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Het bestemmingsplan

Stadsgezicht Edam

Medio april is het ontwerp bestem
mingsplan door het gemeentebestuur aan
onze vereniging toegezonden met het
verzoek onze opmerkingen kenbaar te
maken. Het doel van het bestemmings
plan is de karakteristiek van het stadsge
zicht te blijven behouden. Het is dan ook
de feitelijke bescherming van het be
schermde stadsgezicht, waarvan de aan
wijzing in 1977 plaatsvond.
Het is echter niet de bedoeling om elke
ontwikkeling onmogelijk te maken. Om
de stad levend te houden is het eveneens
van belang om in te kunnen spelen op de
nieuwe eisen en behoeften van de veran
derende maatschappij. De bescherming
enerzijds en de ontwikkelingsmogelijk
heden anderzijds dienen tegen elkaar
afgewogen te worden. Het bestem
mingsplan bestaat uit drie delen:

a De toelichting. Deze bevat een be
schrijving van het plangebied, de his
torie en ontwikkeling van Edam, de
uitkomst van verrichte onderzoekin
gen, de doelstellingen van het plan en
de planbeschrijving. De toelichting
heeft overigens geen wetskracht, dat
laatste is wel het geval met punt B, de
voorschriften.

b De voorschriften. Deze geven regels
voor de beschouwingsmogelijkheden,
de bestemming en het gebruik. Voorts
geven deze aan het gemeentebestuur
marges aan voor vrijstellingsmoge
lijkheden en een mogelijkheid om
nadere eisen te stellen bij het verlenen
van een vergunning. Ook de procedu
res voor het verlenen van vergunnin
gen en vrijstellingen is in de voor
schriften vastgelegd.

c De kaarten. Bij de voorschriften be
horen vijf kaarten.

Nieuw Vaartje, de open plek tussen de nrs. 5, 6 en 7, waar twee woningen zijn gepland

1 Een plankaart van het bescherm
de bebouwde gebied buiten de ves
ting als waarborg voor het behoud
van de historische stedebouw-
kundige totaliteit van Edam.

2 Een plankaart van het beschermde
onbebouwde gebied buiten de stad,
ten noorden en ten zuiden van
Edam langs de procinciale weg
gelegen als waarborg voor het vrije
uitzicht vanaf deze weg op de ves
ting en de daarachter gelegen stad.

3 Een kadastrale kaart
4 Een profielenkaart
5 Een kappenkaart

Bij de toelichting behoren de volgende
kaarten.

1 De historische ruimtelijke waarde-
ringskaarten I en II

2 De bouwkundige kwaliteitskaart
3 De funktiekaart

4 De civieltechnische kaart
5 De bomenkaart

Uiteraard zijn we als Vereniging Oud
Edam verheugd over de totstandkoming
van een bestemmingsplan voor het be
schermde stadsgezicht. Onze doelstel
ling immers is het stedeschoon van
Edam en omgeving te bewaren, te be
schermen en waar mogelijk te vermeer
deren. De afgelopen maanden is er dan
ook hard gewerkt door een aantal leden
van werkgroepen en door het bestuur van
de vereniging om onze reactie in het
zogenaamde vooroverleg kenbaar te ma
ken aan het gemeentebestuur. U zult
begrijpen, dat zowel de hoeveelheid werk
als de complexiteit daarvan ons veel
hoofdbrekens heeft gekost, te meer daar
dit binnen betrekkelijk korte termijn
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De open plek aan de Achterhaven tussen de nrs. 63 en 67, een mogelijke plaats voor nieuwe woningen

moest gebeuren. De door ons gemaakte
op- en aanmerkingen zijn voornamelijk
gesteld op een aantal punten in het plan,
waarbij de afweging tussen bescherming
en ontwikkelingsmogelijkheden naar ons
oordeel niet voldoende evenwichtig heeft
plaatsgevonden.
Bij deze punten gaat de gemeente ons
soms te ver of soms niet ver genoeg.
Tevens hebben wij getracht het be
schermen en bewaren meer te beklem
tonen. Het beschermen en behouden
hebben wij in de eerste plaats meer
gestalte willen geven door de doelstellin
gen - die thans erg algemeen zijn gesteld -
meer inhoud te geven. Hiertoe hebben
wij een aantal aanvullingen aan het ge
meentebestuur voorgesteld. Thans zul
len wij achtereenvolgens ingaan op onze
belangrijkste op- en aanmerkingen.

