

Hieronder wordt een drietal bedrijfstakken weergegeven met de toegedeelde score (Peters, 1999).  

 

Bedrijfstakken      Geur      Stof      Geluid Hoogste score Categorie 

Exportslagerijen  200   0  100  100 3 

Aardewerkfabrieken    30  50  200  200 4 

Gasfabrieken 1000 700 1000 1000 5 

 

[Katern 28] 
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Tabel 17 Toetsing op instrument 1 
  Categorie-indeling bedrijfstakken in het onderzoeksgebied in de periode 1870-2000 volgens  

  Bedrijven en milieuzonering (Peters,1999) 

 

Tabel 17 laat zien dat 24 van de 49 bedrijfstakken door toetsingsinstrument 1 als minder relevant voor verder 

onderzoek worden aangemerkt.  
 

Toetsingsinstrument 2 (stap2) 
Toepassing van het UBI-model op de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied 

Het UBI-model is ontwikkeld om van een bedrijfstak te kunnen beoordelen of deze bodemverontreiniging kan 

veroorzaken (zie ook katern 28) Vooral immobiele stoffen zoals zware metalen en een aantal complexe orga-

nische stoffen als polycyclische aromaten (teer- en bitumenachtige stoffen) vormen een probleem als deze in de 

bodem terechtkomen. Door de eigenschappen van deze stoffen zijn deze moeilijk te verwijderen. Het UBI-model 

Nr. SBI Bedrijfstakken Geur Stof Geluid Score Categorie

0125/0143 Kwekerij/vlasbewerkingen 30 10 30 30 2

142 Agrarische loonbedrijven 30 10 50 50 2

2241 Zakkenstempelfabrieken 10 0 50 50 2

2911 Kunstmesthandel 30 30 50 50 2

3951 Sociale werkplaatsen 50 50 50 50 2

6147/6347 Brandstoffenhandel (vloeibaar) 50 0 50 50 2

6821 Autoreparatiebedrijven 50 30 50 50 2

6831 Fietsenreparatiebedrijven 30 30 50 50 2

2060 Sigarenfabriek 100 30 100 100 3

2080 Broodbakkerijen 100 30 100 100 3

2500 mast-, blok-, en pompmakerijen 50 30 100 100 3

6291 Ijzerschroothandel 50 50 100 100 3

6299 Afvalstoffengroothandel 50 50 100 100 3

6631 Benzineservicestations 50 50 100 100 3

6675 Chemicaliënopslagen 50 50 100 100 3

7231 Transportbedrijven 0 10 100 100 3

7331 Laad-,los- en overslagbedrijf 0 10 100 100 3

2133 Azijnzuurfabrieken 100 0 100 100 3

2710/2711 Drukkerijen 30 0 100 100 3

2951/3130 Bedrijven met klein chemie 100 0 50 100 3

5117 Timmerwerkplaatsen/schilderbedr. 0 30 100 100 3

9831 Strijkwasinrichtingen 30 0 50 50 3

1203 Aardgaswinning 50 0 100 100 3

3487 Smederij/koperslagerijen 50 30 200 200 3

3110 Rubberindustrie 200 30 50 200 4

2011 Exportslagerijen /Slachthuizen 200 0 100 200 4

2017 Darmenwasserijen 300 0 100 300 4

2021/2023 Zuivel/ijsfabrieken 50 0 300 300 4

2939 Visrokerijen 300 0 50 300 4

2061 Oliezuiveringsfabrieken 200 0 100 200 4

2142 Distilleerderijen 300 30 200 300 4

2251/2274 Textiel/mattenfabrieken 100 30 300 300 4

2293 Touwslagerijen 100 30 300 300 4

2411/2412 Huidenbedrijven 300 0 100 300 4

2500/2571 Houtbewerking/meubelfabr. 200 30 50 200 4

2971 Zeepziederijen 300 100 200 300 4

3211 Steen- en dakpannenfabrieken 50 200 200 200 4

3571 Stoomwerktuigenfabriek 50 50 300 300 4

3493/3495 Metaaloppervlaktebedrijven 50 30 300 300 4

3511/3598 Machinefabrieken 50 30 300 300 4

6146/6147 Steenkolenoverslagen 50 300 300 300 4

9813 Vuilstortplaatsen 300 300 300 300 4

3130 Kunststoffabrieken 700 0 100 700 5

1421 Zoutwinningsbedrijven 50 10 500 500 5

2016 Vetsmelterijen 700 0 100 700 5

2032 Visbewerkingsfabrieken 700 100 200 700 5

2092 Suikerwerkfabriek 1000 200 700 1000 5

3221/3251 Tegel/betonfabrieken 30 300 500 500 5

3241 Kalkbranderijen 50 500 300 500 5

3740/3741 Scheepswerven 100 100 500 500 5

4021 Gasfabrieken 1000 700 1000 1000 5

2821 Teer- en pekkokerijen 1500 100 500 1500 6
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is zo ontwikkeld dat het risico voor bodemverontreiniging kan worden vastgesteld. Van de bedrijfstakken van 

het onderzoeksgebied is met behulp van het UBI-model de zogenaamde NSX-score berekend en de UBI-klasse 

bepaald. De resultaten op basis van het UBI-model voor alle bedrijfstakken van Harlingen zijn in tabel 18 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 18 zijn de in het onderzoeksgebied gevestigde bedrijfstakken op basis van het bodemrisico van boven 

naar beneden gerangschikt. Dit gebeurde met behulp van de, in het UBI-model aanwezige, kennisdatabank. In 

deze kennisdatabank zijn op bedrijfstakniveau de bij de processen gebruikte stoffen opgenomen.  

