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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam
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!

Klein Westerbuiten

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Edam verschillende vrachtrijders waarvan alleen de firma Rossenaar is overgebleven.
Je had Piet Ernsting, hij reed op Amsterdam. Dirk Vels had de lijn
Edam-Alkmaar, Rossenaar reed op Hoorn, Kees Rijswijk reed ook op
Amsterdam en de Zaanstreek en dan ook nog Piet v.d. Berg, die reed
naar de Zaanstreek, te lezen op zijn vrachtwagen.
Deze man was wel zo ontzettend sterk wat ze ook een keer hebben
uitgetest bij Kaasexportbedrijf de Gestam, waar ze een keer een grote
kist met klinkers hadden gevuld in plaats van kaas. Hij pakte de kist
op of het niets was en zette hem zo op de klep van zijn vrachtwagen.
Er moest toen snel gemeld worden dat het een verkeerde kist betrof,
nooit werd hem verteld wat er in zat!
Dit verhaal vertelde oude Jillis Lagrand mij. Hij stond in Edam bekend
als een betrouwbare vrachtrijder die nooit sneller reed dan 70 kilometer
of minder. Hier staat hij bij Arie Lakeman, thans Frikkee.

Gevolg klimatologische veranderingen en milieueisen

Vervanging riooltransportsysteem noodzakelijk
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is met de gemeente Waterland en de gemeente Edam-Volendam gestart met werkzaamheden
om het bestaande transportsysteem voor het afvalwater van de gemeente
Waterland te verbeteren. Om de steeds toenemende hoeveelheid afvalwater te kunnen blijven verwerken en aan de milieueisen te voldoen, wordt
de capaciteit van de zuivering uitgebreid van 2.050 naar 3.250 m3/uur.
Ook het transportsysteem wordt aangepakt. Er wordt zo’n 7,5 kilometer
persleiding aangelegd, er worden drie boostergemalen gebouwd en er
worden dertien rioolgemalen gerenoveerd. Naar verwachting zijn alle
werkzaamheden in december 2011 afgerond.
De optimalisatie van het transportsysteem voor afvalwater in EdamVolendam is onderdeel van een
groot project; hoogheemraadschap
heeft met de gemeenten Waterland
en Edam-Volendam overeenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn
vastgelegd over de te nemen maatregelen in de waterketen Katwoude,
zodat weer aan de milieueisen wordt
voldaan.
In de gemeente Waterland worden
binnenkort namelijk soortgelijke

werkzaamheden als in Edam-Volendam verricht. In juni is de eerste
schep in de grond gegaan voor uitbreiding van de rioolwaterzuivering
Katwoude, waar het rioolwater wordt
gezuiverd, voordat het in het oppervlaktewater terecht komt. Verwerkt
deze zuivering nu nog tot maximaal
2.050 m3 water per uur. Na afronding
van de werkzaamheden bedraagt de
maximale capaciteit 3.250 m3 water
per uur. Dit alles is belangrijk om
goed voorbereid te zijn op de toe-

Q Werkzaamheden ten behoeve van een nieuw gemaal aan de Singelweg in Edam

Q Beeld van het rioolstelsel in de regio Edam-Volendam en Waterland

komst die meer en meer gekenmerkt
wordt door langere en intensievere
periodes met neerslag. Onder andere
hierdoor kunnen watersystemen die
jarenlang dienst hebben gedaan de
toekomstige hoeveelheid neerslag
niet meer probleemloos verwerken.
Kosten voor het gehele project voor
het hoogheemraadschap zijn € 22
miljoen euro.
Rwzi Katwoude
De uitbreiding van de rwzi is momenteel in uitvoering. De verwachte
oplevering is in november 2011. De
uitbreiding is innovatief: er wordt
geen extra nabezinktank bijgebouwd,
maar er wordt een bestaande tank
omgebouwd tot retourslibbuffer. Bij
hevige regenval kan hierin tijdelijk
1.200 m3 slib uit de nabezinktanks

