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Vereniging Oud Edam - Jaarverslag 2021 
 

Bestuur en vereniging 
 

In het bestuur vond een wisseling van de wacht plaats. Secretaris Christiaan Veen stelde in maart zijn 

functie beschikbaar. Het bestuur is zeer verheugd met de komst van Ellen van de Laar. Zij is een ware 

toevoeging voor het team.  

De leden hebben met Ellen kennisgemaakt bij de Jaarvergadering op 19 oktober 2021. 

 

Activiteiten voor leden  
 

Door covid-19 en de lockdowns hebben wij helaas geen ledenactiviteiten kunnen organiseren, zoals 

een lezing en het uitstapje. Wij hopen dat in 2022 in te kunnen halen! 

 

 

De Stad 
 

Hoogstraat 
 

2021 stond net als 2019 en 2020 in het teken van de Hoogstraat (voor die jaren verwijzen wij u naar 

de desbetreffende jaarverslagen).  

Wij zijn bestuurslid Mark Ravesloot, speciaal aangetrokken voor dit dossier, en onze adviseur Jan 

Visser zeer erkentelijk voor hun vakkennis en bijdrage.  

 

In januari hebben wij een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingplan, terwijl wij tot dan 

toe zelfs nog geen reactie op onze inspraakreactie hadden ontvangen. Wel was er een brief van de 

gemeente over onze rol (zie Jaarverslag 2020), waarover wij in maart 2021 een gesprek hadden met 

de gemeente, waarbij de gemeente aangaf dat het in dit geval beter was geweest als de gemeente 

Vereniging Oud Edam eerder had laten aanhaken bij het proces. Nu was er sprake van een prijsvraag, 

aldus de gemeente, waarbij aan de uitslag niet getornd kon worden (op de brieven waarin wij 

aanboden om vanuit onze expertise onze expertise de puntjes op de i te zetten hebben wij nooit 

antwoord gekregen). 

 

De zienswijze spitste zich toe op twee elementen uit het beschermd stadsgezicht: de schaal en 

differentiatie van de bebouwing (oftewel het voor die plek kenmerkende verschil in bouwhoogte) en 

de kapvorm en -richting van Hoogstraat 8, het voormalige pand van Markee. De gemeente had daar 

geen boodschap aan, hoewel onze visie in lijn is met het eigen gemeentelijke beleid. De gemeente 

bleef hameren op de prijsvraag en was niet van plan het plan aan te (laten) passen. 

 

Uiteindelijk hebben wij een beroepschrift op het bestemmingsplan gestuurd naar de Raad van State. 

Ook weer met diezelfde punten. Ter ondersteuning hebben wij twee second opinions toegevoegd, 

van Jaap van der Hout (stedenbouwkundige en voorzitter van Verenging Oud Hoorn) en Isabel van 

Lent (cultuurhistorisch onderzoeker en architectuurdeskundige). 

 

De zitting was op 29 november in Den Haag. Daar hebben Mark Ravesloot en Leontien Rosier het 

woord gevoerd. Vooruitlopend op het vervolg: op 23 maart 2022 heeft de Raad van State een 
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tussenuitspraak gepubliceerd, waarin de gemeente de zaak op twee punten moest verhelderen: het 

peil van de straat en de kapvorm- en richting van nr. 8.  

 

Op dit moment (24 mei 2022) is de zaak nog onder de rechter. Na de definitieve uitspraak kunnen wij 

meer hierover vertellen.  

 

 

Singelweg 
 

Peter de Vries en Leontien Rosier hebben gesproken met de gemeente (projectleider Johan Jonk en 

zijn assistent Michelle Veerman) om ideeën aan te dragen inzake de verlichting van het 

parkeerterrein aan de Singelweg. Enkele dagen later hebben zij een zoom-avond met de bewoners 

bijgewoond. Resultaat, op initiatief van Oud Edam: een pilot met verlichting langs het fietspad met 

lantaarns die tegelijkertijd het fietspad en de randen van het terrein verlichten. De gemeente zorgt 

voor zacht licht. Ter inleiding van de avond met de bewoners meldde de gemeente dat er onderzocht 

zal worden of er t.z.t. touringcars op het terrein zouden kunnen gaan parkeren. Vereniging Oud 

Edam heeft meteen haar ongenoegen geuit. Dit is voor ons uit den boze. Dat heeft de gemeente 

genoteerd.  