 

Toetsingsinstrument 2  (De UBI-kennisdatabank annex UBI-model (Uniforme Bron Indeling = UBI)  

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu 

(VROM) hebben in 2001 opdracht gegeven om het UBI-model voor de inschatting van mogelijk risico met 

betrekking tot bodemverontreiniging te ontwikkelen. De in een bedrijfstak gebruikte stoffen geven een indicatie van 

de leefomgevinghinder van de bedrijvigheid voor de directe leefomgeving. Stoffen met vluchtige eigenschappen 

leiden eerder tot bezwaren dan die met inertere eigenschappen. Immobiele stoffen zoals zware metalen 

veroorzaken geen overlast voor de leefomgeving maar vormen wel een probleem als deze in de bodem 

terechtkomen, omdat deze daar moeilijk uit te verwijderen zijn. Kennis van de gebruikte stoffen zelf zegt niets over 

de schaal waarop deze vrijkomen. Het vrijkomen en lekken naar de bodem wordt mede bepaald door de mate 

waarin de stoffen worden gebruikt bij een specifiek bedrijfsproces en de schaalgrootte van de betreffende 

nijverheid. (Dijkstra, 1994). Zoals hiervoor al werd opgemerkt, was de bedrijvigheid in de 19e eeuw overwegend 

kleinschalig. In het kader van het UBI-model is een berekeningsmethode ontwikkeld om het risico van de 

verschillende nijverheden onderling te kunnen vergelijken. Bij deze berekeningsmethodiek wordt teruggevallen op 

een eveneens in het kader van de UBI-code ontwikkelde kennisdatabank waarin aan alle UBI’s, karakterisering 

van bedrijfsvormen zoals de SBI-codering, die stoffen zijn gekoppeld, die normaal gesproken in de betreffende 

activiteit worden gebruikt en een risico vormen. Hoewel de weging in eerste instantie is bedoeld om het risico van 

bedrijfsprocessen voor bodemverontreiniging in te kunnen schatten, biedt deze methode tevens de mogelijkheid om 

de verschillende bedrijfstakken onderling te kunnen vergelijken.  

Risico-status bedrijvigheid Status verontreiniging 

potentieel verontreinigde locatie Vermoeden van verontreiniging 

potentieel ernstige locatie Sterk vermoeden van verontreiniging  

potentieel ernstige en urgente locatie Significant vermoeden van verontreiniging  

 

Schema risicostatus bedrijvigheid status verontreiniging  
De weging vindt plaats op basis van het principe ‘Risico = toxiciteit * trefkans’ en waarbij stofeigenschappen van 

de bij een bedrijfstak gebruikte stoffen van belang zijn. Dit houdt in dat het risico toeneemt als de toxiciteit hoger 

wordt of als meer toxische stoffen kunnen worden aangetroffen. De meest gebruikte stof weegt bij de beoordeling 

van het UBI-model dan ook het zwaarst. Dit gebeurt door deze stof als de dominante stof te selecteren.  

De omvang en de wijze waarop stoffen in een proces worden gebruikt hangen af van het soort bedrijf. Zo wordt de 

rol van een stof in het productieproces bepaald door of het een kostbaar eindproduct, afvalproduct of een hulpstof 

is. Omdat dit bij de schatting van de grootte van de mogelijke bodemverontreiniging van belang is, is per bedrijf-

soort daartoe een waarde ‘G’ aan de berekening toegevoegd.  

De score wordt uitgedrukt in een willekeurige vergelijkingswaarde NSX. (NSX (Nakken Sommatie X=Quotiënt). 

Nakken is de onderzoeker die betrokken was bij de totstandkoming van het UBI-model. Met de dimensieloze NSX-

waarde kan men bedrijfstakken onderling vergelijken. Omdat de uitkomsten van de NSX in principe waarden 

betreffen, moeten deze worden omgezet in termen van daadwerkelijk risico. In tabel 16 is weergegeven hoe NSX-

scores worden omgezet in risicoklassen (K).  

 

NSX score Risico-omschrijving Klasse ( K ) 

< 1 Potentieel verontreinigd 1 

9 - > 1 Potentieel verontreinigd 2 

49 – < 10 Potentieel verontreinigd 3 

99 - <50 Potentieel verontreinigd 4 

199 - <100 Potentieel ernstig verontreinigd 5 

299 - <200 Potentieel ernstig verontreinigd 6 

499 - <300 Potentieel ernstig en urgent verontreinigd 7 

999 - <500 Potentieel ernstig en urgent verontreinigd 8 

 

[Katern 29] 
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Tabel 18   Toetsing op instrument 2 
Toetsing en rangschikking op bodemverontreiniging van de Harlinger bedrijvigheid aan de hand van 

het UBI-model.  

Legenda:   UBI-code = code in overeenstemming met UBI-codering  

                      G     = door de G-waarde wordt per nijverheidsvorm stoffenaspecten gewogen;  

       omvang van gebruikte stoffen, aard van de stoffen in het productieproces en    

       de kans op emissie van de stoffen naar de  bodem  

       NSX   = berekende waarde via berekening per nijverheidsvorm (zie voor verklaring NSX 

      Katern 29) 

         K       = klasse; bepaald op basis van NSX-score  
Sel.v.T.17     = reeds geselecteerd in tabel 17, 0 = niet opgenomen en 1= wel opgenomen  

 

