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Mogelijke gevolgen van de Edam, gezien vanaf het Gouwtje.

aanleg van de Markerwaard

voor Edam

Wat staat ons te wachten als die
Markerwaard er toch mocht komen?

In dit nummer is bijgesloten een copie
van een brief die door onze vereniging
verstuurd is aan de Minister van Verkeer
en Waterstaat en waarmee onze veront
rusting tot uiting is gebracht over de
mogelijke gevolgen van de inpoldering
van het Markermeer voor de historische
bebouwing en infrastructuur van Edam.
De inhoud van die brief spreekt voor
zichzelf.
Er is een besluit op handen over het al
dan niet inpolderen van het Markermeer.

Langzamerhand komen er steeds meer
gegevens en informatie in de openbaar
heid, die er op wijzen dat er vooral in de
steden Monnickendam, Edam-Volen-
dam, Hoorn en Enkhuizen aanzienlijke
schade te verwachten is aan huizen,
kerken, openbare gebouwen, wegen en
zovoort. Alle reden om er bij de minister
met klem op aan te dringen, (ook al lijkt
het vijf voor twaalf), dit belangrijke
aspect in haar besluitvorming te betrek
ken en te overwegen of de aantasting van
een zo omvangrijk en belangrijk cultuur
historisch gedeelte van ons land wel
opweegt tegen de vermeende en nog altijd

omstreden belangen en voordelen die de
Markerwaard zou moeten opleveren.
Wij menen namelijk van niet.
De materiele schade is moeilijk in te
schatten. In het rapport 'Geohydrolo-
gische aspecten bij de aanleg van de
Markerwaard' van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders uit 1983 wordt dit ook
nadrukkelijk gesteld.

Veengrond erg verschillend
Met een eenvoudig rekenmodel heeft
men berekend wat de invloed van de
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Mogelijke gevolgen van de
aanleg van de Markerwaard
voor Edam
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daling van het maaiveld op de paalfun-
deringen van de gebouwen zou zijn. Dat
is vooral van belang voor de funderings
constructies, die, zoals dat heet, 'op de
kleef staan'. Een constructie die tot voor
kort nog algemeen in Edam werd toege
past. Door het inklinken van het boven
ste grondpakket, dat uit veen- en klei
lagen bestaat, worden de palen mee naar
beneden getrokken. Nog zorgelijker lijkt
de situatie voor de gebouwen die 'op
staal' zijn gebouwd. Hier is sprake van
een fundering bestaande uit een naar
beneden toe uitgemetselde voeting die
rust, of zo op de (veen)ondergrond, of op
een verbeterde en verstevigde onderlaag
van schelpen, puin, enzovoort. De aan-
legdiepte is vaak gering. 70 centimeter
tot een meter, soms zelfs nog minder. Het
grootste deel van de oudste bebouwing
van Edam is op deze wijze gefundeerd.
Veen is niet een eigenlijke grondsoort,
maar bestaat uit vergane en ingeklonken
plantenresten. Hierdoor heeft veen een
samenstelling die niet homogeen is. De
mate waarin en de wijze waarop dit
pakket zal inklinken is dan ook niet te
voorspellen en onregelmatig. Het is
duidelijk dat door deze ongelijkmatigheid
van bodemdaling de kans op schade nog
groter zal zijn.
Hoe groot de schade kan worden blijft
echter grotendeels een open vraag. Het
rapport geeft aan dat er voor de vast
stelling van de omvang die schadegeen
bestaande rekenmethoden beschikbaar
waren.

