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1 INLEIDING

De gemeente Wymbritseradiel is gelegen in regio West (Zuid-West).
De gemeente grenst in het zuiden aan de gemeente Gaasterlan-
Sleat, in het zuidwesten aan Nijefurd, in het westen aan Wünsera-
diel en Bolsward, in het noorden aan de gemeente Littenseradiel,
in het noordoosten aan de gemeente Boarnsterhim in regio Noord en
in het Westen aan de gemeente Skarsterlan. De gemeente Sneek,
ligt als een soort enclave in het noordoosten van Wymbritsera-
diel. In de gemeente Wymbritseradiel liggen tegenwoordig behalve
het stadje IJlst nog 27 dorpen, waarvan Heeg, Scharnegoutum en
Woudsend het grootst zijn. Heeg en Woudsend werden vroeger ook
wel aangeduid als vlekken.

De_ gemeente heeft een oppervlakte van 162,72 km , waarvan 23,64
km tot het binnenwater behoort (o.a. De Oudegaaster Brekken, het
Heegermeer en een deel van het Slotermeer). Op 1 januari 1990
telde de gemeente 14.560 inwoners, waarvan ruim de helft woon-
achtig was in IJlst en de drie grootste dorpen.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1984 werden IJsbrechtum,
Offingawier en Loënga bij de gemeente Sneek gevoegd; het dorp
Nijhuizum hoort sindsdien bij de gemeente Nijefurd. Wymbritsera-
diel kreeg daarvoor in ruil terug het dorp Greonterp, vroeger
gelegen in de gemeente Wünseradiel, en het dorp Koufurderrige
(vroeger Doniawerstal). Ook een deel van Blauwhuis lag omstreeks
1850 nog in Wünseradiel.

Wymbritseradiel werd vroeger wel verdeeld in een binnen- en
buitendijkster deel, respectievelijk gelegen ten noorden en ten
zuiden van de Hemdijk, die komende van Bolsward door Blauwhuis en
zuidelijk langs Westhem, Abbega en Oosthem in de richting van
Sneek liep.

2 BODEMGESTELDHEID

2.1 Ontstaansgeschiedenis

Als gevolg van de rijzing van de zeespiegel door het af smelten
van de ijsmassa's na de laatste ijstijd, vond vanaf ca. 2700 voor
Chr. sedimentatie plaats van zand en klei in het Noordnederlandse
kustgebied op de pleistocene ondergrond, bestaande uit keileem
met daarop dekzand. Op deze ondergrond ontstond veen, vooral in
lager gelegen gebieden waar de waterafvoer gebrekkig was, zoals
ook in het grootste deel van het huidige grondgebied van de
gemeente Wymbritseradiel. Het veengebied werd na het begin van de
jaartelling regelmatig door de opdringende Middelzee overstroomd
en bedekt met een kleilaag. In de loop van de Middeleeuwen slibde
de Middelzee geleidelijk dicht. Omstreeks 1000 na Christus werd
de zee omdijkt en vervolgens geleidelijk aan vanuit het zuiden
ingepolderd.
Het onstaan van het Heegermeer en de Fluessen, in het zuiden van



de gemeente in eikaars verlengde gelegen, kunnen mogelijk terug-
gevoerd worden op een gedurende de voorlaatste ijstijd gevormd
bekken.

2.2 Bodemsoorten

In Wymbritseradiel ligt bijna overal knipklei aan de oppervlakte.
De klei werd vanuit de Middelzee afgezet. Op de meeste plaatsen
ligt onder de klei laagveen. Vooral in het gebied van de voorma-
lige Middelzee is de kleilaag enkele meters dik.

2.3 Reliëf

De bodem van de gemeente Wymbritseradiel ligt vrijwel geheel bene-
den NAP. In het Middelzeegebied ligt de bodem tussen 0 en -0,5
meter, de Hemmen liggen tussen -0,5 en -1 meter en het waterrijke
land in het zuiden en zuidoosten van de gemeente op ca. -1 meter
t.o.v. het NAP.
De door de mens opgeworpen terpen liggen hoger. Veel terpen, voor-
al de niet (meer) bewoonde, werden gedeeltelijk of geheel afgegra-
ven in de 2de helft van de vorige of de eerste helft van deze eeuw
zoals bijvoorbeeld de Kloosterterp Thabor in 1926.

2.4 Waterbeheersing

Zeewering

Het meest zuidelijke deel van de Middelzee lag in het gebied dat
thans het noordelijke deel vormt van de gemeente Wymbritseradiel.
In de 10de eeuw werden langs de Middelzee dijken gelegd, waarna
deze binnenzee geleidelijk aan ingepolderd kon worden. Omstreeks
het midden van de 11de eeuw werd het eerste gebied ingepolderd met
de aanleg van de Jongedyk; het latere dorpsgebied van Nijland
maakt er deel van uit. Na de bedijking van de Middelzee-arm ont-
stonden daarlangs ook de zogenaamde Hempolders, binnenpolders die
voor het grootste deel uit de 12de eeuw dateren. De hemdijken
werden vooral aangelegd om deze polders te beschermen tegen vanuit
het zuiden komend zeewater, in het geval dat de zuiderzeedijken
het zouden begeven.

Afwatering

Voor de dichtslibbing en inpoldering van de Middelzee vond de
afwatering voor een belangrijk deel op deze binnenzee plaats.
Daarna was men gedwongen een meer zuid- en westwaartse afwatering
te realiseren, waartoe in de hemdijken sluizen werden aangelegd.
Vanwege de lage ligging was de afwatering relatief gebrekkig.
Deze lage ligging bleek nog eens duidelijk toen na de dijkdoor-
braken als gevolg van de stormvloed in 1825 de hele grietenij
("gemeente") onderliep.
Omstreeks 1850 vond de afwatering plaats via diverse sloten,
vaarten en meren naar de sluizen van Makkum, Workum, Molkwerum,
Stavoren, Tacozijl en Lemmer. Voor de bemaling van de polders had



men de beschikking over een groot aantal poldermolens. In de 19de
en 20ste eeuw werd de afwatering sterk verbeterd. Buiten de dijk
gelegen land werd ingepolderd en door de bouw van gemalen en
windmotoren, deels ter vervanging van poldermolens, kon het peil
beter beheerst worden. De afwatering geschiedt op de Friese
boezem.

