
Tramlijn door Gaasterland 
 

 
 

Op de foto een afdruk van station Balk op een tekening uit circa 1912 voor de aanleg van een tramlijn. Het station 

in Balk zou komen te liggen tussen de boerderij van de familie Schaap, nu Nijholt, en de familie de Jong, nu van 

Bruggen,  aan de Lorbuorren te Harich. Er waren ook  haltes gepland op Rijs en Kippenburg.  

Deze 12 meter lange blauwdruk van de geplande tramroute over Gaasterlands grondgebied is bewaard gebleven 

in het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Een kopie van de tekening wordt tentoongesteld in de consistorie 

van de Doopsgezinde kerk te Balk. Aangevuld met foto’s uit het begin van de 20
e
 eeuw en wetenswaardigheden 

over gebouwen langs de geplande route. Elke zaterdagmiddag vanaf 5 juli tot en met 13 september 2014 kunt u 

terecht aan de Raadhuisstraat 26 te Balk. Ook kunt u dan een kijkje nemen in de 150 jaar oude kerk.  

  

De Maatschappij Gaasterland heeft in 1899 grootse plannen voor de bevordering van het toerisme in Gaasterland. 

Eén daarvan is de aanleg van een tramverbinding. De Maatschappij Gaasterland heeft deze tramlijn nodig voor de 

realisatie van hun badplaats Oudemirdum aan Zee met badhotel en het daarbij behorend wandelgebied van 300ha.  

H. Nieveen uit Lemmer en ingenieursbureau N.J. Beversen en J. van Heurn uit Den Haag dienen beide een 

concessie in voor een stoomtramweg.  De route van de aan te leggen tramweg begint op het station van Stavoren. 

Daarna gaat hij via Warns, Hemelum, Rijs, Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel, Jagtlust (bij Wijckel), Balk, 

Ypecolsga, Woudsend, IJlst richting Sneek.  

Eén zijtak gaat vanaf Sondel via Tacozijl naar Lemmer. De andere zijtak splitst zich af bij Jagtlust in Wijckel en 

gaat via Sloten en Tjerkgaast naar Sint Nicolaasga. 

De gemeentes in de zuidwesthoek kiezen voor de Haagse ingenieurs. Op een bijeenkomst gehouden op 20 

december 1900 in Amicitia te Sneek licht ingenieur Beversen de plannen toe.  

In de loop van 1901 en 1902 zeggen de verschillende gemeenteraden en particulieren in totaal f 90.000,- toe aan 

subsidie na gereedkoming van de tramlijn.  



De gemeente Gaasterland is bereid f 30.000,- te subsidiëren. Ook bij de provincie Friesland is een aanvraag voor 

subsidie ingediend. Echter, de Provinciale Staten van Friesland gaan niet akkoord met de route over 

Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel. De route van Stavoren naar Balk moet korter via Rijs en Kippenburg. Binnen 

de raad van de gemeente Gaasterland ontstaan u verschillende discussies. Ten eerste over de hoogte van het 

bedrag. De raad wil geen 30.000,- maar 25.000,- betalen. Ten tweede over de route. Deze zou ook kunnen gaan 

via Harich in plaats van Kippenburg.  

De Provinciale Staten gaan in juli 1905 akkoord en willen onder voorwaarden een voorschot van f 120.000,- 

verstrekken voor de ingekorte versie van de route.  De gemeenteraad van Stavoren besluit geen subsidie meer te 

verstrekken. Een voorstel binnen de raad van Gaasterland om het subsidiebedrag te verhogen naar f 35.000,- haalt 

geen meerderheid.  Uiteindelijk gaan alle gemeentes waar de tramlijn moet komen akkoord.  

Waarschijnlijk heeft het ingenieursbureau  problemen met de financiering van het project.  Zij vragen steeds 

uitstel. Gedurende de jaren na 1905 is het plan op diverse plaatsen aangepast. Stavoren is niet meer het beginpunt 

van de tramlijn. Dat is Molkwerum geworden waardoor Warns wordt overgeslagen.  Voor de route Balk – Sneek 

is een alternatief bedacht via Sloten. En bij de toegang naar Sneek zijn nog meer alternatieven bedacht.  

Door de Eerste Wereldoorlog zijn de plannen in de ijskast gezet. En na de oorlog er niet weer uitgehaald. 

 

Foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat, tekst: Johan Groenewoud  

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327 
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