 

 

Jan van Wallendalplein 
 

Verontruste leden van Oud Edam die aan het Jan van Wallendalplein wonen, hebben contact met 

ons opgenomen omdat zij voor de authenticiteit van hun plein vreesden wanneer de gemeente haar 

voorgenomen saneringsplan ten uitvoer zou brengen. Hiertoe zou 30 cm grond worden afgegraven, 

waar bovenop 50 cm schone grond zou worden gestort. Om deze grond heen zou dan een betonnen 

randje komen. Niet alleen lelijk, maar ook in strijd met het beschermd stadsgezicht. Er is vanuit Oud 

Edam een brief met zienswijze naar de gemeente gestuurd. Uiteindelijk zijn de stenen randen uit het 

plan geschrapt.  

 

 

Fietsparkeren op de vesting 
 

Peter de Vries en Leontien Rosier hebben een brief gestuurd aan de gemeente, omdat er volgens een 

werktekening/ plattegrond sprake van was dat de uitbreiding van de fietsenstalling bij het busstation 

ook op de vesting zou plaatsvinden. Leontien is n.a.v. deze brief gebeld door projectleider Wijnand 

de Jong met de mededeling dat de uitbreiding zich beperkt tot het busstation. Dit blijkt ook uit de 

aangevraagde omgevingsvergunning. Daar zijn wij content mee.  

 

 

Diaconietuin 
De Diaconietuin wordt weliswaar door derden onderhouden, maar aanvullend werk is nog altijd 

nodig. De werkgroep is nog altijd enthousiast. Iedere eerste zaterdag van de maand houden we de 

paden bij en wordt er waar nodig gesnoeid en geplant. De samenwerking met Frank van Dijk van de 

gemeente is zeer prettig. 

 

 

Gemeentelijk beleid algemeen 
 

Op 18 augustus 2021 hebben Leontien Rosier, Peter de Vries, Ellen van de Laar en Jan Visser 

(werkgroep Hoogstraat) op uitnodiging van de gemeente met wethouders Runderkamp en 

Rijkenberg en programmamanager Jeanette Hage een gesprek gevoerd over onze rol in 
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participatietrajecten. Dit mede n.a.v. de Hoogstraat. In het kader van de nieuwe Omgevingswet, die 

in 2022 van kracht wordt, wilde de gemeente duidelijkheid over de rol van Vereniging Oud Edam. 

Wellicht zouden wij voortaan aan de voorkant ingeschakeld kunnen worden. Niet zozeer als 

stakeholder, maar als partij met expertise. De keuze was belangenvereniging of adviserend als 

partner van de gemeente. Op onze vraag of dat advies dan opgevolgd zou worden, antwoordde 

wethouder Rijkenberg dat dat altijd onzeker is. 

  

Het gevoel na de bespreking met de gemeente was zoals de voorzitter verwoordde, als “tekenen bij 

het kruisje en boter op ons hoofd”. Als wij advies geven en zij nemen het vervolgens niet over, staan 

wij met lege handen. Daarmee verkwanselen wij onze doelstelling. 

  

Het bestuur constateerde unaniem dat Vereniging Oud Edam een belangenvereniging is. Dit staat 

heel duidelijk in de statuten. Oud Edam wil onafhankelijk blijven, dat kan niet als je gaat optreden als 

partner van de gemeente. Wij hebben dit in de Jaarvergadering op 19 oktober besproken en de 

leden stemden in met deze visie. Wij hebben dat de gemeente laten weten. 