UBI-code Bedrijfstakken NSX G K Sel.v.T.17

366310 Sociale werkplaatsen 0,982 150 1 0

45420 Timmerwerkplaatsen/schilderbedr. 0,844 5 1 0

152003 Visrokerijen 0,495 5 1 1

241510 Kunstmesthandel 3,452 50 2 0

245111 Zeepziederijen 5,542 50 2 1

22200 Drukkerijen 48,678 300 3 0

112110 Kwekerij/vlasbewerkingen 19 150 3 0

526335 Brandstoffenhandel (vloeibaar) 10,472 50 3 0

501044 Autoreparatiebedrijven 39,038 50 3 0

504000 Fietsenreparatiebedrijven 39.038 5 3 0

160010 Sigarenfabriek 39,538 150 3 0

158100 Broodbakkerijen 10,316 150 3 0

241442 Azijnzuurfabrieken 10,5197 150 3 0

151110 Exportslagerijen /Slachthuizen 16,562 150 3 1

151402 Darmenwasserijen 16,562 150 3 1

144010 Zoutwinningsbedrijven 20,911 500 3 1

152000 Visbewerkingfabrieken 38,429 500 3 1

371000 IJzerschroothandel 32,645 150 3 0

515735 Afvalstoffengroothandel 38,546 5 3 0

515700 Chemicaliënopslagen 36,254 150 3 0

515745 Transportbedrijven 44,854 150 3 0

515735 Laad-,los- & overslagbedr. 46,368 150 3 0

240000 Bedrijven met klein chemie 34,568 150 3 0

154201 Oliezuiveringsfabrieken 20,8966 500 3 1

287504 Smederij/koperslagerijen 50 150 3 0

173030 Zakkenfabrieken 31,5178 500 3 0

155110 Zuivel/ijsfabrieken 97,132 300 4 1

512413 Huidenbedrijven 81,9385 750 4 1

930110 Strijkwasinrichtingen 55,415 500 4 0

159100 Distilleerderijen 76,469 500 4 1

175202 Touwslagerijen 78,971 300 4 1

264001 Steen- en dakpannenfabrieken 60,518 500 4 1

265100 Tegel/betonfabrieken 147,789 500 4 1

265202 Kalkbranderijen 98,858 500 4 1

141210 Agrarische loonbedrijven 100,457 750 5 1

631233 Steenkolenoverslagen 174,467 750 5 1

175101 Textiel/mattenfabrieken 193,744 1000 5 1

151102 Vetsmelterijen 121,291 500 5 1

241611 Kunststoffabrieken 168,184 500 5 1

158300 Suikerwerkfabriek 142,855 1000 5 1

351700 Mast-, blok-, en pompmakerijen 217,642 500 5 1

283010 Stoomwerktuigenfabriek 227,613 750 6 1

251300 Rubberindustrie 201,352 750 6 1

900023 Vuilstortplaatsen 280,308 1000 6 1

201012 Houtbewerking/meubelfabr. 395,535 750 7 1

144010 Metaaloppervlaktebedrijven 331,816 500 7 1

29000 Machinefabrieken 331,816 500 7 1

351101 Scheepswerven 423,919 1000 8 1

40040 Gasfabrieken 439,361 1000 8 1

231021 Teer- en pekkokerijen 437,254 1000 8 1

30
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De toelichting op het UBI-model laat zien dat bedrijvigheid met een score groter dan klasse 4 qua risico op 

bodemverontreiniging wordt omschreven als potentieel ernstig vervuild. Gelet op de overlap wordt daarom de 

lokale bedrijvigheid van tabel 18 met een UBI-score hoger dan klasse 3 in tabel 20 aan het onderzoeksbestand 

toegevoegd. Aan de volgens tabel 17, 25 geselecteerde bedrijfstakken, moesten er op basis van tabel 18, nog 5 

(in totaal dus 30) toegevoegd worden.  
 

Toetsingsinstrument 3 (stap2) 

Globale beoordelingslijst op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) 

Op basis van deze beoordelingslijst kan worden bepaald of een bedrijf een vergunning in het kader van de 

Wetverontreiniging oppervlaktewateren (WVO) nodig heeft. Deze lijst wordt gebruikt door het Waterschap 

Hunze en Aa in de provincie Groningen. In onderstaande katern 29 wordt de methode van deze beoordeling 

toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19 is gebruikt om de bedrijven van Harlingen al dan niet met terugwerkende kracht te toetsen aan de 

beoordelingslijst van de Algemene Maatregel van Bestuur van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. De 

locale bedrijfstakken, linkerkolom in de tabel 19, zijn getoetst aan het derde en laatste toetsingsinstrument. Op 

basis van deze beoordelingslijst kan worden vastgesteld of een bedrijf een vergunning voor de Wet 

verontreiniging oppervlaktewater (WVO) nodig had (zie katern 30). Aan het onderzoeksbestand (tabel 20) 

hoefden hierna geen extra bedrijfstakken te worden toegevoegd, omdat de betreffende bedrijfstakken al op basis 

van tabellen 17en 18 waren geselecteerd,  

 

 

Toetsingsinstrument 3 (Toetsing in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) 

Deze globale toetsing vindt plaats met behulp van een beoordelingslijst in het kader van de WVO. Op grond van 

deze beoordelingslijst kan worden bepaald of een bedrijf een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren (WVO) nodig heeft. Deze lijst wordt gebruikt door het Waterschap Hunze en Aa in de 

provincie Groningen. De lijst is op basis van een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) voor zowel directe als 

indirecte lozingen onderverdeeld in drie groepen: 

• groep 1 en 2 betreffen bedrijven waarbij de in hun bedrijfsprocessen gebruikte stoffen een risico voor het 

leven in het oppervlaktewater kunnen zijn;  

• groep 3 betreft vooral bedrijven waar stoffen worden verwerkt waarvan bekend is dat deze door het sterk 

zuurstofbindend vermogen een negatief effect op het oppervlaktewater zullen hebben. 

