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BESTRIJDING IEPZIEKTE.
In deze tijd is de bestrijding van de
iepziekte weer aktueel.
Bij deze bestrijding is één onderdeel
zeer belangrijk namelijk de „sanitai
re" maatregelen. Deze maatregelen
betekenen in dit geval het opruimen
van zieke, aangetaste, dode iepen en
het verbranden van al het daarbij
vrijkomende hout.
De iepziekte betekent voor de
Noordhollandse iepen in de gemeen
te Edam-Volendam een ernstig ge
vaar. Een epidemie, zoals die elders
in het land woedt zou voor het iepen
bestand in Edam-Volendam een
ramp betekenen.
Voor het slagen van de bestrijding
van de iepziekte is de bijdrage van de
inwoners van onze gemeente van
groot belang.
De grootste bedreiging van de ziekte
vormt niet zozeer de ziekte op zich,
maar de verspreider van deze ziekte,
te weten de grote en kleine iepspintkever. Deze kevers brengen de ziekte
van aangetaste iepen over naar ge
zonde iepen doordat de kevers spo
ren van de schimmel, die de iepziekte
veroorzaakt, bij zich dragen.
Uitroeien van genoemde kevers is
niet mogelijk. Wel is het mogelijk de
broedhaarden van de kevers op te
ruimen. Voor het in stand houden
van de soort leggen de wijfjeskevers
hun eieren in zieke en verzwakte bo
men en wel vlak onder de schors.
Ongeveer begin juni vliegen de jonge
kevers uit en besmetten, doordat zij
rijpingsvreterij plegen, zo weer ge
zonde bomen die, als zij niet in dat
zelfde jaar doodgaan, verzwakken en
zo weer nieuwe broedhaarden vor-'
men.
Het opruimen van deze verzwakte en
zieke bomen vóór het uitvliegen van
de kevers is dus van het grootste be
lang. Het rooien van de boom alleen
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is niet voldoende. Al het hout dient
te worden opgeruimd en vernietigd.
Nu in de laatste jaren een groeiende
belangstelling voor de „open haard"
bestaat, betekent dit eveneens een
toenemend gebruik voor dit doel. Uit
onderzoekingen is gebleken, dat on
geschild iepehout in stapels een pri
ma broedgelegenheid voor de kevers
vormt en daardoor eveneens een ge
vaar voor de verspreiding van de iep
ziekte inhoudt. '
Teneinde de bestrijding van de iep
ziekte te doen slagen, dan wel de ver
spreiding van deze ziekte tot een mi
nimum te beperken, wordt de mede

werking van de leden van Oud Edam
alsmede de inwoners van onze ge
meente op hoge prijs gesteld.
Indien men zieke iepen heeft staan,
dan wel dat men dergelijke bomen
ontdekt in onze gemeente, kan men
kontakt opnemen met de dienst ge
meentewerken Edam-Volendam. dan
wel met de Vereniging „Oud-Edam".
J. Roskam,
Westervesting 31,
Edam, namens de werk
groep „Handhaving Stadsbeeld"
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DE PROBLEMEN ROND
HET GROOT
WESTERBUITEN
De wanhoop van het Edamse ge
meentebestuur. Het Groot Wester
buiten en het Oorgat. Op het Oorgat
de zware industrie en daarmee de
veel te grote verkeersoverlast, plus de
bedrijven die voor geluids- of stank
overlast zorgen. De combinatie wo
ningbouw/industrie. Het gaat nau
welijks samen. Op het Groot Wester
buiten, een rij woningen aan de ene
kant van de weg, enkele woningen
plus een café en een houthandel aan
de andere kant van de weg. Daartus
sen: de weg. En inderdaad, een nogal
belaste uitvalsweg, de enige directe
weg van Edam en Volendam naar
niet alleen Purmerend, maar ook de
Zaanstreek en zelfs de Coentunnel.
Over het Groot Westerbuiten han
delt dit artikel. De jarenlange strijd
van de bewoners tegen de overlast
van vooral het zware verkeer dat hun
huizen teistert. De strijd met de ge
meente. die nauwelijks van plan lijkt
een eerder raadsbesluit —het voorne
men tot een weg achterom —uit te
voeren. En de angst van de vereni
ging Oud Edam, dat een profielwijzi
ging voor de gemeente dè oplossing
voor die overlast zal zijn.