3 GRONDGEBRUIK, VERKAVELING EN LANDSCHAPSBEELD

3.1 Grondgebruik

Door de lage ligging is de meeste grond in Wymbritseradiel van
oudsher niet geschikt voor de akkerbouw en daarom bijna zonder
uitzondering in gebruik als weide- of hooiland.
Door de inpoldering van buitendijkse landen en de verbeterde
afwatering is de kwaliteit van het grasland na 1850 sterk ver-
beterd. Veel hooiland kon sindsdien als weiland gebruikt worden.

3.2 Verkaveling

De opsplitsing van Wymbritseradiel in een binnen- en buitendijk-
ster deel zou ook voor de verkaveling gemaakt kunnen worden. In
het noordelijke of binnendijkster deel kwamen blokvormige verka-
velingen voor, terwijl het buitendijkster of zuidelijke deel ge-
kenmerkt werd door onregelmatig opstrekkende verkavelingen.
Binnen het noordelijke deel onderscheidde het voormalige Middel-
zeegebied zich van de daaromheen gelegen terreinen op grond van
de meer regelmatige verkaveling en de grotere percelen. In het
westen van de gemeente kwam ter plaatse van het in 1633 droogge-
maakte Sensmeer een rationele verkaveling voor.

Hoewel in de gemeente ruilverkavelingen hebben plaatsgevonden zijn
de oude verkavelingsvormen in het grootste deel van Wymbritsera-
diel in grote lijnen herkenbaar gebleven.

3.3 Landschapsbeeld

Het open weidelandschap met weinig of geen opgaande beplanting is
kenmerkend voor Wymbritseradiel. Het grootste gedeelte van de
gemeente, het zuidelijke deel, wordt wel gerekend tot het
landschap van de vaarten en de vaartdorpen. Het is een waterrijk
gebied; de meeste dorpen en ook de (weinige) verspreide bouwwer-
ken zijn dan ook op het water georiënteerd.
In het gebied langs de voormalige Middelzee komt wat meer op-
gaande beplanting voor, met name langs de doorgaande wegen en op
de erven. Bewoning is geconcentreerd in de terpdorpen en in
kleine groepjes verspreide bebouwing.
In de inpolderingen van de Middelzee ontstond slechts één dorp
(Nijland) ; langs de wegen ligt enige verspreide bebouwing.
Kenmerkend voor het ingepolderde Sensmeer is de planmatige,
rechthoekige verkaveling en het rechthoekige patroon van wegen en
waterlopen.



4 INFRASTRUCTUUR

4.1 Waterwegen

Het binnendijkster deel van de gemeente is veel minder rijk aan
wateren dan het buitendijkster deel. Omstreeks 1850 waren de
belangrijkste vaarten de Zwette of Sneekertrekvaart, de Franeker-
vaart en de Wymerts/Wijde Wymerts. Verder waren er diverse klei-
nere opvaarten naar dorpen en boerderijen.
In het buitendijkster deel lagen diverse vaarten en sloten en een
groot aantal meren en poelen of delen daarvan. Het Heegermeer, de
Oudegaaster Brekken en het Koevordermeer leggen het grootste be-
slag op de ruimte. Vooral in dit laaggelegen deel van de gemeente
waren de waterwegen van groot belang voor de bereikbaarheid van-
wege het zeer geringe aantal landwegen.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam het ook door grotere schepen be-
vaarbare Prinses Margrietkanaal gereed (1951) dat in Wymbritsera-
diel van het Koevorder Meer langs Uitwellingerga naar het
Sneekermeer loopt.

4.2 Landwegen

Aan het begin van de 19de eeuw waren in Wymbritseradiel weinig of
geen goed begaanbare doorgaande verbindingen over land. Vooral
het zuidelijke deel van de gemeente was voor het transport vrijwel
geheel op de waterverbindingen aangewezen.
In de eerste helft van de 19de eeuw kwamen de eerste verharde
doorgaande wegen tot stand die ook over het grondgebied van de
gemeente Wymbritseradiel liepen : de straatweg Leeuwarden-Sneek
(1829 / 1843) de straatweg Sneek-Lemmer (1843) en de MacAdamweg
tussen Sneek en Bolsward (1844). In 1848 volgde de weg van Heeg
naar Hommerts, de verbinding van Heeg met de straatweg. De recht-
lijnige straatweg Sneek-Lemmer werd aangelegd volgens een groten-
deels nieuw tracé, betrekkelijk onafhankelijk van de bestaande
structuurlijnen; de andere genoemde wegen volgen min of meer de
bestaande structuurlijnen. Na I85O werd ook een groot deel van de
overige bestaande verbindingen verbeterd. Tevens kwamen nieuwe
verbindingen tot stand, zoals de weg van Sneek naar Oppenhuizen en
Uitwellingerga (1864/66). Daarvoor vond al het vervoer van en naar
de twee laatstgenoemde dorpen over het water plaats.

De Rijksweg 43 (later A7) vanaf de Afsluitdijk via Bolsward naar
Sneek en verder richting Joure en Heerenveen werd in 1940 aange-
legd volgens een grotendeels nieuw, recht tracé. In de tweede
helft van de jaren zeventig werd het tracé ter hoogte van Oppen-
huizen en Uitwellingerga in westelijke richting verlegd en een
tunnel onder het Prinses Margrietkanaal gegraven. Het Merengebied
bleef echter een betrekkelijk geïsoleerd gebied.