 

AmvB Groep 1: 
a.  (petro-)chemische industrie; 

b.  ertsverwerkende industrie; 

c.  bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken; 

d.  bedrijven die oppervlakken van materialen behandelen; 

e.  verf-, lak- en drukinktfabrieken; 

f.  leerlooierijen; 

g.  bedrijven die hout impregneren; 

h.  vatenwasserijen en tank(auto)cleaningsbedrijven; 

i.  papier- en kartonindustrie. 

 

AmvB Groep 2: 

j.  zeefdrukkerijen; 

k.  fotografische bedrijven die laboratoria hebben met een productiecapaciteit van meer dan 

20.000 m2 papier per jaar, uitgaande van 2500 bedrijfsuren per jaar; 

l.  textielveredelingsbedrijven; 

m.  bedrijven die backinglagen op tapijt aanbrengen; 

n.  algemene, academische en categorale ziekenhuizen; 

o.  geïntegreerde laboratoria die meer dan 10.000 m3 afvalwater per jaar lozen en analytische laboratoria; 

p.  houtreinigingsbedrijven; 

q.  bedrijven die meer dan 1000 personenauto’s per jaar deconserveren; 

r.  motorrevisiebedrijven. 

 

AmvB Groep 3: 

s.  bedrijven die meer dan 500 m3 per etmaal of meer dan 5000 IE (inwoner- equivalenten; parameter voor 

de mate van vervuiling van het oppervlaktewater) lozen. 

[Katern 30] 
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Tabel 19    Toetsing aan instrument 3 
     Toetsing van de in Harlingen in de onderzoeksperiode gevestigde bedrijfstakken  

                   aan de beoordelingslijst AMvB ingevolge de WVO  

 

Het onderzoeksbestand  
Om de lijst met bedrijfstakken na selectiestap 1 op risico op leefomgevinghinder onderling te kunnen 

vergelijken, zijn deze getoetst aan de drie toetsingsinstrumenten. De resultaten van de toetsing werden in tabellen 

17, 18 en 19 weergegeven. Uit het op deze manier tot stand gekomen onderzoeksbestand (tabel 20) is om 

praktische redenen nog een aantal bedrijfstakken verwijderd. Het zijn bedrijfstakken die of, na 1870 niet meer 

bestonden of, een sluimerend bestaan leiden. De redenen voor het verwijderen van een bedrijfstak zijn in de tabel 

weergegeven.  

 

 

Bedrijfstakken Groep I Groep 2 Groep 3 Geen

Kwekerij/vlasbewerkingen X

Agrarische loonbedrijven X

Zakkenstempelfabrieken X

Kunstmesthandel X

Sociale werkplaatsen X

Brandstoffenhandel (vloeibaar) X

Autoreparatiebedrijven X

Fietsenreparatiebedrijven X

IJzerschroothandel X

Afvalstoffengroothandel X

Benzineservicestations X

Chemicaliënopslagen X

Transportbedrijven X

Laad-,los- & overslagbedr. X

Azijnzuurfabrieken X

Drukkerijen X

Bedrijven met klein chemie X

Timmerwerkplaatsen/schilderbedr. X

Strijkwasinrichtingen X

Aardgaswinning X

Exportslagerijen /Slachthuizen X

Darmenwasserijen X

Zuivel/ijsfabrieken X

Visrokerijen X

Kunststofbedrijven X

Oliezuiveringsfabrieken X

Distilleerderijen X

Textiel/mattenfabrieken X

Touwslagerijen X

Huidenbedrijven X

Houtbewerking/meubelfabr. X

Zeepziederijen X

Steen- en dakpannenfabrieken X

Stoomwerktuigenfabriek X

Smederij/koperslagerijen X

Metaaloppervlaktebedrijven X

Machinefabrieken X

Steenkolenoverslagen X

Vuilstortplaatsen X

Zoutwinningsbedrijven X

Vetsmelterijen X

Visbewerkingfabrieken X

Suikerwerkfabriek X

Tegel/betonfabrieken X

Kalkbranderijen X

Scheepswerven X

Gasfabrieken X

Teer- en pekkokerijen X
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Tabel 20  Samenvattend overzicht van de totstandkoming van het onderzoeksbestand 
 

De drie toetsingsinstrumenten 1, 2 en 3 selecteerden respectievelijk 28, 27 en 26 bedrijfstakken. Van deze in 

totaal 52 bedrijfstakken scoorden 15 voor alle drie toetsingsinstrumenten; 12 bedrijfstakken voor twee 

toetsingsinstrumenten; 10 bedrijfstakken scoorden voor één toetsingsinstrument en 15 bedrijfstakken scoorden 

voor geen van de toetsingsinstrumenten. Op basis van tabel 18 kwamen er geen bedrijfstakken bij, maar op basis 

van de praktische randvoorwaarden werden vervolgens zes bedrijfstakken verwijderd. In totaal resteert een 

Nr. Bedrijfstakken Mil. Zon. UBI WVO Onderzoek- Reden waarom afgevallen 

bestand Via de Bedrijf Sluimerend 

Toetsing Gesloten Bestaan

Toets. I Toets. II Toets. III Cum.

