De Waard

deel 1

Verwachtingen na de aanleg van de afsluitdijk

In Aldnijs 29/30 is uitvoerig de aanleg van het kanaal door de Makkumerwaard in 1928 beschreven. Na de voltooiing van de afsluitdijk in 1932
kwam de waard, door het verlagen van het waterpeil en het voortaan ontbreken van de getijden, droog te liggen. Stond men aan de haven en keek
men westwaarts dan zag men achter de oude stroomgeulen een uitgestrekte
kale zandvlakte.
De aanleg van het kanaal en de verbetering van de haven wekten de nodige
verwachtingen. De industrie, die van de
16e eeuw tot eind 19e eeuw Makkum
welvaart bracht, zou terugkeren. In veel
publicaties uit de periode 1900-’35 wijt
men de teloorgang van de eens zo florerende Makkumer industrie aan de
slechte bereikbaarheid via het water.
De schepen werden groter, de toegang
naar Makkum verzandde.

Die industrie bestond o.m. uit: kalkbranderijen, pannen- en gleibakkerijen, olieslagerij, papiermolen, leerlooierij en
scheepstimmerwerven. De slechte bereikbaarheid vanaf het buitenwater
heeft ongetwijfeld een rol gespeeld in
de teloorgang van deze bedrijven.

Maar meer nog is het verdwijnen van
de industrie een gevolg van het nauwelijks toepassen van innovaties. Terwijl
rondom machines in het productieproces werden ingezet, bleef Makkum achter. Er was voldoende mankracht
voorhanden en zo bleef men te lang
doormodderen in sterk verouderde bedrijven. Toen sommige fabrikanten toch

de omslag wilden maken werden de investeringen te groot. Ook de geleverde
producten raakten achterhaald. Het
machinaal geproduceerde cement, met
als belangrijk bestandsdeel de mergel,
verdrong de schelpkalk van de markt.
De olie-, hout-, en papiermolens konden
niet concurreren met de elders machinaal gemaakte producten. Hetzelfde
beeld gaven de panwerken. Zij verloren
de slag met de in snel tempo opkomende, modern ingerichtte, nieuwe fabrieken langs de grote rivieren.

Het Makkumer Diep

Het nieuwe kanaal zou zorgen voor
nieuwe bedrijvigheid, zo was de algemene gedachte zoals deze werd uitgesproken door met name de Vereniging
Plaatselijk Belang. Een toeristische reisgids uit 1934 verwoordt het aldus:

Een breed kanaal, dwars door de
Waard, verbindt thans Makkum met
het meer en de sluizen van Kornwerderzand en dientengevolge met de
grote scheepvaartcentra. Laat kwam
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Het zuidelijke deel van de haven werd afgedamd
en zo ontstond een vaste verbinding met de
Zuidwaard (huidige Strânwei). De eerste overdekte visafslag werd in 1934 ingericht in de
Hoofdwacht bij de sluis. Voorheen was dit het
kantoor met cachot van de veldwachters, later de
gemeentepolitie.

deze verbinding – gevolg van de aanleg van de afsluitdijk, die het oude
vaarwater geheel versperde – tot
stand; te laat echter niet.

Aan weerszijden van het kanaal is een
prachtig en gunstig gelegen industrieterrein ontstaan, dat door de regering
ter beschikking is gesteld aan de gemeente Wonseradeel, die reeds voor
een deugdelijke toegangsweg door het
maken van een verbindingsdam
zorgde en voorts tot het oprichten van
een visafslag besloot.
Velerlei perspectieven zijn alzo geopend. Plannen bestaan (en vinden
ten dele reeds uitvoering) tot vestiging
van nieuwe ondernemingen van
handel en bedrijf; over de aanleg van
een vliegveld werd met de betrokken
instanties, niet zonder gunstig resultaat, geconfereerd.
En last but not least; aan de westkant
van de Waard, op de witte, blinkende
Sânkop, omspoeld door water van het
IJsselmeer, is het groen-rode paviljoen
verrezen van het Strandbad Flevo.
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Makkum Airport

Het aantrekken van industrie slaagt
echter niet, de wereldwijde economische crisis is hier mede debet aan. De
vliegdemonstratie bij het openen van
het kanaal is echter zo goed bevallen
dat men het over een andere boeg gooit
en nu streeft naar de aanleg van een
vliegveld op de Waard.
In 1933 wordt in de notulen van Plaatselijk Belang enthousiast melding gemaakt van het bezoek van enige hoge
vliegofficieren die het beoogde terrein
hebben onderzocht en het uitermate geschikt achtten als vliegveld.
Om dit in de praktijk te testen probeert
men de volgende jaren vanaf de Waard
vliegdemonstraties te organiseren. Tevergeefs, kandidaat-notaris Tuinstra en
twee bestuursleden reizen naar Leeuwarden om de oprichting van het vliegcomité Friesland bij te wonen en
worden voor de zekerheid meteen lid
om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
Ook het vanuit Plaatselijk Belang opgerichtte comité ter bestrijding van de
jeugdwerkloosheid haakt hier op in. De
30 jonge mannen die bij haar staan ingeschreven staan klaar om te helpen bij
de aanleg. Om deze jongeren bezig te
houden en alvast enige ervaring op te
laten doen met egalisatiewerk besluit
men een eenvoudig sportterrein aan te
leggen. Dit ligt nabij de haven ongeveer
op de plaats van de huidige scheepswerf Amels. Na 1934 vernemen we niets
meer over het vliegveld. Het is stilletjes
uit beeld verdwenen. Een inzamelingsactie onder de bevolking zorgt ervoor
dat het sportterreintje wordt voltooid
met de plaatsing van doelpalen. Na
verloop van tijd schijnt er in competitieverband gevoetbald te zijn en deze activiteiten leidden uiteindelijk in 1946 tot
de oprichting van de huidige voetbalvereniging Makkum.
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Tiiden hawwe tiiden
Toch nog een vliegveld(je)

