
Een waarschuwing 

Einde van IJIster �Pikpölle 

nadert met rasse schreden 

Wanneer de vergunning voor het betrekken van een pand in Sneek los komt 

	 en er is een goede kans dat die spoedig los komt � vertrekt de firma 

C en A Nauta fabrikante van teeren en verrfproducten met haar hele hebben 

en houden uit IJlst Dat is voor het stadje een zeer belangrijk feit want niet 

alleen verdwijnt er een industrie die langer dan een eeuw bedrijvigheid bracht 

op en rond de �Pikpólle maar het werpt bovendien een donkere schaduw over 

de economische toestand van de plaats Ik mag IJlst wel en mijn vrouw en 

kinderen vinden reuze jammer dat ze moeten verhuizen zei de eigenaar de 

heer Th M H Ament De belangen van het bedrijf «n dØ onhoudbare toestanden 

op het gebied van vervoer en de personeelsbezetting laten echter geen ruimte 

voor een andere oplossing over 

Het is te begrijpen dat de heer Ament 
zo praat De weg naar de �Pikpölle k 

immers hier en daar maar een goeie 

meter breed de bestelauto moet een 

paar honderd meter voor de fabriek 

wachten op de lading die met een wagentje 

gentje wordt aangesleept voor grotere 

vrachten is men genoodzaakt met een 

praam naar de wal achter de brug te 

varen � vóór de brug bestaat namelijk 

een losen en laadverbod � ;  het scheepvaartverkeer 

vaartverkeer op de Geeuw loopt sterk 

terug en de bochtige 
’ Hemdijk kan 

zware vrachtauto’» nauwelijks verwerken 

ken terwijl snel reageren op 
spoedbestellingen 

stellingen al helemaal onmogelijk la- 

Door het omslachtige vervoer worden 

de kosten van het materiaal aanmerkelijk 

lijk hoger en de afgelegen ligging van 

de stad bemoeilijkt de handel 

Die handel is momenteel nog 
belangrijker 

rijker dan vroeger De laatste jaren 

schakelde men namelijk steeds meer 

over op de fabricage van verf en lak 

wat op de achtergrond en pØkstoken is 

Teerproducten raakten w zachtjes aan 

�by riten alleen maar druk Door al 

deze Bedachten kwam de heer Ament 

tot z besluit HU begon de noodzaak 

van verplaatsing in te zien Wanneer de 

nieuwe weg die nog maar «rteeds op 
papier 

pier bestaat er echter al was geweest 

had hij de ingrijpende maatregel 
waarschijnlijk 

schijnlijk niet genomen Per slot van 

rekening zou IJlst dan een stuk �dichter 

ter bü Sneek zijn komen te liggen Al 

met al verliest IJlst � als de vergunning 

ning er is � het oudste deel van z’n 

teerindustrie De meeste gebouwen de 

fabriek incluis gaan tegen de vlakte en 

in het karakteristieke woninkje zoekt 

een particulier die van rust en water 

houdt z’n onderkomen Over een paar 

maanden kan de hele zaak wel weg 
zijn zei de heer Ament een tikje weemoedig 

moedig Maar ja de wal keert het schip 
Per slot van rekening gaat de gezondheid 

heid van het bedrijf boven gevoelsoverwegimgen 

wegimgen 
Het is te hopen dat IJlst spoedig wat 

meer armslag kry Als straks andere 

fabrikanten dezelfde weg gaan bewandelen 

delen loopt men een vlotte kans dat 

de uitvoering van de verbeteringeplannen 

nen net Iets te laat komt 

De �Pikpólle in Ijlst een verzameling 
bedrijfsgebouwen aan de Geeuw zal 

wanneer een vergunning voor overplaatsing 

sing naar Sneek los komt z’n meer dan 

honderdjarig bestaan afsluiten Een 
groot gedeelte van de gebouwen wordt 

dan afgebroken 