1 Kwekerij/vlasbewerkingen 0 0 0 0 0 1

2 Agrarische loonbedrijven 0 1 0 1 0 1

3 Zakkenstempelfabrieken 0 0 0 0 0 1

4 Kunstmesthandel 0 0 0 0 0 1

5 Sociale werkplaatsen 0 0 0 0 0 1

6 Brandstoffenhandel (vloeibaar) 0 0 0 0 0 1

7 Autoreparatiebedrijven 0 1 0 1 0 1

8 Fietsenreparatiebedrijven 0 0 0 0 0 1

9 Sigarenfabriek 0 0 0 0 0 1

10 Broodbakkerijen 0 0 0 0 0 1

11 mast-, blok-, en pompmakerijen 0 1 0 1 0 1

12 IJzerschroothandel 0 0 0 0 0 1

13 Afvalstoffengroothandel 0 0 0 0 0 1

14 Benzineservicestations 0 1 0 1 0 1

15 Chemicaliënopslagen 0 0 1 1 0 1

16 Transportbedrijven 0 0 0 0 0 1

17 Laad-,los & overslagbedr. 0 0 0 0 0 1

18 Azijnzuurfabrieken 0 0 1 1 0 1

19 Drukkerijen 0 1 0 1 0 1

20 Bedrijven met klein chemie 0 0 0 0 0 1

21 Timmerwerkplaatsen/schilderbedr. 0 0 0 0 0 1

22 Strijkwasinrichtingen 0 1 1 2 1

23 Aardgaswinning 0 0 0 0 0 1

24 Smederij/koperslagerijen 0 0 1 1 0 1

25 Rubberindustrie 1 1 0 2 1

26 Exportslagerijen /Slachthuizen 1 0 1 2 1

27 Darmenwasserijen 1 0 1 2 1

28 Zuivel/ijsfabrieken 1 1 1 3 1

29 Visrokerijen 1 0 0 1 1

30 Oliezuiveringsfabrieken 1 0 0 1 0 1

31 Distilleerderijen 1 1 1 3 0 1

32 Textiel/mattenfabrieken 1 1 1 3 1

33 Touwslagerijen 1 1 1 3 1

34 Huidenbedrijven 1 1 1 3 1

35 Houtbewerking/meubelfabr. 1 1 1 3 1

36 Zeepziederijen 1 0 1 2 1

37 Steen- en dakpannenfabrieken 1 1 1 3 1

38 Stoomwerktuigenfabriek 1 1 1 3 1

39 Metaaloppervlaktebedrijven 1 1 1 3 1

40 Machinefabrieken 1 1 1 3 1

41 Steenkolenoverslagen 1 1 0 2 0 1

42 Vuilstortplaatsen 1 1 1 3 1

43 Kunststoffabrieken 1 1 1 3 1

44 Zoutwinningsbedrijven 1 0 1 2 1

45 Vetsmelterijen 1 1 1 3 1

46 Visbewerkingfabrieken 1 0 1 2 1

47 Suikerwerkabriek 1 1 1 3 1

48 Tegel/betonfabrieken 1 1 0 2 1

49 Kalkbranderijen 1 1 0 2 1

50 Scheepswerven 1 1 1 3 1

51 Gasfabrieken 1 1 1 3 1

52 Teer- en pekkokerijen 1 1 1 3 1

28 27 26 81 26 19 1 6
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onderzoeksbestand van 26 bedrijfstakken. De met behulp van de toetsing geselecteerde bedrijfstakken zijn in het 

onderzoeksbestand (tabel 20) weergegeven.  

De geselecteerde bedrijvigheid is vooral te vinden binnen de sectoren landbouw en nijverheid / industrie. In de 

sector landbouw is de visserij als bedrijfstak meegenomen. Binnen de sector nijverheid/industrie werden 9 van 

de 18 bedrijfstakken geselecteerd.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Verdere indeling van het onderzoeksbestand  

Hoe kunnen we het best de geselecteerde bedrijfstakken onderling vergelijken? Het probleem bij historisch 

onderzoek van leefomgevinghinder is dat door de bril van het heden naar historische vormen van hinder wordt 

gekeken. Wat door ons in 2005 als hinderlijk of risicovol wordt gezien, werd vroeger vaak niet als zodanig 

ervaren. In tabel 21 staan de landelijke sociaal-economische trends van de onderzoeksperioden weergegeven. Als 

basis fungeerde § 2.3 waar de onderzoeksperiode op grond van haar economische ontwikkeling in drie 

subperioden werd onderverdeeld.  

 

Periode A, 1870-1920 Periode B, 1920-1970 Periode C, 1970-2000 

- hiërarchische samenleving  

- slechte werk- en leefsituatie 

- strijd door opkomst vakbond 

- geringe acceptatiegraad voor  

   bezwaar maken  

- verzuilde standsgevoelige 

  samenleving 

- betere werk- en leefsituatie 

- grotere rol vakbond 

- ontstaan grote middengroep 

- na W II wederopbouw 

 

- individualisering 

- secularisatie 

- toename welvaart 

- acceptatie milieubeleid 

- ontstaan maatschappelijk 

   overlegmodel 

 

Tabel 21  Typering landelijke trends van de drie perioden van het onderzoek (§ 2.3) 
 

Uit de tabel komen duidelijk de maatschappelijke verschillen van de onderzoeksperiode naar voren. Leefom-

gevinghinder zal door de geconstateerde verschillen per periode anders kunnen worden ervaren (zie ook § 5.3 en  

§ 5.4). Om de onderlinge verschillen in de onderzoeksperiode beter te kunnen accentueren is besloten de 1870-

2000 op te delen in drie subperioden. Hierbij werden dezelfde drie onderzoeksperioden aangehouden die al in  

§ 2.3 en § 3.5 werden toegelicht. Dit betreft de periode A, 1870-1920, periode B, 1920-1970 en periode C, 1970-

2000.  

