
Straatnamen in Broeksterwâld. 

Broeksterwâld heeft in tegenstelling tot veel andere dorpen niet een ontwikkeling gekend 

vanuit een vast punt, zoals een brink, een kerk, of een terp.  Het stratenpatroon is vrij grillig, 

en alleen de huidige Kavelwei-P. Durksstrjitte laat een duidelijke oost-west lijn zien.  De 

P.Durkststrjitte zelf was voorheen de  Broekstervaart die tot plm.1950 tot in het dorp liep. 

De Scharzenberghsingel aan de westzijde van het dorp is (hoogstwaarschijnlijk) een 

onderdeel van de noord-zuid route van de kloosterlingen van klooster Klaarkamp nabij 

Rinsumageast en de Schierstins in Feanwâlden. In 1964 heeft het dorp de officiële 

dorpsstatus gekregen en daarmee ook de naamgeving van de straten. In 1991/92 heeft  een 

volledige beschrijving van de straten in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland gestaan, 

geschreven door Gosse J. Minnenma uit Damwâld.  Vrijwel in datzelfde jaar kreeg het dorp 

er een drietal straten bij in het westelijke uitbreidingsplan Jagersweg 1, te weten de 

Westerloane (als tegenhanger van de Oosterlaan), de Skutterswei (vanwege de naastgelegen 

Jagerswei en Boskwei)  en het Foksepaed als verwijzing naar de vos in het gemeentewapen 

en het vroegere veen en bosgebied.   

 

De Haadwei en het Bûtefjild zijn niet door Minnema beschreven, maar worden hier ook 

beschreven, net als de Broekstervaart. 



 

De situatie in 1874. 

 

Nieuwbouwplan Jagerswei 1 met de drie nieuwe straten:  Westerloane, Skutterswei en 

Foksepaed. 



 



 

Het herstraten van de Patrimoniumwei. 

 



 

 



 

Onder: 1967 de Tj. Nautastraat  (ooit in de volsmond  “de Twadde reed”) 

 



 



 

Onder en boven de Kavelwei (Kerkbuurt). 

 

 



 

 



 



 

Burg. Nauta  1872-1952 

 



 



 



 

 



 



 



 

Tabe en Lysbeth Annema 1959 

 

Deze woning moest wijken voor de aanleg van de Joh. Tabesstrjitte. 



 



 

 



 

 

Boven: de Ds. Feitsmawei vanuit het zuiden gezien. Onder:  De Brink, feitelijk de Ds. 

Feitsmawei  opgedeeld in een oostelijke en westelijke rijstrook. Links de voormalige  OLS, nu 

dorpshuis De Pipegael. 



“De Brink” in het centrum van het dorp doet inderdaad dienst als Brink, maar heeft niet die 

officiële naam. Het  was ooit een zandpad, en werd later de Ds. Feitsmaweg. Waarschijnlijk 

vanwege het feit dat Dorpshuis De Pipegael en de Geref. Kerk dit plein nu gebruiken als 

parkeergelegenheid is het verandert in “De Brink”.   Hiervoor lag er nog een brede 

groenstrook in het midden zodat er een oostelijke en westelijk rijbaan was. Sinds 2019 zijn er 

plannen om dit plein een herinrichting te geven zonder daarbij de wensen van de gebruikers 

uit het oog te verliezen, zoals het jaarlijkse straatkaatsen en de kleedjesmarkt op 

Koningsdag. 

 

Straatkaatsen op De Brink 2012. 

Wat zeker noemenswaardig is, is de Oudejaarsviering op De Brink. Jaren achtereen is er met 

toestemming van de Gemeente Dantumadeel een Oudejaarsvuur georganiseerd, waarbij 

eerst een laag zand werd gestort op de klinkerbestrating om deze te beschermen tegen de 

grote hitte.  En ondanks dat het vuur toch behoorlijk dicht bij de omringende gebouwen lag, 

zijn er eigenlijk nooit problemen geweest en is deze viering inmiddels uitgegroeid tot een 

soort traditie waarvoor al vroeg in het jaar begonnen wordt met het inzamelen van geld voor 

het bijbehorende grote vuurwerk. Landelijke bekendheid kreeg Broeksterwâld  in 1996 toen 

er een proef werd gehouden van PTT (KPN)  en Dorpsbelang om de telefooncel op De Brink 

af te dekken met een metalen huls om vernielingen te voorkomen tijdens de 

Oudejaarsviering. De proef slaagde maar kreeg uiteindelijk geen vervolg vanwege de 

opkomst van de mobiele telefonie. 



 

Brandstapel in wording op De Brink. 

 

 

De Albino kruidenierswinkel aan de Kavelwei stond ooit op de plek waar nu de toegang is 

naar de Ds. Feitsmawei/De Brink met rechts de voormalige pastorie van de Geref. Kerk. 

Rechts van deze winkel stond later de telefooncel. 



 

 

 

Op de plek van de telefooncel is nu een ondergrondse glasbak te vinden. 



 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

De cichoreidrogerij van Wolters aan de zuidzijde van de vaart - P.Durksstrjitte  in 1962. 