ANNO ■
Burgerlijke stand

Ondertrouwd:
Michel Jozef Maria Sier, en: Alida Carola
Maria Smit; Joal Gerardus Maria Hoekstra,
en: Marjon Jacobs; Cornelis Wilhelmus Jacobus Jonk, en: Evelina Geertruida Maria
Schilder;
Getrouwd:
Pieter Johan Wolzak, en: Petronella Jacoba
Kops; Marco Frederik Jozef Zwarthoed, en:
Lida Maria Butter; Jan Friso Poelkamp, en:
Janice Lee O`Clery; Hans de Boer, en: Roos
Veld; Nicolaas Theodorus Maria Jonk, en:
Esther Stuiver; Nayendra Avinash Parmessar,
en: Sharita-Shantadebi Abdoella; Henricus
Johannes Maria Beemsterboer, en: Brigitta
Maria Smit;
Overleden:
22-10 Maria Geertruida Kraakman, 75 jaar,
w.v. H.J. Butter; 22-10 Hermanus Medik,
76 jaar, e.v. G. Molenaar; 25-10 Augustine
Elisabeth, 88 jaar; 27-10 Cornelis Veerman,
89 jaar, w.v. W. Tol; 27-10 Albertus Nicolaas
Maria Plat, 58 jaar; 27-10 Frederik Hendrik
Beijer, 96 jaar, w.v. A.M. Klein;
De volgende persoon zal uit de gemeentelijke basisadministratie worden geschreven
R.A. Lang, geboren 7 maart 1963;
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling Burgerzaken
is gebleken dat onderstaande personen niet
meer wonen op het adres waar zij volgens
de gemeentelijke basisadministratie staan
ingeschreven. Het college heeft besloten de
bijhouding van de persoonslijsten van deze
personen op te schorten. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer op dat adres staan
ingeschreven.
P. Bakker, geboren 11 maart 1980;
Datum uitschrijving 30 september 2010;
M.A.G.P. Varani, geboren 12 juni 1975;
Datum uitschrijving 30 september 2010
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaarmaken bij het college. De termijn voor
het indienen van een bezwaarschrift is zes
weken en vangt aan één dag na de datum van
het besluit. Het ondertekende bezwaarschrift
moet bevatten de naam en het adres van de
indiener, de datum en een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij hetniet
eens is met het besluit. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan burgemeester en
wethouders van Edam-Volendam, Postbus
180, 1130 AD Volendam.

gen moeten worden overgestoken
en omdat we veel in de bebouwde
kom werken wordt een groot deel
met gestuurde boringen uitgevoerd.
In het stedelijk gebied van Monnickendam en Edam zijn inmiddels alle
leidingen aangelegd. Vanuit Monnickendam wordt in oktober gestart met
de aanleg van de persleiding vanaf het
Texaco tankstation langs de N247 tot
de rioolwaterzuivering. Vanuit Edam
wordt vanaf het parkeerterrein van de
kaasmarkt een persleiding langs de
N247 achter de woningen langs naar
de zuivering Katwoude aangelegd.
Boostergemalen
In totaal worden 4 boostergemalen
gebouwd, deze gemalen geven het
afvalwater een extra zetje om het bij
de zuivering te krijgen. De boosters
worden gwbouwd op Marken, bij
Uitdam, in Monnickendam en de
laatste op het parkeerterrein van de
kaasmarkt. De bouw van de booster Edam wordt in oktober dit jaar
wordt gestart.

Ook de effluentleiding, die het gezuiverde water afvoert naar de Zesstedenvaart, wordt vergroot. Er wordt
een nieuwe, grotere leiding om de
bestaande leiding geperst, waarna
de oude leiding eruit wordt getrokken. Door deze methode blijft de
weg vrijwel intact. In juni is over de
N247 een tijdelijke noodleiding geplaatst, die binnenkort weer wordt
verwijderd.

Rioolgemalen
In het project worden in totaal 13 rioolgemalen gebouwd. Deze gemalen
staan, verspreid in het stedelijk gebied van Edam-Volendam en Monnickendam, op de laagste punten van
het gemeentelijk rioolstelsel. Deze
gemalen pompen het verzamelde
afval- en regenwater onder druk
naar de rioolwaterzuivering. Er zijn
inmiddels zes in bedrijf genomen en
twee in uitvoering. In Volendam is
het gemaal aan de Torenvalkstraat
vorig jaar opgeleverd en het gemaal
Slobbeland afgelopen maand.

Persleidingen
Er wordt ongeveer 7,5 km persleidingen aangelegd variërend in diameters
van 20 tot 70 centimeter. Doordat
brede wateren en provinciale we-

Zodra het boostergemaal in Edam
gereed is, voorjaar 2011, worden de
rioolgemalen aan de Oosthuizerweg,
Baanstraat, Eilandsgracht en Nieuwe
Haven opgeknapt.

worden opgeslagen. Als de overlast
voorbij is wordt dit slib weer teruggepompt in het systeem.