De situatie. Een twintigtal woningen
aan het Groot Westerbuiten onder
vindt dagelijks de last van het vele
zware verkeer dat van deze weg ge
bruik maakt om van Edam en Volen
dam naar de Zaanstreek te komen.
De woningen, het merendeel niet on
derheid, lijden eronder. Regelmatig
komen er scheuren in de muren en
het verhaal gaat dat bij een spelletje
dobbelen in café Groot door een pas
serende vrachtwagen de stamtafel zo
schudde, dat de stenen op poker
kwamen te liggen. Een op den duur
onhoudbare toestand, daar zijn vooren tegenstanders het over eens. On
houdbaar, zo oordeelde ook de ge
meenteraad. En op voorstel kwam er
het voornemen te bezien in hoeverre
een weg buiten het Groot Westerbui
ten om, zou kunnen voldoen aan de
gerechtvaardigde eis van de bewo
ners, verlost te worden van het zware
verkeer. Een plan dat al snel in de
volksmond „Plan Bak" genoemd
werd, gelijk aan de indiener van het
plan, de bouwkundige Dick Bak, die
zelf ook op dat Groot Westerbuiten
woont.
Dick Bak: „We hadden in eerste in
stantie zeven mogelijke verkeersoplossingen. Die zijn aan alle bewo
ners voorgelegd. Als eerste prioriteit
kwam er het plan om het oude tram
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dijkje door te trekken en een nieuwe
brug te maken over de ringvaart.
Maar dat was een te kostbaar plan.
Vooral zo'n brug is nogal een inves
tering. Bovendien zou het polderbe
stuur tegen dit plan zijn."
Het tweede alternatief was een om
leiding over het terrein van Oudejans, de houthandel aan het Groot
Westerbuiten. In de gemeenteraad
vonden de raadsleden dat deze mo
gelijkheid als serieuze mogelijkheid
onderzocht moest worden. Maar het
College van B & W ging zelfs ver
der. In antwoord op schriftelijke vra
gen van enkele raadsleden schreven
ze zelfs dat de raad besloten had tot
aanleg van de nieuwe weg vanaf de
Jan Koningbrug via het terrein van
Oudejans naar het industriegebied bij
de Ambachtstraat.
„Ach, dat zo'n plan dan het Plan Bak
gedoopt wordt, daar kan ik niet mee
inzitten. Het aardige is, dat er in
ieder geval nog nooit sprake is ge
weest van een gemeentelijk plan," al
dus Dick Bak.
De gemeente zou vooruitlopend op
de uitwerking van het plan in januari
1976(!)zelfs al stappen ondernemen
om het bestemmingsplan ter plaatse
te wijzigen, zodat het plan ook inder
daad uitgevoerd kon worden. Maar
een moeilijkheid was bovendien het
gegeven dat met de gebroeders Ou
dejans onderhandeld moest worden
over de grondaankoop.
Cees Oudejans: „Die onderhandelin
gen zijn in een impasse gekomen.
Wij zelf zijn niet zo voor die weg
over ons terrein. Voor ons is de beste
oplossing die weg over het tramdijkje
en een nieuwe brug. Ik denk dat veel
mensen wat té lichtzinnig denken
over dat plan Bak. Voor ons als on
dernemers wordt het er niet beter op.
En we hebben al moeite genoeg om
draaiende te blijven."

De ANWB werd ook geraadpleegd.
