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Daar waar het  oude en nieuwe Winschoterdiep bij elkaar komen stond 

ooit de Motke aardappelmeelfabriek van W.A. Scholten. Een prachtig 

onder industriële architectuur gebouwde fabriek met een mooie 

directeurswoning bij de ingang van de toegangspoort naar het complex. 

Een bouwstijl die allicht in de eerste plaats ging om de industriële functie 

maar door architecten ontworpen en die de functionaliteit van een fabriek 

wisten aan te kleden met een combinatie van grote interessante 

schoonheid.  

Een uniek fabriekscomplex van een stijl Art Nouveau waarvan in West 

Europa maar enkele ander voorbeelden te  vinden waren te weten  de 

toegangspoort van de Carlsberg Brouwerij in Kopenhagen. In Dortmund is 

een fabriekshal met een typische Art Nouveau ingang.  

WA Scholten gaf zijn in 1859 prachtige onder industriële architectuur 

gebouwde fabriek in Zuidbroek de naam Motke, de naam van zijn vriend , 

de als inspecteur Generaal van Financiën te Batavia gestorven Pieter 

Hubertus Balthasar Motke. 

Het was de vierde fabriek van WA Scholten met als doel bietsuiker 

‘beetwortelsuiker’  te fabriceren. Maar voordat de reeds gearriveerde 

machines werden geplaatst waren de plannen al weer gewijzigd. 

Bepalingen verboden het raffineren van suiker in dit gebouw, de capaciteit 

was bij voorbaat te gering. Maar vooral was de markt ook slecht. Geen 

beetwortelsuiker dus en dus ook geen moutwijn en werd het kandij. Maar 

omdat er toen veel ruimte over was werd er ook een 

aardappelmeelfabriek in Motke ondergebracht. Maar dat was een 

vergissing want kandij en aardappelmeel in hetzelfde gebouw verdragen 

elkaar niet. De kandij verdween uit de fabriek en de aardappelmeel bleef.  

Temeer ook omdat het gebouw niet als zodanig maar voor andere 

doeleinden (beetwortelsuiker) was opgetrokken Daarnaast kwam er een 

afdeling van Stroop, Sago. 

In 1872 voegde men een afdeling dextrineproductie toe. Dextrine heeft 

vele toepassingen. Het wordt gebruikt in de verfindustrie, lijm, stijfsel.  



In 1922 kwam er de verpakkingsactiviteit bij. Duizenden en duizenden 

pakjes Sago, Maizena,Custard en bakmeel zijn er verpakt door de 

honderden inpakmeisjes die er hebben gewerkt. In de bezettingsjaren 

Butaroma en Albumona  een soort van smaakversterkend,  wit crème-

achtige bindmiddel: komt overeen met het aardappelmeel en dan wat zout 

en/of andere kruiden erbij. Het was een product ter vervanging van het 

dan gangbare sago, dat werd gewonnen uit palmmeel en niet meer werd 

aangevoerd vanuit de tropen in die oorlogstijd. Het werd ook aangeprezen 

als een schuimproduct ter vervanging van kipeiwit en voor 

vleesvervanging bij het maken van jus. Het was voor de oorlog een 

afvalproduct daarom was het in de oorlog zonder bon verkrijgbaar. Na de 

oorlog was het ineens weer verdwenen. 

 
Een advertentie tijdens de oorlogsjaren was; 
 

Albumona geeft niet 

alleen Uw saus een 

pittigen, rijken.'smaak, 

maar maakt ook de 

winterstamppotpikant 

en extra voedzaam. 

 

W.A. Scholten’s Aardappelmeelfabrieken. 

 

Op zich een merkwaardig verschijnsel, zo'n advertentie, die het over 

winterstamppot heeft tijdens de hongerwinter in het westen van 

Nederland. 

In 1947 wordt gezegd dat de productie van de Motke fabriek zal worden 

ovegebracht naar Foxhol. Echter de nieuwe klapbrug, de Motke-brug 

kwam in 1948 gereed en wordt bij de ingebruikname de poort naar de 

nieuwe toekomst genoemd. In 1965  gaat Scholten een fusie aan en wordt 

de Motke fabriek na 107 jaar gesloten en toen trad het verval in.  De 

gebouwen en de terreinen van een ooit bloeiend bedrijf werden verkocht 



aan sloopbedrijf Simons te Foxhol die er schroot en sloopafval wil gaan 

verwerken. Echter de gemeente en met name Burgemeester Omta was 

niet enthousiast. De heer Simons biedt het de gemeente aan doch ‘de 

vraagprijs ligt op Rijnmond niveau’ zo drukt  burgemeester Omta de 

mislukte onderhandeling uit.  

In de oorlog werd er in de Motke fabriek schoolles gegeven. Vanwege 

brandstof gebrek kwam op de scholen de kachel slechts gedeeltelijk aan. 

Soms werd er dan ook geen les gegeven. De grotere klassen en de 

examenklassen werden toen ondergebracht op de Motke fabriek omdat 

het daar wel warm was.  ‘Het laatste oorlogsjaar was het nogal 

onoverzichtelijk. De examenklas van de ULO heeft toen geen examen 

gedaan maar hebben wel een diploma gekregen.’ vertelde Anna Hof-Brink 

in 2012,  ‘Mijn zus Eefke zat ook in de examenklas en kreeg ook haar 

diploma zonder examen te doen’. 

Vroeger was het rondom de fabriek altijd gezellig met al de meisjes van 

de inpakafdelingen. 

De betonweg, WA Scholtenweg is ooit aangelegd ten behoeve van de 

fabriek Motke. 



 
 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rijksweg Groningen/Zuidbroek is gereedgekomen in 1950. Ruim 320 jaren lang 

was de verbinding Zuidbroek naar Groningen langs het Winschoterdiep. Deze weg 

moest bij Motké worden doorgesneden door het omsnijdingskanaal om 

Hoogezand/Sappemeer 

 

 

 



 

Medewerkers Motkefabriek omstreeks 1952. 

Staand v.l.n.r. Derk Smit opzichter woonde naast de fabriek, Evert Bosker 
Zuidbroek, Wolter op den Dijk,….. ??..., Albert Holtjer Muntendam,  Rikste 

Westman, Edo Bos Zuidbroek, Jan Brink Zuidbroek, Jan op den Dijk  
Zuidbroek, Siem Meijer, Berend ten Cate Zuidbroek. 

 
Onderste rij v.l.n.r. Bertus Ruzius Zuidbroek, Hendrik Loots Muntendam, 

Jan Bosker Zuidbroek. 



 



 



 



 



 



 

 