Sinds de overschakeling van
scheepswerf Amels naar de luxe
jachtbouw is er een kleine helihaven op de kop van het werfterrein
nabij het kanaal. Na speciale toestemming van de luchtvaart veiligheidsdienst mogen opdrachtgevers
per helicopter op de zuidwaard landen om een kijkje nemen bij de
bouwvorderingen van hun jacht.
Begin tachtiger jaren van de vorige
eeuw leek het er ook even op dat er
toch nog een heus vliegveld zou
komen. Wethouder Gerrit Draaijer,
Makkumer en zelf enthousiast liefhebber van deze sport, kwam met
het voorstel een start- en landingsbaan voor radiografisch bestuurde
vliegtuigjes op de Waard aan te leggen. Het voorstel werd met de nodige scepsis ontvangen, evenals het
gelijktijdige voorstel om een loopbrug vanaf het Achterdijkje aan te
leggen naar de Noordwaard. Zodat
de bevolking over de daar aan te
leggen schelpenpaden zou kunnen
wandelen om te genieten van de rust
die de natuur te bieden heeft. Bij
nader inzien toch zeer vooruitstrevende ideeën, die de nog steeds
heersende Makkum-Noordproblematiek in een geheel ander licht zetten.

Tenslotte hebben we nu te maken
met een 71 jaar geleden drooggevallen zandplaat die het bracht tot
internationaal erkend natuurgebied,
en waar geen zinnig mens zich aan
wil branden. Terwijl daar tegenover
een minimaal duizend jaar oud cultuur-historisch terrein ligt wat wel
vergraven kan worden.
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Vatenfabriek

Plaatselijk Belang bemiddelde ondertussen ook lange tijd bij de vestiging
van een vatenfabriek op de Zuidwaard,
alles lijkt rond te zijn en men verheugd
zich op de grote vis die binnengehaald
is. Gesproken wordt over wel honderd
nieuwe banen, op het laatste moment
ziet de directie af van vestiging in Makkum. De waarden blijven onbebouwd,
en zelfs even helemaal als bij de eerste
grote storm, omstreeks 1936, het strandbad Flevo geheel wordt weggespoeld.
De Makkumers, veilig achter de oude
zeedijk, voelen zich weer even jutter en
verzamelen gretig het aangespoelde
porselein met opdruk ‘Strandbad
Flevo’. In de volgende aflevering meer
over dit strandbad, de voorloper van de
huidige toeristische ontwikkelingen op
de Zuidwaard.

Toerisme

Meteen na de totstandkoming van de
afsluitdijk wordt het toerisme als een
van de belangrijkste geneugten van het
project gezien. Onafzienbare stromen
toeristen worden verwacht die per automobiel de ‘dijk’ oversteken en zich vervolgens laven aan de locale
gastvriendelijkheid. De grotere horecagelegenheden heten nu Hotel en ieder
zich zelf respeecterend middenstander
heeft een benzinepomp voor de deur.

De stroom automobilsten blijft echter
achterwege. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste wordt na de aanleg van
de afsluitdijk enkel de autoweg naar
Harlingen (via Zurich) aangepast. Toeval of niet, maar hier was welhet Friese
hoofdkwartier van de Dienst Zuiderzeewerken gevestigd.

Of de hiernaast afgebeelde heren ook verantwoordelijk waren voor de aanleg van het sportterreintje op de Waard is onduidelijk, zij
voetbalden er in ieder geval wel. Staand v.l.n.r.:
Pieter Bruinsma, ?, Murk van der Molen,
Schelte Visser, Anne de Lange, Hendrik Duiker,
Auke de Vries (Lange Auke), Wieger van der
Weerdt, Jetze Duiker, Sietze Miedema en
Appie Dek.
Voor: Rein van der Weerdt, Eppie Boelens en
Rinze Wind? en het jongetje helemaal rechts is
ook onbekend.

ondanks de aanleg van een zomerdijkje kwam
de Waard nog regelmatig onder water te staan.
Zoals op 18 mei 1955 toen een aanhoudende
zuidwester storm het water in het noordelijk
IJsselmeergebied hoog opstuwde.
Op de foto, genomen vanaf de toegangsdam ,
de enige jaren daarvoor geopende nieuwe
gemeentereiniging.

