
De Duitse Julia Suermondt zit vol
verdriet om het overlijden van

haar 74-jarige uit Krefeld afkomsti-
ge moeder. ,,Ze was op bezoek bij
haar zus in Kwadijk en voordat ze
weer terug naar Duitsland zou rij-
den, wilde ze nog één keer wande-
len’’, vertelt Julia. 
Grote snelheid
Volgens het bericht in het Noord-
hollands Dagblad haalde ze een
andere wandelaar in en werd ze
daarbij aangereden door de met

grote snelheid tegemoetkomende
fietser. 

,,Maar de wielrenner heeft de
politie verteld dat hij van achteren
kwam aangereden en dat er geen
andere wandelaar was. We hopen
dat er misschien toch getuigen zijn
geweest. Het is van belang voor de
advocaat die bezig is met de tege-
moetkoming van de schade.’’

Het slachtoffer is na de aanrij-
ding op zaterdagmiddag 14 mei

dermate hard met haar hoofd op
het asfalt terechtgekomen dat ze
tien dagen lang bewusteloos en
met ernstig hersenletsel in het VU
medisch centrum in Amsterdam
heeft gelegen.

Suermondt: ,,Toen hebben we
helaas de beademing moeten
stopzetten.’’
Omwonenden
De verdrietige dochter zegt een ge-

sprek met de wielrenner niet aan
te durven, omdat het allemaal nog
zo vers is. Ze hoopt dat er mis-
schien toch omwonenden of ande-
re voorbijgangers zijn geweest die
meer weten over de toedracht. 

Mochten er personen zijn die in-
lichtingen hebben, dan kunnen zij
mailen naar: redactie.water-
land@nhd.nl. De redactie zal er-
voor zorgen dat de informatie dan
bij Julia Suermondt terechtkomt.

Kwadijk ■ Wat is er precies ge-
beurd bij het ongeval waarbij een
wandelaarster in mei ernstig ge-
wond raakte op de Purmerdijk in
Kwadijk? Tien dagen na de aanrij-
ding door een wielrenner bezweek
zij aan haar verwondingen. Haar
nabestaanden zoeken getuigen.

Wandelaarster (74) overlijdt tien dagen na aanrijding in Kwadijk
Hans Swierstra
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Warder ■ De medewerkers van Ar-
cheologie West-Friesland gaven be-
langstellenden zaterdag een inkijk-
je in hun bezigheden in Warder. Zij
toonden hoe ze de restanten van een
middeleeuwse boerderij en een sluis
hadden blootgelegd tijdens het af-
graven van de eeuwenoude dijk.
Omdat ze nog een aantal dagen ver-
der mogen gaan met hun onder-
zoek, hoopten ze toen al dat zij nog
meer ontdekkingen zouden doen.

,,We hebben een toffe vondst ge-
daan’’, meldt archeoloog Sander
Gerritsen enthousiast. Vervolgens
vraagt hij stagiair Cas Raven, die be-
neden staat, of die even het object
kan pakken. Er komt een doorzich-
tig zakje tevoorschijn met daarin
een balletje. Gerritsen haalt het er-
uit en zegt: ,,Dit is een barnstenen
kraal. Die moet heel oud zijn, want
het huis dateert van circa 1500 en de
terp waarop het huis staat is uit de
dertiende eeuw.’’

Boerderij
Het ’huis’ is de boerderij, waarover
de archeologen zaterdag uitleg ga-
ven aan het publiek. ,,Of het een
boerderij is, weten we niet zeker. La-
ten we het een huis met een agrari-
sche functie noemen. We hebben er
intussen al wat meer afgekrabbeld
en daarbij zijn we meer resten van
dit huis tegengekomen. Zie je hier
die wat grijze klei? Dat zou een
wand kunnen zijn. Daar bij die ach-
tergevel is de plek waar mogelijk
een paar koetjes gestaan hebben.’’

’Huispodium’
Hij wijst een verhoginkje aan.

,,Hier zie je wat ’opgebrachte
grond’, die duidt op de vermoedelij-
ke aanwezigheid van een ’huispodi-
um’. En daar is een uitstulpinkje,
daar is meer aan de hand. Daar ho-
pen we de komende dagen nog wat
meer over te weten te komen.’’ 

Nog tot het einde van de week mo-
gen de archeologen verder de grond
behoedzaam afschaven op zoek naar

nog meer moois. ,,Dit is een mooi
project, alles is goed geconser-
veerd’’, aldus Gerritsen. ,,En er
wordt echt rekening gehouden met
de archeologen, dat is ook wel eens
anders hoor.’’

Woensdag gaan de onderzoekers
verder. Dan zal de oude sluis worden
uitgediept. 

Archeologen doen nog meer ’toffe vondsten’ bij ’afkrabbelen’ van dijk bij Warder

Nog meer ’toffe vondsten’

Sander Gerritsen toont een oor van een potje. FOTO’S WIM EGAS

❜❜Barnstenen
kraal moet 

heel oud zijn

reportage Archeologen stuiten bij ’afkrabbelen’ van dijk bij Warder op nieuwe ontdekkingen

De archeologen die al
een tijdje aan het graven
zijn in de Markermeer-
dijk bij Warder hebben
weer een paar nieuwe
vondsten gedaan.

Hans Swierstra
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Tot het einde van de week kunnen de archeologen nog verder zoeken.De barnstenen kraal.