Woningen, open plekken plan

Met de opvulling van een aantal open
plekken door middel van woningen heb
ben wij ons in principe kunnen verenigen.
Met een tweetal opvullingen zijn wij het
echter niet eens. Het gaat hierom:
Een open terrein tussen de Zuidervesting
en het Doelland waarop een zestal wo
ningen zijn gepland. Vanaf de Zuiderves
ting heeft men n.1. een prachtig uitzicht
op de achtergevels van het Doelland. De
woningen aan het Doelland bestaan
voornamelijk uit rijksmonumenten en
beeldbepalende panden. De achterge
vels zijn van historisch waardevol belang
en bepalen in hoge mate de identiteit van
het achterterrein, zodat dichtslibbing
met woningen moet worden voorkomen.
Voorts blijkt uit historische kaarten dat

dit gebied ook nimmer bebouwd is ge
weest.
Een open terrein aan het Nieuw Vaartje
tussen de nrs. 5, 6 en 7 waarop twee
woningen zijn gepland. De bebouwing
langs het Nieuw Vaartje heeft een ty
pisch agrarisch karakter, zo zijn daar nog
een drietal stadsboerderijen aanwezig.
Wij zijn van mening dat dit accent te veel
verloren gaat door de geplande woning
bouw. Een tweede reden is het verloren
gaan van de doorkijk op de achtergevels
van de Grote Kerkstraat.
Voorts hebben wij een wijziging in het
open plekken plan voorgesteld. Op plan
kaart 1 wordt n.1. voorgesteld om een
open plek in de Grote Kerkstraat tussen
de nrs. 37 en 37a te bestemmen tot
garagebedrijf. Wij hebben voorgesteld
hieraan de bestemming woondoeleinden
te verlenen.De Grote Kerkstraat bestaat
voornamelijk uit woningen en is boven
dien niet gemakkelijk bereikbaar, een
garagebedrijf is daar ook niet wense

lijk. Voorts wordt een combinatie met het
aan de M. Tinxgracht gelegen garagebe
drijf te grootschalig.
Tenslotte hebben wij voorgesteld om de
open plek aan de Achterhaven tussen de
nrs. 63 en 67- gelegen achter de R.K.
kerk - op te vullen met een zevental
woningen.

Sloopvergunning

Wij vinden het noodzakelijk dat binnen
het stadsgezicht sloopwerkzaamheden
afhankelijk gesteld worden van een aan-
legvergunning of een bouwvergunning.
Daar dit niet in de modelbouwverorde
ning is geregeld is een regeling in het
bestemmingsplan noodzakelijk. Hierbij
dient dan tevens afgewogen te worden of
dit geen afbreuk doet aan de schoonheid
en het karakter van het beschermd stads
gezicht. Wij hebben dan ook aan het

Verschil tussen de zones:

Door de gevelindeling van de bundel
straatwandtekeningen van zóne A ver-
bindelijk te verklaren en dit niet te doen
voor de zones B en C, wordt het verschil
in de zones van het bestemmingsplan te
veel benadrukt, waardoor het gevaar
ontstaat dat het kwaliteitsverschil tussen
deze zones wordt vergroot en het samen
hangend beeld van het totale stadsge
zicht te veel geweld wordt aangedaan.
Immers de mogelijkheden om in de B en
C zóne te veranderen zijn gemakkelijker
waardoor er ook meer gebruik van zal
worden gemaakt. Dat wordt nog ver
sterkt doordat in de huidige situatie er
esthetisch gezien een veel geringer ver
schil is tussen de A en B zóne. Wij
hebben dan ook voorgesteld om ook van
de B zóne straatwandtekeningen te ma
ken en van de C zóne geveltekeningen
van de beeldbepalende panden en deze
verbindend te verklaren in de voorschrif
ten. Grote Kerkstraat tussen de nrs. 37 en 37a: garage?
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gemeentebestuur voorgesteld hiertoe
een bepaling in de voorschriften op te
nemen.

