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Hoofdstuk 7 Beschrijving van de geselecteerde bedrijvigheid in Harlingen en de veronderstelde 

leefomgevinghinder die deze veroorzaakte in de periode 1870-2000 
In dit hoofdstuk wordt de in §6.5 geselecteerde bedrijvigheid in Harlingen beschreven. Aan de hand van 

milieutechnische beschrijvingen wordt nagegaan welke leefomgevinghinder deze bedrijvigheid veroorzaakte. In 

dit onderzoek wordt de mogelijk veroorzaakte leefomgevinghinder als de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ 

omschreven. Ten eerste wordt er van elke onderzoeksperiode toegelicht waar de geselecteerde bedrijvigheid was 

gevestigd en ten tweede wordt een schatting gemaakt van de hinderaspecten, de ‘veronderstelde leefomgeving-

hinder’ van de geselecteerde bedrijven. Omdat meerdere bedrijven langdurig hebben bestaan of soms nog 

bestaan, is de scheiding tussen de perioden niet altijd strikt aangehouden.  
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Figuur 34  Plaats van het hoofdstuk 7 in het schema van het onderzoek  
 

 

 

7.1 Toelichting op de geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1870-1920 

 

De geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1870-1920  

In § 6.4 is de selectie van de voor dit onderzoek te bestuderen bedrijfstakken beschreven. Bij deze selectie zijn 

de bedrijfstakken in 5 categorieën en drie onderzoeksperioden ingedeeld. In deze paragraaf worden op 

bedrijfsniveau voor de periode A, 1870-1920, de locaties en de mogelijke leefomgevinghinder van de 

geselecteerde bedrijven toegelicht. Bij de beoordeling van de leefomgevinghinder van de bedrijvigheid is 

gebruik gemaakt van § 6.2 en bijlagen 2 en 3. In bijlage 2 is aan de hand van verleende hinderwetvergunningen, 

zoals deze zijn opgenomen in het Historisch Bodembestand, de ontwikkeling van de locale bedrijvigheid 

weergegeven. In bijlage 3 is van elke bedrijfstak, aan de hand van hedendaagse methodieken, beschreven of er  

leefomgevinghinder kan worden verwacht.  

 

Voor periode A, 1870-1920 gaat het om de volgende bedrijfstakken:  
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Nr. Bedrijfstakken  Geselecteerde 

categorie 

1. Exportslagerijen I 

2. Huidenvellenbloterijen I 

3. Darmenwasserijen en –zouterijen I 

4. Visrokerijen II 

5. Steenfabrieken III 

6. Pannen- en estrikkenfabriek III 

7. Aardewerkfabrieken III 

8. Koolteerdestillatie V 

9. Gasfabriek V 

10. Zoutziederij V 

 

Tabel 25  De toedeling van de geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1870-1920 over de vijf 

categorieën  
 

 

 

 

 

 

 

Categorie I, de vleesverwerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken; 1, 2 en 3  
Exportslagerijen 

Hoewel er waarschijnlijk sprake was van handel in vee of vleesproducten, de provincie Fryslân was immers van 

oudsher een veeteeltgebied, kwam dit van de periode vóór 1850 niet duidelijk uit de geraadpleegde bronnen naar 

voren. Vanaf 1850 ontwikkelde zich in Harlingen, profiterend van de liberalisering van de wereldhandel, wel de 

export van vee of vleesproducten. Vanaf 1860 werd melding gemaakt van een lijndienst tussen Harlingen en 

Londen.  

 

Figuur 35 Overzichtsfoto van de Harlinger Haven rond 1940 

  (Bron: internetsite Vereniging Oud-Harlingen, 2004) 

 

Aan de rechterzijde van de foto is nog net de eerste van de serie exportslagerijen zichtbaar. Het betreft de 

slagerij van Th. Roorda, Havenweg 1-3. Vóór 1890, toen het vee nog levend kon worden verscheept, werd het 

vee langs de Havenweg naar de schepen gevoerd. Op de foto zijn de zogenaamde schapenhekken nog zichtbaar. 

De hekken moesten voorkomen dat het vee de havens in liep.  

Herkennen van de onderzoeksgevallen in hoofdstuk 7  
Bij de beschrijving van de bedrijven in dit hoofdstuk worden de in dit onderzoek geselecteerde onderzoeksgevallen 

expliciet aangegeven. Dit gebeurt met behulp van haakjes en nummerweergave. Zo wordt onderzoeksgeval 

exportslagerij Fontein aangegeven als Fontein (11). [katern 33]  
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Dit was voor de vleeshandel in Harlingen een belangrijke verbinding omdat hierdoor een rechtstreekse lijn 

ontstond met de internationale vleeshandel, die in die tijd vooral vanuit Londen opereerde. Zowel levend als 

geslacht vee vond zijn weg naar Londen. Er werd wekelijks gevaren. Uit de jaarverslagen van de te Harlingen 

gevestigde Kamer van Koophandel blijkt dat vanaf het midden van de 19
e
 eeuw de handel in levend vee toenam. 

Het betrof export van runderen, schapen, varkens, lammeren en kalveren (Provincie Fryslân, 1996b). In 1867 

bedroeg de uitvoer vanuit Harlingen 57.352 stuks schapen, 14.938 stuks runderen, 14.018 stuks varkens, 1.571 

stuks lammeren en 6.921 stuks kalveren (Oldenhof, 1982). 

In 1890 verbood Engeland op grond van een quarantainemaatregel, tijdelijk de invoer van levend vlees. Het 

effect was dat de export van geslacht vee sterk toenam. Was de uitvoer in 1888 850 ton vlees op jaarbasis, in 

1890 was deze toegenomen tot 1900 ton en in 1900 tot 3.660 ton. Het geslachte vee werd aangevoerd vanuit 

Leek, Assen, Gieten en Akkrum. In Harlingen waren vooral schapenslachterijen gevestigd. Tegelijkertijd met 

vlees werden ook huiden naar Londen geëxporteerd. Na 1926 verbood Engeland de import van vlees. Omdat 

Engeland qua vleesexport de grootste handelspartner was, verdwenen door dit importverbod in de periode na 

1926 de exportslagerijen uit Harlingen.  

Rond 1900 waren 10 exportslagerijen in Harlingen gevestigd. Deze tien slagerijen stonden op naam van: Hoekes, 

De Jong, De Leeuw, Blok, L. de Bruin, H. de Bruin (9,10 ), A. de Bruin, Van Dam, Fontein (11), Mescher en 

Smilde & Zn (58). Aan de Havenweg 1-3 en Havenweg 5 was vanaf 1902 de exportslachter Roorda  (33, 34) 

werkzaam. Roorda, die in 1909 een vellenbloterij & zeemleerfabriek aan de Kanaalweg 96 oprichtte, had dit 

pand nog tot 1982 in eigendom. Of er zo lang werd geslacht is niet aannemelijk. Vermoedelijk was het pand 

Havenweg 1-3 in gebruik als tussenopslag voor de zeemleerfabriek. Vanaf 1926-1941 nam slager Drost het pand 

aan de Havenweg 5 over. Havenweg 7 kwam in 1910 in eigendom van H. de Bruin, die er een exportslachterij 

vestigde. In 1919 bracht De Bruin de slachterij van dit perceel gezamenlijk met de slachterij van Havenweg 9, in 

eigendom bij L. de Bruin, onder in het familiebedrijf H. de Bruin & zonen. Havenweg 7 werd in 1925 

overgenomen door exportslachterij Folkerts, die het in 1934 verkocht aan Hatenboer die er een koel- & ijsfabriek 

in onderbracht. Deze ijsfabriek kwam naar Harlingen in de verwachting dat de visserij, na de totstandkoming van 

de Afsluitdijk, in deze regio zou aantrekken. Havenweg 9 werd in 1925 overgenomen door exportslager 

Messcher, die het in 1929 op zijn beurt verkocht aan de gemeente Harlingen, die er tot 1978 een gemeentelijke 

slachterij in stand hield. 

Fontein (11) vroeg in 1908 vergunning voor het bouwen van een slachthuis op Havenweg 8 of 9. Beide nummers 

werden gebruikt. De vergunning van 1910 was verleend aan NV Harlinger Exportslagerijen. Fontein was direc-

teur van deze firma. Het bedrijf werd in 1931, na het overlijden van J. Fontein en een kortdurende overname 

door zijn zoon Freerk in 1930, opgeheven. Vanaf 1969 vestigden zich op de Havenweg 1-3 visverwerkende 

bedrijven als Helfrich & Schikker tot 1971en later Boersma van 1971-1991. In Havenweg 7 werd vanaf 1988 

een technisch installatiebedrijf gevestigd. Havenweg 9-17 kwam in 1982 in handen van bouwbedrijf ‘De 

Wadden BV’. Dit bedrijf ging op in de Jongema Beheer Groep, die thans nog eigenaar is.  

In 1930 resteerden er nog drie exportslagerijen, die van Van Dam, Mescher en Smilde & zonen. (Van Hinte, 

1936). In het voetspoor van de exportslagerijen vestigden zich in Harlingen aanverwante bedrijfstakken die de 

bij de slacht vrijgekomen huiden, vetten of darmen omwerkten tot bruikbare producten. Rond 1920 waren er vijf 

huidenverwerkende bedrijven, drie vetsmelterijen en één darmenzouterij in Harlingen gevestigd. Deze 

bedrijfstakken lagen verspreid door de stad.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd er nog voor drie bedrijven vergunning verleend voor vleesverwerkende 

nijverheid; een darmenwasserij (1951; voor de productie van worsten), een vellenbereiderij (1969) en een 

moderne slachterij. (1982).  

 

Huidenbewerkingsbedrijven annex huidenvellenbloterijen 

Het gemeentelijke hinderwetbestand biedt inzicht in een aantal bedrijven dat bij de slacht vrijgekomen huiden 

bewerkte tot producten. Het betrof de bedrijven Van Straten (1), een huidendrogerij (1895), De Boer (2 en 3), 

een huidenvellenbloterij (1904), Roorda (33 en 34), leer- en zeemleerfabriek (1909), Hartog van Esso, 

huidenzouterij, (1910, (13 en 14)) en Kaufmann’s Handelmij, een velbereiderij (1969, (36)). 

Het bedrijf Van Straten (1), huidendrogerij, was gevestigd aan de Bolswarderweg 1-3. In het gemeentearchief is 

de vergunning van 1895 teruggevonden. Het betrof een slachterij annex huidenzouterij. Het zouten van huiden 

werd uitgevoerd in een waterdichte schuur van 30 bij 16 meter. Afvalwater mocht ontdaan van slachtafval op de 

Bolswardervaart worden geloosd. In 1903 werd het pand door houthandel Meinesz (81) overgenomen. Deze 

vestigde op de locatie een houtzaagfabriek.  

Vellenbloterij De Boer (2, 3)was gevestigd aan de Roptaweg 7. Het bedrijf was daarheen verplaatst omdat het  

eerste bedrijf aan de Roptaweg 3, een pand binnen de wallen, door brand was verwoest en van de gemeente geen 

nieuwe vergunning kreeg. Dit omdat er nogal wat bezwaren over stankhinder tegen de aanvraag waren 

ingediend. De Boer kreeg vergunning van de gemeente om op de Dijksvaart te lozen De lederfabriek Roorda (33 

en 34) is ontstaan uit de exportslachterij (zie hierboven) aan de Havenweg 1-3. De lederfabriek vestigde zich in 

1909 aan de Kanaalweg 96. Dit perceel lag toen nog in de gemeente Franekeradeel. Roorda was een voor die 



 116

periode modern bedrijf, waar de nieuwste technieken werden toegepast. Van een vellenbloterij, (1909) die nog 

werkte op de conventionele wijze, ontwikkelde het bedrijf zich tot een leer- en zeemleerfabriek 1915). Het 

bedrijf leverde aan de locale markt maar exporteerde ook veel producten. Het bedrijf Roorda bleef tot 1988 in 

werking. Daar het bedrijf niet kon voldoen aan de nieuwe milieuwetgeving sloot het in dat jaar. Het was toen 

nog steeds aan de Kanaalweg 96 gevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat aanvankelijk de gemeente de vergunning aan het Meppelse bedrijf Hertog van Esso (13 en 14) had 

geweigerd, werd de gemeente door de Raad van State gedwongen vergunning te verlenen voor het oprichten van 

een huidenzouterij en een bewaarplaats van schapenhuiden aan de Droogstraat 15 te Harlingen. Uit de stukken 

valt niet af te leiden wanneer het bedrijf haar werkzaamheden stopte. Het oorspronkelijke bedrijfspand staat nog 

op dezelfde locatie.  

De huidendrogerij de Bruin H. & Zn. (9 en 10) maakte deel uit van een exportslagerij aan de Havenweg 7-9. Het 

drogen van huiden werd gezamenlijk met de andere activiteiten van dit bedrijf in 1925 gestopt. 

 

Darmenwasserijen en -zouterijen 

De darmenwasserijen en -zouterijen gaven evenals de andere bedrijfstakken van deze categorie aanleiding tot 

geurhinder. Daarnaast veroorzaakte deze bedrijvigheid overlast door insecten en oppervlaktewaterverontreini-

ging. Een belangrijke stankbron was de mest die bij het schoonmaken van de darmen vrijkwam.  

Van twee bedrijven in Harlingen is bekend dat ze darmen van geslacht vee tot producten hebben bewerkt. Deze 

bedrijven waren Van Gelder darmenzouterij (1904, (6, 7 en 8)) en Van der Hengel darmenwasserij (1951, (44)). 