 

 

Korsnasterrein/ Baandervesting 
Bij de kap van de eerste rij platanen i.v.m. de bouw van het Korsnasterrein, in het voorjaar van 2021, 

kregen wij verontruste berichten. Daarop hebben wij de gemeente er nogmaals op gewezen dat zij 

bij de bestemmingsplanprocedure de toezegging heeft gedaan om t.z.t. de vesting te revitaliseren en 

een dubbele bomenrij terug te planten. Dat kan nog enige tijd op zich laten wachten, want de 

bomenrij die er nog staat heeft een verwachte levensduur van 10 à 20 jaar. Het beleid van de 

gemeente is om bomen zo veel mogelijk te sparen.  

 

 

De Purmer 
 

Op 31 maart en 29 april 2021 hebben Mark Ravesloot en Leontien Rosier de online particpatie-

avonden van de gemeente bijgewoond. 

 

Wij hebben contact gezocht met Stichting Behoud Waterland om kennis op te doen, een strategie te 

bedenken en zo veel mogelijk samen op te trekken. Dat heeft geresulteerd in een donatie aan de 

SBW. De SBW heeft eerder een cruciale rol gespeeld bij het behoud van het weiland aan de 

Oosthuizerweg, dat door de gemeente aangemerkt was als industriegebied. De Raad van State 

oordeelde destijds o.a. dat het onderdeel van de Stelling van Amsterdam vrij moest blijven. 

 

Op 17 mei heeft onze voorzitter een brief aan de Gemeenteraad gestuurd om die te wijzen op het 

standpunt van Vereniging Oud Edam. Aanleiding was een groen licht dat de raad moest geven op het 

ontwikkelen van een plan van aanpak voor de regio (Edam-Volendam i.s.m. Waterland en 

Purmerend), waar ook bedrijvigheid en het lot van De Purmer aan bod zal komen.  

 

De voorzitter heeft stukken geschreven voor de Stadskrant, de website en het Periodiek. Op de 

website is een speciale “dossierpagina” aangelegd, “zorgen om de Purmer. 
 

De voorzitter heeft in oktober een brief geschreven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) met twee vragen: (1) kan de Purmer benoemd worden tot beschermd dorpsgezicht en (2) wil 

de RCE zich sterk maken voor de zichtlijnen op de oude Kom van Edam. De RCE verwees ons naar de 

gemeente, maar daar wringt in onze ogen de schoen.  

Op een soortgelijke brief aan het College van Rijksadviseurs hebben wij geen antwoord ontvangen. 
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Op 14 oktober heeft de voorzitter ingesproken bij de gemeenteraad en op 25 oktober bij de 

Provinciale Staten. Dit samen met Klaas Breunissen van Stichting Behoud Waterland, zodat onze 

verhalen bij elkaar opgeteld een uitgebreid beeld geven. Doel: onze visie kenbaar maken. 

 

Naar aanleiding van het stuk in de Stadskrant hebben zich verschillende mensen gemeld als 

vrijwilliger. We hebben inmiddels een werkgroep waarin namens het bestuur Ellen en Leontien 

zitting in hebben. 

 

 

Monumentencommissie 
 

Het bestuur draagt Peter de Vries weer voor als lid en Mark Ravesloot als achtervang.  

 

 

Het Gele Steentje 
 

Het Gele Steentje is in 2021 toegekend aan Voorhaven 129, vanwege de herbestemming van een 

Kaaspakhuis tot bedrijfsverzamelgebouw met o.a. een winkel, het kantoor van de Stadskrant en 

uitgeverij LM Publishers. Ellen en Leontien hebben het steentje overhandigd aan de eigenaar, de 

familie Schardam. 

 

 

Overige activiteiten 
 

 

Het Periodiek 
 

Het Periodiek verscheen één keer. Een dik, afwisselend nummer. 