Bestemmingswijzigingen

Teneinde nieuwe ontwikkelingen in het
plan mogelijk te maken is een regeling
toegepast met uitwisselbare bestemmin
gen. Deze regeling komt er op neer dat:
Een woonbestemming in het centrum
kan wijzigen in een winkelbestemming.
Een winkelbestemming in de hele stad
kan wijzigen in een woon- of kantoorbe
stemming.
Een kantoorbestemming in de hele stad
kan wijzigen in een woon- of winkelbe
stemming.
In principe hebben wij daartegen geen
bezwaar. Wij zijn echter wel van oordeel
dat daarbij gestreeft moet worden naar
een waardig gebruik van de panden op
dat het bouwkundig erfgoed niet in ge
vaar komt. En juist door bestemmings
wijzigingen is er in de loop van de tijd al
een vrij groot aantal panden verminkt
vooral wat betreft interieur en onder
puien. Naar ons oordeel dient een be
stemmingswijziging dan ook eerst ge
toetst te worden aan een aantal uitgangs
punten. Onze vereniging heeft voorsteld
de volgende uitgangspunten te hanteren:
De algehele indeling (zowel de platte
grond als de gevel) en de decoratie van
het gebouw mogen geen geweld worden
aangedaan.
De bestaande stabiele percellering en
kleinschaligheden dienen te worden ge
handhaafd.
Het aantal eengezinswoningen in het
centrum-zóne dient minimaal 50% van
het aantal gebouwen te bedragen.
Het totaal bruto vloeroppervlak van een
detailhandel of kantoor mag niet meer
dan 120 m2 bedragen, met een vrijstel
lingsbevoegdheid van burgemeester en
wethouders tot 180 m2.

Openbare gebouwen

Volgens de plankaarten behouden de
openbare gebouwen hun bestemming. In
de toelichting wordt echter gesteld dat
het stedebouwkundig niet mogelijk is
gebleken, de bestemmingsoppervlakten
van de gemeentelijke diensten uit te
breiden. Wij achten het van grootbelang
dat het gemeentebestuur spoedig met een
visie komt voor de toekomstige huisves
ting van haar bestuur en diensten. Dan
kan de benodigde ruimte alsnog in het
plan worden opgenomen. Uiteraard zijn
wij daarbij van mening dat het behouden
van gemeentelijke (waaronder beeldbe
palende) panden hierbij een uitgangs
punt dient te zijn.

Verkeer en parkeren

Uit het door de gemeente verrichte ver-
keersonderzoek blijkt duidelijk dat er tal
van problemen zijn met het verkeer en
vooral het parkeren. In het plan worden
echter slechts enkele marginale verbete
ringen aangebracht. Deze oplossingen
zullen dus weinig of geen soulaas bieden.
Het verdient ons inziens dan ook ernstig
aanbeveling dat de gemeente een nadere
studie aan dit probleem wijdt. Bij deze
studie dient ook het oude alternatieve
verkeersplan van de bevolking bekeken
te worden. Wij vinden dit van belang,
omdat dan in het bestemmingsplan
nieuwe parkeermogelijkheden kunnen
worden opgenomen. In dit kader valt ook
te overwegen een deel van het terrein van
de koolborstelfabriek achter de Baan-
straat tot parkeerterrein te bestemmen.
Met het voornemen van de gemeente om
aan de J.C. Brouwersgracht een 20-30
tal parkeerplaatsen te maken zijn we het
niet eens. Deze plaatsen zijn hier niet
gewenst uit cultuur-historisch oogpunt.
Verder zijn deze daar niet nodig voor de
bewoners en bovendien zullen toeristen,

leveranciers en verbruikers er weinig
behoefte aan hebben omdat ze te ver van
het centrum liggen en ook moeilijk be
reikbaar zijn.

   -•*

Grote Molensteeg, de dakkapellen zijn niet
fraai, maar is dat op deze plaats nu zo'n
probleem?

Dakkapellen

Voor een aantal erg kleine panden zijn de
goot- en nokhoogten wat hoger gesteld
om te voorkomen dat de daken ontsierd
worden door dakkapellen. Op zich heb
ben wij hiertegen geen bezwaar. Wij
vinden het echter wel bezwaarlijk dat in
het huidige concept geen mogelijkheid
aanwezig is om een dakkapel te kunnen
maken. Een dakkapel hoeft niet storend
te werken, mits de vorm goed is en de
afmetingen beperkt zijn in relatie met het
totale dakvlak. Wij hebben dan ook
gepleit voor het scheppen van een vrij
stellingsmogelijkheid voor het maken
van een dakkapel onder bepaalde voor
waarden.