Van Gelder begon in de Schoolsteeg te Harlingen (1900). Het bedrijf werd gedwongen te verhuizen, omdat de 

gemeente geen vergunning voor deze locatie wenste te verlenen. Omwonenden hadden daartoe regelmatig 

bezwaren bij de gemeente ingediend. Na op de Roptaweg te hebben gewerkt, kreeg Van Gelder vergunning voor 

het oprichten van een darmenwasserij aan de Kanaalweg 76. Tegelijkertijd vroeg hij vergunning voor een 

verkooppunt van petroleum aan. Het bedrijf stopte met haar activiteiten rond 1925-1930. Op dezelfde locatie 

staan thans woningen, die rond 1935 werden gebouwd. Van Van der Hengel (44) is bekend dat een Hinderwet-

vergunning aan dit bedrijf door het college werd geweigerd vanwege de ingediende bezwaren. Vermoedelijk 

heeft dit bedrijf enige tijd zonder vergunning gewerkt aan de Rommelhaven.  

  

 

 

 

 

 

 

Categorie II, visverwerkende bedrijfstak; nr. 4  
De visrokerij 

Van oudsher is vanuit Harlingen gevist, maar in tegenstelling tot overige steden en dorpen gelegen aan de 

Zuiderzee, zoals Workum en Makkum, ontwikkelde zich er nooit een echte visverwerkende bedrijvigheid. Rond 

1900 voer slechts de zeelogger ‘Friesland’ vanuit Harlingen (Van Hinte, 1936). De visverwerking beperkte zich 

eind 19
e
 eeuw, zoals uit de hinderwetvergunningen (zie § 6.1) kan worden afgeleid, tot het roken van vis. Het 

Bij de slacht vrijgekomen huiden vormden de basis voor de leerlooierij. Leerlooien is een proces dat uit verschillende 

stappen bestaat, terwijl ook meerdere procédés kunnen worden onderscheiden. Het ambacht van leerlooien stamt al 

uit de middeleeuwen. Elke wat grotere plaats had in die tijd een leerlooierij. Voor het looien van het leer had men 

geprepareerde huiden en run nodig. Run, de feitelijke looistof, werd gewonnen uit gemalen eikenschors. Het 

prepareren van de huiden, in feite het beschermen tegen bederf, werd verricht door de huiden te drogen of huiden te 

zouten. Bij huidendrogerijen werden eerst de huiden van restanten slachtafval ontdaan en vervolgens op een koele 

droge plaats gedroogd. Ter bescherming tegen insecten werden de huiden voor het drogen ingesmeerd met naftaline. 

Bij de huidenzouterijen werden de huiden na reiniging behandeld met zout. Dit kon nat in pekelbaden of droog door 

insmeren. Hierna moesten de huiden een drietal weken worden gedroogd om te rijpen. De vellenbloterij is de 

volgende stap in het looiproces. Hierbij wordt de lederhuid, de enige huidlaag die van belang is voor de leerlooierij, 

vrijgemaakt van de overige delen van de huid. De verwijdering van de onder- en opperhuid, de huid bestaat uit de 

opperhuid, de lederhuid en de onderhuid, vond plaats door rotting. Vóór 1850 gebeurde dit meestal door de huiden 

langdurig in watergangen te hangen. Hiermee wordt ook de ligging van vellenbloterijen aan vaarten en kanalen 

verklaard. Later werd de lederhuid machinaal verwijderd. Hierbij werd natrium- en calciumsulfide gebruikt om de 

opper- en onderhuid te verwijderen (Oss van, 1948). Om zeemleer te kunnen maken, zoals dat bij Roorda nabij 

Harlingen plaatsvond, moet de onderhuid zeer zorgvuldig van de overige huidlagen worden verwijderd. Hiervoor 

werd gebruik gemaakt van schapenhuiden omdat de huid van schapen zich hier het best voor leent (Register 

Historisch Advies-bureau,1998). [katern 34] 

Darmen van geslacht vee kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt. De belangrijkste toepassing was toen en 

is de fabricage van allerlei worstsoorten. Andere producten waren snaren voor allerlei muziekinstrumenten en het 

zogenaamde catgut, zoals hechtdraad bij chirurgische ingrepen. Thans is catgut grotendeels vervangen door kunststof. 

Om de darmen voor deze toepassingen geschikt te maken dienden ze gedurende de slacht zorgvuldig te worden verwij-

derd en gereinigd. Na verwijdering van de mest werden ze vervolgens omgekeerd ontdaan van de slijmlaag en opnieuw 

goed gespoeld. Ter conservering dienden ze afsluitend te worden gezouten (van Oss, 1948). [katern 35] 
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roken van vis vond vooral plaats in het noordwestelijk deel van de stad. Het betrof het gebied in de driehoek, 

Zoutsloot, Vissersstraat en Dijkswal, dat pal aan de zee lag. Het waren vooral vissers van andere plaatsen zoals 

Terschellingers, Wieringers en Urkers, die de vis aanvoerden (Van der Woud, 1978). Veel van de aangevoerde 

vis werd op andere locaties geveild of werd op de markt verhandeld of wat toen ook nog veel gebeurde, in ‘het 

café’.  

Van het roken van vis is bekend dat dit een bron van hinder kan zijn. Dit kan ook gezegd worden voor de situatie 

in Harlingen rond 1870. Men had tientallen jaren het visroken gedoogd, maar in 1870 was de leefomgeving-

hinder blijkbaar zo groot dat men besloot om aan deze activiteit een specifieke vergunning te verbinden. Op dat 

tijdstip was dit een vergunning in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 1824. Vanaf 1874 tot 1900 

werd door het gemeentebestuur een vijftiental vergunningen voor het hebben van een visrokerij afgegeven. Op 

een enkele na betrof het kleinschalige activiteiten, zoals een aantal rookvaten achter het huis, waarbij aan de 

betrokkene toestemming werd verleend vis te roken. Roken was een geschikte methode voor de verduurzaming 

van grote hoeveelheden vis, omdat tientallen vissen tegelijkertijd konden worden verwerkt.  

Meijer woonachtig aan de Visserstraat 4 kreeg in 1874 de eerste vergunning. Hierna volgde nog een tiental 

anderen. Opvallend waren de aanvragers J. Lichtendahl (15 en 16) en H. Lichtendahl. Zij namen het merendeel 

van de aanvragen voor hun rekening. De laatste aanvraag dateerde van 1918 toen Lichtendahl J. vergunning 

kreeg voor een bedrijf aan de Roptaweg 17. Het bedrijfsmatig visroken verdween eind jaren dertig door een 

samenloop van omstandigheden grotendeels uit Harlingen. Zo verdween door de afsluiting van de Zuiderzee de 

Zuiderzeeharing, terwijl de voorbereiding voor de bouw van de Tjerk Hiddessluis in de jaren dertig van start 

ging. De bedrijfspanden aan de Roptaweg, waaronder ook die van rokerij Lichtendahl moesten plaats maken 

voor de Tjerk Hiddessluis. Een aantal andere vergunningsaanvragen voor het oprichten van visrokerijen kwamen 

van De Vries van Kerkpoortstaart 49 en van De Boer aan de Moriaanstraat 4.  

 

Categorie III bedrijvigheid; bedrijfstakken nr. 5, 6 en 7  

Baksteen- of steenbakkerij 

Rond 1650 waren er drie centra voor de steenbewerkende bedrijvigheid in Fryslân; Bolsward, Harlingen en 

Makkum. Harlingen was hier de belangrijkste van. In 1635 exporteerde alleen Harlingen al één miljoen stuks aan 

aardewerk van de in totaal van twee miljoen die de Sont  (Faber, 1973) passeerden. De steenver- en bewerkende 

bedrijvigheid nabij de stad Harlingen wist zich in de 18
e
 eeuw en ook in het begin van 19

e
 eeuw goed te 

handhaven. In de nijverheidsstatistiek van 1816 stond deze bedrijvigheid als gunstig en bloeiend aangegeven.  

De kleibewerkende bedrijvigheid van Harlingen vestigde zich in het bijzonder aan de Trekvaarten, de Franeker- 

en Bolswarder Trekvaart, in de nabijheid van de stad (Faber, 1973).  

 

 

 

 

 

 

 

De Bolswarder Trekvaart, die vanaf Harlingen naar het zuiden liep, werd in de 16
e
 eeuw gegraven. Deze vaart 

werd gegraven om de vette klei, een belangrijke grondstof voor de aardewerknijverheid die werd gewonnen 

tussen Harlingen en Bolsward, aan te kunnen voeren. Ook aan de Bolswarder Trekvaart en haar zijtakken 

vestigden zich diverse steen-, dakpannen- en estrikkenfabrieken  

De Franeker Trekvaart, die het tracé van een bochtige zeeslenk volgde, werd in 1507 gegraven en liep tussen 

Harlingen en Leeuwarden. In verband met de bochtige loop van de vaart werd deze in 1894 vervangen door een 

nieuwe rechte vaart ‘Het Kanaal’. De Franeker Trekvaart werd uiteindelijk in 1955 gedempt (Provincie Fryslân, 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De behoefte aan klei als grondstof van deze bedrijvigheid was zo groot dat het gebied gelegen ten zuiden van de weg 

tussen de dorpen Midlum en Herbaijum over een afstand van circa 3 kilometer grotendeels tot ongeveer 50 tot 75 cm 

diepte werd afgeticheld (Ludwig, 1992). Een andere indicatie van de schaalgrootte van deze bedrijvigheid van die tijd 

wordt geïllustreerd door de energiebehoefte. De bedrijvigheid van de regio Harlingen, waarvan de kleiverwerkende de 

meest energieverslindende was, verbruikte op een gegeven moment in de 17e eeuw evenveel turf als de bedrijvigheid in 

alle andere Friese steden samen (Veltman,1992). [katern 36] 

 

Vaarten waarop trekschuiten voeren, noemde men trekvaarten. De kleine schuiten, zonder motor, met of zonder zeil, 

waren trekschuiten. De trekschuiten onderhielden meestal een beurtdienst over het water tussen provinciesteden en de 

omliggende dorpen gelegen aan een waterloop. Langs trekvaarten en kanalen was de lijntrekker een speciale figuur. 

Lijntrekkers of lijnlopers waren personen die een schuit voorttrekken. De smalle weg naast het water waar de trekker de 

schuit trok, heette trekpad of jaagpad. Op sommige plaatsen gebeurde het trekken ook door één of meerdere paarden. 

Dan heette de weg langs de vaart jaagpad of trekweg. Het touw, dat de schuit verbond met de paarden, was de jaaglijn. 

Straatnamen van dorpen en steden herinneren nog aan deze wijze van verplaatsen van vooral de 18e en 19e eeuw (Van 

der Woud, 1987). [katern 37] 
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Ook Kreger (1983) bevestigde het beeld dat de Oude Trekweg nabij Harlingen van oudsher bekend was om zijn 

bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid betrof fabrieken voor de productie van baksteen, dakpannen en estrikken maar 

ook kalk voor cement. Om de fabrieken van grondstoffen te voorzien, werden in de buurt kleisloten gegraven. 

Tussen 1830-1940 waren in totaal 12 steenfabrieken (tichelwerken), 3 panwerken (dakpannen) en 5 kalkovens in 

dit gebied gevestigd.  

Uit tabel 26 (Kreger,1983) blijkt dat in 1827 aan Braams en Schaafsma een Hinderwetvergunning voor de 

oprichting van een pannen- en estrikkenfabriek aan de Oude Trekvaart bij Harlingen was verleend. In 1828 werd 

door Braams en Schaafsma voor de verdere uitbreiding van hun pannen- en estrikkenfabriek een vergunning bij 

de gemeente (in dit geval Franekeradeel) aangevraagd. 

 

 

Tabel 26 Steenbe-en verwerkende bedrijvigheid gevestigd aan de Oude Trekvaart 1830-1940 
  (Kreger, 1983) 

 

Van Hulst (17 en 18) kreeg in 1843 vergunning voor het produceren van stenen en bakstenen aan de Oude 

Trekweg 20 (zie bijlage 4.2). Het bedrijf breidde in 1866 uit naar een perceel wat nu de Kanaalweg 14 heet. 

Waarschijnlijk werd het pand van Haitsma door Van Hulst erbij getrokken. Dezelfde firma had ook een 

plateelfabriek, bedrijf waar tegels worden beschilderd, aan een opvaart van de Bolswardervaart nabij de 

Westerzeedijk. Voor het bedrijf aan de Kanaalweg 20 werd in 1923 een vergunning verkregen voor de productie 

van bakstenen. In 1949 kreeg het bedrijf nog een uitbreidingsvergunning voor deze locatie.  

De combinatie Van Hulst & Spannenburg opende in 1824 aan de Oude Trekweg 39 een steenbakkerij.  

Aan de oude Trekweg vestigden zich verder Schipper in 1858, Brandsma in 1868 en Telenga in 1892.  

In het gemeentelijk hinderwetbestand (gemeente Franekeradeel) werd een vergunning uit 1913 gevonden voor 

Van der Meulen voor plaatsing van een gasmotor van de steenfabriek aan de Oude Trekweg 9. Het bedrijf was al 

lang op deze locatie gevestigd, waarschijnlijk vanaf ongeveer 1720. Dit laatste kon overigens niet worden 

bevestigd door de archiefdossiers. Het bedrijf werd in 1923 gesloten. 

Steenbakkerijen hebben van oudsher geleid tot geurhinder door de ovens, terwijl de benodigde grondstoffen als 

zand, cement en klei stofemissie veroorzaakten 

.  

