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Edam van eeuw tot eeuw

EenwandelingdoorEdam
met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie,
die teruggrijpt naar de historie van
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste
beelden bijeen gezocht en op exact
dezelfde plaats een hedendaagse
foto gemaakt. Wie gedacht had dat
er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel
mee met Jan Bouwes en geniet van
de korte verhaaltjes en het unieke
fotomateriaal!

Het Gouwtje

Dit is een oude foto van het stoomgemaal van de Zuidpolder aan het
Gouwtje naast de molen.
Dit gemaal werd in 1875 in gebruik genomen. Zoals je ziet stond er
een grote schoorsteen naast. Maar in 1936 werd alles verbouwd en
is de stoommachine vervangen door een dieselmotor die dienstdeed
tot 1960.
In dat jaar werd er een nieuwe dieselmotor geplaatst die op zijn beurt
het water van de Zuidpolder op peil hield.
Maar nadat er een nieuw gemaal werd gebouwd achter de Zeedijk
bij Volendam in 2006 werd het gemaal in Edam, na 131 jaar trouwe
dienst, opgeheven.

Schilderachtig Edam-Volendam

anno ■
Burgerlijke stand

Aangifte partnerschap:
Roel Pieter Johannes Butter en Rochelle Charmaine Crielaard;
Ondertrouwd:
Brian Stegink en Linda Alida Lankhorst;
Getrouwd:
Monty Gijswouter Swart en Nathalie van Loo; Sjors Theodorus van
Santen en Elly Cornelia Geertruida
Bond; Michel Everardus Jozef Tol
en Johanna Cornelia Twint; Lloyd
Jonker en Afra Alida Geertruida
Veerman; Jacobus Johannes Kwakman en Catharina Maria van den
Heuvel;
Overleden:
11-05-2015 Aaltje Struving, oud 92
jaar, w.v. T. Vink; 11-05-2015 Hendrikus Bonifacius Kwakman, oud
64 jaar, e.v. A.M.M. Schilder; 1305-2015 Geertruida Maria Zwarthoed, oud 82 jaar, w.v. T. Steur; 1405-2015 Antje Kwakman, oud 87
jaar, w.v. E. Veerman; 18-05-2015
Johannes Vincentius Petrus Bond,
oud 68 jaar; 20-05-2015 Hendrikus Johannes Maria Schilder, oud 53
jaar; 21-05-2015 Johanna Tol, oud
89 jaar, w.v. J.J. Kwakman;
Voornemen tot uitschrijving uit
de gemeente
H.de Knegt 22-07-1963; J.C.P. Uriot
17-02-1970;
Vertrokken naar onbekende
bestemming
B.C.M. Steur 09-07-1947. Datum
uitschrijving 14-04-2015; D.H.T.
Buter 04-03-1977. Datum uitschrijving 14-04-2015.

Onderzoek naar
combinatie dijkversterking en pompen

Heet van de naald kregen de leden
van de Adviesgroep Markermeerdijken op 19 mei het nieuws dat er
onderzoek komt naar de combinatie dijkversterking en pompen
op de Houtribdijk.
Tijdens de speciale bijeenkomst
met de Adviesgroep deed specialist
Waterveiligheid Harold van Waveren van Rijkswaterstaat de werking
van het watersysteem Markermeer
en IJsselmeer uit de doeken.
Pompen
Aanleiding voor de bijeenkomst was
het gesprek dat Hoogheemraadschap
en omgeving hebben over nut en
noodzaak van de dijkversterking.
Ook ging Van Waveren nader in op
de extreme omstandigheden waartegen de dijk bestand moet zijn. Of
pompen kunnen bijdragen aan minder dijkversterking – en in welke
mate - kwam uitgebreid aan bod.
Extreme omstandigheden
Met als conclusie dat we op dit moment onvoldoende weten om deze
vraag goed te kunnen beantwoorden.
Van Waveren maakt al wel duidelijk
dat er altijd een bepaalde mate van
dijkversterking nodig zal blijven
omdat de dijken ook nu al instabiel
zijn, dus zonder dat de extreme omstandigheden optreden.

Noordeinde - Volendam
Edammer Ko Graas (1951) is niet
alleen architect maar tevens een
gepassioneerd tekenaar en schilder.
Zijn stads- en dorpsgezichten zullen de komende maanden een vaste
plaats krijgen in de Stadskrant.
Al op jonge leeftijd legde de in Wormerveer geboren Graas zich toe op
het schilderen en tekenen van de natuur en zijn bebouwde omgeving.

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 wenselijk is. Ook grote wandschilderingen en decoraties behoren tot de
mogelijkheden.
Opdrachten uiteraard na uitvoerig
overleg en een vrijblijvende prijsopgave. Ko Graas, Voorhaven 14 Edam.
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com; www.kograaskunstschilder.nl.

Applaus
Bewoners drongen al eerder aan op
onderzoek naar de combinatie pompen en dijkversterking. Het bericht
dat het onderzoek er nu komt werd
met applaus ontvangen. Directeur
Joost de Ruig van het waterschap gaf
aan er veel belang aan te hechten om
samen met bewoners en Rijkswaterstaat dit onderzoek op te pakken en
zo een duidelijk antwoord te krijgen.
Naar verwachting zal het onderzoek
snel van start gaan.