Silo's en zendmasten

In de voorschriften is de mogelijkheid
aanwezig vrijstelling te verlenen voor de
bouw van silo's tot een maximum van 15
m en voor zendmasten voor radioama
teurs tot een maximum van 20 m.
Dergelijke hoogten achten wij niet toe
laatbaar. Dat zijn immers uitvoerings
vormen die een negatieve bijdrage ver
lenen aan de schoonheid en het karakter
van het beschermd stadsgezicht. Dit is
ook in strijd met de destijds genomen
beslissing van het gemeentebestuur voor
de uitvoering van een centraal antenne
systeem voor ontvangers. Wij hebben
gevraagd voor zendamateurs te beperken
tot een maximum van 5 m en om silo's
uitsluitend toe te staan op het industrie
terrein aan 't Marken.

De bocht in de M. Tinxgracht. Deze verandering in het profiel wordt in het bestemmingsplan niet
genoemd. Toch verkeersplaatsen?
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Reklames

Omtrent het voeren van reklames is niets

in de voorschriften opgenomen. Het is

algemeen bekend dat wij tegenstander

zijn van het voeren van (neon) lichtre-

klames aan of buiten de gevels in de oude

kom. Wij vinden het dan ook noodzake

lijk dat hiertoe een verbodsbepaling in de

bouwvoorschriften wordt opgenomen.

Verder zien wij graag een bepaling opge

nomen dat vorm, afmetingen, materiaal-

en kleurgebruik van reklames aan de

gevels de goedkeuring van het gemeen

tebestuur behoeven en beoordeeld wor

den door de gemeentelijke monumenten

commissie.

Lichtreclames in oud Edam, vaak onnodig

lelijk. De overvloed aan verkeersborden

trouwens ook

De historische ruimtelijke

waarderingskaarten

Kaart II bevat een inventarisatie van de

nog aanwezige historisch ruimtelijke

waarden: deze inventarisatie omvat de

A-zóne en een deel van de B-zóne. Wij

vinden het niet juist om een dergelijke

kaart maar voor een deel van het plange

bied te hebben en vinden het noodzake

lijk om deze kaart uit te breiden over het
hele plangebied. Tevens hebben wij nog

een aantal opmerkingen over de op de

kaart voorkomende panden die als

beeldbepalend of structureel niet gaaf

zijn aangemerkt.

De geveltechnische kaart

Deze kaart geeft meer een momentop

name dan een echte inventarisatie. Het is

noodzakelijk hierop niet alleen de on

langs gerestaureerde en de nog te restau

reren elementen aan te geven, maar ook

de overige - zich kennelijk in goede staat

bevindende - muren, bruggen en be

schoeiingen. Wat de bestrating betreft

vinden wij het noodzakelijk dat de be

staande karakteristieke bestrating wordt

gehandhaafd en dat de zich in het plan

gebied bevindende bestrating van beton-

klinkers succesievelijk wordt vervangen
door een bestrating van gebakken waal

formaat klinkers. Wat ons hogelijk

bevreemdt is dat in het hele plan niet over

stoepen wordt gerept. Zoals bekend ko

men in onze stad veel stoepen voor, vaak

in particulier bezit. Zij zijn dan ook vaak

per pand verschillend zowel qua mate

riaal als qua patroon als ook hoogte.

Soms zijn ze voorzien van hardstenen

palen en kettingen. Deze aspecten ver

oorzaken een erg afwisselend beeld. Wij
vinden dit van zodanig belang, dat de

karakteristieke elementen hiervan geïn

ventariseerd dienen te worden. Voorts

zijn wij van mening dat het aanbrengen of

wijzigen van stoepen geregeld dient te

worden door middel van een aanlegver-

gunning.

De bomenkaart

Op de bomenkaart is het totaal aantal

aanwezige bomen weergegeven. Wij

hebben gevraagd om ook de diverse

soorten bomen op de kaart aan te geven.