 

 

Boek Frans Kuiper 
 

Frans Kuiper heeft een prestigieus project opgepakt: het hertalen van de Geschiedenis van Edam door 

Pieter Costerus, bestaande uit een manuscript uit 1867 en een typoscript uit 1869, beide in beheer bij het 

Waterlands Archief. Robert Lammers heeft de illustraties bij elkaar gezocht. Het werk is nog in volle gang 

en het boek zal naar verwachting in 2022 gepubliceerd worden.  

 

 

Archief en digitalisering 
 

In november hebben Ellen en Leontien gesprek gehad met het Waterlands Archief over digitalisering 

van foto’s en documenten. Inmiddels zijn er plannen om het archief daar onder te brengen – wat het 

Archief een aantal jaar geleden nog afwees.  

 

 

Informatieborden 
De informatieborden bij de Grote Kerk, Oosterpoort en Waterkelders waren versleten en verkleurd. 

Nieuwe borden zijn in 2021 besteld. In verband met weersomstandigheden konden ze pas in het 

voorjaar van 2022 worden geplaatst.  
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Expositie foto’s Oud Edam in de Burghwall 
 

Astrid Arzoni van de Burghwall wilde graag een (wissel) tentoonstelling van onze foto’s in de 
Burghwall. Het bestuur vond dit een goed idee. Foto’s die al gedigitaliseerd zijn, hangen nu ingelijst 
en wel tot ieders vreugde in de Burghwall. Ze blijven eigendom van Oud Edam. 

 

 

Statutenwijziging in gang gezet n.a.v. jaarvergadering 
 

In verband met wettelijke regelingen (zie hiervoor de notulen van 19-10-2021), moesten de statuten 

aangepast worden. Dat is inmiddels gebeurd.  

 

 

Vragen over families 
 

Regelmatig krijgen wij vragen van mensen over hun voorouders die Edam hebben gewoond. Ellen 

van de Laar en Wim de Wolf helpen deze mensen op weg. Wij hopen natuurlijk dat daar leuke 

verhalen voor ons Periodiek uit voortkomen. 

 

 

Schenkingen 
 

Regelmatig krijgen we foto’s of objecten toegestuurd. Deze schenkingen uit 2021 wilden we u niet 

onthouden. Ze hebben allemaal een verhaal, dat we ooit hopen te vertellen in ons blad. 

 

 

Steunpenning Watersnood 1926 – Uitgegeven door Zuiderzeesyndicaat Edam 

Geschonken door: Janny van Duijnen – Vink, november 2021. 
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Ets Doelenstraat - Bander 

Geschonken door: Pierre Tissot van Patot, 

september 2021. 

 

Hoewel de familie van de schenker geen band 

had met Edam, bezat ze toch als zo’n 90 jaar 
deze ets van de Doelenstraat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstelling Kwakelbrug met zicht op de 

Speeltoren ingelegd in houtfineer. Geschonken 

door: Rob Hufen, november 2021. 

 

In de vorige eeuw was het inleggen van 

afbeeldingen met verschillende soorten 

houtfineer een vrijetijdsbesteding waar mogelijk 

vooral mannen zich mee bezighielden. Dit 

werkje is van de hand van de vader van de 

schenker. Vermoedelijk heeft hij zelf de 

dakpannen ingetekend met Oost-Indische inkt. 
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Rapportboekjes openbare lagere school Edam 1937-1944 en 

Ambachtsschool Edam 1944-1946, diploma openbare lagere 

school 1944, getuigschrift Ambachtsschool 1946 en twee 

trouwboekjes.  

Geschonken door: Anneke en Trudy Smit, december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportboekjes, diploma en getuigschrift zijn van Tjerk Smit, 

geboren 27 november 1930. Hij is een zoon van Pieter Smit 

en Antje Berkhout, getrouwd in Edam in 1930. Pieter Smit is 

in 1939 overleden. Antje Berkhout is in 1950 in Edam 

getrouwd met Alle van Koten. 

 

 

 

 

Trouwboekje 1930 (links) en 1950 (rechts 
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