Pannen- estrikkenfabriek (een estrik is een oud type vloertegel) 

In het oude hinderwetarchief, dat de vergunningen bevat die door de provincie werden verleend, zijn vijf 

vergunningen aangetroffen om pannen- en estrikken te produceren. De oudste is van Braams & Schaafsma (23), 

die aan het Oude Jaagpad 4 in 1827 vergunning kreeg om een dergelijk bedrijf op te richten. In 1828 verkreeg 

Adresnr. aan de 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Oude Trekvaart

I Steenfabrieken (12x) 

23 IJsenbeek >>>>>> >>>>>> Stinstra >>>>>> Zeper Cool >>>>>> Van Hulst >>>>>> >>>>>I

32 Hingst Fontein >>>>>> >>>>>> Salverda >>>>>> >>>>>I

39 Van Hulst >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>I

81 Van Schouwenburg >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Fontein >>>>>> Vermeulen >>>>>I

96 De Boer Van Schouwenburg >>>>>> Lonneman >>>>>> >>>>>> Van d. Meij >>>>>I

99 Blok >>>>>> Van Hulst >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>I

107 Stinstra >>>>>> >>>>>> >>>>>> Zeper Faber >>>>>I

108 Antonides Hannekuijk >>>>>> >>>>>> De Ruiter >>>>>> >>>>>> >>>>>> Van der Meij >>>>>I

119 Schipper Lunten Telenga >>>>>> >>>>>> Van Hulst >>>>>I

120 Brandsma >>>>>> Houtsma >>>>>I

163 Tjallingii >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Faber >>>>>> Cool >>>>>I

167 Braams >>>>>> >>>>>I

1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

II Dakpannenfabriek (3x)

9 Schaafsma >>>>>> >>>>>> Braams Meinesz Fontein >>>>>> >>>>>> Vermeulen >>>>>I

29 Haitsma >>>>>> >>>>>> Van Hulst >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Haitsma >>>>>>

94 Weissenbach >>>>>> >>>>>> >>>>>I

1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

III Kalkovens (5x)

25 Snijder & De Vries >>>>>> >>>>>> Beidschat De Ruiter >>>>> >>>>>> Nieuwenhuis >>>>>> >>>>>I

76 Boomsma >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Faber >>>>>I

79 Van Schouwenburg >>>>>> De Ruiter >>>>>I

118 Hoek >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Van der Wal & Eppinga >>>>>> >>>>>>

145 Drost >>>>>> >>>>>> >>>>>>

Legenda: >>>>>> = Bedrijf blijft bestaan

>>>>>I  = Bedrijf stopt



 119

het bedrijf een uitbreidingsvergunning. Het bedrijf van Braams & Schaafsma werd in 1866 overgenomen door 

Van Hulst (17 en 18) (Severein, 1998). Dit bedrijf beperkte zich niet alleen tot de productie van pannen- en 

estrikken. Er werd ook aardewerk zoals stenen en potwerk gemaakt. In 1839 werd een vergunning verleend aan 

Haitsma voor het oprichten van een pannen- en estrikkenfabriek. Als adres staat aangegeven Kanaalweg 14, wat 

vreemd is omdat er waarschijnlijk nog geen Kanaalweg was. Het Nieuwe Kanaal werd pas in 1894 gegraven.  

In verhouding tot een bedrijf als Van Hulst was het bedrijf van Braams & Schaafsma klein. In 1852 kreeg ook 

Weissenbach aan de Oude Trekweg vergunning voor een dakpannenfabriek. Daarna kregen in 1855 Tuinhout & 

Fontein (19) aan de Westerzeedijk en Meinesz in 1865 aan het Oude Jaagpad ook een vergunning voor oprich-

ting van een pannen- en estrikkenfabriek.  

Van de hiervoor genoemde dakpannenfabriek Van der Meulen is een oprichtingsvergunning van 1905 voor 

hetzelfde pand aan de Oude Trekweg 9 gevonden. Deze locatie maakte deel uit van de vlak buiten de stadswal-

len van de stad ontstane Grettingabuurt, waar de arbeiders woonden die op de nabij gelegen bedrijven werkzaam 

waren. Thans is daar de Harlinger wijk ‘Trebol’ of in de volksmond ‘Achter de Schouwburg’ te vinden.  

De leefomgevinghinder door pannen- en estrikkenfabrieken is min of meer hetzelfde als die door de 

steenfabrieken. Ze hadden geurhinder tot gevolg onder invloed van de ovens, terwijl de gebruikte grondstoffen 

tot stofemissie moeten hebben geleid. 

 

Figuur 36  Foto waarop overzicht van de bedrijvigheid langs de OudeTrekvaart en het Kanaal rond 

1905-1910; duidelijk waarneembaar is het Panwerk van Hulst met de grote schuren 

  (Jong, 1998) 

De foto toont het gebied waar voorheen Haitsma was gevestigd rond 1905-1910. De vaart naar rechts, onder de 

brug door, is de oorspronkelijke loop van de Trekvaart naar Franeker. Het doorlopende water betreft het in 

1894 gegraven kanaal dat in die tijd ter vervanging van de wel erg kronkelende trekvaart werd gegraven. Het 

bedrijf van Braams & Schaafsma, gelegen aan de Oude Trekvaart 9, is deels nog zichtbaar. Het betreft het 

tweede pand langs de Trekvaart aan de rechterkant vanaf de brug.  

  

Aardewerk / fijn aardewerkfabriek 

In 1946 werd vergunning verleend aan Hamer & Co/ De Lelie voor het inwerkinghebben van een aardewerk-

fabriek aan de Oude Trekweg 14. Daarnaast verkregen De Vries aan de Hoogstraat 40 en Hunink aan de 

Haulewei 44 in 1994 een vergunning voor het inwerkinghebben van een aardewerkbedrijf.  

 

Plateel- of tegelbakkerij 

Het bedrijf Van Hulst (17 en 18) heeft tot ver in de 20
e
 eeuw ook een plateelbedrijf aan de Westerzeedijk gehad. 

Behalve Van Hulst had ook Tjallingii (25) vergunning voor het produceren van platelen en tegels. Hij kreeg de 

vergunning in 1867 voor het pand aan de Zoutsloot (huidige W. Boothstraat 12). In 1902 en 1904 kreeg 

Tjallingii uitbreidingsvergunningen voor hetzelfde pand. Broersma (54) kreeg in 1925 toestemming voor het 

produceren van tegels aan de Rozengracht 24 in 1925. In de loop van de 20
e
 eeuw sloten echter al deze 
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bedrijven. Pas in 1983 kreeg Oswald (61) vergunning voor het produceren van tegels en wel aan de Voorstraat 

84. 

 

Categorie V bedrijvigheid; bedrijfstakken nr. 8, 9 en 10  
Koolteerdestillatie in Harlingen  

In de havenstad Harlingen waren van oudsher teerachtige stoffen in gebruik voor oppervlaktebehandeling en 

waterdicht maken van de houten schepen en conservering van zeilen en touwen. Het pek werd hierbij verwarmd 

tot het vloeibaar was, waarna het vervolgens voor het betreffende doel werd gegoten of met de kwast opgebracht. 

In Harlingen was aan het eind van de 19
e
 eeuw een drietal bedrijven gevestigd, dat gesmolten pek kon leveren. 

Het betrof in de Droogstraat 7, Fontein vanaf 1850, Wilda vanaf 1891 in de Kerkpoortstraat 33 en Van der 

Messel vanaf 1894 op de Heilige Weg 60. Waarschijnlijk, aangezien er geen stukken van deze strekking 

gevonden zijn, hebben de drie genoemde bedrijven ook teerachtige afvalproducten van de gasfabriek betrokken. 

In januari 1895 werd de ‘NV Kooldistilleerderij Perseverantia’ (22) opgericht. Het bedrijf was net ten oosten van 

Harlingen aan de Oude (Franeker) Trekvaart gevestigd. Het was een relatief groot fabriekscomplex en was door 

een aparte spoorbaan met de spoorweg Harlingen-Leeuwarden verbonden. Het bedrijf had 23 tankwagons 

gekocht om afvalteer van de regionale gasfabrieken naar het bedrijf te transporteren. Het wilde door destillatie 

van de afvalteer van de gasfabrieken, grondstoffen fabriceren voor de in de laatste kwart van de 19
e
 eeuw sterk 

groeiende chemische industrie. Het bedrijf was ingericht naar Engels voorbeeld. In de beginperiode waren er 

ongeveer 50 personen werkzaam. Na een tweetal jaren goed te hebben geproduceerd, trad er in begin 1898 al de 

neergang in. De perifere ligging brak het bedrijf op. De kosten voor de aan te voeren teer waren te hoog. Na nog 

een viertal jaar tegen kostprijs te hebben geproduceerd viel in 1902 het doek voor Perseverantia. Het bedrijf sloot 

de poorten; de spoorbaan werd gesloopt en de destillatieapparatuur werd verkocht aan de grootste concurrent, die 

in Utrecht was gevestigd.  

 

Gasfabriek in Harlingen 

In 1852 werd in Harlingen door Tjallingii en Feytema een gasfabriek (24) opgericht als een particulier bedrijf. 

Het bedrijf had haar postadres aan de Fabriekstraat 1 maar lag als fabrieksterrein langs de Zuidoostergracht. In 

de fabriek werd gas gedestilleerd uit steenkool, waarbij als bijproducten cokes, teer en ammoniakwater 

vrijkwamen. In de periode 1852-1898 werd een viertal uitbreidingsvergunningen verkregen. In 1898 nam de 

gemeente Harlingen het bedrijf over. In de eerste decennia van de 20
e
 eeuw werd voor de gasfabriek, door de 

provincie als bevoegd gezag, een tiental uitbreidingsvergunningen verleend . Na de opkomst van het aardgas in  

1960 sloot het bedrijf haar poorten. Het bedrijf besloeg op dat moment een gebied van de Fabriekstraat tot aan 

het Rapenburg, waarmee het direct grensde aan het stedelijke ziekenhuis dat op het oude Zuiderbolwerk van de 

stad was gevestigd.  

 

Zoutziederijen  

In Harlingen waren al in de 16
e
 eeuw zoutziederijen gevestigd. In 1595 waren er zoveel zoutketen, kookpotten 

voor het droogkoken van het zout, dat het toenmalige stadsbestuur besloot geen nieuwe bedrijven meer toe te 

laten. Net als de textielbedrijvigheid was de zoutziederij een typische trafiekbedrijvigheid. Ruw zee- of klipzout 

werd onder meer uit Scandinavie, Frankrijk of Portugal aangevoerd, geraffineerd en vervolgens afgezet in vooral 

het buitenland, zoals de Baltische Staten.  

In de 17
e
, maar meer in de 18

e
 eeuw, werd de zoutnijverheid steeds minder belangrijk. Midden 19

e
 eeuw, in 

1858, waren in Harlingen nog vier zoutziederijen gevestigd. Tegen het einde van de 19
e
 eeuw leefde de 

zoutindustrie enigszins op omdat zout bij veel bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld in de zuivelindustrie, werd 

gebruikt. In 1900 waren er nog drie bedrijven over. Deze waren in eigendom van de families Hannema en 

Tjallingii (27 en 25). De bedrijven waren gevestigd aan en nabij de Zoutsloot. Vele tientallen Harlingers hebben 

er door de eeuwen heen hun werk gehad. Hoewel de zoutbedrijven ook op stoomaandrijving overstapten, konden 

ze niet de concurrentie aan met zoutbedrijven in Portugal en Spanje. Deze bedrijven produceerden zout door 

zonverwarming. Rond 1915-1920 sloten de laatste zoutziederijen hun poorten. In het Historische Bodembestand 

is een vergunningsaanvraag, een uitbreidingsvergunning van Hannema (27) in 1897, van een zoutziederij 

opgenomen. Opmerkelijk daarbij is dat een kerkgenootschap bezwaar aantekende, omdat door de 

bedrijfsactiviteiten de zondagsrust zou kunnen worden verstoord. In de vrijkomende panden van de 

zoutziederijen, zoals die van Tjallingii (25) aan de Zoutstraat, vestigden zich in de jaren twintig van de 20
e
 eeuw 

de vetsmelterijen van Smeding (29 en 30) en Smit (31 en 32).  
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Inschatting van de hinderaspecten van geselecteerde bedrijven van 1870-1920 

In tabel 27 is de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ van de bedrijfstakken in de periode 1870-1920 geschat. 

Deze schatting is verricht in overeenstemming met de informatie van bijlage 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze bijlage is per geselecteerde bedrijfstak de veronderstelde leefomgevinghinder geschat. Met behulp van 

hedendaagse methodieken is naar de nijverheid in deze periode gekeken. Zie voor wijze van beoordeling bijlage 

3 en katern 38. 

 

 
Bedrijfstak Cate-

gorie 

Geur 

    M 

Geluid 

    M 

Stof 

   M 

Cat. 

   M  

Bodem 

UBI kl. 

Verkeer 

1,2 en 3 

Opp.water 

1,2 en 3 

Afval 

1,2 en 3 

Exportslagerij I 300 100 0 4 3 2 3 3 

Huidenvellenbloterij I 300 100 0 4 4 2 3 2 

Darmenwasserij- en zouterij I 300 100 0 4 4 2 3 3 

Visrokerij II 500 100 0 5 3 1 2 3 

Pannen- estrikkenfabriek III 50 200 200 4 4 2 2 1 

Baksteen- & steenfabriek III 10 200 500 5 3 2 2 1 
Aardewerkfabriek III 30 200 200 4 4 2 3 1 

Gasfabriek V 1000 500 100 5 8 3 3 3 

Destilleren van koolteer  V 1500 500 100 6 8 3 3 3 

Zoutziederij V 100 200 200 4 4 2 2 2 

 

Tabel 27  Inschatting leefomgevinghinder van geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1870-1920  

 

Tabel 27 levert de volgende informatie: 

Categorie I,  De vleesverwerkende bedrijvigheid 

• De exportslagerijen, huidenvellenbloterijen en darmenwasserij en -zouterij zullen geurhinder hebben 

veroorzaakt. Waarschijnlijk zijn de geurproblemen in de periode 1870-1920 nog groter geweest dan de tabel 

laat zien, omdat beoordelingsmethodieken voor de hedendaagse bedrijvigheid zijn gebruikt. 