4.3 Spoor- en tramverbinding

In 1885 werd de twee jaar eerder aangelegde spoorlijn Leeuwarden-
Sneek doorgetrokken naar Staveren. In de gemeente Wymbritseradiel



kwam een halte bij Scharnegoutum; IJlst en Oudega kregen een
station. Het station van Oudega lag een flink eind ten noorden
van het dorp; het spoor loopt daar noordelijk langs de Oudegaas-
ter Brekken. De stationsgebouwen werden in de jaren vijftig afge-
broken. Ook bij Nijhuizum (thans gemeente Nijefurd) kwam een hal-
te maar deze was net over de gemeentegrens gelegen. Het station
in IJlst werd in 1937 voorlopig gesloten en in 1941 definitief;
het gebouw werd in 1954 afgebroken. Sinds kort stopt de trein
weer bij dit stadje.

Aan het einde van de vorige eeuw kwamen twee tramverbindingen tot
stand die deels ook over het grondgebied van de gemeente Wymbrit-
seradiel werden aangelegd. De stoomtram-lijn Harlingen-Sneek werd
in 1882 aangelegd. In Wymbritseradiel lag de lijn langs de weg van
Bolsward naar Sneek. De tram stopte ook in Nijland; kaartjes
werden in een van de herbergen verkocht.
De lijn werd in 1886 doorgetrokken naar Joure. De trambaan werd
grotendeels op een speciaal daarvoor opgeworpen aarden wal aange-
legd, waarvan delen bewaard zijn gebleven. De tram stopte in
Wymbritseradiel ter hoogte van Uitwellingerga. Het lager gelegen
stationsgebouwtje is thans in gebruik als woonhuis.

In 1912 werd de trambaan grotendeels verbeterd. In 1930 kwam te
Nijland een nieuwe wissel, tegelijkertijd werd een laadheuvel
aangelegd. In 1948 reed de laatste personentram.

4.4 Gas-, electriciteits- en drinkwatervoorziening

Voor zover bekend zijn er in Wymbritseradiel geen gasfabrieken
geweest. Wel kwamen aan het begin van de jaren twintig in Wymbrit-
seradiel de eerste aansluitingen op het electriciteitsnet tot
stand. Op de belangrijke knooppunten van het net werden schakel-
of transformatorstations gebouwd. In 1924 waren in Wymbritseradiel
ca. 15 van dergelijke stations. De zuivelfabrieken waren waar-
schijnlijk de eerste gebouwen die op het net werden aangesloten.
Met betrekking tot de drinkwatervoorziening is de bouw van een
pompstation voor de waterleiding Sneek (1909) ten oosten van Jut-
rijp onder Hommerts vermeldenswaardig. Hoewel dit pompstation in
de gemeente Wymbritseradiel was gelegen, werd deze gemeente waar-
schijnlijk pas omstreeks 1930 op het waterleidingnet van de Inter-
communale Waterleiding Gebied Leeuwarden N.V. (IWGL) aangesloten.

5 MIDDELEN VAN BESTAAN

5.1 Algemeen

De bestaansmiddelen van de bevolking van Wymbritseradiel waren
sterk bepaald door de lage ligging van de gemeente, waardoor de
grond hoofdzakelijk als grasland in gebruik was, en door de aan-
wezigheid van meren en vaarten. De bevolking vond haar bestaan
met name in de landbouw (veeteelt), handel, scheepvaart en
visserij en de daarvan afgeleide takken van werkgelegenheid.
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In de grotere plaatsen - met name IJlst en Woudsend - waren de
bestaansmiddelen veel gevarieerder dan in de kleinere, eenzijdig
op de landbouw gerichte, dorpen. Zo waren in IJlst bijvoorbeeld
drie schaatsenfabrieken, waarvan de fabriek van J. Nooitgedagt en
Zonen - waar ook gereedschappen gemaakt werden - misschien wel de
bekendste is. De gebroeders Bakker hadden in IJlst een mast-,
blok-, en pompmakerij; later fabriceerden zij ook Amerikaanse
windmotoren.
De gemeente werd na I85O hoe langer hoe meer een agrarische ge-
meente. Visserij (bv. aalvisserij te Gaastmeer en palingvisserij
te Heeg), handel en scheepvaart liepen terug; de recreatie
(watersport) kwam daar geleidelijk aan als bestaansbron voor in de
plaats.

5.2 Landbouw en zuivelindustrie

De landbouw was in Wymbritseradiel het omvangrijkste bestaansmid-
del. Zoals gezegd was door de lage ligging de grond niet geschikt
voor de akkerbouw en beperkte men zich tot de veehouderij. Behalve
de zuivelproduktie was ook de veefokkerij van belang.
De zuivelproduktie verplaatste zich aan het einde van de vorige
eeuw geleidelijk aan van de boerderijen naar de zuivelfabrieken.
Op het huidige grondgebied van Wymbritseradiel werden in 1889
twee particuliere zuivelfabrieken opgericht, nl. te Heeg en Oudega
(KNM). In Scharnegoutum kwam de eerste coöperatieve zuivelfabriek
tot stand (1897), gevolgd door Heeg ("Hoop op Zegen", 1900),
Oosthem-Nijezijl (1901), Woudsend ("de Samenwerking", 1902) en
Uitwellingerga (1903).
Door verdergaande schaalvergroting, mechanisatie en specialisatie
werd vooral na de Tweede Wereldoorlog een groot aantal fabrieken
overbodig. De fabrieken in Oosthem, Oudega, Scharnegoutum en
Uitwellingerga werden gesloten. De fabriek in Oudega werd om-
streeks I968 gesloopt.
Een deel van de voormalige zuivelfabrieken kreeg een nieuwe be-
stemming in de recreatieve sfeer, namelijk Oosthem (jachtbouw)
Uitwellingerga (accomodatie watersport) en Woudsend (idem). In de
fabriek van Scharnegoutum kwam een groothandel.

