Station Woudsend: ook de locatie is nu historie
Weer is een stukje cultureel erfgoed van de kaart verdwenen. In de Driuwpôlle van maart 2020 hebben we het dichtslibben van de Fokkesloot genoemd. Nu gaat het om een historische plek aan de
Oostkant van ons dorp, aan de straatweg vlak na de bocht bij de Welle. We doelen op de locatie van
het voormalige Station Woudsend, dat in 1936 is afgebroken en vervangen door een boerderij. De
laatste bewoners waren de gebroeders Dijkstra, die klaarblijkelijk geen opvolging hadden. De door
leegstand tot ruïne vervallen boerderij is onlangs afgebroken. Daarmee is de oorspronkelijke locatie
van de pleisterplaats historie. We geven u een kleine terugblik op het Station, waarbij vooral gebruik
is gemaakt van advertenties en artikelen uit de krant.

Station Woudsend
was een pleisterplaats
voor reizigers
Het was een herberg met stalling
voor de paarden. Hier konden de
reizigers wat eten en drinken en
de paarden konden worden gevoerd.
Op de foto zien we het station
rond 1900 met voerkribben en
ook al een fietsenrek. De advertentie daaronder uit de Leeuwarder Courant van 20 augustus
1858 vermeldt ook nog een
“stalling, schuur en weide”. Uit
een latere advertentie blijkt dat
er 10 koeien gestald konden worden. Het station had dus ook nog
een agrarische functie.
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Locatie Station aan de straatweg was ideaal
Tot de 19e eeuw ging het meeste vervoer over water. De
enkele onverharde landwegen waren moeilijk begaanbaar
en vooral in herfst en winter soms helemaal niet. Daar
kwam een verbetering in door de aanleg van verharde
straatwegen. In 1843 is de straatweg van Lemmer naar
Sneek opgeleverd. Dat betekende ook de ontsluiting van

Woudsend over de weg, eerst doormiddel van een onverharde zandweg. Deze weg liep Zuidelijker dan de huidige
weg en maakte ook nog een knik zoals blijkt uit de kaart
van Eekhoff uit 1851. Een brug was er nog niet, dus moest
men met een pontje (overzet) de Ee worden overgevaren.

Waar de zandweg (rijweg op de kaart, ook wel hulpweg
genoemd) de straatweg raakt, is omstreeks 1850 het
Station Woudsend gebouwd. Dat was toen een ideale
locatie voor een pleisterplaats voor de reizigers van en
naar Woudsend. De diligence van Lemmer naar Sneek visaversa had hier een halte. In 1860 is een begin gemaakt om
Woudsend ook aan de westkant te verbinden met de
straatweg. Eerst werd er een verharde grintweg aan-

gelegd, evenwijdig aan De Welle. En in 1863 werd de
eerste brug over De Ee gebouwd. Omdat de kruising met
de straatweg nu noordelijker kwam te liggen en niet meer
tegenover de herberg, zal dit wel een aderlating voor
Station Woudsend zijn geweest. Op de kaart uit 1932 is dit
goed te zien; de nieuwe weg is rood ingekleurd. Deze
kaart is al niet meer actueel, door de aanleg van de nieuwe
Wellebrug dichter bij het dorp.

Station Woudsend was niet alleen op reizigers georiënteerd
Dat blijkt uit de verschillende advertenties in de Leeuwarder Courant. Voor het trekken van een ander soort publiek
werden door de kastelein diverse evenementen georganiseerd, met een voor die tijd behoorlijk bedrag aan prijzengeld. Dat dit niet altijd vredig verliep is te lezen in een artikel uit de krant van 10 oktober 1862. Ook vonden er veilingen plaats van hooilanden en boelgoed van boerderijen.

In sommige advertenties wordt verwezen wordt naar het
dorp Teroele en niet naar Woudsend. Tot de gemeentelijke
herindeling in 1984 behoorde de locatie van het Station
tot de gemeente Doniawerstal en niet tot (destijds) Wymbritseradeel. Het dichtbij liggende dorp was Teroele, aan
de oostkant van het Koevordermeer.

Kastelein van Station Woudsend wordt
genoemd in een rechtszaak

In 1936 wordt Station Woudsend
afgebroken

Het gaat om een diefstal van een koe, gepleegd in juli
1880. De kastelein van Station Woudsend heeft meegewerkt om de dief door de politie te laten arresteren. Het
artikel geeft ook een mooi sfeerbeeld van die tijd.

Door de komst van het gemotoriseerde vervoer had de
pleisterplaats op deze locatie geen bestaansrecht meer. De
eigenaren, de familie Dijkstra, liet er voor in de plaats een
boerderij bouwen.

Rond 1900 waren er plannen voor een
station in Woudsend

2020: Boerderij afgebroken

De Maatschappij Gaasterland had in 1899 grootse plannen voor de bevordering van het toerisme in Gaasterland, door de aanleg van een tramverbinding. De tramweg zou beginnen op het station van Stavoren en via
onder andere Ypecolsga en Woudsend richting Sneek
gaan. Door problemen met de financiering en de Eerste
Wereldoorlog zijn de plannen nooit uitgevoerd.

Na jaren van leegstand is dit jaar de boerderij, die in de
plaats kwam van Station Woudsend, afgebroken. De foto
hierboven is gemaakt op 14 januari 2019.
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