• Het risico voor afval en oppervlaktewater wordt als ‘niet toelaatbaar’ gewaardeerd. Het lozen en het storten 

van het bij deze bedrijvigheid vrijkomende afval gaven niet alleen geurproblemen door rotting maar trokken 

ook ongedierte aan. De hinder door stof was vermoedelijk gering, terwijl geluidhinder zich meestal beperk-

te tot verkeer- en procesgeluiden. Bij exportslagerijen kan aangevoerd vee voor geluidhinder hebben 

gezorgd.  

Categorie II, De visverwerkende bedrijvigheid  

• Visrokerijen geven vaak aanleiding tot geurhinder. Vermoedelijk zijn net zoals bij de vleesverwerkende 

bedrijvigheid de geurproblemen in de periode 1870-1920 nog groter geweest dan uit de tabel kan worden 

afgeleid.  

• Het risico voor afval en oppervlaktewater wordt voor deze periode als ‘niet toelaatbaar’ verondersteld. Dit 

omdat zowel het lozen als het storten van het bij deze bedrijvigheid vrijkomend organisch materiaal 

bevattend afval door rotting leefomgevinghinder kan veroorzaken in de vorm van, stankhinder, het 

aantrekken van ongedierte en oppervlaktewaterverontreiniging. 

  

Wijze van beoordeling 
De beoordeling van de leefomgevinghinder gebeurt aan de hand van de in § 6.4 gebruikte 3 toetsingsinstrumenten. 

Deze toetsingsinstrumenten bieden de mogelijkheid om te beoordelen óf er en in welke mate leefomgevinghinder 

door bedrijven kan zijn veroorzaakt. Zo kan met de methode van milieuzonering worden nagegaan of een bedrijf 

geur-, geluid- en stofhinder en het veel verkeer kan veroorzaken .Met deze methode wordt het effect van de door 

een bedrijf veroorzaakte hinder ruimtelijk in meters weergegeven. De aangegeven vorm van hinder kan in theorie 

binnen een cirkel voorkomen waarbij het bedrijf het middelpunt en de opgegeven waarde de straal is. Het risico op 

lozingen van afvalwater is bepaald aan de hand van de beoordelingslijst van het Waterschap Hunze en Aa. Per 

bedrijfstak wordt dit mogelijke risico aangegeven. De beoordeling gebeurt aan de hand van de scores: 1 = 

toelaatbaar risico, 2 = beperkt toelaatbaar risico en 3 = niet toelaatbaar risico. De kans op hinderlijk afval per 

bedrijfstak is met dezelfde puntenscore, te weten, 1, 2 en 3, weergegeven. De basis voor de beoordeling in welke 

mate vrijkomend afval per bedrijfstak als hinderlijk wordt beschouwd is ook verkregen op grond van de methode 

van ‘Bedrijven en Milieuzonering’. Het potentieel risico voor bodemverontreiniging wordt geschat op basis van het 

UBI-model (zie voor verdere toelichting op het UBI-model § 6.4). Dit risico voor de bodem wordt met klassen, die 

van 1 tot en met 8 bedragen, aangegeven, waarbij het potentieel risico bij 1 laag en bij 8 hoog is. [Katern 38] 
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Categorie III, De steenbe- en verwerkende bedrijvigheid 

• Moderne steenbe- en verwerkende bedrijven veroorzaken geen noemenswaardige geuremissie. Van deze 

bedrijfstak moet worden verwacht dat de geurproblemen in periode 1870-1920 groter zijn geweest dan de 

tabel laat zien. Er waren grote ovens nodig om klei tot steen om te zetten. De eerdere energiedragers van de 

19
e
 eeuw, zoals turf en hout en later steenkool, hebben vermoedelijk leefomgevinghinder in de vorm van 

rook en stank veroorzaakt. 

• Er moet ook rekening worden gehouden met stofoverlast. Dit omdat bij deze bedrijfstak behalve klei ook 

grondstoffen als zand en grint werden gebruikt. 

Categorie V, De overige geselecteerde bedrijvigheid 

• De gasfabriek en het teerdestillatiebedrijf Perseverantia hebben in deze periode vermoedelijk stoffen 

uitgestoten die schade toebrachten aan de omgeving. Geurhinder voor de mens was daarvan een kenmerk. 

Verwacht moet worden dat deze stoffen ook schade toebrachten aan gewassen en dieren.  

• Geluidhinder wordt ‘beperkt toelaatbaar’ geacht bij de gasfabriek en het destilleren van koolteer. Het pro-

ductieproces heeft vermoedelijk geluidhinder veroorzaakt. 

• Risico’s voor de bodem, afval en oppervlaktewater zijn bij gasfabrieken zonder dat maatregelen worden 

getroffen ‘niet toelaatbaar’. Bij veel gasfabrieken moet rekening worden gehouden met verontreiniging van 

de waterbodem. Veel gasfabrieken waren voor afvoer van afvalwater immers aan watergangen gevestigd.  

• Vermoedelijk hebben zoutziederijen door het productieproces en het verkeer dat ze aantrekken geluidhinder 

veroorzaakt. Geurhinder kan zijn veroorzaakt door de verdampingsovens. Het geloosde ‘zouthoudend’ 

afvalwater vormde ‘beperkt toelaatbaar risico’ voor het oppervlaktewater omdat de Zoutsloot de watergang, 

waarin de lozing plaatsvond een open verbinding met de zee had, meestal met brak water gevuld.  

 

 

7.2 Toelichting op de geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1920-1970 

 

De geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1920-1970  
Hieronder wordt per bedrijfstak en per categorie, de ligging van deze bedrijvigheid en de ‘veronderstelde 

leefomgevinghinder’ toegelicht. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van bijlage 3. Voor de periode 1920-1970 

handelt het om de volgende bedrijfstakken:  

 

 

Nr. Bedrijfstak Geselecteerde 

categorie 

1. Vetsmelterijen I 

2. Leerfabrieken I 

3. Vismeelfabriek II 

4. Scheepswerf IV 

5. Stoffenververij annex wasinrichting V 

6. Sisal- kokosmattenfabriek V 

7. Suikerfabriek V 

8. Rubberindustrie V 

9. Vuilstortplaats V 

 

Tabel 28 De toedeling van de geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1920-1970 over de vijf 

categorieën  
 

Categorie I Vleesverwerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken 1 en 2  

Vetsmelterijen  

Het hinderwetbestand leverde de volgende bedrijven op: De Bruin H.(5), vetsmelterij (1906), Smeding (29 en 

30), vetsmelterij (1920), Smit(31 en 32), vetsmelterij (1921) en Zeijlmaker (35), vetsmelterij (1927). Na een 

vergunningaanvraag die op veel bezwaar stuitte, kreeg De Bruin vergunning voor een vetsmelterij aan de 

Noorderstraat 3 te Harlingen. Hoelang dit bedrijf hier heeft gewerkt is niet bekend. Waarschijnlijk is het in 1918 

opgegaan in het familiebedrijf De Bruin H. & Zn.(10). Het pand van het bedrijf aan de Noorderstraat 3 is nog 

steeds als zodanig aanwezig. 

In 1921 vroeg Smit vergunning aan om ook een vetsmelterij op te richten aan de Lammert Wardnerstraat 10. Het 

bedrijf was op een steenworp afstand van concurrent Smeding gevestigd en zou meerdere uitbreidingen onder-

gaan. Zo vroeg het in 1940 nog een uitbreidingsvergunning aan voor activiteiten aan de Zoutstraat 1. Uiteindelijk 

werd ook dit bedrijf door Smilde overgenomen.  

In 1920 vroeg Smeding vergunning aan voor het oprichten van een vetsmelterij in het pand Franekereind 30. 

Door de jaren heen breidde het bedrijf flink uit. Diverse percelen werden aan het bedrijf toegevoegd, zoals 
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Weverstraat 2 en Lammert Wardnersteeg 5. In 1958 kreeg het bedrijf de laatste uitbreidingsvergunning voordat 

het in 1964 werd overgenomen door Smilde (58) uit Heerenveen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gezamenlijke bedrijf besloeg op het moment van overname het complete gebied tussen de Weverstraat, 

Lammert Wardnersteeg en de Kerkpoortstraat. In 1971 werd met de gemeente gesproken over verplaatsing van 

de bedrijfsactiviteiten naar het industrieterrein de Hermes.  

In de jaren tachtig van de 20
e
 eeuw werd het bedrijf tegelijk met de nabijgelegen voormalige gasfabriek 

afgebroken, terwijl toen ook de bodem werd gesaneerd. Op het betreffende gebied verrees nieuwbouw. 

De vetsmelter Zeijlmaker kreeg in 1927 vergunning voor een vetsmelterij aan de Anjelierstraat 13a. Over dit 

bedrijf kon slechts beperkt informatie worden gevonden. Het betrof waarschijnlijk een kleinschalig bedrijf, want 

later werd er niet meer over gesproken.  

 

Leerfabrieken 

De lederfabriek Roorda (33 en 34) ontstond uit de exportslachterij (zie § 7.1) aan de Havenweg 1-3. De 

lederfabriek vestigde zich in 1909 aan de Kanaalweg 96, destijds gelegen in de gemeente Franekeradeel.  

 

Figuur 37  Leerfabriek Roorda rond 1950 (bron, Vereniging Oud Harlingen, 1990) 

 

Op de foto is duidelijk zichtbaar dat een gedeelte van het terrein was ingeruimd voor het opslaan van 

grondstoffen waaronder vermoedelijk ook afvalstoffen afkomstig van het bedrijfsproces. Uit de foto kan verder 

worden afgeleid dat de bebouwing (de Koningsbuurt) niet ver van het bedrijf was gelegen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk, gelet op de vermoedelijk door het bedrijf veroorzaakte leefomgevinghinder, dat bezwaren werden 

ingediend.  

Bij vetsmelterijen wordt het vet uit dierlijk vetweefsel gewonnen, geraffineerd en als tussenproduct of als 

consumptieproduct gereedgemaakt. Globaal vinden hierbij de volgende activiteiten plaats; aanvoer van de 

grondstoffen, mechanische of fysische scheiding van het vet, raffinage en uitkristallisatie, afvoer van het product of 

tussenproduct (van Oss,1948). De belangrijkste vormen van leefomgevinghinder zijn: stank- geluidshinder en overlast 

van ongedierte. Bronnen van geuremissie zijn opslag van het vet, intern transport, procesapparatuur en afgekeurde 

producten. In het bijzonder lagere vetzuren, als eerste afbreekproducten van vetten, kunnen aanleiding geven tot 

geuremissie. Ondoelmatige bedrijfsvoering zal aanleiding tot hinder kunnen geven. Lozingen van restanten van de 

vetscheiding en het proces, zoals eiwithoudende componenten, kan zuurstofloos water veroorzaken. Door rotting van 

de organische materialen in het water zal stank worden veroorzaakt, die een bron van ergernis vormt voor direct 

omwonenden. Afvalstoffen afkomstig van de procesvoering moeten regelmatig worden afgevoerd. Indien de hand 

hiermee wordt gelicht zal dit tot stankoverlast kunnen leiden terwijl ongedierte (vliegen, kakkerlakken, ratten, etc,) 

erdoor wordt aangetrokken (Handboek Milieuvergunningen, 2002). [katern 39] 
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Roorda was een voor die periode modern bedrijf, waar de nieuwste technieken werden toegepast. Van een 

vellenbloterij (1909), die nog werkte op de conventionele wijze, ontwikkelde het bedrijf zich tot een leer- en 

zeemleerfabriek ( 1915). Het bedrijf leverde aan de locale markt, maar exporteerde ook producten. Het bedrijf 

leidde in haar bestaan tot veel bezwaren van omwonenden. Zo hebben de bewoners van de nabijgelegen 

Koningsbuurt vaak bezwaar aangetekend. Roorda bleef volgens het hinderwetbestand nog tot 1988 produceren. 

Omdat het bedrijf niet kon voldoen aan de nieuwe milieuwetgeving, zoals de Wet Verontreiniging 

Oppervlaktewater, sloot het bedrijf toen. Bij de sluiting van het bedrijf was het nog steeds aan de Kanaalweg 96 

gevestigd. Thans maakt het perceel waarop het voormalige bedrijf Roorda was gevestigd deel uit van een 

bedrijvenpark. Het voormalige bedrijf werd daarvoor gesloopt, terwijl de bodem werd gesaneerd.  