5.3 Handel, scheepvaart en scheepsbouw

Vooral de inwoners van IJlst en Woudsend maar ook die van Heeg en
Hommerts dreven tot in de 19de eeuw handel, zowel binnenlands als
overzee. Verhandeld werden o.a. hout, schors, grutterswaren,
boter, kaas en vee.
De overzeese handel stelde met uitzondering van de zuivelhandel,
in de loop van de 19de eeuw steeds minder voor. Zo werden in I85O
en I85I de laatste Woudsender kofschepen verkocht. De binnen-
scheepvaart, die over meer dorpen verspreid was (bv. ook Oudega),
werd nieuw leven ingeblazen met name door het transport van terp-
aarde naar andere streken in Friesland. Hierdoor kon het aantal
skütsjes weer in aantal toenemen.

De relatief drukke scheepvaart schiep ook werkgelegenheid voor



scheepstimmerwerven en andere toeleveringsbedrijven. Omstreeks
I85O waren er scheepstimmerwerven in IJlst (7) en Woudsend (2).
Door de teruggang in de handel en scheepvaart was er voor een
deel van de werven geen werk meer. In IJlst waren in 1910 nog
maar twee van de zeven werven overgebleven. Verder waren er in
IJlst en Woudsend houtzaagmolens (zie volgende blok). In laatst-
genoemde plaats waren omstreeks I85O bovendien een lijnbaan, een
zeilmakerij en een aantal mast- en blokmakerijen.

5.4 Industriemolens

Industriemolens waren er in IJlst en Woudsend. Omstreeks 1850
waren in IJlst een eek- of runmolen, twee houtzaagmolens en een
koren- en houtzaagmolen. De eekmolen werd in 1862 afgebroken. Een
van de houtzaagmolens, de oude Molen, werd verbouwd in I87I. maar
brandde in 1873 af. In 187^ werd ter vervanging een stoomzagerij
gebouwd die in 1928 is afgebrand. De andere houtzaagmolen (de
Nieuwe molen) - gebouwd aan het einde van de 18de eeuw - werd in
1922 afgebroken. In 1862 was nog een nieuw molenaarshuis gebouwd
aan de Geeuwkade. De Rat, de derde houtzaagmolen, werd in 1828
vanuit de Zaanstreek naar IJlst verplaatst. Na 185^ werd het
tijdelijk ook een korenmolen. Voor het personeel werd in 1903
nabij de molen een rijtje van vier woningen gebouwd. De Rat kreeg
in 1918 een electrische aandrijving. Omstreeks 1925 werden het
overbodig geworden wiekenkruis en de kap afgenomen. Na de Tweede
Wereldoorlog werd de molen in verschillende fasen in haar oude
luister hersteld. Het is de enige molen die in IJlst is overge-
bleven .
In Woudsend waren omstreeks I85O twee houtzaagmolens, namelijk de
Hoop (waarschijnlijk in I763 gebouwd) en de Jager (gebouwd in
1719). De Hoop werd ca. 1900 afgebroken. De Jager kreeg in de
jaren '30 van deze eeuw een electromotor, waarna de molen werd
onttakeld. In 1975 werd de molen gerestaureerd. In het molenaars-
huis werd een zeilschool ondergebracht. Bij de molen waren ook
woningen voor de knechten.
Ook was er een rogmolen genaamd Het Lam (gebouwd in de 17de eeuw),
welke in 1925 een electrische aandrijving kreeg. De molen werd na
de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd.

5.5 Recreatie

De watersport groeide vooral na de Tweede Wereldoorlog. Bij enkele
dorpen werden jachthavens en kampeerterreinen aangelegd (bv. Oude-
ga en Heeg). Ook ontstond in de dorpen nieuwe werkgelegenheid voor
kleine scheepswerfjes, terwijl de middenstand profiteert van de
watersportgasten die voor hun inkopen in de dorpswinkels terecht
kunnen.



10

6 NEDERZETTINGEN

6.1 Algemeen

De eerste vestiging vond plaats op de hoger gelegen delen in het
onderhavige gebied : de oeverwallen langs de geulen en kreken.
Aanvankelijk lagen de nederzettingen direct op het maaiveld maar
bij het toenemen van de invloed van de zee werden de woonplaatsen
verhoogd.
Vooral in het noordelijke deel van de huidige gemeente Wymbritse-
radiel zijn de meeste nederzettingen ontstaan uit agrarische
nederzettingen op dergelijke verhoogde woonplaatsen of terpen,
bv. Abbega, Folsgare, Goënga, Greonterp, Oosthem, Scharnegoutum,
Tirns, Tjalhuizum, Westhem en Wolsum.
In het zuidelijke, waterrijke en over land moeilijk toegankelijke
deel van de gemeente ontstonden in de Middeleeuwen nederzettingen
langs vaarten, zoals Oudega, Oppenhuizen en Uitwellingerga, Jut-
rijp en Hommerts. Andere nederzettingen aan het water, zoals
IJlst, Heeg en Woudsend, kwamen mede dankzij hun relatief gunstige
ligging tot bloei en groeiden uit tot aanzienlijke nederzettingen
(stad of vlek). Vele kleine plaatsen, zoals de kerndorpjes Idzega,
Indijk, Sandfirden, Smallebrugge en Ypecolsga, bleven klein. Het
uit drie boerderijen bestaande Smallebrugge zou Frieslands klein-
ste dorp zijn. Ook woonden tot in het begin van deze eeuw velen in
arkjes, zoals bijvoorbeeld in de omgeving van Oudega. Geleidelijk
aan verdwenen de meeste van deze kleine woonbootjes, doordat de
bewoners op de wal kleine huisjes lieten bouwen.