 

Stap3 (selectie 1) 

Indeling onderzoeksbestand in categorieën en toedeling van bedrijven per categorie 

Stap 3 heeft als doel om de geselecteerde bedrijfstakken van stap 2 in categorieën in te delen. Dit wordt gedaan 

om het onderzoek te vergemakkelijken. Zo is bijvoorbeeld de vleesverwerkende bedrijvigheid tot een categorie 

bijeengevoegd. Dit gebeurde om twee redenen. Ten eerste omdat de vleesverwerkende bedrijvigheid met 

dezelfde grondstoffen werkte, waardoor de kans groot was dat omwonenden met dezelfde problemen te kampen 

hebben gehad. Ten tweede maakt het de beschrijving van de bedrijfsprocessen makkelijker omdat deze zo 

vergelijkbaar zijn dat ze tegelijkertijd kunnen worden beschreven. Bijlage 3 is gebruikt om de beschrijving weer 

te geven van de bedrijfsprocessen per categorie. In deze bijlage wordt per categorie nagegaan welke 

leefomgevinghinder kan worden verwacht per bedrijfstak. 

 

Verdeling in 5 categorieën bedrijfstakken  
De bedrijfstakken van tabel 19 zijn verder onderverdeeld in hieronder weergegeven vijf categorieën. De bedrijfs-

takken zijn bij de indeling verdeeld over de drie subperioden, waarbij de datum van vergunningverlening 

bepalend was.  

 

Korte weergave van totstandkoming onderzoeksbestand binnen stap 2 uit de locale bedrijvigheid van Harlingen met 

de drie toetsingsinstrumenten 1, 2 en 3 

• Locale bedrijfstakken met een milieuzoneringswaarde groter dan categorie 3 zijn uit tabel 17 geselecteerd en in 

het onderzoeksbestand, tabel 20, opgenomen; 

• Met behulp van tabel 18 zijn die bedrijfstakken aan het onderzoeksbestand toegevoegd die nog niet bij tabel 17 

waren geselecteerd maar die wel een UBI-klasse groter dan 3 kregen toegekend; 

• Toetsing aan beoordelingslijst in het kader van de WVO (tabel 19) leerde dat aan het onderzoeksbestand geen 

extra bedrijfstakken meer hoefden te worden toegevoegd, omdat alle bedrijfstakken al op grond van de tabellen 17 

en 18 waren geselecteerd 

• Om praktische redenen zijn bedrijfstakken die na 1870 niet meer in het onderzoeksgebied waren gevestigd of 

sindsdien een sluimerend bestaan leidden, uit het bestand verwijderd; 

• Dit leidde tot het in tabel 20 verkregen onderzoeksbestand. [Katern 31] 
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Categorie I  De vleesverwerkende bedrijfstakken;  

 
Bedrijfstakken Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Exportslagerijen 3  1 

Huidenvellenbloterijen 2 2  

Vetsmelterijen 1 2 1 

Leerfabrieken 1 1  

Subtotaal 7 5 2 

 

Categorie II  De visverwerkende bedrijfstakken;  

 
Bedrijfstakken  Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Visrokerijen 12 1  

Visbewerkingsinrichtingen  1 10 

Visconservenfabrieken   1 

Vismeelfabrieken  2  

Subtotaal 12 4 11 

 

Categorie III  De steenbewerkende bedrijfstakken;  

 
Bedrijfstakken Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Steenfabrieken 5   

Pannen- en strikkenfabrieken  5 1  

Plateelfabrieken 2  1 

Betonwarenfabrieken  1 1 

Kalkfabrieken (ovens) 2 1 1 

Grintbrekers   1 

Subtotaal 14 3 4 

 

Categorie IV  De scheepsbewerkende bedrijfstakken; 

  
Bedrijfstakken Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Jachtwerven   2 

Scheepswerven 1 4 13 

Scheepsmotorenfabrieken  3 1 

Scheepsinstallatiebedrijven  5 1 

Subtotaal 1 12 17 

 

Categorie V  De overige geselecteerde bedrijfstakken. 

 
Bedrijfstakken Periode A (1870-1920) Periode B (1920-1970) Periode C (1970-2000) 

Textielververijen / 

wasinrichtingen  

1 2  

Suikerfabrieken   2 1 

Kunststoffabrieken  1 1 

Rubberbedrijven  2 1 

Koolteerdestillatiebedrijven 1   

Gasfabrieken 1 1  

Houtconserveerbedrijven 1 1  

Cocosmattenfabrieken  2  

Zoutfabrieken 1  1 

Vuilstortplaatsen  1  

Subtotaal 5 12 4 

Totaal van 5 categorieën 39 36 38 

 

 

Stap 4 (selectie)    

Selectie van de onderzoeksgevallen uit de bedrijven per categorie per bedrijfstak aan de hand van het 

provinciaal Historisch Bodembestand  

Het doel van stap 4 is uit de vijf categorieën met bedrijfstakken de te onderzoeken bedrijven te selecteren. 

Hiervoor zijn gegevens op bedrijfsniveau nodig. Voor de vertaling van bedrijfstak naar bedrijf is gebruik 
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gemaakt van het provinciaal Historisch Bodembestand (HBB). Het HBB bevat gegevens van de meeste aan de 

locale bedrijven verleende hinderwetvergunningen. Op basis van de hinderwetvergunning konden voor dit 

onderzoek relevante bedrijfsgegevens, zoals de bedrijfstak, het type bedrijf en waar het bedrijf was gevestigd, 

worden teruggevonden. De hinderwetvergunning van het bedrijf was tegelijkertijd de sleutel tot meer gegevens 

omdat deze op grond van de verleende hinderwetvergunning in het archief was opgeslagen. In tabel 22 is het 

resterende deel van de selectie weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bedrijfstakken Aantal  

bedrijven in 

Periode A 

(1870-1920) 

Aantal  

bedrijven in 

Periode B 

(1920-1970) 

Aantal  

bedrijven in 

Periode C 

(1970-2000) 