 

Categorie II De visverwerkende bedrijvigheid; bedrijfstak 3  
Vismeelfabrieken 

Vanaf 1930 probeerde Feenstra (39) een vismeelfabriek aan de Westerzeedijk in Harlingen op te richten. Er 

vestigde zich ook een fabriek voor koelijs in de stad. De ijsfabriek, die ijs produceerde om vis tijdens transport 

goed te kunnen houden, stond op naam van Hatenboer en was in één van de panden van de voormalige export-

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

Hinte, 1936). Beide bedrijven leidden een sluimerend bestaan. Dit was toe te schrijven aan het slechte econo-

mische klimaat van de jaren dertig van de 20
e
 eeuw. Hierdoor kon op dat moment de visserij niet goed van de 

grond komen. In de loop van 1934 sloot de ijsfabriek. Het vismeelbedrijf blijkt volgens het dossier nog een 

aantal malen een uitbreidingsvergunning te hebben gekregen. In 1952 verbouwde Feenstra zijn vismeelfabriek 

om tot een garnalendrogerij. De stankoverlast die dit bedrijf in zijn proeffase veroorzaakte, leidde tot massale 

pro-testen uit de Harlinger wijk Plan Zuid. Toen na aanpassingen van het bedrijfsproces de bezwaren toch bleven 

aanhouden, werd het bedrijf door de overheid gedwongen te stoppen. Tijdens de juridische discussie, die leidde 

tot het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten van Feenstra, werd door concurrent Lichtendahl (65) een voormalig 

sleepschip “Ingrid” opgekocht en ook ingericht voor het drogen van garnalen. Ondanks vele pogingen van de 

gemeente om deze activiteiten te beëindigen werden op het schip de Ingrid, in de havenmond van Harlingen, 

jarenlang garnalen gedroogd. In het bijzonder werd in dit zogenaamde ‘pufschip’ pelafval van garnalen 

gedroogd. Het gedroogde pelafval werd als grondstof aan voedingsfabrieken geleverd. Bij aanlandige wind 

konden de typische geuren afkomstig van het pufschip in grote delen van de stad worden geroken. In de loop van 

de jaren zestig werd deze activiteit verboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie IV De scheepsbewerkende bedrijvigheid; bedrijfstak 4  
Globale ontwikkeling van de scheepsbewerkende bedrijvigheid in de provincie Fryslân 

Vanaf ongeveer 1870, toen de industrialisatie ook Fryslân bereikte, schakelden Friese werven voor het bouwen 

van schepen geleidelijk over van gebruik van hout naar metaal. Een van de eerste werven die in deze regio deze 

nieuwe materialen toepaste was de werf Draaisma aan het Vliet te Franeker.  

De teruglopende economie vanaf 1880, onder invloed van de landbouwcrisis, had een negatief effect op de 

scheepsbouw in Fryslân. In 1906 waren nog maar 22 scheepswerven, zowel voor zeevaart als binnenvaart, in 

Fryslân gevestigd. Vanaf 1925 ging het bergafwaarts met de bouw van nieuwe schepen en de daaraan verbonden 

nijverheid. Een drietal redenen kan voor deze neergang worden aangevoerd; ten eerste vergden ijzeren schepen 

minder onderhoud dan houten schepen; ten tweede begon de scheepvaart concurrentie te ondervinden van de 

opkomst van de vrachtauto en ten derde verviel door de ontwikkeling van kunstmest het vervoer van natte mest. 

(Provincie Fryslân, 1996b)  

Na de Tweede Wereldoorlog was, door de jaren van economische neergang gevolgd door de oorlog, de binnen-

vaart voor een groot deel uit Fryslân verdwenen. Gestimuleerd door de groeiende welvaart vanaf de jaren vijftig 

in de 20
e
 eeuw kon de kleine zeevaart, de kustvaart, opbloeien. Een belangrijke rol bij de stimulering hiervan 

was de totstandkoming van het Van Harinxmakanaal. Door dit kanaal konden kustvaarders varend ver in Fryslân 

en Groningen komen. De bouw van de grotere schepen voor de kustvaart werd voor Friese werven na de Tweede 

Wereldoorlog een belangrijke markt. De werven Bijlsma uit Wartena, Barkmeijer uit Stroobos, De Tille uit 

Kootstertille, Damen in Burgum, Amels in Makkum en Welgelegen in Harlingen waren op dit gebied in de 

provincie Fryslân de toonaangevende. De bouw van de buitendijkse werf te Harlingen aan de Nieuwe 

Industriehaven was weer een stap verder, omdat hierdoor de bouw van nog grotere schepen mogelijk werd.  

 

In vismeelinrichtingen worden visrestanten, die vrijkomen bij de visverwerking, tot vismeel verwerkt. Vismeel kan 

worden omgewerkt tot voer voor gevogelte en vee. Moderne vismeelinrichtingen verwerken het visafval machinaal en 

onder strikt milieuhygiënische omstandigheden. Hierin wordt ook het meeste afval van garnalen verwerkt. Garnalen-

afval, in het bijzonder de schilrestanten na het pellen, kunnen ook worden gebruikt voor het prepareren van ingre-

diënten voor de oosterse tafel (Van Oss,1948). [Katern 40] 
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Scheepsbe- en verwerkende bedrijvigheid in het onderzoeksgebied 1920-1970  

Volgens Brugmans (1961) waren in Harlingen rond 1895 vijf scheepswerven gevestigd. In het gemeentearchief 

konden alleen over de volgende drie werven gegevens worden gevonden: 

• De Grote Werf aan de zuidelijke zijde van de Zuiderhaven; 

• Een wat kleinere werf aan de Zuiderhaven wat meer aan de zuidwestelijke zijde;  

• Een kleine scheepswerf aan de Noorderkade.  

Vanaf 1910 werd, volgens de vergunningsaanvraag, op de werf Welgelegen (41, 42 en 43), gevestigd op de 

locatie van de voormalige admiraliteitswerf aan de Zuiderhaven te Harlingen, begonnen met ijzer- en staalbouw. 

Daarvóór beperkten de werkzaamheden zich op deze werf grotendeels tot houten scheepsbouw. In 1917 kreeg 

het bedrijf een uitbreidingsvergunning. Vooral na de Tweede Wereldoorlog maakte het bedrijf, profiterend van 

de groeiende welvaart, een grote ontwikkeling door. Enige keren moest de dwarshelling van de werf worden 

aangepast aan de vraag naar grotere schepen. De vergunning werd daarom uitgebreid in 1950, 1957, 1958, 1966 

en 1968. In 1970 kreeg het bedrijf vergunning voor een locatie aan de Nieuwe Willemshaven, waar het een 

droogdok in gebruik nam. In de jaren tachtig was het bedrijf ook betrokken bij verplaatsing van scheepswerf-

activiteiten uit de oude kern van Harlingen. In de Nieuwe Industriehaven werd een werf onder de naam Frisian 

Shipyard (43) gevestigd. Deze scheepswerf kreeg in 1985 een oprichtingsvergunning en in 1994 een 

uitbreidingsvergunning. 

Aan de Industrieweg 8, aan de oostzijde van de stad, had zich ondertussen in 1958 de scheepswerf Harlingen 

(80) gevestigd. Deze scheepswerf hield zich bezig met nieuwbouw voor de kustvaart, terwijl daar ook grotere 

reparaties werden verricht. Het bedrijf kreeg uitbreidingsvergunningen in 1958, 1966 en 1969. 

Aan Kanaalweg 17 was een wat kleinere scheepswerf gevestigd. Het betrof een onderhoudswerf. Het bagger-

bedrijf Kooijman (49) gebruikte deze werf om vaartuigen die zij gebruikte bij baggerwerkzaamheden, te 

onderhouden.  

 

Verdwenen traditionele aan de zeilvaart verbonden ambachtelijke bedrijvigheid. 

Aan de traditionele houten scheepsbouw waren meerdere, ambachtelijke kleinschalige bedrijfstakken verbonden. 

Het waren onder andere: touwslagerijen, peksmelterijen, zeilmakerijen, touwslagers en mast-, blok- en pomp-

makerijen. Al deze bedrijfstakken waren voor 1910 in Harlingen gevestigd. Helaas konden over deze 

ambachtelijke bedrijfstakken maar gedeeltelijk gegevens in het Historisch Bodembestand worden 

teruggevonden. Vanaf 1852 werden pogingen ondernomen om in Harlingen meer gebruik te gaan maken van 

stoomenergie. 

In 1872 vroeg Visser (26) een vergunning aan voor het oprichten van een touwslagerij aan de Roptaweg 1-3.  

Waarschijnlijk op dezelfde locatie aan de Roptaweg 1 vroeg Boon (26) in 1927 ook vergunning aan voor 

dezelfde activiteit. Langs de Noorderzeedijk aan de Roptaweg was een touwbaan aanwezig waar op traditionele 

wijze gedurende tientallen jaren, en waarschijnlijk veel langer, touwen werden gespannen. In het begin van de 

20
e
 eeuw werd gewerkt met een stoomtouwbaan. Ongeveer dertig medewerkers hadden daar toen werk. Deze 

bedrijvigheid verdween door de combinatie van de sterk ingekrompen vraag naar touw door het wegvallen van 

de zeilvaart gecombineerd met de aanleg van de Tjerk Hiddessluis. De daar op die plek gevestigde bedrijven 

moesten daardoor van locatie veranderen en slaagden er niet in nieuwe panden in de stad te krijgen.  

De bedrijven die zich in die tijd bezig hielden met de teer- en pekkokerij of peksmelterij werden bij de 

koolteerdestillatie hierboven al beschreven. Hieraan moet nog de teerkokerij van Roodenhuis aan de 

Zuiderhaven 21 worden toegevoegd . De mast-, blok- en pompmakerijen verdwenen in 1903, terwijl ook de 

zeilmakerij in 1905 verdween (zie ook Overzicht 1, hoofdstuk 3).  

 

Nieuwere technieken  

Ook de in Fryslân in de 19
e
 eeuw op gang komende industrialisatie vroeg om nieuwe technieken, waardoor 

nieuwe bedrijven ontstonden. Zo vroeg Penning in 1855 vergunning aan voor het oprichten van een stoom-

werktuigenfabriek aan de Zuiderhaven 10. In 1858 vroeg hij vergunning voor uitbreiding van deze activiteit. 

Deze uitbreiding vroeg hij aan met een medevennoot: Harmens. 

 

 

 

 

 

In 1867 werd het bedrijf omgedoopt tot een stoomketelfabriek die in 1870 nog een uitbreidingsvergunning kreeg. 

Waarschijnlijk was de oprichting van dit bedrijf te danken aan de wekelijkse vaart, vanaf ongeveer 1850, vanuit 

Harlingen naar Engeland. In Engeland was men namelijk relatief snel op stoomvaart overgestapt. Er werd 

gehoopt en ook verwacht dat de snelle ontwikkeling van stoom zoals in Engeland ook in Nederland zou 

Harmens maakte deel uit van één van de vermogende families die rijk was geworden door handel in oliezuur. Deze 

familie was zo vermogend dat ze tegen het einde van de 19e eeuw aan de gemeente een stadsparkje schonk, gelegen 

nabij het station. Dit stadsparkje kreeg ook de naam van de schenker; het Harmenspark. katern 41] 
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plaatsvinden. Toen dit niet gebeurde was het snel gedaan met het bedrijf. Rond 1900 werd het bedrijf 

overgenomen door Fontein die er in 1908 een exportslagerij vestigde. 

Scheepsmotorenbedrijven in de periode 1920-1970  

Behalve scheepswerven waren er in de jaren zestig en zeventig van de 20
e
 eeuw ook bedrijven die scheeps-

installaties inbouwden en scheepsmotoren installeerden. Dit betrof meestal werkzaamheden voor de visserij- en 

binnenvaartschepen. Aan de Noorderhaven was dit Nauta, aan de Zuiderhaven Deutz (44) en aan de 

Rommelhaven Fopma. Ook vestigde de Rijksbetonningsdienst (40), die toen nog onder het Ministerie van 

Defensie (Marine) viel, zich aan de Zuiderhaven 36 in 1952. 

 

Categorie V De overige bedrijvigheid; bedrijfstakken 5, 6, 7, 8 en 9 
Stoffenververij & wasinrichting 

Van oudsher, vooral in 17
e
 en 18

e
 eeuw, stond Harlingen bekend om zijn textielbedrijvigheid. Aan het eind van 

de 19
e
 eeuw was deze bedrijvigheid bijna geheel verdwenen. In het begin van de 20

e
 eeuw verscheen een aantal 

bedrijven, dat zich richtte op het bewerken van textiel, maar uiteindelijk overstapte naar het reinigen en het 

strijken daarvan.  

Aan de Westerzeedijk vroeg in 1913 Bruinsma & Banning (28) vergunning aan voor een inrichting waar 

goederen konden worden gewassen en gestreken. Tegen het verlenen van de vergunning werd bezwaar 

aangetekend door de molenaar van de naastgelegen houtmolen. Hij was bang dat zijn hout, dat in de kolk van de 

molen werd voorbehandeld, door het afvalwater van de wasinrichting zou worden aangetast.  

In 1916 vroeg De Boer (34) voor het perceel aan de Zoutsloot 54 vergunning voor een textielververij annex was- 

en strijkinrichting aan. Tegen de vergunningsaanvraag werd geen bezwaar aangetekend. In 1921 verzocht De 

Boer de gemeente om de was- en strijkinrichting te mogen uitbreiden. In de inpandige bedrijfsruimte stonden 

toen twee wasketels en een centrifuge opgesteld. Het strijken gebeurde met gasbouten. Tegen deze uitbreidings-

vergunning waren tot dan toe geen bezwaren ingediend. In 1922 klaagden omwonenden over stankhinder. Uit 

inspectie ter plaatse bleek dat ophoping van afval hier de oorzaak van was. Dit was te danken aan een slechte 

afvoer van met verfstoffen en zeeprestanten vervuild bedrijfswater. In 1923 vroeg Koster, die het bedrijf had 

overgenomen, vergunning aan voor het plaatsen van een kolengestookte stoommachine. Omwonenden dienden 

bezwaar tegen deze vergunningsaanvraag in. De nog steeds niet opgeloste stankhinder was de oorzaak van deze 

bezwaren. Naar aanleiding van deze bezwaren verplichtte de gemeente het bedrijf een directe aanvoer van 

afvalwater op de nabijgelegen Zoutsloot te realiseren.  