In een groot aantal dorpen bestonden door de eenzijdige gericht-
heid op de landbouw maar weinig groeimogelijkheden. Mede als ge-
volg van de landbouwcrisis en de verdergaande mechanisatie ver-
trokken velen naar elders, waardoor aan het einde van de vorige
eeuw, maar ook nog na 1900, in vele dorpen het inwonertal afnam.
De ruimtelijke structuur van veel dorpen is in de periode I85O-
19^0 in wezen dan ook niet of nauwelijks veranderd. Wel kwamen in
verschillende plaatsen verdere invullingen binnen de bestaande
structuur tot stand of kleinschalige uitbreidingen langs bestaande
structuurlijnen, bijvoorbeeld in de vorm van lintbebouwing langs
wegen.
Ook na de Tweede Wereldoorlog is Wymbritseradiel een relatief dun-
bevolkte gemeente gebleven. Vele dorpen kenden een betrekkelijk
hoog vertreksaldo. Vooral de kleinere plaatsen zagen hun inwoner-
tal nog verder afnemen.

In de volgende paragrafen wordt de ontwikkeling van IJlst en de
drie grootste dorpen behandeld (6.2 en 6.3). Vervolgens komen
enkele andere nederzettingen aan de orde waar tussen I85O en 19^0
sprake was van een noemenswaardige (ruimtelijke) ontwikkeling.

6.2 IJlst

Het stadje IJlst ontstond in de Middeleeuwen bij de samenkomst
van de waterwegen de Wymerts en de Geeuw, die in zuidelijke rich-
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ting de Suder-Ee vormen. Langs de beide oevers van de Ee kwam in
de 11de eeuw bebouwing tot stand : de boeren- en handelsnederzet-
ting IJlst. De inwoners van IJlst dreven handel met de Friese,
Duitse en Scandinavische steden en bevoeren de IJssel en Rijn. In
de late Middeleeuwen kwamen ook de houthandel, de houtbewerking
en de scheepsbouw op. Aan het einde van de Middeleeuwen verloor
IJlst haar positie als markt- en handelsplaats en als verkeers-
knooppunt ten gunste van Sneek, hetgeen vermoedelijk samenhing
met het droogvallen van de Middelzee en de aanleg van nieuwe
waterverbindingen.
De gesloten lintbebouwing ter weerszijden van de Ee strekte zich
uit van de Zijl (samenkomst van Geeuw en Wymerts) tot het huidig
Zuideinde. Over de Ee lagen een drietal bruggen. De achterter-
reinen waren met uitzondering van het zuidoostelijk einde onbe-
bouwd en begrensd door de Westelijke en Oostelijke Dij-gracht.
Aan het zuidoostelijk einde lagen kerk- en kloostergebouwen.
Tegenover de kerk lag aan de Ee een stins. De kloostergebouwen
werden in 1572 verwoest en verdwenen uit het stadsbeeld.
Langs de oevers van de Wymerts, ten westen van de Zijl, was reeds
in de 17de eeuw sprake van een concentratie van de nijverheid
(scheepswerven en houtzagerijen). Als gevolg van de vanaf de 18de
eeuw stagnerende handel en scheepvaart kwam de uitleg van het
stadje geleidelijk tot stilstand. De bedrijvigheid langs de Ee nam
af.

In de periode 1850-1940 hebben zich geen grootschalige ontwikke-
lingen voorgedaan. Noemenswaardig zijn wel de aanleg van het
spoor en de bouw van het station (1885) en de aanleg van een
haventje bij de scheepswerf aan de westzijde van het dorp. Verder
werd de verdichting van de noordelijke woonbebouwing mogelijk
door het verdwijnen van de molens langs Geeuw en Wymerts en de
verplaatsing naar buiten van de houtbewerkings- en scheepsbouw-
industrie. Omstreeks 1900 kwam een complex van 18 arbeiders-
woningen ("de Kazerne") tot stand aan het huidige Uilenburg, de
zuidzijde van de Wymerts. Veel oude woningen werden in de 19de en
20ste eeuw vervangen door nieuwe panden.

De belangrijke wijzigingen in het ruimtelijk beeld van IJlst date-
ren van na de Tweede Wereldoorlog. In 1950 werd een overkluizing
aangebracht over het noordelijk einde van de Ee om ruimte te
scheppen voor de uitgebreide gereedschapsindustrie. Behalve een
aantal nieuwe toegangen tot de stad kwamen aan de noord- en oost-
zijde nieuwe wijken tot stand.

6.3 De grootste dorpen (Heeg, Scharnegoutum en Woudsend)

Heeg

De nederzetting Heeg ontstond temidden van een merengebied bij de
samenkomst van waterwegen, onder andere naar Staveren, Sneek,
Woudsend en Lemmer. Omtrent de vroegste ontstaansgeschiedenis is
weinig bekend. Waarschijnlijk was al in de eerste helft van de
twaalfde eeuw sprake van handel, scheepvaart en visserij in de
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nabijheid van een op een bescheiden terp gelegen kerk.
Vermoedelijk heeft de visserij als bestaansbron al in een vroeg
stadium geleid tot een verdichting van het bebouwingspatroon. De
bebouwing was vooral gesitueerd langs de tussen Syl en kerk ge-
legen hoofdstraat. Een stins was gelegen in het meer open terrein
zuidelijk van de hoofdstraat, maar werd in 1809 afgebroken. Op de
kadastrale minuut van omstreeks I83O is de verdichting van de
bebouwing langs de hoofdstraat duidelijk zichtbaar, terwijl ook
langs de doorgangen naar de achterpercelen bebouwing is ontstaan.

Van de dorpen in Wymbritseradiel was de absolute groei van het
aantal inwoners het hoogst in Heeg. De groei werd enerzijds
opgevangen door een verdere verdichting van de bebouwing in de
kom van het dorp - vooral in de vorm van kleine woningen voor
arbeiders, vissers en ambachtslieden - en anderzijds door het
bouwen langs de nieuw aangelegde (uitvals)wegen.
In de kom van het dorp werd de Suderhaven gedempt en de bebouwing
aan de Büterhoek verder uitgebreid. Omstreeks 1900 werd de Nije-
wal aangelegd langs het Nauw Vliet en breidde de bebouwing zich
ook in deze hoek van het dorp uit. Het aan het einde van de 18de
eeuw begonnen proces van bouwen aan stegen en doorgangen ten
noorden van de hoofdstraat zette zich ook na I85O voort.
Langs de in 1846 aangelegde weg naar Osingahuizen en verder naar
de straatweg Sneek-Lemmer (de Skatting) verrees bebouwing o.a. in
de vorm van een gereformeerde kerk met pastorie, en de even buiten
het dorp gelegen villa Veldzicht, later Romsicht, met tuin (1904)
en de zuivelfabriek (1900). Ook langs de noordzijde van de om-
streeks l86l aangelegde weg naar Gaastmeer (Burd) ontstond bebou-
wing.