Het is ook van belang om de gezond

heidstoestand van de bomen te inventa
riseren, zodat spoedig een vervangings

plan gemaakt kan worden voor het mo

ment dat bomen dienen te worden ge

kapt. Tenslotte is het gewenst om voor

het plangebied na te gaan waar nieuwe

aanvullende beplanting wenselijk en mo

gelijk zou zijn. In dit kader hebben wij

verzocht om daarin bij voorkeur te be

trekken: de Grote Kerkstraat en de ge

projecteerde speelplaatsen aan de Voor

haven, het Oorgat en de Noorderstraat.

In het bestemmingsplan wordt nergens

gesproken over de stoepen. Hier het Spui,

de stoepen zijn essentieel in het straatbeeld

De grens van het plangebied

De bestemmingsgrens zien wij graag

uitgebreid met het Groot- en Klein Wes-

ter Buiten. Dit gebied is thans opgeno

men in een nieuwbouwplan, terwijl het

historisch, ruimtelijk en planologisch

behoort bij het beschermd stadsgezicht.

Bovendien heeft het Groot Westerbuiten

geen enkele relatie met het daarachter

gelegen parkeerterrein en industriege

bied en heeft het Klein Westerbuiten

geen enkele relatie met de ten zuiden

daarvan gelegen nieuwbouwwijk ,,De

Molenwerf '.
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Het Groot Westerbuiten, een stukje oud Edam dat dringend bescherming behoeft
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Bedrijven

In grote lijn zijn wij het eens met de

geplande bestemmingen van bedrijven.

Wij hebben echter grote moeite met de

opgesomde lijst van detailhandelsbedrij

ven waarvoor het gemeentebestuur vrij

stelling van het verbod tot vestiging

kan verlenen. Volgens ons zouden juist

de meeste van de hier genoemde soorten

bedrijven uit een stadswijk en dus zeker

uit een beschermd stadsgezicht moeten

worden geweerd. Hoogstens zouden de

ze bedrijven toegelaten kunnen worden

op het industrieterrein aan 't Marken.

Voorts zijn we van mening dat al zouden

bepaalde soorten bedrijven wel in een

vrijstellingsregeling mogen worden op

genomen, de vrijstelling ook getoetst zou

moeten worden aan het handhaven van

de schoonheid en het karakter van het

beschermd stadsgezicht. Dit laat uiter

aard onverlet de toetsing aan de hinder
wet, de Wet Algemene Bepalingen

Milieu Hygiëne en de toekomstige wet
op de geluidshinder. Dat een gedeelte

van 't Marken, vlak achter de Baanstraat

een bestemming heeft gekregen van

woondoeleinden, kantoren en ambachte

lijke bedrijven heeft onze volledige in

stemming. De nadere uitwerking hiervan

achten wij echter van zodanige impor

tantie in het hele plangebied dat hiervoor

de openbare procedure gevolgd dient te

worden zoals bepaald in de wet leden 10

t/m 32.

De bestemmingsbepalingen in de

voorschriften

In het hoofdstuk bestemmingsbepalin

gen worden voor elke soort bestemmin

gen achtereenvolgens regels gesteld voor
de bebouwingsvoorschriften, de be

stemmingsvoorschriften en de aan-

legvergunning. Wij hebben er op aange

drongen om de algemene bebouwings
voorschriften en de aanlegvergunning in

aparte hoofdstukken onder te brengen.

Dit heeft een aantal voordelen:

- bevordert de overzichtelijkheid en de

duidelijkheid

- bekort de tekst aanzienlijk

- voorkomt ongelijkheid van rechtsbe

ginsel.

Wat dit laatste aspect betreft geldt dan

immers dat voor elke soort bestemming

in zijn algemeenheid dezelfde bouw

voorschriften van kracht zijn. Bovendien

is dan voor het hele plangebied uniform

vastgesteld voor welke werkzaamheden

een aanlegvergunning vereist is.