Omdat de problemen met de bewoners bleven, besloot Koster (52) het bedrijf in 1929 naar de Midlumerlaan 11 

te verhuizen. De was- en strijkinrichting op de Midlumerlaan bleef onder de naam Stoomwasserij De Bleek tot 

2000 op dezelfde locatie functioneren, hoewel deze in de tussentijd een paar keer van eigenaar veranderde. 

In 1947 kreeg Orvelte Textielfabriek b.v. aan de Zuiderhaven 8 vergunning voor het ver- en bewerken van 

textiel. Daarvoor was het bedrijf werkzaam geweest in het pand aan de Noorderwal 1. In de Tweede 

Wereldoorlog was in dit pand de centrale gaarkeuken gevestigd. In 1952 werd deze locatie overgenomen door de 

Delftse Rubberindustrie (DRI) (47 en 48). 

Na de Tweede Wereldoorlog in 1946 begon Van der Schoot & Zn (55 en 56) een bedrijf voor de productie van 

cocos- en sisalmatten. Het bedrijf was eerst in de Droogstraat gevestigd. In 1954 verhuisde het naar de 

Kimswerderweg 21 omdat het daar meer werkruimte had. Tot in de jaren zeventig is het bedrijf op deze locatie 

werkzaam geweest. 

 

Suikerfabriek 

De suikerwerknijverheid is een bedrijfstak die beperkt in de regio van Harlingen voorkwam. In 1920 werd het 

Frisia Suikerwerkenbedrijf opgericht op de hoek van de Moriaanstraat / Kerkpoortstraat. In het Rijksarchief werd 

gevonden dat in 1937 een uitbreidingsvergunning aan de Gebroeders Bouritius werd verleend voor het in werking 

hebben van een suikerwerkfabriek aan de Moriaanstraat 10 te Harlingen. In 1955 werd aan ‘Frisia Suikerwerk-

fabriek’ (37 en 38) op de hoek Moriaanstraat / Kerkpoortstraat een nieuwe oprichtingsvergunning verleend. Na de 

totstandkoming van het industriegebied ‘De Hermes’ verhuisde het bedrijf in de jaren zestig naar dat gebied.  

 

Rubberindustrie 

In 1953 werd de Delftse Rubberindustrie (DRI)(47 en 48), het enige rubberartikelen bedrijf van dit type in de 

regio, opgericht in de Droogstraat 15. Het bedrijf werkte op deze locatie tot 1961 zonder vergunning. In de 

tussentijd vroeg het bedrijf vergunning aan voor een rubberartikelen bedrijf aan de Noorderwal 1. In 1956 kreeg 

het bedrijf voor deze locatie vergunning voor het oprichten van een luchtballonnenfabriek. Ook werden in het 

bedrijf nog andere rubberartikelen geproduceerd. In 1959 en ook in 1964 vroeg het uitbreidingsvergunningen aan 

om de productie verder te vergroten. 

In 1961 vroeg het bedrijf vergunning aan voor productie van antisliptapijt en glasvormen en voor het maken van 

luchtballonnen. Er stond in de bedrijfsruimte een weverij opgesteld om de tapijten te weven, terwijl ook een 

dompelbad aanwezig was om de tapijten te verven. Verder was er voor productie van glasvormen een glasbla-
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zerij opgesteld. Het bedrijf loosde zijn afvalwater op het gemeenteriool. In 1975 sloot DRI het bedrijf aan de 

Noorderwal 1, terwijl het pand aan de Droogstraat 15 werd overgenomen door Latex-International. In 1978 

vroeg Latex-international een revisievergunning aan voor deze locatie. Het was de bedoeling dat daar dezelfde 

producten zouden worden geproduceerd.  

In de periode 1978–1984 verkeerde het bedrijf in een slechte technische staat. Deze slechte situatie was vermoe-

delijk veroorzaakt door het veelvuldig knoeien met zuren. Verder werd vermoed dat geregeld chemicaliën recht-

streeks op de riolering werden geloosd. In 1986 kreeg het bedrijf nog vergunning voor het lozen van afvalwater 

op de riolering. Het bedrijf werd in 1990 onder druk van de gemeente gesloten. 

 

Vuilstortplaats 

In de 19
e
 eeuw maakte de afvalverwijdering economisch deel uit van de meststoffencyclus van de landbouw.  

De landbouw, die moest voldoen aan de voedselbehoefte van de groeiende bevolking, kampte met een groot 

tekort aan meststoffen. Doordat de kwaliteit van het stedelijk afval verminderde als gevolg van de toename van 

het bedrijfsafval, daalde de economische waarde ervan in het begin van de 20
e
 eeuw steeds meer. Vanaf die 

periode ontstonden gemeentelijke stortplaatsen (van Zon, 1986). Dit betrof meestal lager gelegen gebieden iets 

buiten het bebouwde gebied. De gemeenten, die voor de inzameling van afval zorgden, beheerden deze 

stortplaatsen. Om het volume te verminderen en om de op het afval afgekomen ongedierte te bestrijden, werd 

regelmatig het aangevoerde afval in brand gestoken. Om deze reden werd de gemeentelijke stortplaats ook wel ‘ 

asland’ genoemd. (Dijkstra, 1993). Veel bedrijven stortten hun bedrijfsafval echter nog steeds nabij hun bedrijf. 

Door de leefomgevinghinder die dit veroorzaakte, verplichtte de overheid bedrijven hun afval naar stortplaatsen 

af te voeren. Aan de zuidelijke oever van de Zuidergrachtswal lag vanaf 1870 de fecaliënbergplaats van de 

gemeente Harlingen. Vanaf circa 1900 ontstond in de nabijheid van deze bergplaats een stortplaats. De oude 

opvaarten van de Boswardervaart, waar eerst nog bedrijven waren gevestigd, werden gedempt en opgehoogd met 

stedelijk afval. Dit gebeurde ook met een deel van de Zuidergracht, het zogenaamde Balkland, waar uit 

Scandinavië geïmporteerde boomstammen, voordat deze werden bewerkt, in het water werden verwaterd.  

Tevens werd het bij baggerwerkzaamheden in de stadsgrachten vrijkomende slib daar gestort. Geleidelijk werd 

al het gemeentelijk afval hier naar toe afgevoerd. Van de gemeentelijke stortplaats van Harlingen is bekend dat 

destijds het afval zo veel mogelijk direct werd verbrand. Dit gebeurde gewoon in de open lucht. De stank van het 

gestorte vuil en vooral de rook vormde een bron van hinder voor de omwonenden. In de jaren zestig van de 20
e
 

eeuw hebben de sportverenigingen die gebruik maakten van de vlak naast de stortplaats gelegen sportvelden 

regelmatig bij de gemeente op deze onprettige situatie gewezen. Ook de daar achter gelegen wijk, Plan Zuid, 

wees de gemeente meerdere keren op de hinder van de vuilstortplaats. Toch was het niet zo dat de hinder van de 

stortplaats tot massale bezwaren leidde. De hinder stopte in de jaren zeventig toen het gemeentelijk afval met 

spoorwagons naar de VAM te Wijster werd afgevoerd. De oorspronkelijke fecaliënbergplaats werd later het 

terrein van de reinigingsdienst, waar diverse werkplaatsen en een vuilverbrandingsoven stonden. Thans is op de 

vorige stortplaats een parkeerterrein en een sportaccommodatie gevestigd. De vuilstortplaats wordt blijvend 

gecontroleerd op verspreiding van stoffen door het grondwater te onderzoeken op verontreiniging binnen het 

landelijke project NAVOS. Met NAVOS wordt de ‘Nazorg voor Voormalige Stortplaatsen’ bedoeld. De controle 

van 2001 liet zien dat de verspreiding van stoffen vanaf de voormalige stortplaats op dit moment zeer beperkt is.  

 

Inschatting van de hinderaspecten van geselecteerde bedrijven van 1920-1970 
In tabel 29 is de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ van de bedrijfstakken in de periode 1920-1970 geschat. 

Zie voor wijze van beoordeling bijlage 3 en het bij tabel 27 vermelde katern. 

 

Bedrijfstak Cate-

gorie 

Geur 

    M 

Geluid 

    M 

Stof 

   M 

Cat. 

  M  

Bodem 

UBI kl. 

Verkeer 

1,2 en 3 

Opp.water 

1,2 en 3 

Afval 

1,2 en 3 

Vetsmelterijen I 700 100 0 5 5 2 3 3 

Leerfabrieken I 500 100 0 5 3 2 3 3 

Vismeelfabriek II 700 100 0 7 3 2 2 3 

Scheepswerf IV 30 500 100 5 7 2 3 3 

Stoffenververij & wasinricht. V 50 300 30 4 7 2 3 3 

Sisal-cocosmattenfabriek V 50 300 30 4 7 2 2 2 

Suikerfabriek V 1000 700 200 5 5 2 3 2 

Rubberindustrie V 100 50 30 3 6 1 3 2 

Vuilstortplaats  V 300 300 300 4 7 3 3 3 

 

Tabel 29  Inschatting leefomgevinghinder van geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1920-1970  
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Tabel 29 levert de volgende informatie: 

Categorie I, De vleesverwerkende bedrijvigheid 

• De vetsmelterijen en leerfabrieken zullen geurhinder hebben veroorzaakt. Waarschijnlijk zijn de geurpro-

blemen in de periode 1920-1970 groter geweest dan de tabel laat zien, omdat beoordelingsmethodieken voor 

de hedendaagse bedrijvigheid zijn gebruikt. 

• Het risico voor afval en oppervlaktewater wordt als ‘niet toelaatbaar’ beschouwd. Het lozen en het storten 

van het bij de vleesverwerkende bedrijvigheid vrijkomende afval gaf niet toelaatbare geurproblemen door 

rotting maar trok ook ongedierte aan. Dit geldt eveneens voor opslag van tussenproducten op 

bedrijventerreinen.  

Categorie II, De visverwerkende bedrijvigheid 

• Vismeelfabrieken veroorzaken vaak geurhinder. Vooral het drogen van garnalen geeft daar aanleiding toe.  

• Het risico voor afval en oppervlaktewater wordt voor deze periode ‘niet toelaatbaar’ verondersteld. Dit  

omdat zowel het lozen als het storten van het bij deze bedrijvigheid vrijkomende organisch rijke afval door 

rotting  leefomgevinghinder kan veroorzaken,  in de vorm van stankhinder, het aantrekken van ongedierte en  

oppervlaktewaterverontreiniging.  

Categorie IV, De scheepsbewerkende bedrijvigheid 

• Scheepswerven veroorzaken meestal geluidhinder en in het bijzonder werven waar metalen schepen worden 

bewerkt. Omdat in het onderzoeksgebied de scheepsbewerkende bedrijvigheid voornamelijk metalen 

schepen betrof, zal de geluidhinder vermoedelijk hoger zijn geweest dan de tabel aangeeft.  

• Het risico voor verontreiniging van de bodem, afval en oppervlaktewater wordt zonder maatregelen ‘niet 

toelaatbaar’ geacht. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat van de locale watergang, indien 

deze aanwezig is, de waterbodem waarschijnlijk verontreinigd zal zijn.  

Categorie V, De overige geselecteerde bedrijvigheid 

• Van de overige bedrijvigheid in deze periode hebben de suikerwerkfabriek en de vuilstortplaats geurhinder 

veroorzaakt.  

• Behalve de suikerwerkfabriek hebben de andere geselecteerde bedrijfstakken vermoedelijk geen geluid-

hinder veroorzaakt.  

• Van de geselecteerde bedrijven van deze categorie in deze periode moet worden verwacht dat deze, als er 

geen maatregelen werden getroffen, verontreinigingen in de bodem en oppervlaktewater hebben veroor-

zaakt. Daarnaast moet de verwijdering van hun afval, als geen maatregelen werden getroffen, problemen 

hebben gegeven. Bij de rubberfabriek moet bijvoorbeeld chemisch afval in de vorm van anorganische zuren 

als zwavelzuur zijn vrijgekomen. Bij de stoffenververij kunnen verfstoffen problemen hebben gegeven.  

 

 

7.3  Toelichting op de geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1970-2000 

 

De geselecteerde bedrijvigheid van de periode 1970-2000  
Hieronder wordt per bedrijfstak en per categorie, de ligging van deze bedrijvigheid en de ‘veronderstelde 

leefomgevinghinder’ toegelicht. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van bijlage 3. Voor de periode 1970-2000 

gaat het om de volgende bedrijfstakken:  

 

 

Nr. Bedrijfstakken  Geselecteerde 

categorie 

1. Visbewerkinginrichting II 

2. Visconservenfabriek II 

3. Plateelfabriek III 

4. Betonwarenfabriek III 

5. Grintbreker III 

6. Kalkfabriek III 

7. Jachtbouw IV 

8. Scheepsmotorenfabriek IV 

9. Kunststoffabriek V 

10. Houtconservering V 

 

Tabel 30 De toedeling van de geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1920-1970 over de vijf 

categorieën  
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Categorie II, de visbewerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken 1 en 2 

Algemeen 

De periode na de Tweede Wereldoorlog liet qua bedrijvigheid een aantal belangrijke verschuivingen zien. Een 

ervan was dat de visserijactiviteiten aanmerkelijk toenamen. De hiermee verbonden bedrijvigheid vestigde zich 

later in de stad. Hoewel de visveiling werd verplaatst naar de Zuiderhaven (1958), bleek ook deze binnenhaven 

snel te klein voor deze bedrijvigheid. De reden hiervoor was dat zich bij de visverwerking in die periode een 

schaalvergroting voordeed. Grotere visserschepen werden ingezet om de vis op grotere afstanden te vangen. 