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Heeg zich tot watersport-
centrum. Ten oosten en zuiden van het dorp werd de Pharshoeke
aangelegd, een bungalowpark annex jachthaven (1971)- Ten noord-
oosten van de oude dorpskom werd een nieuwe woonwijk aangelegd,
waarbij aansluiting werd gezocht op de reeds bestaande lintbe-
bouwing. De toename van de watersport leidde tot een functiever-
andering van vele dorpspanden. Ambachtelijke bedrijfjes verdwenen
uit de kom en maakten plaats voor winkels en horecavoorzieningen.

Scharnegoutum

Scharnegoutum was omstreeks I85O een van de agrarische terpdorpen
in Wymbritseradiel, gelegen nabij de trekvaart tussen Sneek en
Leeuwarden. Al voor ca. 1865 werd over de trekvaart een brug
gelegd. Langs de straatweg nam de bebouwing geleidelijk aan toe.
In 1883 kwam de spoorlijn Leeuwarden-Sneek gereed, die in 1885
werd doorgetrokken naar Staveren. Scharnegoutum kreeg een halte.
Aan de trekvaart aan de zuidzijde van het dorp werd in 1897 de
zuivelfabriek gebouwd. Geleidelijk aan ontstond een weinig samen-
hang vertonende plattegrond van verspreide groepjes bebouwing,
van elkaar gescheiden door wegen, vaart en spoorlijn. Al voor
1930 breidde het dorp zich uit langs de straatweg en langs de weg
naar IJsbrechtum en tussen het dorp en het spoor. Aan de noord-
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oostzijde van het dorp werd een school gebouwd. De belangrijkste
uitbreidingen tussen 1930 en 19^9 vonden plaats aan de zuid-
westzijde van het dorp waar ook enkele nieuwe straten werden
aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen verder invullingen
binnen de bestaande structuur tot stand, met name aan de zuid-
westzijde.

Woudsend

Woudsend ontwikkelde zich mede dankzij de gunstige ligging aan de
Ee, een waterverbinding met de routes naar de Zuiderzee en daarmee
naar Holland, tot een belangrijke handels- en scheepvaartneder-
zetting. Het dorp, soms aangeduid als vlek, had vroeger o.a. een
boterwaag, enkele scheepswerven en twee houtzaagmolens (zie ook
hoofdstuk 5).
Omstreeks I85O was de bebouwing vooral gesitueerd tussen de Ee en
de Wegsloot. Door de relatief grote dichtheid van deze bebouwing
heeft Woudsend een wat stedelijk karakter in tegenstelling tot de
dorpen in de omgeving. Ook aan de overzijde van de Ee was be-
bouwing aanwezig, waaronder een houtzaagmolen. Aan de overzijde
van de Wegsloot was nog niet veel gebouwd. De verbinding met de in
1843 gereedgekomen straatweg tussen Sneek en Lemmer was nog ge-
deeltelijk voetpad, maar werd in I858 grindweg. Enkele jaren
later, in 1861, werd langs de Wegsloot een grindweg aangelegd naar
Ypecolsga en verder naar Balk.
In 1902 werd ten oosten van het dorp aan de Welle de zuivelfabriek
"de Samenwerking" gebouwd. Voor 1930 werden aan de weg naar de
fabriek enkele woningen (?) gebouwd (mogelijk voor de molenaars-
knechten van de naburige houtzaagmolen de Jager). Voor dat jaar
kwam ook de straat achter de bebouwing aan de oostzijde van de Ee
gereed. Tussen 1930 en 19^9 werd gebouwd tussen de zuivelfabriek
en de arbeiderswoningen, ten westen van de protestante kerk en aan
de overzijde van de Wegsloot, langs de weg naar Indijk.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het dorp aan de noord- en aan de
zuidzijde verder uitgebreid. De zuivelfabriek kreeg na sluiting
een nieuwe bestemming t.b.v. de watersport en in het molenaars-
huis werd een zeilschool ondergebracht. De Wegsloot werd gedempt.

6.4 Overige dorpen

Oppenhuizen en Uitwellingerga

Oppenhuizen en Uitwellingerga zijn twee vaartdorpen die vermoe-
delijk pas na het jaar 1000 zijn ontstaan. Omstreeks 1850 was de
bebouwing in beide dorpen ter weerszijden van de vaart (het Ges)
gesitueerd, waardoor de plattegrond van beide dorpen een langge-
rekte vorm heeft. Voor het vervoer waren beide dorpen geheel op
het water aangewezen. De inwoners vonden hun bestaan vooral in de
veehouderij.
Een belangrijke wijziging was de aanleg van een weg vanuit Sneek
naar Oppenhuizen en Uitwellingerga in 1866-1868, waarna beide
dorpen ook over land bereikbaar waren. Nieuwe huizen werden
voortaan aan weerszijden van deze weg gebouwd. Vanaf 1886 waren de
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dorpen ook per tram bereikbaar; de halte was over een pad vanuit
het bebouwingslint bereikbaar. In 1903 werd nabij de kerk van
Uitwellingerga de zuivelfabriek gebouwd. Door de geleidelijke ver-
dichting van het bebouwingslint groeiden beide dorpen aan elkaar.

