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Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

Edammer Ko Graas (1951)  is niet 
alleen architect maar tevens een 
gepassioneerd tekenaar en schilder. 
Zijn stads- en dorpsgezichten zul-
len de komende maanden een vaste 
plaats krijgen in de Stadskrant. 

Al op jonge leeftijd legde de in Wor-
merveer geboren Graas zich toe op 
het schilderen en tekenen van de na-
tuur en zijn bebouwde omgeving. 

Westervesting Edam
Geïnspireerd door alles wat leeft, 
bestaat en heeft bestaan. In al zijn 
vorm en kleur legt hij het beeld op 
eigen wijze vast in verf en potlood, 
op linnen en/of papier.
Hij heeft regelmatig geëxposeerd en 
zijn illustraties zijn terug te vinden 
in verschillende boekwerken.

Indien gewenst kan hij werken in 
opdracht aan landschappen, stads- 

en/of dorpsgezichten, portretten, 
dieren, stillevens en alles wat wen-
selijk is. Ook grote wandschilde-
ringen en decoraties behoren tot de 
mogelijkheden. 

Opdrachten uiteraard na uitvoerig 
overleg en een vrijblijvende prijsop-
gave. Ko Graas, Voorhaven 14 Edam. 
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com; www.kograaskunstschilder.nl.

Schilderachtig Edam-Volendam

Dijkgraaf Poschlaan
Hier op de foto het trammetje van de NZH tussen Edam en Volendam 
op 20 september 1956, negen dagen voordat de laatste rit van Volen-
dam naar Amsterdam een feit was en de tram vervangen werd door de 
bussen van de NACO.  Hij rijdt hier vlak voor de brug nabij de boerderij 
van Maas richting Volendam.Op de plaats waar de trambaan liep hebben 
ze later de Dijkgraaf Poschlaan aangelegd en is tevens de boerderij van 
de familie Molenaar gesloopt, die zo’n 100 meter voor de boerderij van 
de familie Beets lag. Dit is de enige boerderij die nu nog aan het Volen-
dammerpad ligt. Op deze hoogte begonnen de pulen(eenden)hokken 
zo’n beetje. Zij moesten na het afsluiten van de Zuiderzee voor nieuwe 
werkgelegenheid zorgen, maar uiteindelijk werd het een fiasco.
Het trammetje werd nog een keer beschoten door een Engelse ‘Jager’ 
in 1944, die opdracht had op alles te schieten wat bewoog. In dat tram-
metje zat mijn buurman Klaas Munnik, die altijd met textiel ventte in 
Volendam. Hij zat toen tegenover een vrouw met kind, waarvan het 
kind een van de uiteindelijke slachtoffers werd. Toen de tram stilstond 
is hij uit de tram in het water van het pad gesprongen voor het voor de 
tweede keer werd beschoten.

Verzet dijkversterking
Vervolg voorpagina
Het veen onder de dijken blijkt veel 
sterker te zijn dan gedacht. De aanleg 
van nieuwe pompen bij de Afsluit-
dijk voorkomt veel problemen en uit 
nieuwe normen, opgesteld in Delta 
2015, blijkt dat veel minder ingrij-
pende maatregelen nodig zijn dan 
de huidige uitgangspunten.

Uniek landschap
Uitstel van de plannen. Dat is kortge-
zegd de inzet van de ‘Zuyderzeedijk 
Alliantie’. Zodoende zouden nieuwe 
technieken, als dijk op veen en het 
gebruik van zogeheten dijkankers, 
verder onderzocht kunnen worden. 
Den Hollander: “Behoud van de 
monumentale dijk staat voorop. En 
natuurlijk moet dat veilig! Maar 
we leven hier al 800 jaar met deze 
dijk. Dit unieke landschap moet be-
schermd worden.” 

Katja Schuurman
Dat was ook de boodschap die beken-
de Nederlanders als Katja Schuur-
man, Andre Kuipers, Jort Kelder en 
Michiel Huisman via een kort film-
pje de Rijksoverheid en het HHNK 
meegaven. 
Genoemde personen wonen aan de 
dijk die op de schop gaat. Ruimte-
vaarder Andre Kuipers en zijn vrouw 
Helen, die sinds kort even buiten 
Edam aan het IJsselmeer wonen, heb-
ben bij de TU Delft satellietbeelden 
bekeken die aantonen dat de huidige 
dijk zeer stabiel is. “Veranderingen 
zijn hier nihil.” 

Doorbraak
Een figuurlijke dijkdoorbraak lijkt er 
wel te komen, vertelde Wim Tuijp. 
Binnenkort zal er niet alleen met af-
gevaardigden van het HHNK gepraat 
worden, maar ook met de opdracht-
gevers. En dat stemt betrokkenen 
hoopvol.

Poetin
Tot die tijd maar ook daarna gaat 
de alliantie vol in tegen de plannen. 
“Waar in Rusland nog niet zo lang 
geleden de hele bevolking van St. 
Petersburg met succes in opstand 
kwam tegen plannen van Poetin en 
Gazprom om een toren van ruim 400 
meter te bouwen, zo moet het ons 
toch lukken om deze dijkversterking 
tegen te gaan”, eindigde Fons Elders 
het verbale gedeelte van de bijeen-
komst. “Desnoods blokkeren we de 
gehele dijk!”

Jan Dulles
Hierna gebruikten Jan Dulles (3J’s) 
en Dick Plat (ex BZN), beide woon-
achtig aan het Noordeinde, hun mu-
zikale talent om de onvrede te tonen 
over de dijkversterkingsplannen. Met 
een prachtig liedje dat onbedoeld lan-
delijk nog wel eens hoge ogen kan 
gaan gooien!

Informatie: 
www.reddezuyderzeedijk.nl 
Op deze site vindt u binnenkort 
ook een stemadvies voor de Wa-
terschap verkiezingen die evenals 
de provinciale verkiezingen plaats-
vinden op 18 maart aanstaande.

Kantoorgedeelte 
Speeltoren in verkoop
De gemeente Edam-Volendam zoekt 
een koper voor het kantoorgedeelte 
van de Speeltoren. Die bevindt zich 
op de eerste verdieping van de mar-
kante toren in de Lingerzijde/Kleine 
Kerkstraat. Een prijs is nader over 
een te komen, meldt voorlichter Cor 
Kwakman. De Speeltoren zelf blijft 
eigendom van de gemeente. 
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