Onder andere de vissers uit Urk maakten van deze grote schepen gebruik.  

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

ling ‘Insula’ in 1969 droeg er toe bij dat veel van de in de Noordzee gevangen vis in Harlingen werd geveild.  

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

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

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

omdat ze hun vis overwegend op Urk zelf veilden. Anno 2005 is de visserij nog steeds belangrijk voor 

Harlingen. Het aantal aanlandingen van Noordzeekotters steeg bijvoorbeeld van 2064 in 1998 tot 2140 in 1999.  

Opvallend was in 1999 een forse verschuiving van de plaats waar de vis werd verhandeld. Het aantal 

Noordzeekotters dat in Harlingen de vangsten bij visveiling Insula loste, steeg van 1040 in 1998 naar 1230 in 

1999. Een dergelijke ontwikkeling deed zich ook voor bij de garnalenvissers. Dit was vooral aan de goede vang-

sten te danken. Het aantal aanlandingen steeg fors van 1803 in 1998 tot 2498 in 1999. Bij 2050 aanlandingen 

brachten de garnalenvissers hun vangsten direct naar visveiling Insula. 

Geconcludeerd kan worden dat Harlingen een volwaardige visserplaats is geworden. In 1999 werd aan de veiling 

97 miljoen gulden aan vis omgezet. Hiermee bezette Harlingen de 4
e
 plaats in Nederland achter, Urk (282), 

IJmuiden (112) en Den Helder (110). In totaal werd in Nederland in 1999 voor 945 miljoen aan vis aangevoerd. 

Omdat Harlingen als nadeel heeft dat het relatief ver van de belangrijke visgebieden in de Noordzee is 

verwijderd, werd in de jaren zestig in het afgedamde Lauwersmeergebied een nieuwe visserijhaven, Lauwersoog 

genaamd, aangelegd. Voor vissers die zich meer op de visserij in het oostelijke deel van Noordzee richten, werd 

dat de thuishaven.  

Na 1957 vestigden zich nogal wat visverwerkingsinrichtingen in Harlingen. De grootste leefomgevinghinder die 

deze inrichtingen veroorzaakten waren stank, het aantrekken van ongedierte en oppervlaktewaterverontreiniging. 

In de periode tot ongeveer 1980, toen de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) totstandkwam, was het de 

visverwerkende bedrijvigheid toegestaan om hun bedrijfsafvalwater rechtstreeks op oppervlaktewater  te lozen. 

Hierna werden de bedrijven verplicht hun bedrijfsafvalwater met behulp van riolering op de RWZI te lozen.  

 

Visverwerkende bedrijvigheid in het onderzoeksgebied  

In 1957 vroeg Lichtendahl (65, 66 en 67) vergunning aan voor het oprichten van een visverwerkingsbedrijf in 

een pand aan de Zuiderhaven 4. In 1958 verzocht de gemeente Harlingen zelf vergunning aan Gedeputeerde 

Staten van Fryslân voor veilingactiviteiten aan de Zuiderhaven 22.   

In 1960 vroeg Lenger (65), onder de naam  Severnside, vergunning aan voor het oprichten van een visconser-

venbedrijf aan de Industrieweg 2. In 1960 vroeg hij onder naam Lenger een uitbreidingsvergunning aan.  

In de jaren daarna volgde een aantal visverwerkende bedrijven, zoals Veltman (79) aan de Oude Trekweg 12 

(pand van Perseverantia (zie categorie V overige nijverheid)), Helfrich & Schikker (1969) aan de Havenweg en 

Sea Garden (1973) aan de Industrieweg. 

Lichtendahl was het eerste bedrijf dat zich nabij de nieuwe visserijafslag aan de Nieuwe Vissershaven vestigde 

(1974; Nieuwe Vissershaven 9). Bij een uitbreiding in 1976 werd ook het pand Nieuwe Vissershaven 13 bij het 

bedrijf betrokken. De visverwerkende bedrijven G. Smits (1984) en Ichtus bv. (1986) volgden Lichtendahl naar 

deze nieuwe locatie. Boersma stichtte een visverwerkend bedrijf aan de Havenweg 1.  

 

Categorie III de steenbe- en verwerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken 3, 4, 5 en 6 
Plateelfabriek 

In de loop van de 20
e
 eeuw sloten de meeste plateelbedrijven in Harlingen. Pas weer in 1983 kreeg Oswald (61) 

vergunning voor het produceren van tegels aan de Voorstraat 84.  

 

Betonwarenfabriek 

In 1934 kreeg Haitsma voor het perceel aan de Kanaalweg 14 vergunning voor het oprichten van een beton-

fabriek. De fabriekspanden betroffen het oorspronkelijke bedrijf van Van Hulst. Het bedrijf kreeg nog uitbrei-

dingsvergunningen in 1959, 1963 en 1966 voor hetzelfde pand aan de Kanaalweg 14. In 1974 werd een extra 

bedrijfspand aan de Industrieweg 2 aan het bedrijf toegevoegd. Hier werden kunststofonderdelen voor de 

betonproductie geproduceerd. Omdat vanaf 1978 in toenemende mate bezwaren tegen het bedrijf werden 

ingediend, vooral door stofhinder, moest het bedrijf op last van de gemeente haar Hinderwetvergunning 

actualiseren. In de loop van de jaren tachtig kwam het bedrijf onder milieutoezicht van de provincie Fryslân aan 
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te passen. Dit gebeurde op grond van de Wet Milieubeheer. De grootte van een bedrijf is voor de Wet 

Milieubeheer bepalend wie als bevoegd gezag optreedt. Bij de grotere bedrijven, zoals scheepswerven of bij 

betoncentrales,  is  meestal de provincie het bevoegd gezag.  In 1994 besloot Haitsma het bedrijf aan Spaans 

Beton (77) te verko-pen. Waarschijnlijk heeft het strengere toezicht van de provincie hier aan bijgedragen. Dit 

bedrijf is nog op dezelfde locatie te vinden. De huidige betonfabriek heeft veel van de voormalige locaties van de 

steenbewerkende bedrijven aan de voormalige Trekvaart opgeslokt (zie figuur 13 hoofdstuk 4).  

 

Grindbreker 

Grindbrekers hebben als doel om grind afkomstig van grindputten, of steenrestanten van de steenproductie, voor 

de verkoop tot vaste grootte te standaardiseren. In 1992 vroeg Spaansen Beton (77) een Hinderwetvergunning 

aan voor een inrichting voor zeven en breken van zeegrind. Het zeegrind moest als alternatief fungeren voor 

riviergrind wat thans wordt gebruikt. De winning van riviergrind staat door de grote ruimtelijke gevolgen anno 

2004 ter discussie. Veel bewoners van het nabij gelegen dorp Midlum tekenden echter bezwaar aan tegen de 

vestiging van dit bedrijf.  

 

Schelpkalkfabriek 

Vanaf 1908 was er een kalkfabriek (75) op een locatie aan de Kanaalweg 31 gevestigd. Eigenaar hiervan was de 

Stoomvaartmaatschappij Neptunus en de Stoombootonderneming 'Texel'. In de periode 1913 tot en met 1971 

kreeg het bedrijf meerdere uitbreidingsvergunningen voor de kalkbranderij op deze locatie (zie figuur 38). In 

1978 werd de kalkbranderij overgenomen door Haitsma. Op dat moment had het bedrijf de beschikking over 6 

kalkovens. Vanaf 1971werd van aardgas gebruik gemaakt om de schelpen tot kalk te branden. Door de Gasunie 

werd hiervoor een gasdrukregelstation op de locatie aangelegd. 

 

 

 

 

Figuur 38 Kalkovens ten oosten van Harlingen rond 1940 (Vereniging Oud Harlingen, 2005)  

Op deze locatie is thans de Kalkfabriek Harlingen (55) gevestigd. Deze locatie is gelegen aan het Van Harinx-

makanaal waar deze de oorspronkelijke Oude Trekvaart kruiste. Deze kalkovens maakten deel uit van de 

bedrijvigheid die aan deze Oude Trekvaart rond 1900 te vinden was.  
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In 1985 vroeg de nieuwe eigenaar van het bedrijf, de BV. Kalkfabriek ‘Harlingen’ een nieuwe Hinderwetver-

gunning aan voor oprichting van een kalkfabriek. Aan de bedrijfsinrichting werd niets wezenlijks gewijzigd. In 

het bedrijf werd gebluste kalk gefabriceerd. Het bedrijf gaf aanleiding tot veel bezwaren van omwonenden.  

Er werd vooral geklaagd over geurhinder. Dit was toe te schrijven aan in de schelpen nog aanwezige restanten 

weekdier die omdat deze tot rotting overgingen, een vieze kadaverachtige lucht verspreidde.  

Het college hield in eerste instantie dan ook de Hinderwetvergunning aan. Toen het bedrijf zich bereid toonde 

om de door de gemeente gewenste aanpassingen aan te brengen, kreeg het de gewenste vergunning. Het bedrijf 

gaf daarna nog een aantal keren aanleiding tot bezwaren van omwonenden. Het had op dat moment het bedrijfs-

proces nog niet volledig onder controle, waardoor stof, roet en rook werd uitgestoten. Later werd dat blijkbaar 

beter want het bedrijf produceert nog steeds kalk op dezelfde locatie.  

 

Categorie IV Scheepsbewerkende bedrijvigheid; bedrijfstakken 7 en 8  

Jachtbouw en de kleinere scheepswerven 

De stijging van de welvaart en vrije tijd vanaf de jaren vijftig had een toename van de waterrecreatie tot gevolg. 

Hierdoor werden in het waterrijke deel van Fryslân watersportbedrijven en scheepsreparatiebedrijven opgericht. 

Harlingen profiteerde ook van de stijgende welvaart. Vanaf eind jaren tachtig, toen een groeiende belangstelling 

naar zeezeilen opkwam, werd historisch Harlingen als thuishaven ontdekt voor veel zeejachten en de zogenaam-

de Bruine Vaart. Gelokt door deze nieuwe activiteiten vestigde zich aan de scheepsbouw verbonden nijverheid 

aan de nieuwe industrieterreinen aan het Van Harinxmakanaal aan de oostelijke kant van Harlingen. 

Zo vestigden zich daar Bouma (74) in 1988 aan de Koningsweg 12 en in 1989 Oosterman aan de Koningsweg 

10. Deze laatste hield zich bezig met scheepsbetimmeringen. Bijko Jachtservice (76) vestigde zich in 1990 aan 

de Koningsweg 4, terwijl Scheepsreparatiebedrijf Friesland zich in 1990 vestigde aan de Koningsweg 27.  

Daarnaast vestigden zich Wierda (70) in 1988 aan de Nieuwe Vissershaven 11, Philipse (72) aan de Kanaalweg 

31 en Kroon (73) aan de Industrieweg 10a.  

 

Scheepsmotoren- annex installatiebedrijf  

Voor een gedeelte zijn de betreffende bedrijven al in periode B beschreven. De fa. Deutz (62) vestigde zich aan 

de Zuiderhaven. Rijkswaterstaat vestigde zich met een lasinrichting (69) aan de Kanaalweg 19.  

 

Categorie V De Overige Bedrijvigheid; bedrijfstakken 9 en 10  
Kunststofbedrijf 

In 1961 vroeg Industrie- en Handelsonderneming Flexoplast (57) vergunning voor oprichting van een fabriek 

voor vervaardiging van plastic verpakkingsmateriaal. In 1967 vroeg het bedrijf vergunning aan voor oprichting 

van een fabriek die polyethyleenverpakkingsmateriaal moest gaan produceren. Flexoplast was het enige bedrijf 

in de regio dat zich bezighield met de ver- en bewerking van kunststoffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf werd in de periode 1968-1988 regelmatig uitgebreid. Achtereenvolgens werden een 

isopropylalcoholtank van 6.000 liter, een ondergrondse tank van 3.000 liter oplosmiddel en twee ondergrondse 

tanks voor wel 10.000 liter alcohol bijgeplaatst. Bij al deze uitbreidingen werd door omwonenden geen bezwaar 

aangetekend. Bij controle in 1991 bleek dat het bedrijf de voorschriften van de Hinderwetvergunningen slecht 

naleefde. Daardoor werd aan het bedrijf verzocht een bodemonderzoek uit te laten voeren. In 1992 en 1995 kreeg 

het bedrijf nog een tweetal uitbreidingsvergunningen. Het is nog op dezelfde locatie aanwezig. 

 

Houtconservering 

Uit de stukken komt naar voren dat reeds in 1863 aan de Westerzeedijk door Staatsspoorwegen een creosoot-

inrichting werd opgericht. In 1920 vroeg Hoek (50) vergunning aan voor oprichting van een houtzagerij en 

kistenfabriek aan de Rozengracht te Harlingen. In het bedrijf stonden diverse houtbewerkingmachines opgesteld. 