De aanleg van de weg van Sneek naar Heerenveen (1941/42) langs de
trambaan ten westen van de dorpen heeft niet geleid tot ingrij-
pende wijzigingen in de ruimtelijke structuur van de dorpen. Wel
kwamen bij Uitwellingerga afritten en een brug over de deels om-
gelegde Brugsloot (later onderdeel van het Prinses Margriet-
kanaal) . Hierdoor werd de pont naar het - tot dan toe geïsoleerd
gelegen - zogenaamde Zuideinde van Uitwellingerga overbodig. In
de tweede helft van de jaren zeventig werd het tracé van de weg
Sneek-Heerenveen in westelijke richting verlegd en een tunnel
gegraven onder het kanaal. Thans verdienen veel inwoners hun
brood in de recreatie (jachtverhuur, botenbouw en zeilscholen).
Ook de zuivelfabriek kreeg een nieuwe bestemming in deze sfeer.

Jutrijp en Hommerts

Ook Jutrijp en Hommerts zijn twee vaartdorpen, die vermoedelijk
pas na het jaar 1000 zijn ontstaan. De bebouwing (vooral boer-
derijen) in de dorpen was bijna zonder uitzondering aan de
westzijde van de vaart (het Var) gesitueerd. Omstreeks het midden
van de vorige eeuw waren beide dorpen al min of meer aan elkaar
gegroeid en vormde de bebouwing een lang lint.
De dorpen waren op het vervoer over water aangewezen tot de aan-
leg van de straatweg van Sneek naar Lemmer in 1843/44. Hierdoor
kwam de meeste bebouwing tussen vaart en weg te liggen. In 1846
werd ook een verbinding over land met Heeg aangelegd. Nieuwe
woningen werden vooral aan de straatweg gebouwd op de nog open
ruimten. Behalve deze verdichting van de bebouwing is de ruimte-
lijke structuur van de dorpen door de jaren niet of nauwelijks
gewijzigd. Bij Jutrijp werd (voor 1930) een stoomgemaal gebouwd
en bij Hommerts verrees (tussen 1930 en 1949) een motorgemaal.
Een opvallend element op de topografische kaarten is het in 1909
gebouwde pompstation van de waterleiding (de Uilenburg), ten
oosten van Jutrijp.
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er maar weinig. Wel zijn als
gevolg van de ruilverkaveling vele boerenbedrijven uit de dorpen
verdwenen.

Nijland

Nijland is het enige dorp dat is ontstaan in de oudste inpol-
deringen van de Middelzee. Hoewel het dorp pas na 1200 ontstond
vertoont de structuur van het dorp veel kenmerken van de veel
oudere terpdorpen : een centraal in de nederzetting gelegen kerk
op een omgracht terrein en boerderijen aan de kerkring. Mogelijk
is bij de aanleg de structuur van de oude terpdorpen als voor-
beeld genomen. Er kwamen verbindingen met Folsgare en Hartwerd en
de dijken via enkele radiaalwegen. Ook werd een opvaart gegraven
die het dorp met het omliggende gebied verbond. In de l?de en
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18de eeuw ontstond naast de concentrische structuur een lineaire
uitbreiding langs de weg Bolsward-Sneek (de Buorren) bestaande
uit direct aan de weg gelegen bebouwing van niet-agrarische
oorsprong, en daarop aansluitend langs aan de westzijde van de
Hottingawei.
Tot ver in de 19de eeuw veranderde er weinig. Wel vond in de loop
van deze eeuw enige uitbreiding plaats van de bebouwing aan de
Buorren door de bouw van enkele grotere, deels vrijstaande
panden. Ten noordwesten van de kerk werd in 1859 een nieuwe
openbare school gebouwd, die in de jaren tachtig tot een chris-
telijke school werd omgevormd. Een nieuwe openbare school, ge-
bouwd in 1884, werd reeds in 1901 weer gesloten. In 1909 verrees
op het pastorieterrein een nieuw, vrij groot schoolgebouw.
De tramlijn Harlingen-Sneek, aangelegd in 1882, liep ook door
Nijland. Een stationnetje kreeg het dorp niet; de kaartjes werden
in een van de herbergen verkocht. Langs de omstreeks het midden
van de vorige eeuw tot stand gekomen verharde wegen (tegenwoordig
Tramstrjitte en Hottingawei) werd vanaf het einde van de vorige
eeuw gebouwd : aan de noordzijde van de weg naar Bolsward en aan
beide zijden van de Hottingawei (voor 1969 Opdyk) in aansluiting
op de oude dorpskom. In het arbeidersbuurtje ten noorden van de
kerk (de Jordaan, thans Hokwerdastrjitte) werden enkele diaco-
niewoningen gebouwd.

Meer grootschalige wijzigingen kwamen na de Tweede Wereldoorlog
tot stand. Nieuwbouwwijken verrezen aan de zuidoostzijde van het
dorp. De tramrails werden kort na het sluiten van de lijn in 1968
verwijderd.

Oudega

Oudega was omstreeks I85O een klein dorp gelegen aan de weg langs
de vaart tussen de Oudegaaster Brekken en de Schuttelpoel. Rond
de kerk nabij de Brekken was sprake van een zekere kernvorming.
Na Heeg was de absolute groei van het inwonertal tussen I85O en
19^0 het grootst in Oudega, gevolgd door Scharnegoutum. De aanleg
van het spoor en de bouw van het station ten noorden van het dorp
in I885 leidden tot uitbreidingen van het dorp in deze richting
(Stationsstraat), waaronder de zuivelfabriek (1889) en de
woningen langs de Brekken (l897~19OO). Ook vond een verdichting
plaats van de bebouwing aan de weg langs de vaart.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Oudega uitgebreid met verschil-
lende nieuwe woningen, vooral aan de noordzijde van het dorp.
Kort voor 1970 werd de voormalige zuivelfabriek afgebroken ten
behoeve van een bungalowpark; de oude fabriekshaven werd jacht-
haven. Het stationsgebouw was aan het einde van de jaren vijftig
afgebroken.