800 miljoen gulden schade

Aan de hand van geotechnische en
geohydrologische gegevens, literatuur
informatie en inventarisatie van gege
vens van 24 gemeenten in Noord-
Holland is men tot een geschat getal van
800 miljoen gulden gekomen als moge
lijke rechtstreekse schade. Praktijkge-
gevens waar die gebruikte methoden aan
getoetst zouden kunnen worden, zijn
echter niet voorhanden, zodat grote
afwijkingen kunnen ontstaan in de om
vang van de schade die in werkelijkheid
zal optreden. De verschillen in bodemge
steldheid in het gebied dat van een
mogelijke inpoldering te lijden zal heb
ben is bovendien zo groot, dat het er
eigenlijk op neer komt dat de schade die
zal optreden onvoorspelbaar is.
Juist door deze onzekerheid is een
krachtig protest op zijn plaats. De Vere
niging Oud Edam wil er met klem op
aandringen dat er een wettelijke schade
regeling tot stand komt, wanneer toch tot

inpoldering besloten zou worden. Wij
beraden ons erover, hoe een dergelijke
regeling er in detail uit zou moeten zien.
In iedergeval zal er een registratie en
inventarisatie van de panden in Edam
uitgevoerd moeten worden. In dit geval
zullen wij onze leden ook adviseren op
welke wijze men zich van een zo groot
mogelijke rechtszekerheid met betrek
king tot de te verwachten schade kan
voorzien.

Gevolgen van inpoldering

Het eerder aangehaalde rapport ver
schaft wel gegevens over de veranderin
gen in watemiveau in de verschillende
bodempakketten en de gevolgen die dit
voor de bodemdaling zal hebben. Want
wat gebeurt er namelijk als het Marker
meer een polder gaat worden?
Onder de bovenste veen- en kleilaag, die
in het Holoceen is gevormd, bevindt zich
een goede, waterdoorlatende zandlaag
die in het Pleistoceen is ontstaan. Door
de daling van de waterspiegel bij droog-
maling ontstaat er in dit zandpakket een
overdruk. Dit heeft tot gevolg dat er een
verticale waterstroom naar de polder
ontstaat. Water, dat als kwelwater via
sloten weer afgevoerd kan worden. De
omgeving zal het wegstromende water
echter willen compenseren, zodat water
vanaf het land via het zandpakket naar de
Markerwaard gaat stromen. Hierdoor
daalt het waterniveau in het zandpakket
onder het land.
Er treedt stijghoogtedaling op, zoals dat
heet. De grootste daling wordt verwacht
in het kustgebied van zuidelijk West-
Friesland en nabij Edam Volendam. Een
daling van zo'n 1.25 meter.
De stijghoogtedaling heeft weer inklin
king en maaivelddaling tot gevolg, omdat
de waterspanning in de bovenliggende
samendrukbare klei- en veenlagen ook
afneemt.
De grootste zetting zal zich voordoen
direct ten noorden van Volendam en kan
wel zo'n 70 tot 120 mm bedragen. De
gevolgen voor Edam zijn echter ook niet
mis. Een gemiddelde maaivelddaling van
30 tot 90 mm.
Men verwacht dat die maaivelddaling
zich zal uitstrekken over een periode van
ongeveer 30 jaar, hoewel men er vanuit
gaat dat 90 procent van die zetting in de
eerste vijf tot zeven jaar tot stand
komt.

Oproep

Het bestuur van de Vereniging Oud
Edam doet een oproep aan de leden om
de bijgevoegde brief ondertekend te
sturen aan de minister van Verkeer en
Waterstaat.

Hoe meer brieven, hoe zwaarder het
belang van Edam zal tellen.

Hoe problematisch het aantonen van de
relatie tussen optredende schade aan de
bebouwing en de gevolgen van het
inpolderen van het Markermeer zal zijn,
wanneer deze schade zich bijvoorbeeld
pas na 20 jaar manifesteert, laat zich
raden.

De daling van het bovenste grondwater
niveau is minder catastrofaal. De groot
ste daling wordt verwacht tussen Volen
dam en Purmerend en bedraagt zo'n 10
tot 2p centimeter. Voor Edam wordt een
getal van 0 tot 5 centimeter genoemd.