De procedures in de voorschriften

De procedure voor het verlenen van

vrijstellingen van de bouwvoorschriften

achten wij te weinig flexibel en tot onno

dig werk en vertraging aanleiding ge

vend. Immers voor elke vrijstelling is een

advies van de Rijksdienst voor de Mo

numentenzorg benodigd en ook vaak een

verklaring van geen bezwaar van Ge

deputeerde Staten vereist. Naar ons oor

deel dient deze procedure alleen gevolgd
te worden wanneer in de voorschriften of

de toelichting geen marges of onvol

doende toetsingscriteria zijn aangege

ven. Dit betreft met name vrijstellingen

voor een andere kapvorm of een andere

gevelindeling. Voor alle overige zaken

een vrijstelling betreffende, of het stellen

van nadere eisen of het al dan niet

verlenen van een sloopvergunning, een

bouwvergunning of een aanlegvergun

ning zijn wij van mening dat hierbij van

deze procedure afgestapt kan worden,

mits hierbij de huidige gemeentelijke

monumenten commissie wordt inge

schakeld. Wel dient hierbij dan te wor

den bepaald dat bij een negatief advies

van deze commissie, burgemeester en

wethouders slechts een afwijkend stand
punt kunnen innemen, nadat advies is

gevraagd aan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en daarna aan Gede

puteerde Staten een verklaring van geen

bezwaar wordt gevraagd. Hierbij gaan

wij uit van continuering van de huidige

situatie van de gemeentelijke Monumen

tencommissie. Wij hebben burgemeester

en wethouders verzocht om de toelich

ting en planvoorschriften in die zin te

wijzigen.

De verdere procedure van het

bestemmingsplan

Wanneer de reacties op het vooroverleg

zijn binnengekomen laat het gemeente

bestuur het plan aanpassen aan de resul

taten van dit overleg. Het plan wordt

daarna gedurende een maand ter visie

gelegd. Iedereen heeft dan de gelegen

heid bezwaren tegen het plan in te dienen

bij de gemeenteraad. Na afloop van de

ter visie legging moet de gemeenteraad

binnen 3 of 6 maanden beslissen over het

plan en de ingediende bezwaarschriften.

Het plan wordt dan in een raadsvergade

ring (al of niet gewijzigd) vastgesteld.

Hiermee heeft het plan nog lang geen

rechtskracht. Het vastgestelde plan

wordt weer een maand ter visie gelegd.

Nu kunnen opnieuw bezwaren ingediend

worden tegen de aangebrachte wijzigin

gen of door een herhaling van de eerder

ingediende bezwaren. Dit keer moeten

de bezwaren gericht worden aan de Ge

deputeerde Staten, die van het gemeen

tebestuur het plan ter goedkeuring heb

ben ontvangen. Gedeputeerde Staten

moeten dan binnen 6 of 12 maanden over

het plan beslissen. Zij laten zich bij die

beslissing adviseren door de Provinciale

Planologische Dienst en door de Monu-

mentenraad. Het plan wordt dan geheel,

gedeeltelijk of helemaal niet goedge
keurd. Dan volgt voor de derde maal een

ter visie legging gedurende een maand.
De mogelijkheid tot bezwaar maken is

dan beperkt tot wie al eerder bij Gedepu

teerde Staten bezwaar heeft gemaakt.

Bovendien kan iemand bezwaar maken

tegen een onthouding van goedkeuring.

Deze bezwaren moeten gericht worden

tot de Raad van Staten die in een zoge

naamde kroonprocedure over deze be

zwaren beslist en het plan toetst aan de

wet. Voor de duur van deze kroonproce

dure is (nog) geen maximum gesteld: de

praktijk wijst uit, dat ze meerdere jaren in

beslag neemt.

Na afloop van de procedure heeft het

plan rechtskracht (dus na goedkeuring

van Gedeputeerde Staten of, bij bezwa
ren daartegen, na de beslissing van de

Kroon). Dan eindigt de werking van het

voorbereidingsbesluit.

Tenslotte

In deze uitgave van ons periodiek hebben

wij een overzicht gegeven van de stand

van zaken van het bestemmingsplan

Stadsgezicht Edam waarbij vooral aan

dacht is geschonken aan de door onze

vereniging gemaakte op- en aanmerkin

gen. Uiteraard gaat het in het kader van

dit artikel te ver om al onze gedetailleer

de opmerkingen hier te bespreken.

Wij hopen in goed overleg met het ge

meentebestuur en/of de begeleidings

commissie van dit plan. vruchtbaar van
gedachten te kunnen wisselen om tot een

optimaal plan te komen.