Een verzoek om een rapport over de
verkeerstechnische en verkeersveilige
aspecten van het Plan Bak. Dat rap
port kwam eind 1978 uit. „Voorop
gesteld is dat het Groot Westerbuiten
niet geschikt is voor intensief door
gaand verkeer. Er moet dus iets ge
beuren," zo schreef de ANWB in
haar rapport. Daarna verwees ze
naar de ontsluiting van Edam via de
aanleg van de S10. „Het is zelfs mo
gelijk dat de omleidingsweg bij het
Groot Westerbuiten dan niet meer
noodzakelijk is," aldus de ANWB,
die haar rapport besluit met de me
dedeling: „Overigens hebben wij be
nadrukt, dat er snel maatregelen
moeten worden genomen, gezien de
huidige situatie op het Groot Wester
buiten." Dick Bak: „Die S10 is een
provinciale aangelegenheid en bij de
provincie heeft die weg slechts een
3de prioriteit. Dat betekent dat die
aansluiting er niet binnen 15 tot 20
jaar komt. Er zijn stappen onderno
men om de S10 een hogere prioriteit
te geven, maar dat is niet gelukt.
Bovendien is het zelfs maar de vraag
of die S10 werkelijk een oplossing is
en of het verkeer niet toch het Wes
terbuiten als sluiproute zal blijven
kiezen."
Plotseling ontdekten de bewoners
van het Groot Westerbuiten dat drie
geplande nieuwe woningen aan het
Groot Westerbuiten niet —zoals in
de bedoeling lag —direct aan de weg
gebouwd zouden worden, maar een
aantal meters van de weg af. On
danks een snel protest begon de aan
nemer toch met heiwerkzaamheden.
Die moesten tenslotte op last van de
provincie gestaakt worden en de
bouw van die huisjes ligt nu al maan
den stil.
De gemeente opnieuw in de clinch
met het Groot Westerbuiten. De

zaak speelt ditmaal zelfs voor de
Raad van State. Wat is er aan de
hand? Dick Bak: „We hebben sterk
de indruk dat de gemeente van plan
is, via een profielwijziging, het Groot
Westerbuiten te verbreden. Dan kun
nen ze een brede stoep voor de hui
zen maken en zo hopen ze dan van
de overlast af te zijn. Maar dat is een
schijnoplossing. Bovendien zou dat
betekenen dat het aanzicht van het
Groot Westerbuiten drastisch zal ver
anderen. En daar heeft ook de Ver
eniging Oud Edam grote bezwaren
tegen."
Inmiddels verkeert de hele situatie
rond het Groot Westerbuiten in een
duidelijke impasse. Want voor de ge
meente is zelfs het Plan Bak, de weg
achter Oudejans om, die aansluiting
moet geven op de Jan Koningbrug,
veel te kostbaar. De gemeente zit fi
nancieel zeer krap en de reserves om
fcrn dergelijk plan uit te voeren ontmreken. Vooral ook, omdat het ge
meentebestuur de indruk heeft dat
de oplossing maar voor enkele jaren
telt. Zodra immers de S 10 gereali
seerd is, zouden de Westerbuiters
toch wel van de ergste lasten verlost
zijn. Het dreigt er naar uit te zien, dat
de bewoners van het Groot Wester
buiten inderdaad tot zolang de over
last van het veel te intensieve en zwa
re verkeer zullen moeten dragen. Ho
pende dat hun huizen het ook nog al
die tijd kunnen uithouden.
Tot zolang heeft overigens Cees Ou
dejans ook nog wel een noot op zijn
zang: „Als enkele van die bewoners
eens zouden beginnen om hun auto
ondanks het parkeerverbod niet meer
voor de deur te parkeren, maar op
het vlakbij gelegen parkeerterrein,
> zijn we al een klein stukje verer. Het zou dan tenminste weer een
stukje veiliger worden."
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BESTUUR OUD EDAM:
GROOT WESTERBUITEN
MOET ZIJN HISTORISCH
STRAATPROFIEL BEHOU
DEN. DUS GEEN VERBRE
DING
Het zijn niet alleen de bewoners van
het Groot Westerbuiten, die verwoed
de oppositie hebben geopend op het
(vermeende?) streven van het ge
meentebestuur van Edam-Volendam
om de oplossing voor de verkeers
overlast te zoeken in een profielwijzi
ging. Ook de vereniging Oud Edam
bond de gemeente de bel aan.