De huidige P.Durksstrjitte is aangelegd in 1950, daarvoor was dit de Broekstervaart. Hier is 

vrij veel over bekend, genoeg voor een eigen item. Van oudsher is hier meer 

geconcentreerde  bewoning geweest dan in de rest van het dorp.  

 

 

 



 



 



 



 

 2003 De Jagerswei, een slecht onderhouden puinpad. Op de achtergrond de nrs. 1 en 2. 

 

De laatste 2 woningen vóór de sloop in 2017.  



Ten noorden van de Jagerswei werd in 1998  een nieuwe woonwijk aangelegd die de naam 

kreeg Jagerswei.  Fase 1 van deze nieuwbouwwijk was binnen 2 jaar volgebouwd, maar het 

moest nog bijna 20 jaar duren voor fase 2 kon worden aanbesteed. 

 

Aanleg nieuwbouwwijk Jagerswei. 

 

 

 



 



 

 



 

Het noordelijke gedeelte van deze straat bleef tot 2002 een met puin verharde “reed”. In dat 

jaar hebben de bewoners het werk zelf uitgevoerd en de weg voorzien van een 

klinkerbestrating. 

 



 

 



 



 



 

 



De Teneweg ligt westelijk van het dorp, in het uitgestrekte gebied van wat “ Het Buitenveld” 

wordt genoemd. Een zeer oude weg die vaak wordt genoemd vanwege de jagersfamilie 

Feddema, en het “Hûs sunder paed”,  een klein arbeiderswoninkje op een eilandje in het 

naastgelegen natuurreservaat, met een geheel eigen geschiedenis. Zo kreeg het o.a. 

bekendheid vanwege De vrijstaat Daam,  het kleinste bewoonde eiland van Nederland 

volgens kleinkunstenaar Jan van Dam die een geheel eigen invulling gaf aan het leven. 

 

 



 



 



 

Het eilandje tuseen de Teneweg en de Fenneweg met daarop het : Hûs sunder paed”. 

 



 



 

 



 

De Mr. Woudstrastrjitte, met aan de rechterkant de onderwijzerswoning van de OLS. 

 

De Onderwijzerswoning met daarachter de OLS. 



 

 



Een niet alledaagse bezigheid was in de dertiger en veertiger jaren te vinden aan deze weg: 

het sigarenfabriekje van de Gebr. Van der Zwaag. 

 

 



 

 

 

De “oude” speeltuin met de houten speelattributen, gemaakt van oude houten PEB palen. 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 

Het monument aan De Singel.  De historie van dit monument wordt in een eigen item 

beschreven. 

 



 



 

Karakteristieke Van Daals woningen, inmiddels gesloopt, en vervangen door 8 moderne 

woningen. Dit nieuwe blok woningen heeft de naam Foksepark meegekregen (onder). 

 



 

Twee maal “Baukjes winkeltsje” aan de Auke Jansstrjitte  (Baukje van der Galiën) 

 

 

 



 

 

 



 

 

Het enige pand aan de Oosterlaan,  al ruim 100 jaar bewoont door de familie De Vries. 

 

In 2014 ging de weg op de schop i.v.m. de aanleg van de Centrale As 



 

 

Deze serie geeft een prachtig overzicht van de straten in Broeksterwâld, maar is niet 

helemaal compleet, want de Haadwei en “t Bûtenfjild zijn niet beschreven terwijl ze toch 

echt bij het dorp horen. 

De Haedwei-Hoofdweg. 

Deze weg werd voorheen “de Moarmwâldster  Pûndyk” genoemd (de Murmerwoudster 

puinweg) en ook de Tramweg vanwege het tramspoor. De weg is in feite een stukje van de 

noord-zuid route van Dokkum naar Drachten. Een zeer drukke weg die inmiddels ontlast is 

door de aanleg van de Centrale As.  De naam Tramweg had te maken met het spoor wat 

werd aangelegd tussen Dokkum en Veenwouden. Eerst voor de paardentram, en later de 

stoomtram.  Ter hoogte van perceelnummer 1 was destijds een stukje dubbelspoor zodat de 

goederen en personentram elkaar hier konden passeren.   

 



 

Het voormalige NTM kantoor in het pand Haadwei 1. 

Hoofdweg 1 was destijds het eerste  postkantoor, café en kantoor van de NTM.  In de 

volksmond werd  dit “de woning bij de wissel” genoemd, en was al sinds1880 een NTM 

station. Ook konden hier de paarden gestald worden voor de paardentram. Schuin 

tegenover dit pand lag/ligt een gebied met de naam “Het Labadisterbosk”.  Een streek met 

een aantal kleine arbeiderswoninkjes en keuterboerderijtjes waarvan thans niks meer terug 

te vinden is.  De naam zou verwijzen naar Jean de Labadie, maar of hij daadwerkelijk ooit in 

Broeksterwâld is geweest is niet bekend. Zijn leven en doen en laten is uitgebreid 

beschreven,  maar in de dorpskrant van Broeksterwâld heeft ooit een korte beschrijving 

gestaan. 