In een later stadium werd het perceel onder Rozengracht 14 bij het bedrijf betrokken. Het bedrijf had dompel-

baden met carbolineum voor houtconservering in gebruik, terwijl er ook teerhokken voor het zonodig teren van 

hout waren. In 1979 diende een omwonende bezwaar over een sterke carbolineumlucht in. De geur werd waar-

Bij Flexoplast richt men zich op thermoplasten. Dit zijn harsen die bij verwarming verweken. Bij de verwerking hiervan 

vindt in tegenstelling tot de thermoharders, geen reactie plaats. Thermoplasten zijn onder andere polystyreen, pvc, nylon 

of polyetheen. Hieraan worden wel kleurstoffen, anti-statica, weekmakers en vlamdovende middelen toegevoegd. De 

kunststoffen worden door verhitting gesmolten en vervolgens gegoten. De oudste methode is het zogenaamde spuitgieten, 

waarbij verhitte, vloeibare kunststof onder druk in een vorm wordt gespoten. Vervolgens wordt de kunststof afgekoeld, 

waardoor verharding optreedt. Ook kunnen thermoplasten worden gevormd door extruderen, gieten, dompelen, 

kalanderen, strijken of blazen. Bij het extruderen worden oplosmiddelen gebruikt. Er is een onderscheid tussen droge en 

natte extrusie. Droge extrusie is het verwarmen van een thermoplast om deze vervolgens in een vorm te spuiten. Bij natte 

extrusie wordt aan een kunststof een oplosmiddel toegevoegd. Door vervolgens het oplosmiddel te laten verdampen 

treedt verharding op. [katern 42] 
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schijnlijk veroorzaakt door het dompelen van hekken en palen in de creosootbaden en het drogen daarvan. Het 

bedrijf werd aangeschreven om voor deze activiteit een hinderwetvergunning aan te vragen  

Het bedrijf had ondertussen een groot aantal panden aan de Rozengracht in gebruik. Het betrof de panden  

Rozengracht nrs.: 12, 14, 22 en 24. In het pand op nr. 14 stond het dompelbad opgesteld. De werkplaats van het 

bedrijf was op nr. 24, terwijl de overige panden als opslag werden gebruikt.  

Bodemonderzoeken van 1990 en 1993 toonden aan dat van de bodem ter plaatse van het dompelbad, op 

bedrijfspand nr. 14, zowel grond als grondwater ernstig met polycyclische aromaten, fenolen en minerale olie 

was verontreinigd. De verontreiniging was volgens het onderzoek van 1990 aan houtconservering te wijten. Het 

bedrijf sloot zich aan bij de Stichting Bodemsanering Bedrijven (BSB) die het mogelijk maakt dat 

bodemsaneringen in overeenstemming met de bedrijfsliquiditeit kunnen worden uitgevoerd.  

In 1903 vroeg houthandel Meinesz (81) een Hinderwetvergunning aan voor inwerkingstelling van een 

stoommachine voor een houtzagerij aan de oostzijde van de Bolswardervaart nummers 1-3. Het pand, waar 

voorheen Van Stralen de huidendrogerij zat, werd omringd door waterpartijen die als houtkolken werden 

gebruikt. De houtzagerij breidde gestaag uit getuige de uitbreidingsvergunningen in 1906, 1917, 1920 en 1921. 

In 1923 vroeg het bedrijf voor de wederopbouw, het was in dat jaar getroffen door een brand, vergunning aan. 

Uiteindelijk heeft Meinesz tot 1983 op deze locatie gewerkt. Het bedrijf omschreef zich zelf als houtbewerking-

inrichting en cellenbetonartikelenfabriek en besloeg een groot gebied. De oostelijk van het bedrijf gelegen 

houtkolken werden gedempt. Aan de westzijde van de Bolswardervaart stonden grote houtloodsen. Op het 

bedrijfsterrein zelf waren teerputten, dompelbakken voor carbolineum en een wolmaniseerbak aanwezig. In de 

diverse bedrijfsruimten waren houtbewerkingmachines opgesteld terwijl tevens diverse ondergrondse tanks zoals 

voor huisbrandolie (4.000 liter) voor dieselolie (4.000 liter) en benzine (4.000 liter) aanwezig waren. Uit een 

tekening van 1927 blijkt dat de fabriek haar afvalwater via beerputten rechtstreeks op de Bolswardervaart loosde. 

Het bedrijf zelf werd verplaatst naar de Lange Lijnbaan. Bij de oplevering van het terrein bleek de erfenis van 

het bedrijf in de vorm van achtergelaten bodemverontreiniging, vooral door de teerputten en dompelbaden. Na 

1983 betrok de Bouwvereniging Harlingen het noordelijke deel van de locatie, terwijl op het overige deel van het 

voormalige bedrijfsperceel, na reiniging van de bodem, woningbouw werd verricht. 

 

Inschatting van de hinderaspecten van geselecteerde bedrijven van 1970-2000 
In tabel 31 is de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ van de bedrijfstakken van de periode 1970-2000 geschat. 

Zie voor wijze van beoordeling bijlage 3, tabel 27 en katern 38. 

 

 

Bedrijfstak Cate-

gorie 

Geur 

   M 

Geluid 

    M 

Stof 

   M 

Cat. 

  M  

Bodem 

UBI kl. 

Verkeer 

1,2 en 3 

Opp.water 

1,2 en 3 

Afval 

1,2 en 3 

Visverwerkende inrichtingen II 200 100 0 4 3 2 2 3 

Visconservenfabriek II 200 100 0 4 3 2 2 3 

Plateel- & tegelfabriek III 30 100 100 3 3 1 2 2 

Betonwarenfabriek III 30 300 500 5 4 2 2 2 

Grintbreker III 10 500 300 5 2 3 1 1 

Kalkfabriek III 30 300 500 5 2 2 2 1 

Jachtbouw IV 100 100 50 3 7 2 3 3 

Scheepsmotorenfabriek  IV 50 300 30 4 7 2 3 3 

Kunststofverwerkend bedrijf V 700 100 0 5 5 2 3 2 

Houtconservering V 200 100 50 4 6 1 3 2 

 

Tabel 31 Inschatting leefomgevinghinder van geselecteerde bedrijfstakken in de periode 1970-2000  

Tabel 31 levert de volgende informatie: 

Categorie II, De visverwerkende bedrijvigheid 

• De visverwerkende bedrijvigheid moet in veel gevallen geurhinder veroorzaakt hebben. Het risico was voor 

verontreiniging van de bodem ‘beperkt toelaatbaar’. 

• Het risico voor oppervlaktewaterverontreiniging werd als ‘niet toelaatbaar’ beschouwd. Het lozen en het 

storten van het bij deze bedrijfstak vrijkomende afval kan behalve geurproblemen tot forse oppervlakte-

waterverontreiniging aanleiding gegeven hebben. Daarnaast kon visafval ongedierte aantrekken, zoals 

ratten, insecten en vogels. Dit gold overigens ook voor opslag van tussenproducten op bedrijventerreinen. 

Het overwegend organisch afval kon in de aangelegen watergangen ook aanleiding tot vorming van bagger 

geven.  

Categorie III, De steenbe- en verwerkende bedrijvigheid;  

• Bij plateel- en tegelfabrieken moest er rekening mee worden gehouden dat vrijkomend stof risicovol kon 

zijn. Bij de bewerking van tegels die in deze bedrijfstak plaatsvond kwam namelijk glazuurhoudend stof 

vrij, dat een hoog gehalte aan metaaloxiden bevatte.  
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• Betonwarenfabrieken, grindbrekers en kalkfabrieken gaven ook vaak aanleiding tot stofoverlast. Behalve 

klei werden in deze bedrijfstak ook zand en grind als grondstoffen toegepast. In het bijzonder bij overslag 

van deze grondstoffen kon, als geen voorzorgmaatregelen werden getroffen, stofoverlast ontstaan.  

• Grindbrekers en betonfabrieken konden ook geluidshinder veroorzaken. 

 

Categorie IV, De scheepsbewerkende bedrijvigheid; 

• Scheepswerven veroorzaken vaakgeluidhinder en in het bijzonder werven waar metalen schepen werden 

bewerkt. Omdat in het onderzoeksgebied de scheepsbewerkende bedrijvigheid voornamelijk metalen 

schepen betrof, was de geluidhinder vermoedelijk hoger dan de tabel aangeeft.  

• De kans op verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater, door het vele gebruik van minerale olie, 

was, als geen maatregelen werden getroffen, erg groot.  

• Bij de jachtbouw kon door uitdamping van oplosmiddelen van gebruikte kunststof de geuremissie hoger 

uitvallen dan de tabel aangeeft.  

• Ook moet er rekening mee worden gehouden dat van de locale watergang, indien deze aanwezig was, de 

waterbodem waarschijnlijk verontreinigd was. 

• Omdat de kans groot was dat het bedrijfsafval chemische stoffen kon bevatten, moest er zorgvuldig mee 

worden omgegaan.  

Categorie V, De overige geselecteerde bedrijvigheid 

• Van de overige geselecteerde bedrijvigheid kan worden opgemerkt, dat bij kunststofverwerkende bedrijven 

geuremissie, door uitdamping van oplosmiddelen, kon optreden.  

• De kans op verontreiniging van de bodem bij houtconserveringsbedrijven was groot. 

• De kans op verontreiniging van het oppervlaktewater, en dat het bedrijfsafval chemisch afval bevat was bij 

beide bedrijfstakken van deze categorie, zonder dat maatregelen werden getroffen, groot.  

 

 

7.4             De beschrijving van de geselecteerde bedrijvigheid in Harlingen en de veronderstelde  

                    leefomgevinghinder die deze veroorzaakte in de gehele periode 1870-2000 samengevat 
In dit hoofdstuk is voor de drie onderzoeksperioden, 1870-1920, 1920-1970 en 1970-2000 een schatting gemaakt 

van de door de geselecteerde bedrijvigheid van Harlingen veroorzaakte leefomgevinghinder. De leefomgeving-

hinder werd in dit hoofdstuk als de ‘veronderstelde leefomgevinghinder‘ omschreven. Per onderzoeksperiode 

zijn de geselecteerde bedrijven besproken. Hierbij zijn de vestigingslocaties van de geselecteerde bedrijvigheid 

toegelicht, terwijl ook een schatting is gemaakt van de door hen vermoedelijk veroorzaakte leefomgevinghinder. 

Als naar periode A,1870-1920, wordt gekeken valt daarbij de kleinschaligheid van de bedrijvigheid op.  

De traditionele bedrijvigheid, vooral gebaseerd op de zeilvaart, verdween voor een groot gedeelte rond 1900. De 

bedrijvigheid die ervoor in de plaats kwam, zoals de exportslagerijen en aanverwante bedrijfstakken, moest op 

grond van de ligging ervan, in veel gevallen gewoon tussen de bebouwing, tot leefomgevinghinder hebben 

geleid. Vermoedelijk werd de grootste leefomgevinghinder van deze periode veroorzaakt door de visrokerij, de 

gasfabriek en een teerdestilleerfabriek nabij Harlingen. Het betrof uitstoot van hinderlijke teerachtige stoffen en 

rook afkomstig van de visrokerijen. Leefomgevinghinder in de vorm van geurhinder en ongedierte werd daar-

naast vermoedelijk veroorzaakt door de vleesverwerkende bedrijvigheid als exportslagerijen, darmenzouterijen 

en huidenvellenbloterijen.  

Periode B, 1920-1970, van het onderzoeksgebied kenschetste zich door het einde van de Eerste Wereldoorlog, de 

beurskrach van 1929, de totstandkoming van de Afsluitdijk en de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoor-

log markeerde min of meer het einde van de hiërarchische maatschappijvorm en daardoor het einde van de eerste 

onderzoeksperiode. De totstandkoming van de Afsluitdijk bracht het werk voor de aanleg ervan, in de periode 

1925-1932, met zich mee en vervolgens de gevolgen van de afsluiting van de oorspronkelijke Zuiderzee erna.  

Na de Tweede Wereldoorlog herstelde de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied zich doordat na de afsluiting 

van de Zuiderzee (dan IJsselmeer en Waddenzee) Harlingen de enige zeehaven van de regio werd en zich 

hierdoor goed leende als vestigingsplaats voor de zeevisserij. 

Zo ontstond er een visverwerkende bedrijvigheid, waarbij visconserven maar ook vismeel werden geproduceerd. 

Deze bedrijvigheid had als nadeel dat deze leidde tot geurhinder waar Harlingen jarenlang berucht om was. 

Daarnaast veroorzaakten vermoedelijk ook vetsmelterijen en leerfabrieken geurhinder. Door de toename van de 

zeevisserij nam ook de scheepsverwerkende bedrijvigheid in Harlingen toe. Op basis van de beoordelingsinstru-

menten wordt verondersteld dat deze bedrijfstak nogal wat geluidshinder tot gevolg had. Waarschijnlijk zijn de 

geurproblemen in de periode 1920-1970 groter geweest dan uit de getoonde tabellen kan worden afgeleid omdat 

bij de beoordeling methodieken voor de hedendaagse bedrijvigheid zijn gebruikt. 

Periode C, 1970-2000, stond in het teken van de overgang van een werkstad naar een monumentenstad. Vanaf de 

jaren tachtig, toen een groeiende belangstelling voor zeezeilen ontwaakte, werd historisch Harlingen vooral door 

haar oude monumentale kern, als thuishaven ontdekt door veel zeejachten en de Bruine Vaart. Vooral de 
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Noorderhaven en de Voorhaven werden voor dit doel gebruikt. Daardoor groeide de metaalbedrijvigheid in de 

vorm van scheepswerven, jachtbouw en scheepsmotorenindustrie. Ter beperking van leefomgevinghinder 

dienden deze bedrijven zich buiten de stad te vestigen, in het bijzonder ten oosten ervan.  

In 1980 en 1990 konden de industrieterreinen ‘Koningsweg’ en de ‘Oosterpoort’, ten oosten van de rijksweg aan 

het Van Harinxmakanaal in gebruik worden genomen. Deze locaties bleken door hun directe ligging aan brede 

watergangen vooral in trek bij de genoemde scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven. 

In toenemende mate profiteerde Harlingen in deze periode van de stijgende welvaart, zoals deze zich in geheel 

Nederland manifesteerde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