Er is ook onderzoek gedaan naar moge
lijke tegenmaatregelen, zodat de schade
eventueel beperkt zou kunnen worden.
Het gaat tever om deze maatregelen hier
in detail te bespreken. In principe gaat
het om technische ingewikkelde en finan
cieel kostbare voorzieningen. Naar de
haalbaarheid van de diverse mogelijk
heden wordt nog onderzoek gedaan.
Belangrijker is echter een van de conclu
sies van.het rapport: Edam-Volendam is
een gebied, waar, zonder tegenmaat
regelen, niet. te verwaarlozen schade aan
gebouwen en constructies te verwachten
valt.

Volledige schaderegeling een
noodzaak

Wij hopen met deze brief aan de minister
de grote ongerustheid die leeft onder de
bewoners en eigenaren van panden in
Edam over te kunnen brengen. Wij
sluiten ons hiermee aan bij de Edammers
die al eerder via de media en in brieven
aan de regering gepleit hebben voor de
grootst mogelijke zorg voor onze histori
sche bebouwing en voor een volledige
financiële schaderegeling als onderdeel
van de planprocedure.

C.B.

Unieke boekencollectie na
vijftig jaar weer terug in
Edam

Op 1 april 1934 heeft de Hervormde
Gemeente in Edam een heel fraaie
collectie oude boeken voor de periode
van vijftig jaar in bruikleen gegeven aan
de Koninklijke Bibliothek in Den Haag.
Die periode is nu verstreken en de Her
vormde Kerk heeft dan ook het idee
geopperd die boeken tenminste voor een
keer naar Edam terug te halen. Daarvoor
is maandelang intensief gewerkt om een
heel bijzondere en interessante tentoon
stelling voor te bereiden. Tot en met 29
juli zal die collectie te zien zijn in de
Grote Kerk van Edam.
De collectie van de Hervormde Kerk
omvat meer dan honderd zogeheten
incunabelen en postcunabelen uit de
15 de en 16de eeuw. Incunabelen zijn
boeken, die tot 1500 met losse, gegoten
letters gedrukt zijn. De boeken dus uit de
eerste periode na de uitvinding van de
boekdrukkunst. Voor zover bekend is de
oudste gedateerde Nederlandse incuna
bel een boek uit 147 3. Maar in Duitsland
is er al een dergelijk boek verschenen in
1450. Overigens zijn er nogal wat in
cunabelen die zonder datum uitkwamen,
waardoor de oorsprong wat moeilijker in
tijd te schatten is. De postincunabelen

m

zijn de boeken die in de periode van 1500
tot 1540 verschenen. Wat de incuna
belen vooral zo interessant maakt, is het
gegeven dat de letters nog nauw aan
sluiten bij de handgeschreven boeken.
Ieder drukker had zijn eigen lettervormen
en dat laatste maakt die boeken ook
typografisch uiterst interessant.

Beeld van een drukkerij in de 16e eeuw.

De collectie boeken van de Hervormde
Gemeente in Edam is daarom zo interes
sant, omdat het hier gaat om een van de
weinige bibliotheken die in zijn geheel
bewaard is gebleven. Daarom ook geeft
de collectie een goed inzicht in het
functioneren van die bibliotheek in de
15de en 16de eeuw. Het bezit van de
Librye omvat boeken van 15 80 tot 1620.
Een van de belangrijkste schenkers was
de eerste Hervormde predikant van
Edam, Pupius. Pupius was voor hij tot de
Hervormde kerk toetrad een katholieke
priester.
Op de tentoonstelling wordt volop uitleg
gegeven over de ontstaansgeschiedenis
van de collectie. Maar ook welke beteke
nis de collectie in de loop der jaren heeft
gehad. In de catalogus die op de tentoon
stelling verkrijgbaar is, wordt een over
zicht gegeven van de complete collec
tie. Daarnaast laat de tentoonstelling ook
de ontstaans- en bouwgeschiedenis zien
van de Librye en de Latijnse school in
Edam. Het geheel geeft de bezoeker een
aardig inzicht in het boekenbedrijf in de
15de en 16de eeuw.