Van Per. A 

geselecteerd

voor het 

onderzoek 

Van Per. B 

geselecteerd 

voor het 

onderzoek 

Van Per. C 

geselecteerd

voor het 

onderzoek 

Exportslagerijen 3  1 3  1 

Huidenvellenbloterijen 2 2  2 1  

Vetsmelterijen 1 2 1 1 2  

Leerfabrieken 1 1   1  

Visrokerijen 12 1  4 1  

Visbewerkingsinrichtingen  1 10  1 5 

Visconservenfabrieken   1   1 

Vismeelfabrieken  2   2  

Steenfabrieken 5   5   

Pannen- en strikkenfabrieken  5 1  2 1  

Plateelfabrieken 2  1 2  1 

Betonwarenfabrieken  1 1  1 1 

Kalkfabrieken (ovens) 2 1 1 1 1 1 

Grintbrekers   1   1 

Jachtwerven   2   1 

Scheepswerven 1 4 13  3 9 

Scheepsmotorenfabrieken  3 1  2 1 

Scheepsinstallatiebedrijven  5 1  2 1 

Textielververijen / wasinrichtingen  1 2  1 2  

Suikerfabrieken   2 1  2 1 

Kunststoffabrieken  1 1  1 1 

Rubberbedrijven  2 1  2  

Koolteerdestillatiebedrijven 1   1   

Gasfabrieken 1 1  1   

Houtconserveerbedrijven 1 1  1 1  

Cocosmattenfabrieken  2   2  

Zoutfabrieken 1  1 1   

Vuilstortplaatsen  1   1  

Subtotaal  39 36 38 28 29 25 

Totaal   113   82  

 

Tabel 22  Het verschil van de geselecteerde bedrijven per bedrijfstak en per periode ten opzichte 

van het totale aantal bedrijven per bedrijfstak na stap 2 van § 6.3  

Waarom werd gebruik gemaakt van het provinciale Historisch Bodembestand?  
Het HBB betreft een lijst van circa 17.000 locaties waarvan  het vermoeden bestaat dat de bodem verontreinigd is.. 

Het HBB refereert behalve aan voormalige stortplaatsen ook aan voormalige bedrijfsactiviteiten van de periode 

1850-2000 in de provincie Fryslân. In de huidige gemeente Harlingen zijn 1088 van deze locaties te vinden De 

informatie van de voormalige bedrijfsactiviteiten is verzameld op basis van verleende hinderwetvergunningen en 

dossiers van de Kamer van Koophandel. Het gebruik van het HBB kent wel zijn tekortkomingen; ten eerste is in het 

HBB niet de volledige locale bedrijvigheid opgenomen. Alleen die bedrijven die qua grootte of qua bedrijfsproces 

bodembedreigend waren, zijn erin opgenomen. Dit betekent dat kleinere bedrijven zoals slagers en bakkers er niet in 

voorkomen. Ten tweede kan, omdat volgens de Hinderwet niet alle bedrijven vergunningsplichtig waren, ook een 

aantal andere bedrijven niet in het HBB worden teruggevonden. Zo hoefden kleine landbouwbedrijven en overheids-

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

gekozen het HBB voor dit onderzoek te gebruiken: 

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

van de onderzoeksperiode (zie ook § 2.4);  

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

het bedrijf was gevestigd. 

 [Katern 32] 
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Van de in totaal 113 bedrijven, die binnen deze bedrijfstakken vielen, werden 82 onderzoeksgevallen geselec-

teerd. De 31 bedrijven die afvielen waren, of te kleinschalig of er was te weinig informatie over te vinden. Zo 

vroeg rond 1890 een twaalftal visrokerijen een hinderwetvergunning aan. Van deze bedrijven zijn alleen vier 

bedrijven in dit onderzoek meegenomen die visroken bedrijfsmatig uitvoerden. Van de steenbe- en verwerkende 

bedrijvigheid in 1860 waren weinig gegevens terug te vinden in de archieven, zodat besloten is om niet alle 

bedrijven hiervan te onderzoeken. De lijst met geselecteerde onderzoekslocaties staat weergegeven in bijlage 

4.1. In figuur 33 zijn de locaties weergegeven in het onderzoeksgebied.  

 

 

 

Figuur 33 De 82 onderzoekslocaties geplaatst op de kaart van Harlingen (schaal ca. 1: 40.000) 

 

In onderstaande tabel is per periode de verdeling van het aantal locaties over de onderzoeksperiode 

weergegeven. 

 
 

Categorieën van bedrijfstakken  

 

 

Periode A, 1870-1920 

 

Periode B, 1920-1970 

 

Periode C, 1970-2000 

Vleesverwerkende bedrijfstakken  14 9 1 

Visverwerkende bedrijfstakken 4 3 6 

Kleiverwerkende bedrijfstakken 5 1 4 

Scheepsbewerkende bedrijfstakken  1 6 11 

Overige bedrijfstakken  4 10 3 

Totaal 28 29 25 

 

Tabel 23 De onderzoekslocaties per categorie ingedeeld over de 3 perioden  

 
In tabel 24 is de uitkomst van de selectie weergegeven aan de hand van de gegevens van tabel 11 uit § 5.4. De 

selectie is hierbij weergegeven aan de hand van het aantal medewerkers per bedrijfstak. Er is voor het aantal 
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medewerkers gekozen omdat hierdoor beter inzicht wordt verkregen in de schaal van de mogelijke 

leefomgevinghinder dan die van het aantal vestigingen. Vestigingen verschaffen een minder goed beeld van de 

omvang van de leefomgevinghinder omdat het aantal medewerkers per vestiging teveel kan variëren.  