Verplichting tot aanleg van andere dan
voor hen noodzakelijk infrastructuur op
het vasteland had de Dienst niet. De
verbinding kop-afsluitdijk naar Bolsward en Sneek volgt pas jaren later in
1937.
De eerste automobilisten komend vanuit Noord-Holland kiezen daarom voor
een dagtripje naar Harlingen of Franeker of toeren zelfs door naar Leeuwarden. Na een verblijf van enige uren in
de Friese hoofdstad keert men via dezelfde route terug.
Makkum, Bolsward, Sneek, zelfs de gehele Zuidwesthoek wordt door de
slechte wegverbindingen overgeslagen.
De argeloze toerist die misschien wel
de intentie had na de afsluitdijk zuidelijk af te slaan, werd na april 1933 wel
weerhouden door een vernietigend artikel in het landelijk verschijnende dagblad de Telegraaf. Hierin wordt gesteld
dat slechts avonturiers zich waagden in
dit, door de extreem slechte wegen, onbegaanbare gebied. De smalle slechte
rijbanen zorgen voor een minimale reissnelheid, de vele bochten voor totale disoriëntatie. Het ene moment koerst men
recht op een kerktoren af, dan weer
heeft men deze achter zich zonder het
gehucht te zijn gepasseerd.
Kortom een ieder wordt ontraden zich
in deze wereld te begeven, wil men niet
voor altijd verloren raken.

Reden voor de Vereniging Plaatselijk
Belang om contact te zoeken met de
Handelsverenigingen te Bolsward en
Sneek. Gedrieën laat men een folder
drukken die aan de automobilsten op
de afsluitdijk wordt uitgereikt. Hierin de
oproep om vooral de schoonheid van
de Zuidwesthoek eens te proeven. Via
het schone Makkum kan men de bruisende steden Bolsward en Sneek bereiken, en schroom vooral niet om ook
den Friesche Zuidwesthoek met haar
betoverde dorpen en steden te bezoeken.
mrt. 2003 O. Gielstra

wordt vervolgd

Vogelparadijs?

Langzaam beginnen de Waarden te begroeien. Op de eerst kale dorre en winderige vlakte ontstaat, ondanks het nog steeds hoge zoutgehalte, een interessante vegetatie met tal unieke planten.
Regenwater en het regelmatig overspoelen door het nu zoete IJsselmeerwater
zorgde ervoor dat in 1937, 5 jaar na de drooglegging de waarden tot bloei
komen. W. Feekes startte dat jaar een uitgebreid onderzoek over de ontwikkeling
van de flora op de Kooiwaard en Zuidwaard en publiceert dit in 1943.
De begroeiing zorgt er ook voor dat talloze vogels de waard als broedterrein
kiezen. Een ongelukkige keuze want bij het eerste de beste stormpje liep de hele
waard onder en waren alle broedsels en jonge vogels verloren. Voor de gemeente zelfs reden om in 1949 15 man toestemming te verlenen om onbeperkt
eieren te rapen. Ze moesten zich splitsen in drie groepjes van vijf man en mochten dan om de drie dagen de waard op. De hoeveelheid eieren die men wegsleepte moet gigantisch geweest zijn, maar toen het een paar dagen
stormachtig waaide en het water weer vrijspel kreeg lag de voet van zeedijk vol
met broedsels die de vijftien man over het hoofd hadden gezien.
De waard was dan een vogelparadijs, maar wel een gevaarlijke.

De wateroverlast speelde ook de boeren parten die zomerdags hun vee op de
Waard weiden. Een flinke zuidwester wind kon de waard snel onder water zetten, dat men de grootste moeite had om het vee op tijd weg te krijgen. Dit zorgde
ervoor dat men, in navolging van Workum dat ook aan het inpolderen was geslagen op de Workumerwaard, een zomerdijkje liet aanleggen.
De Ned. Heidemaatschappij kreeg in 1949 de opdracht. Draglines en bull-dozers werden ingezet en rondom de Waard kwam een dijkje van 80cm hoogte.
Dit lijkt niet erg hoog maar met het oog op de toekomstig inpolderingen in het
zuidelijk deel van het IJsselmeer zou dit voldoende zijn. De grond werd aan de
binnenkant van de dijk weggraven en zo ontstond een soort ringvaart. Het binnenterrein werd geëgalisseerd. Boerderijen, zoals bij Workum, kwamen er niet.
Want ‘s winters diende het gebied als boezem voor het IJsselmeerwater. In de
zomerdijk werd daarom een duiker gelegd die ‘s winters open staat. Draaide
de wind dan liep de Waard snel weer leeg. Van 1 april tot 1 november ging de
duiker dicht. Voor de vogels brak nu de gouden tijd aan.
Duizenden broedparen vonden er nu een veilig oord. Het beheer kwam in handen van it Fryske Gea, en verboden gebied voor eierzoekers en jagers.
Na de aanleg van de dijk Enkhuizen - Lelystad met sluizen bij beide plaatsen
verviel ook de functie van winterboezem.
Experimenten met proefpercelen bouwgrond waren geen succes. Door de eerste
jaren forse hoeveelheden kunstmest te strooien werd wel het grasland iets verbeterd.
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