Achter de Schans

ontwikkelingen op het terrein ten zuiden van ‘it Wopkespaad’
Het terrein ten zuiden van de Schans,
tussen de Workumerdijk en de
Krommesloot is altijd een gebied geweest van kleine boerderijen,
pakhuizen en ambachtsbedrijven. In
een aantal van deze voormalige
bedrijfsgebouwen, verspreid over verschillende locaties binnen het gebied
is het loonbedrijf van C.G. van der
Meer gevestigd.

Dit bedrijf verhuist naar een terrein
aan de rondweg, buiten de kom. De
huidige bedrijfsgebouwen worden
gesloopt. Ter invulling van de daarbij
vrijgekomen plaatsen is een plan ontwikkeld voor de bouw van 20 woningen.

Oudste bouwhistorie

kadastrale kaart van 1832

De schans in 1572

Het gehele gebied tussen Vallaat en
Kleine Zijlroede bleef lange tijd onbebouwd. Dit had alles te maken met
aanwezigheid van de schans. Die zo
was gemaakt dat beide sluizen binnen het bolwerk vielen, en men op die
manier volledige controle had over
het waterverkeer. Om vrij schootsveld
te houden was het bovendien niet
toegestaan om in de nabijheid van
het verdedigingswerk te bouwen.
Rond 1608, het jaar waarin wij aannemen dat de Krommesloot is
gegraven komt er verandering in
deze situatie. Het schansterrein wordt
ook omstreeks die tijd vrij-gegeven en
dan komt vanaf de Vallaatszijde de
bebouwing op gang.
Het eerste gebruik is agrarisch,
boeren, die hier land huren, zorgen
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waarschijnlijk ook voor de eerste bebouwing.
Als in 1778 de Achlumerzijl wordt
afgedamd (de dikke stippellijn op de
kaart geeft het beloop van deze afwateringssluis aan), wordt het terrein
ook voor andere doeleinden in gebruik genomen. Het voormalige sluisterrein (1253 op de kaart) komt in
handen van ‘het Vlek’ Makkum en
wordt lange tijd gebruikt als vuilstort.
Dit ging later over in handen van de
gemeente Wonseradeel. Speciaal
voor dit doel bouwde de gemeente
een gebouwtje (nabij nr. 1218). Later
werd dit gebruikt als gemeentetimmerkplaats.

Het is denkbaar dat de voormalige
sluiskolk deels gedempt is met
huisvuil, vanaf deze periode wordt dit
water namelijk steeds kleiner. Later
vertrekt vanaf hier de ‘jiskepream’
naar de buiten de kom gelegen
‘stjonkpôlle’. Deze was aan de noordzijde van de Grote Zijl-roede, even
voorbij de Altena’s.
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De situatie in 1832

Aan de hand van de afgebeelde
eerste kadastrale kaart krijgen we
een aardig indruk van de bebouwing
en bedrijvigheid op dit stukje
Makkum.
Langs de Krommesloot, het houtstek
van Alta (nr. 1227 met de opvaart
(1226) naar de droogloods 1225). Pier
Dirks Alta was eigenaar van de
verderop gelegen houtmolen. Hij gebruikte dit terrein om de onge-zaagde
stammen op te slaan en het op de
molen verwerkte hout te laten drogen.
Daarnaast het zaadpakhuis van Jan
Martens Kingma (1223), hij werkte op
dezelfde manier want hier werd het te
malen zaad voor zijn eveneens verder
op gelegen oliemolen opge-slagen.
Het weiland (1228) en de woning
(1229) waren in het bezit van de
Buma’s. Zij waren eigenaar van de
papiermolen. We hebben nu drie (industrie)moleneigenaars (fabriquers
zoals men zich gaarne noemde) allen
op dezelfde locatie binnen de
Makkumerkom. Het lijkt erop dat zij
op deze manier een gezamenlijk opslagterrein onderhielden. Gezien de
moeilijke bereikbaarheid van de

gezamenlijk opslagterrein onderhielden. Gezien de moeilijke bereikbaarheid van de molens is het
denkbaar dat men hier de klanten bediende.
Het Buma-terrein kwam later in handen van de Alta’s die zo hun al aanwezige houtstek uitbreidden en
vrij-wel het gehele terrein volbouwden
met
droogloodsen
voor
hun
houthandel.