5



Den moolenaer sal wel op
sijne moolen passen  
(4 en slot)

De 19de eeuw bracht ten aanzien van het
onderhoud aan de Zuidpoldermolen ei
genlijk nauwelijks iets nieuws. Het on
derhoud bleef veel geld en arbeid vragen,
al waren het nu andere namen die dat
werk deden. Wel opvallend waren de
gestegen prijzen. Inflatie van de Bataaf-
sche Republiek ? In ieder geval kostte
een nieuwe roede in 1811 120 gulden en
werd dat twee jaar later al 216 gulden.
Jacob van Heusden had inmiddels
Comelis van Heusden als zijn opvolger.
Het salaris per drie maanden werd vast
gesteld op 30 gulden. Maar als het een
nat seizoen was had de molenaar kans op
dertig gulden extra als beloning voor
extra bemaling.
In 1823 overigens raakte de molen zo
onklaar dat de molenaar van Katwoude
assistentie moest verlenen. Het leverde
die man een extraatje van 26 gulden op.
Maar eenmaal hersteld, trotseerde de
Zuidpoldermolen weer alle regen, storm
en hagel. Het zouden andere krachten
zijn die de ondergang van de molen
bedreigde. Ergens in de 19de eeuw, niet
achterhaald is wanneer, werd de molen
omgebouwd van schepradmolen tot vij
zelmolen. Er wordt wel als jaartal 1889
genoemd, maar in 1875 stond er al een
stoomgemaal ter assistentie bij de molen.
De capaciteit van dat stoomgemaaltje
was niet zo groot. De molen kon nog best
de 700 ha grote Zuidpolder bemalen. En
aan het begin van deze eeuw zag de oude
molen er met zijn wiekenkruis dat „ge
vlucht" 21.80 meter mat, nog indruk
wekkend uit.
In 1891 kwam er bij het polderbestuur
een brief binnen, waarin een timmer
man-molenmaker uit Haarlem zijn
diensten aanbood als molenaar-machi
nist. Maar hij wilde wel redelijk verdie
nen en liet een huishoudlijstje zien dat er
als volgt uitzag:

Aan brood was nodig ƒ 3,-;
Melk, boter en kaas vergde ƒ 7,40;
Aardappelen, groente en ha- ƒ 3,-;
vermout
Vlees en vet ƒ6,17;
3 ons koffie, 1,5 ons thee, 3 p.
suiker ƒ 2,33;
Zout, zeep, soda, stijfsel, ƒ 1,35;
bleekpoeder en slaolie, samen
Tabak en sigaren plus de cou
rant f ' >— >
Belastingen ƒ 1,-;
Levensverz., fondsgeld ƒ 1
Rep. schoeisel, klompen ƒ 1,-;
Garen, band, sajet, enz. ƒ 1,-;
Onvoorzien ƒ 1,40.

Dertig gulden per week en daar was nog
geen rekening gehouden met zaken als
linnen- en beddegoed, boven- en onder-
kleding. De man werd aangenomen, dus
moet er ook een akkoord ontstaan zijn
over diens salaris.
In '48 stopte de molen op windkracht de
bemaling van de Zuidpolder. Het gemaal
nam die taak over. De molen was in
verval geraakt.
In 197 1 werd de Zuidpoldermolen, die in
de volksmond de naam De Slikpot ge
kregen had, verkocht aan de Vereniging
De Hollandsche Molen. Elf jaar eerder
werd op initiatief van de vereniging Oud
Edam nog een bij een brand in 1928
kromgetrokken roe vervangen door een

roe afkomstig van de Zaanse pelmolen
De Grootvorst.
Niet zo lang geleden is de molen vrijwel
volledig gerestaureerd en in Joep
Kemper heeft Edam een molenaar ge
vonden die als geen ander oog heeft voor
de plaats die de molen verdient. En sinds
enkele jaren staat de molen er dan ook
fleuriger en trotser bij dan in eeuwen het
geval is geweest. Dat daarbij behalve aan
Joep Kemper ook dank verschuldigd is
aan de Vereniging De Hollandsche
Molen spreekt wel haast voor zichzelf.
(Gegevens voor deze serie artikelen
werden ontleend aan een publicatie van
G. S. Koeman - Poel, in het tijdschrift De
Molenaar op 8 en 15 november 1978)
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