Toen het bestuur van de vereniging,
door buurtbewoners gealarmeerd, te
horen kreeg dat de gemeente de drie
te bouwen huisjes plotseling naar
drie meter achter de voorgevelrooi
lijn situeerde, klom ook Oud Edam
in de pen. Want dat zou betekenen
dat het straatprofiel aldaar van zes
meter naar zeker negen meter breed
zou worden.
En, zo schreef de vereniging de ge
meente Edam-Volendam en zelfs de
Raad van State, het is haar taak het
stedeschoon van Edam en omgeving
te bevorderen. Zo staat het in de sta

tuten van de Vereniging Oud Edam.
De vereniging hecht bijzonder aan
het handhaven van het historisch
profiel van de straat aan het Groot
Westerbuiten. Een oude toegangsweg
tot de oude kom van Edam, niet
waar?
Bovendien leeft er bij het bestuur de
angst dat, wanneer eenmaal die huis
jes wat verder van de weg gebouwd
zullen worden, de andere panden
mogelijk ook gesloopt zullen moeten
worden om het Groot Westerbuiten
te kunnen verbreden. En dat zijn en
kele historische en/of monumentale
panden. Wat betreft de mogelijke op
lossing van de verkeersproblematiek
op het Groot Westerbuiten, kan het
bestuur van Oud Edam zich wel vin
den in de oplossing die de gemeente
nota bene zelf eerder al aankondig
de, de omleiding vanaf de Jan Ko
ningbrug via het industrieterrein
Oosthuizerweg. „Vermindering van
de verkeersintensiteit op het Groot
Westerbuiten kan het behoud van 't
historische straatprofiel mogelijk ma
ken," aldus het bestuur.
Maar het laatste woord is over het
Groot Westerbuiten nog niet gezegd,
noch geschreven. Het bestuur blijft
alert.

GEVANGENPOORTSTEEG 7
Nog niet zo lang geleden werd ons
medelid N. Jongsma eigenaar van de
stolp Gevangenpoortsteeg 7.
Een eigenaardige boerderij , omdat het
pand verscholen ligt achter de bebou
wing van deze steeg en derhalve niet
vanuit de straat waarneembaar is. Ervoor
liggen de inmiddels gerestaureerde hui
zen van de familie v. d. Eeckhout, wiens
tuinen grenzen tot aan de nu eveneens
gerestaureerde boerderij van de familie
Jongsma, eerder bewoond door de fam.
Posthuma.
Met beide voornoemde restauraties
verdween helaas iets zeer curieus, n.1. de
inpandige steeg door Gev.p.st. 11, toe
gang gevende tot de achterliggende
stolp. Deze steeg stamt zeker niet uit de
bouwtijd van het huis, en werd in later
tijd gesitueerd op de plaats van de
oorspronkelijke voordeur van het pand.
Er werd dus een stuk van het huis
afgesneden, waarover een recht van
'overpad' verkregen werd doorlopend
over het erf van no. 11 tot aan de
voordeur van de fam. Posthuma. Oor
spronkelijk was deze deur de 'koegang
deur', terwijl de originele voordeur van
de boerderij aan de voorkant lag. Hoewel
door beide restauraties de oorspronkelij
ke situatie hersteld werd, is het verdwij
nen van de steeg toch zeker een verlies
aan stadssfeer voor Edam.
Boer Posthuma doet open en hij doet
dat op z'n fries, want dat is hij in hart en
nieren altijd gebleven. P. trouwde inder
tijd de dochter des huizes met de wel zeer
Edamse naam Buurs. Een gelukkige
combinatie: de friese zakelijkheid met de
Edamse gemoedelijkheid. Ze zijn er nog
steeds, de Posthuma's, evenals hun stolp
die onverbrekelijk met hun verbonden
zal blijven, al was het alleen maar omdat

een over- of grootvader van Mevr. P.
hem in ca. 1880 liet bouwen.
Direkt links naast hun voordeur, een
klein, halfrond, uiterst krikkemikkig
hangschouwtje, welke rondom van te
gels op de wanden is voorzien (met 2
tableau 's). Dit was de keuken, het petro
leumstel op een kastje, een kraan en wat
schappen met potten en pannen, ziedaar
waar Mevr. P. tot aan ca. 1974 haar
kostje kookte. Vroeger bevond zich hier
de 'zomerkamer', een gedeelte van de
stal door schotten afgeschoten, waar
men
's zomers woonde. Direkt achter de
keuken de koeienstal, met het gebruike
lijke gekletter van poep en gesnuif, de
vochtige warme temperatuur en de reuk
van dit alles vermengd met die van het
opgetaste hooi in het vierkant midden in
de boerderij.