 



 



 

De kaart van 1698 laat alleen een “stemmend Huys” zien t.h.v. het Labadisterbosk,  en op 

onderstaande kaart uit 1832 slechts een tweetal woningen 

 



Ten zuiden van de Kavelwei staat al sinds 1960  een tankstation. In dat jaar werd het 

toenmalige BP station geopend in aanwezigheid van B en W van de gemeente Dantumadeel. 

Naderhand werd het een Fina tankstation en thans  Total.  Om aan de wettelijke 

verplichtingen te voldoen is al het oude verdwenen, en staat er thans een modern station. 

 

 

 

 

 



Direct ten zuiden van het tankstation vinden we de roggebroodfabriek van Van der Meulen. 

Deze fabriek is hier in 1937 gebouwd door Bartele van der Veer, en werd in 1957 verbouwd 

en uitgebreid. Op 1 januari 1985 is  het familiebedrijf Van der Veer gefuseerd met Van der 

Meulen uit Hallum. 

 

 

 



 

 

Destijds behoorde dit deel van de Haadwei aan Murmerwoude toe (nu Damwâld). 



Het Buitenveld – Bûtefjild. 

Het Buitenveld is feitelijk gezien de weg van Broeksterwâld richting Readtsjerk, maar  voor 

veel mensen is het de verzamelnaam voor het gehele gebied ten westen van het dorp, 

inclusief een aantal andere straten.  Slechts een klein gedeelte behoort toe aan het dorp 

Broeksterwâld,  want delen van dit gebied horen toe aan Feanwâlden, Rinsumageast, 

Readtsjerk en zelfs Hurdegarijp. Het is een uitgestrekt gebied met veel water en recreatie 

mogelijkheden. Het gebied is in 1922 aangekocht door de gemeente Dantumadeel om 

hiermee de werkgelegenheid een impuls te geven. De inpoldering is gedaan door o.a. grond 

aan te voeren van de Driesumerterp en baggerslib uit de Dokkumer Ee. In 1933 kwam Roelof 

Huizinga uit Murmerwoude met het idee om er een vliegveld aan te leggen:  er was grond 

voorhanden en het was een mooi werkverschaffingsproject. Het is nooit van de grond 

gekomen. In 1953 werd de Burg. Nautawei aangelegd ter ontsluiting van het gebied voor de 

agrariërs.  Ditzelfde gebied is enkele jaren geleden opgenomen in het plan 

“Gebiedsontwikkeling Bûtefjild” en is daarmee onttrokken aan de agrarische bestemming en 

heeft nu vooral de functie van cultuurgrond en recreatie. 

 

 

Aan de westkant en zuidwest zijde van dit gebied zijn de stortkuilen te vinden die in de jaren 

60 gebruikt werden voor het storten van huisvuil. Destijds zijn hier enorme hoeveelheden 

huisvuil gestort en nadien afgedekt met een laag grond.  Jaren later kwam er een 



geruchtenstroom op gang over verontreinigd vuil, olievaten en zelfs ziekenhuisafval. Om dit 

uit te zoeken zijn er meerdere onderzoeken geweest op diverse plaatsen, en wordt het 

gebied al heel lang gecontroleerd. Het probleem is zo grootschalig dat afgraven geen optie 

meer is, en dat het afval blijft liggen waar het ligt. 

 

 



 

 

 

Voor de toerist en rustzoeker is het allemaal niet zichtbaar, en is het een geweldig gebied 

met veel recreatieve mogelijkheden zoals fietsen, wandelen, vissen en varen.   Een ander feit 

waarmee dit gebied een poosje in de kijker kwam was de proef met de snelheidsremmende 



maatregelen op de weg richting Readtsjerk in het kader van het Project Duurzaam Veilig in 

2000.  De proef  om vooral de fietsers een veilig gevoel te geven riep veel weerstand op 

vanuit de dorpen, en uiteindelijk is nog in hetzelfde jaar een einde gemaakt aan deze proef 

in ’t Bûtenfjild waar uiteindelijk een prijskaartje aan kwam te hangen van bijna € 450.000,00. 

 

 

 

Foto’s uit 2000 met de zogenaamde slalom hekjes in  het Buitenveld 

 



In het uitgestrekte poldergebied vinden we thans nog twee molens direct ten westen van 

het dorp, maar deze worden in een eigen item beschreven. Naast de 2 bestaande molens 

heeft er nog een derde molen gestaan, een zogenaamde “Amerikaanse molen”, een metalen 

molen op een betonnen voet, zie onderstaande  foto. 

 

Deze windmolen is inmiddels verdwenen. Op de foto op de achtergrond Broeksterwâld. De 

molens waren het eigendom van het in 1878 opgerichte waterschap De Broek, die een 

gebied van 390 ha. onder haar hoede had. Dit waterschap zorgde voor het graven van sloten 

en vaarten, het aanleggen van dijken, het bouwen van een brug in de Teneweg en het 

beheersen van het waterpeil. Inmiddels is de functie van de windmolens overgenomen door 

elektrische pompen die men op diverse plaatsen in het gebied kan vinden. 

 



 



 