Het is niet de complete collectie, die te
bezichtigen is. Er is, omwille van de
overzichtelijkheid een selectie gemaakt
van zeventig van de 110 boeken die in
Den Haag in de Koninklijke Bibliotheek
onder uitmuntende condities geconser
veerd zijn. Het is na vijftig jaar wel voor
het eerst dat de collectie tentoongesteld
wordt. Het zal ook bij deze eenmalige
tentoonstelling blijven, omdat ander
gevreesd wordt dat de boeken teveel
aangetast worden. Alle boeken hebben
nog de originele band en hoewel die
slecht zijn, wil men de collectie toch zo
authentiek mogelijk houden.
De tentoonstelling is dagelijks open van
twee tot half vijf.
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De Noordervesting in zijn nieuwe gedaante.
Nadat vorig jaar de helft van de ruim dertig jaar oude populieren door kastanjes werden vervangen,
zag het er wat kreupel uit. In het voorjaar zijn de overige bomen ook gerooid en werd de rest van de
vesting eveneens met kastanjes beplant. Nu nog wel wat iel, is de aanblik van de Noordervesting er
toch duidelijk op vooruit gegaan.

Het huisje op de hoek van de Gevangenpoortsteeg en de Baandervesting onderging een komplete
gedaanteverwisseling. Onder de bekwame leiding van aannemer Duif is hier een oogstrelend huisje
gekomen.

,vv

Kort geleden is de hand gelegd aan de weer zeer fraai ogende Lutherse Kerk.
Bijna een jaar is aan het herstel gewerkt. 'De steiger werd 7 september opgezet, na de Volendammer
kermis', wist één van de metselaars zich te herinneren. Binnenkort komen we terug op de restauratie
van deze kerk.

Het Proveniershuis en de J.C.Brouwersgracht weer 'ouderwets' verlicht. Voor de aanleg van de
parkeerplaatsen aan de J. C. Brouwersgracht moesten de oude lantarenpalen verplaatst worden. Drie
nieuwe lantaarns van het oude type gaslamp die eigenlijk op een andere bestemming lagen te wachten,
kregen hier een standplaats.

Het ligt overigens in de bedoeling van Gemeentewerken successievelijk in het hart van de oude kom
alle booglampen te vervangen door 'gas'lantaarns.
Het tempo waarin dit zal gebeuren is echter afhankelijk van de ruimte die er in de begroting voor
gevonden kan worden. Elke nieuwe lantaarn kost ca. f 2.000,-.
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Wandeling door Edam
(door Gerrit bij 't Vuur)

In de Gevangenpoortsteeg is rechts de

verfwinkel van Frans Stevens.

Deze stoere baas werkte tot op hoge

leeftijd, ik meen van 86,jaar actief als

huisschilder in Edam.

Daarnaast Japie Rijswijk; hij was een

specialist in het behandelen van katten en
honden.

In zijn jeugd een bekend lid van Edams

Fanfarekorps.

Dan de boerderij van Joh. Bührs die

verdwenen is.

De wagenschuur van Joh. Bührs is thans

tandartsen-praktijk.

De timmerwerkplaats van de Gebr.

Groot hiernaast, was voorheen woning

van Arnold Nierop en z'n vrouw.

Nierop had een vrachtdienst met auto en

trekschuit op Volendam.

Duizenden vreemdelingen zullen hier

mede naar en van Volendam vervoerd
zijn.

Deze was waarschijnlijk wel de laatste

trekschuit van Nederland.

Voor de verkoop van nuchter kalfsvlees

zorgde in het huis daarnaast de heer

Sanders, altijd tot in de uiterste puntjes

verzorgd.

Door een steegje ingebouwd in het huis

van Nierop (later Pauw Groot) komen

wij achterom bij de boerderij van Buis,

daarna Nic. Bührs.
De boerderij staat er nog maar is niet

meer in bedrijf.

Als laatste bedrijf aan deze kant van de

Gevangenpoortsteeg het bekende café

van Jb. Zwerver v/h Groot; zijn schoon

vader.