Fortuin uit zee

Scheepswerf

Het laatste grote bedrijf was de
scheepswerf (1217). In 1832 was de
kerk van Wons eigenaar van dit terrein. Later vestigt de bekende fam.
Zwolsman hier haar werf. Zij blijven
tot 1911 werkzaam op deze locatie en
verhuizen het bedrijf dan naar
Workum. De familie van der Werf zet
de Makkumer werf dan voort.
Zwolsman, bekend van de tweemast
blazers, een type vissers-schip dat
veelal in Noord-Friesland, Texel en
Wieringen aftrek vond, schakelde al
snel over op de ijzerbouw. Op de
Makkumer locatie, ook door de
geringe doorvaartbreedte van de
Krommeslootsbrug kon men niet meer
uit de voeten. Toch heeft het bedrijf
een tweetal dwarshellingen gehad.
In Workum bouwden zij de eerste
coasters, een scheepstype dat nadien voor een hernieuwde opbloei
van de Nederlandse scheepvaart zou
zorgen. Het ontwerp werd later
dankbaar overgenomen door de
Groninger scheepsbouwers.

In een deel van de voormalige
scheepstimmerwerkplaatsen vestigde
zich later de fouragehandel van de
Boer, de latere REBO. Nadien werd
het weer enige tijd gebruikt in de oorspronkelijke functie door Jachtbouwer
Willem Bloemsma uit Sneek, die hier
zijn eerste casco’s bouwde voordat hij
verhuisde naar de Zuidwaard.
Daarna kwam het genoemde
loonbedrijf in de op-stallen.

Van de drie naast de scheepswerf,
tegen de zeedijk gelegen woningen,
waren 1212 en 1213 woonhuizen. In
1214 had slager Reinder Lieuwes
Bangma zijn bedrijfje evenals in 1219,
een boerderijtje met woning en stal.
Daarnaast waren ook weer een tweetal boerderijen. Dit geldt ook voor het
bebouwingsblokje links bovenaan.
Op 1230, 1232 en 1233 wordt vermeld:

visafslag

landbouwer of landbouwersche, terwijl op 1231 Jelger Obes Schelfsma
zijn timmerwerkplaats had.
Het terrein 1218 werd door kuiper Jan
Kornelis Wielinga gebruikt hij woonde
op nr. 1252 daar recht tegenover.

Bebouwingsvoorstel na de sloop van een deel
van de bestaande bebouwing: zwart = bestaande
bebouwing die blijft, donkergrijs de 20 nieuw te
bouwen woningen op dit terrein.

‘t Fortuyn uit Zee

Ook op de plaats van dit momentale
pand stond eerder een boerenbe-drijf.
In januari 1765 kocht Hylke Jans
Kingma een schuur met twee woonhuizen aan de Krommesloot. Twee
jaar later liet hij dit grotendeels
slopen en bouwde er zijn zaadpakhuis. Uit onderzoek door Dolf van
Weezel Errens(*) is gebleken dat een
deel van de oostgevel ( Krommeslootzijde) is blijven staan. Wellicht
heeft dit restant bijgedragen aan de
gekozen bouwvorm.
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(arch.nr. 1498) opname uit 1990, ruim voor de
restauratie van het voormalige zaadpakhuis.
(*)Het is de bedoeling dit uitgebreide onderzoek t.z.t. te publiceren in de Statum-rige van
Ald Makkum.
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(arch.nr. 666) Brouwerssteeg 2 okt. 1943. Boerderij van Oostenveld.

E

Boven kad. kaart omstreeks 1935 en onder de meest
recente kaart (omstr. 2000). De foto’s zijn van oktober
1943, behalve de onderste van het z.g. ‘Hikkehúske’,
deze is rond 1900 gemaakt.
Fouragehandel R.P. de Boer vergrote in 1955 de loodsen bij (C) tot de huidige omvang (zie onder). De
dubbele woning (F) en later het karakteristieke dijkwoninkje (E) verdwenen tijdens de laatste gemeentelijke sloopwoede begin jaren ‘70 van de vorige
eeuw.

B

(arch.nr. 1068) Brouwerssteeg 4 en 6 okt. 1943.

F

(arch.nr. 160) Zeedijk 30/31 okt. 1943. Dubbele woning onderaan de voet van
de Workumerdijik.

De nieuwe invulling

Het idee van de dijkwoningen lijkt aardig, tenminste
wanneer de juiste materialen en kleuren worden
toegepast. De invulling van het overige terrein stemt
niet echt tot groot enthousiasme. In plaats van miniscule vrijstaande woninkjes met rondom een paar
meter tuin en de onvermijdelijke aangebouwde
garages, zou een aaneengesloten bebouwing meer
allure geven. Met hier en daar wat verschil in
bouwhoogte zou een prachtig straatje kunnen
ontstaan langs de westzijde van de Brouwerssteeg
langs de Schans doorlopend tot de zeedijk.
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O. Gielstra, sept. 2001

E

(arch.nr. 709) De bediener van het hek (veekering) op de zeedijk woonde in dit,
deels in de dijk gebouwde, woninkje.
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