
je dat de toenmalige Zuiderzee
verbond met binnenwater de
Breek. De dijk die nu vlak langs
Warder loopt, is er niet altijd ge-
weest. In de middeleeuwen lag er
een ouder exemplaar dichter bij
het water. 

sche opgravingen gedaan tijdens
werkzaamheden in het kader van
de versterking van de dijken rond
het Markermeer. 

Onder de dijk bij Warder school
onder meer een boerderij uit de
middeleeuwen en een stenen sluis-

Warder ■ Een groot gat in de dijk
bij Warder, maar nergens een
Hansje Brinker te bekennen om
het te dichten. Vlak naast de entree
van het boerenlintdorp tussen
Edam en Oosthuizen zijn recente-
lijk zeer waardevolle archeologi-

Het is de tweede keer in korte
tijd dat bouwvakkers en archeolo-
gen in Waterland zijn gestuit op
een eeuwenoude sluis. Eind vorig
jaar trof het bouwteam van een
gemaal bij Monnickendam een
houten, middeleeuwse waterweg

aan die mogelijk stamt uit het
begin van de veertiende eeuw. Net
als in Monnickendam was er in
Warder grote interesse onder be-
woners van de regio voor de vond-
sten onder de dijk. 

Dat de dijken rond de voormali-

ge Zuiderzee niet altijd hun werk
deden, blijkt uit het water in de
linkerhoek van de foto. Hier zien
we de Hogendijkerbraak, dat is
ontstaan nadat een stuk van de dijk
doorbrak. Vandaar het achtervoeg-
sel -braak, dat we ook tegenkomen

bij de Etersheimerbraak iets ten
noorden van Warder en de Moor-
denaarsbraak, dichter bij Edam.

Om te voorkomen dat we er de
komende jaren nieuwe ’braken’
bijkrijgen, is het waterschap op
meerdere plekken bezig de dijken

te verbreden. In het geval van War-
der betekent dat er een stukje
dijkgrond bijkomt op de plek waar
eeuwen geleden de eerdere dijk
lag, maar ook dat de archeologi-
sche vondsten deels verloren zullen
gaan.

Wekelijks plaatsen wij op
deze plek een luchtfoto
die ergens boven de
regio Waterland is
geschoten. Op het
kaartje geeft de pijl de
kijkrichting van fotograaf
Wim Egas aan. 

Gat in dijk onthult eeuwenoude geheimen
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Bestellen
Een afdruk van deze
luchtfoto is na te bestellen op
de website
www.fotostudiobeemster.nl.
Op de homepage webshop
aanklikken.
Voor eventuele vragen:
Fotostudio Beemster
06-55704030