Jaap Zwerver werd in de volksmond

De Gevangenpoortsteeg in 1908 bij het Burge-
meestersfeest voor burgemeester Calkoen.

'Stok' genoemd omdat hij zo rechtop liep. Nu wordt het bpdrijf genaamd „De

Vijver" gerund door Alie waar je de buik

rond kunt eten aan tal van heerlijkheden.

Een huisje met een houten puntgevel een

kolenschuur van de Gebr. Voorn en twee

huisjes onder één dak stonden ook nog

aan de overkant van de steeg.

Waar nu Klaas Klein woont, woonde
oorspronkelijk Arnold Nierop die ook

potterie verkocht.

Later was hier de schoenmakerij van

Henk van Renen gevestigd.

Heel interessant is het oude gebouw

hiernaast. Het was oorspronkelijk een

huidenverwerkende nering. .

Om de huiden schoon te maken werden

zij geschrapt.

Dit afschraapsel werd buiten de Gevan

genpoort op een stukje grond gegooid.

lees verder op pagina 6

De Constabelbrug met rechts de oude vis
markt.
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De trekschuit bij aankomst in Volendam.

Dit was voor honden natuurlijk een
lekkernij, vandaar de naam 'Honden-
hemel'.
Daarna werden zij geloogd en te drogen
gehangen; om dit droogproces te versnel
len werden de nu nog aanwezige luikjes
opengezet, opdat het goed doortochtte.

In de laatste twee huisjes de wed. Bruin
en het ouderlijk huis van Bram Griep.
Oude Griep was baas in de drukkerij van
Keizer & Van Straten.

Weg uit de Gevangenpoortsteeg:
twee boerderijen
een schilderswinkel
een schoenmakerij
de verkoop van nuchter kalfsvlees
de kolenverkoop van Voorn
de transportonderneming van Nierop
de timmerwerkplaats van Gebr. Groot
een huidendrogerij

'De hondenhemel is verdoopt
Zijn naam is nu niet meer
Het heet nu Volendammerpad
Hoe vindt U dat mijnheer??'

Gedicht door de Grootvader van Arian
Ton, op een bord geschilderd en daar

tentoongesteld, toen de naam wt "d ver
anderd.

Op het Volendammerpad, in de volks
mond nog steeds 'Hondenhemel' ge
noemd, had op de hoek van de vesting als
eerste zaak een kruidenierswinkel van
Piet Buis.
Piet Buis, een bekende afslager op
verkopingen en lange jaren bode van het
Purmerwaterschap.
Een man die humor in zijn wapen had
staan.
De viswinkel van Kees Kil, later hier
gevestigd, is nu een gewoon woonhuis
geworden.
Weg is ook het bekende café Buitenlust
van Hulst.
Menig Volendammer visventer zal hier
met een slokkie nieuwe kracht opgedaan
hebben om de laatste 3 km naar zijn
palingdorp af te leggen.
Aan deze kant is ook verdwenen de
boerderij van Teun Ent.
Prachtige schilderachtig gelegen aan het
watertje 'de Ye'.
Als we nog even teruggaan naar de hoek
van de Versteeghsingel, daar vinden wij
de bekende bloemisterij van Flip de Jong
('Flora').

Op latere leeftijd was Flip een verdien
stelijk 'primitief schilder'.

In zijn jonge jaren was hij machinist op de
tram.
Bijna zouden wij Cees Slot vergeten, die
ook een trekschuitdienst had op Vo
lendam.
De schuit had de aaam van 'de Postduif.
Hij woonde tussen het café de Oranje
boom en het bruggetje naar de tram
vesting.
Hij zocht jarenlang naar het 'Perpetuum
Mobilé'.
Ook de fam. Jan Duif heeft hier jaren
gewoond.

Hier dus weg:
trekschuitondernemingen van Slot en
van Nierop, de kruidenierszaak van Buis,
de viswinkel van Kil, het café van van
Hulst, de boerderij van Ent en de
bloemisterij van de Jong.

G. bij 't Vuur.