Rechts van de voordeur de paardestal
met een kleurig zwart-rood schot als
afscherming.
Rechtdoor gaande (dus langs de kon
ten der koeien) in de westgevel een deur,
de eigenlijke voordeur in de Noord
hollandse stolp, maar hier gebruikt als
achterdeur, waarachter een paadje over
het erf naar de sloot, waar boven de
giertank het losse kakhuisje tot aan de
restauratie in gebruik was.
Achter deze gevel twee vertrekken,
één door een voortdurend op volle toeren
draaiende kachel, bloedhete woonkamer
en één geheel van enige verwarming
verstoken slaapkamer. Doordat inde
woonkamer de 19e eeuwse houten wan
den betengeld en behangen zijn geraakt,
is hier veel van de sfeer verdwenen.
Volledig origineel gebleven is de slaap
kamer met de bedsteden, waaronder het
aardappelkeldertje, profileringen, pa- .
neeltjes, luiken enz., geheel in twee
tinten boerenblauw geschilderd.

Deze kamer werd bij de restauratie
omzichtig ontmanteld en vormt nu de
marmer gevloerde hal aan de noordzijde,
waar nu de voordeur van de Posthuma's
geplaatst werd. Deze deur staat nage
noeg exact op de plek waar vroeger de
'derde' deur was, naast de varkensstal
annex werkplaatsje en vormde boven
dien de privé ingang voor de knecht die
tegenover deze, tegen het hooivak aan,
een hokje bezat van ca. 2 x3m.!
Nu we hebben gezien hoe het vroeger
was, iets over de restauratie en daarmee
over het heden.
Tijdens de aanvang bleek al gauw bij
voortgaande ontmanteling dat de gehele
bouwkundige konstruktie, behoudens de
vierkantkonstruktie, matig zo niet slecht
was.
De kwaliteit van het metselwerk van
de gevels, alle schothout, de houten
vloeren etc., was dusdanig dat bij partië
le sloop de keuze tussen behouden of
vervangen telkens weer op het laatste £
viel.
™
Éénmaal begonnen met het dak wer
den in de loop van ca. li jaar alle gevels,
binnenwanden en bestaande ruimtelijke
indeling voor ca. 80% vervangen, waar
bij slechts voor een zeer klein deel van de
originele onderdelen gebruik kon wor
den gemaakt.
Gevangenpoortsteeg 7 is dan ook niet
meer te vergelijken met datgene wat het
vroeger was. Het silhouet echter is
gebleven, ook gebleven is het feit dat op
deze plek opnieuw een pand staat dat
bruikbaar is, weliswaar met een ander
gebruik dan voorheen, doch even functi
oneel.
En dat is iets wat niet van elk modern
bouwsel beweerd kan worden.
R. Storm van Leeuwen
Bericht van de administratie
Bij dit voorjaarsnummer
van „Oud
Edam" gelieve u aan te treffen een
acceptgirokaart ter voldoening van
de contributie over 1979. Degenen
die nog niet voldaan hebben over
1978, maar dat zijn er nog maar en
kelen, kunnen desgewenst dit via de
zelfde kaart alsnog voldoen met de
mededeling 1978 + 1979.
Tevens wijzen wij er op dat vragen
over betaling of anderszins, gericht
kunnen worden, niet alleen tot ieder
bestuurslid, maar ook, en dit geldt
dan bijzonder voor de leden buiten
Edam, ook schriftelijk aan het kan
toor der vereniging, adres: Graaf
Willemstraat 8 1145 WP Edam. Zit
ting (in de regel) dinsdags van 10 tot
half twaalf, telefoon 02993-71898, of
anders bij de bestuursleden C. Plas
02993-71497 en J. Besseling
02993-71405.