Blauwhuis

De plaats Blauwhuis ontleent haar naam aan de kleur van het dak
van het huis waar het polderbestuur van het in 1632 drooggelegde
Sensmeer bijeenkwam. Dit huis, dat aan de zuidzijde van de
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Hemdijk was gelegen, werd later voor de katholieke eredienst
beschikbaar gesteld. In 1785 werd een nieuwe kerk gebouwd; het
oude gebouw werd pastorie. Rond de kerk en pastorie ontwikkelde
zich een zelfstandige nederzetting met een katholieke signatuur.
Het grootste deel van de bebouwing lag aan de zuidzijde van de
dijk, rond de kerk. Tussen 1868 en I87I werd naar ontwerp van
architect P.J.H. Cuypers aan de overzijde van de dijk een nieuwe
neogotische kerk met een pastorie gebouwd. De kerk uit 1785 werd
in I87O verbouwd tot bewaarschool. Bij de kerk werd ook een kerk-
hof aangelegd. Min of meer loodrecht op de Hemdijk ligt de weg
Wolsum-Blauwhuis-Greonterp, waaraan al voor 1930 verschillende
gebouwen verrezen waardoor de plaats een kruisvormige plattegrond
kreeg. Ook langs de Hemdijk kwamen nieuwe gebouwen. Na 1930 werd
aan de zuidzijde van het dorp een nieuwe straat aangelegd, waar-
langs ook bebouwing tot stand kwam.

Blauwhuis was tot 19^9 een buurschap dat gedeeltelijk onder Wün-
seradiel en gedeeltelijk onder Westhem in Wymbritseradiel hoorde,
maar is sindsdien een zelfstandig dorp. In het dorp, een katho-
lieke enclave, is behalve de R.K. kerk een Theresiagesticht voor
ouden van dagen, een R.K. lagere school en een landbouwhuishoud-
school.

Koufurderrige

Koufurderrige is een streekdorp, bestaande uit boerderijen en
arbeiderswoningen langs de straatweg Lemmer-Sneek. Omstreeks I85O
was daar nog geen bebouwing aanwezig, maar na de inpoldering van
de landerijen kwam waarschijnlijk mede door toedoen van de familie
Van Eisinga het bouwproces op gang.
Het dorp, vroeger gelegen in de voormalige gemeente Doniawerstal,
werd in 1951 gevormd uit delen van verschillende dorpsgebieden
westelijk van de Koevorde. Koufurderrige had in 195^ nog 2kO in-
woners; thans nog maar ruim 90.

6.5 Verspreide bebouwing

Verspreide bebouwing komt in de gemeente Wymbritseradiel relatief
weinig voor en is voornamelijk geconcentreerd langs wegen en
dijken, en in het zuidelijke deel van de gemeente ook wel langs
de vaarten. Langs de Tjaardijk tussen Nijland en Folsgare, langs
de Hemdijk en tussen Oudega en Hommerts was wat meer verspreid
liggende bebouwing aanwezig. Tussen laatstgenoemde dorpen liggen
de buurten Lytshuizen en Osingahuizen.
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BIJLAGE Bevolkingsontwikkeling Wymbritseradiel

1856 1876 1895 1900 1905 1925 19^4 1990

Abbega 245 288 293 269 305 248 274 250
Blauwhuis - - - - - - - 474 1)
Folsgare 197 216 243 205 212 232 220 291
Gaastmeer 333 440 523 478 479 4l4 375 270
Gauw 185 263 283 315 315 335 350 295
Goënga 331 498 471 475 491 328 363 259 2)
Greonterp 196 223 195 211 214 221 214 106
Heeg 1204 1600 1585 1562 1671 1674 1696 1933
Hommerts 528 726 770 772 76O 78I 763 605
Idzega 164 231 279 283 303 262 267 20
Indijk 40 48 70 73 68 59 65 44
Jutrijp 177 324 300 312 327 281 300 324
Koufurderrige - - - - - - - 92 3)
Nijland 549 659 690 713 71*< 737 713 937
Oosthem 305 520 566 531 535 529 471 491
Oppenhuizen 388 6l6 662 685 724 703 688 967
Oudega 335 472 6l4 701 752 698 743 700
Sandfirden 73 106 120 116 90 105 84 25
Scharnegoutum 387 520 570 639 65O 774 782 1463 2)
Smallebrugge 16 12 22 17 23 21 17 18
Tirns 347 356 378 354 358 367 324 175
Tjalhuizum 66 52 49 39 40 45 60 17
Uitwellingerga 277 411 468 444 496 501 522 440
Westhem 350 512 564 524 516 524 607 101 1)
Wolsum 258 344 310 319 320 302 267 145
Woudsend 1312 1342 1325 1314 1364 1240 1123 1175
Ulst 1505 1651 1432 1442 1595 1529 1473 2872 4)
Ypecolsga 106 133 112 110 110 120 115 75

1 Blauwhuis werd in 1944/49 een zelfstandig dorp maar hoorde
daarvoor bij Westhem.

2 Een deel van Goënga werd in 1922 bij Scharnegoutum gevoegd.
3 Koufurderrige werd in 1951 gevormd uit delen van verschil-

lende dorpsgebieden westelijk van de Koevorde.
4 Het inwonertal van Ulst onder het kopje 1925 is het cijfer

van 31.12.1923; dat van 1944 is het cijfer van 31.12.1941.
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J. Kuyper Gemeente-atlas van Friesland
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Dc gemseaten Wymbrits«radeeltSneek en Ijlst
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n
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Regelmatige blokver
kavel ing (gericht) (delen van) meren

Regelmatige blokverkave-
ling zonder hoofdrichting

Rationele verkaveling uit de 17de eeuw

X Onregelmatige blokverka-
ling. VA Onregelmatig opstrekkende

verkaveling

Jongere blokverkaveling
U M I /

Aanzet tot verkaveling

Naar : Kultuurhistorische Aspekten van het Friese Landschap.
Buro Bügel/van de Dijk B.V. Groningen 1979.