 

 

Tabel 24  Uitkomst selectie weergegeven op basis van het gemiddelde aantal medewerkers per 

bedrijfstak  
 

De tabel laat zien dat de selectie slechts een beperkt gedeelte van de bedrijvigheid betreft. Het aantal 

medewerkers van de selectie kon worden geschat op basis van bijlage 4.1. In deze bijlage, waarin de geselec-

teerde bedrijven voor het onderzoek zijn weergegeven, is per bedrijf op basis van de vergunning een schatting 

gemaakt van de grootte van het aantal medewerkers.  
 

 

Uitkomst van de selectie op bedrijfstakniveau aan de hand van de gegevens van Tabel 11 (hoofdstuk 5)

Nr. Uitkomst Stap 1 Uitkomst Stap 2 Uitkomst na stappen 3 en 4

Per. A Per. B Per. C Totaal Totaal %

Landbouw Medewerkers 0=niet; 1=geselect.

1 landbouw / tuinbouw 518 0

2 visserij 423 1 18 16 72 106 25

Nijverheid

3 aardolie- / aardgaswinning resp. -exploratie 39 0

4 overige delfstoffen 61 0

5 voedings- en genotmiddelenindustrie 2256 1 161 173 13 347 15

6 textielindustrie 415 1 61 69 130 31

7 kledingindustrie 611 1 37 37 6

8 hout- en meubelindustrie 391 1 7 35 42 11

9 papier- en papierwarenindustrie 7 0

10 grafische industrie (uitgeverijen) 212 0

11 chemische industrie 63 1 43 43 68

12 rubber- en kunststofverwerkende industrie 476 1 48 35 83 17

13 bouwmaterialen- aardewerk- en glasindustrie 761 1 87 7 75 169 22

14 metaalproductie-industrie 653 1 161 84 245 38

15 machine-industrie 276 1 20 20 40 15

16 transportmiddelenindustrie 1014 0

17 instrumenten en optische industrie 6 0

18 overige industrie 181 0

19 openbare nutsbedrijven 173 1 43 43 25

20 bouwnijverheid 2253 0

21 bouwinstallatiebedrijven 253 0

Diensten 

22 groothandel 698 0

23 tussenpersonen in de handel 270 0

24 detailhandel 3165 0

25 hotel, restaurants, cafe's 464 0

26 reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 167 0

27 spoorwegen 160 0

28 wegvervoer 153 0

29 zeevaart 1438 0

30 binnenvaart 777 0

31 hulpbedrijven van het vervoer 392 0

32 communicatiebedrijven 152 0

33 bankwezen 302 0

34 verzekeringswezen 78 0

35 exploitatie van en handel in onroerend goed 139 0

36 zakelijke dienstverlening 507 0

37 verhuur van machines 19 0

38 openbaar bestuur 1110 1 13 13 1

39 religieuze organisaties 92 0

40 onderwijs 1138 0

41 gezondheids- en veterinaire diensten 1157 0

42 maatschappelijke dienstverlening 1966 0

43 sociaal-culturele en culturele instellingen 207 0

44 sport en recreatie 45 0

45 bedrijfs- en werknemersorganisaties, researchinstellingen 3 0

46 overige dienstverlenende partijen 1121 0
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6.3 Samengevat 
Omdat de bezwaren, zoals die in die tijd naar voren zijn gebracht, slechts een gedeelte van de bedrijvigheid 

betreft, werd gebruik gemaakt van een selectie. Deze selectie, die op basis van actuele criteria werd uitgevoerd, 

werd in dit hoofdstuk beschreven en toegelicht. Voordat op de selectie werd ingegaan werd geïnventariseerd hoe 

de bedrijvigheid in Harlingen zich ontwikkelde in de periode 1870-2000. Uit de inventarisatie kwam naar voren 

dat Harlingen in de 19
e
 en ook nog in het begin van de 20

e
 eeuw een belangrijke industrie- en handelsstad was in 

Nederland. In de loop van de 20
e
 eeuw ging het economisch snel bergafwaarts met Harlingen. Dit was te wijten 

aan de ondiepe Waddenzee, maar ook aan de toenemende concurrentie van havensteden in Noord-Nederland en 

de opkomst van gemotoriseerd transport. De op de zeevaart en de handel gerichte bedrijvigheid viel sterk terug. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam er weer nieuw elan, mede door de opkomst van de visserij, terwijl de 

wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog ook zorgde voor veel werk. Door de visserij kon de metaalbedrij-

vigheid ook weer opbloeien. Qua economische groei bleef de stad achter ten opzichte van andere Friese 

gemeenten zoals Sneek, Drachten en Heerenveen. De geleidelijk groeiende welvaart vanaf circa 1970 maakte het 

mogelijk dat Harlingen zich in toenemende mate profileerde op het gebied van toerisme.  

De selectie werd uitgevoerd met selectie-instrumenten. Bepalend bij de keuze van deze instrumenten was dat het 

mogelijk zou zijn om ook bedrijfstakken uit het verleden op leefomgevinghinder te kunnen beoordelen.  

De volgende drie instrumenten werden gekozen; categorie-indeling van milieuhinderlijke bedrijven op grond van 

het risico voor lucht, stof, en geluid; het UBI-model waarmee het risico voor de bodemverontreiniging kon 

worden geschat en een beoordeling op het risico voor oppervlaktewaterverontreiniging. Uit de Harlinger 

bedrijvigheid van het onderzoeksgebied werden vijf categorieën met bedrijfstakken geselecteerd. Van de in 

totaal 113 bedrijven, die onder deze bedrijfstakken vielen werden 82 onderzoekslocaties geselecteerd. Het betrof 

hierbij vooral bedrijvigheid uit de sector nijverheid / industrie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




