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Waterkelders

uit
achttiende
eeuw
ontdekt

ENKrrUTzEN - Onder del¡innentuin van het Zuiderzeemuseum aan de Wierdijk in Enkhuizen blijkt een groot keldercomplex uit de achttiende eeuw te bestaan. Al langcr
was bekend dat er een ondergrondse ruimte was, maar cle
ruimte blijkt veel groter dan gedacht. Het museum gaat de
kelders gebruiken als wateropslagplaats voor de tuin.

bruikt is het complex in een
week tijd leeggezogen. Hietbij

Via een putdeksel in een van de
paden van de binnenruin van
het Binnenmuseum zijn de me-

kwam ook een dil<ke laag slib

tersdiepe ondergrondse ruim-

naar boven.

tes toegankeìijk. Het kelder-

,,Het zijn simpel gemetselde
gewelven", zegt Malingré. ,,Ik
denk dat deze rui¡ntes al gauw

complex bestaar uit gemetselde
muren en gemetselde bogen.
Feitelijk gÂat het om zes afzonderlijke ruimtes van elk vier
rneter breed en met een lengte
van vier meter. De kelders zijn
drie meter en tachtig centimeter
diep. Ze zijn rnet elkaar verbonden doordat in de muren doorgangen zijn gemaakt.

lrondetd jaar oud zijn." Dat

blijkt níet juist te zijn, vertelt
Enkhuizer Jan

Sie

tses. Hij

werkt als bewaker in het rnuseum en heeft van zijrr collega's
begrepen dat cle kelders vecl ouder zijn.

Deze collega's

zijn aan een

touw naar beneden

Leeggezogen

,,Tijdens een flinke regenbui
stroomde onlengs het weter
hieruit naa¡ buiten", legt Kees
Malingré van het Zuiderzeemuseum uit. Dat was aanleiding
orn de kelders leeg te halen en te

inspecteren, Met behulp van
een pompwagen die normaal

voor de riolering wordt

ge-

gegaan.

,,Die jongens hebl¡en beneden
hetjaartal r755 ontdekt, Dit keldercomplex stamt dus uit de
achttiende eeuw."
De kelders staan vie een ondergrondse pijp direct in ver-

binding met het havenwater
achter het museum, Vermoed

wordt daarom datcle ruirntes als
watetopslâgpÌaats dienst heb-

ben gedaan. ,,Deze fuimtes
kunnen in het verleden als opslagplaats zijn gebruikt voor
drinkwater", aldus Malingré.
Zel<er is dat dit water later gel¡ruil<t wercl als bluswater, getuige de leidingen die hiervoor
destijds van boven naar deze
ruimten zijn aangclegd.
Sietses vertelt dat de kelders
ongeveer 38o,ooo liter water
kunnen herbergen. ,,Ik wist wel
dat hier eerì put zat, Die kwam
voorheeu uit in onze bibliotheek waariu claarvoor een zeilmal<erij zat. Maar lret was niet

bekend dat deze ruimtes zo
groot zouclen zijrr,"

Dikke palingen
,,Tijdens het leeghalen", vervolgt Sietses, ,,kwam hier zeer
helder water uit. En dikke palingen, die blijkbaar niet meer
weg kouden komen." Hij meekt
met twee hantìen een rond gebaar om de dikte van de palingen aan te geven. Zijn collega's
troffen op de bodem klinkertjes
aan,

Ook bestuurslid I(laas Koeman vatì de historische vercni-

ging Oud Enkhuizen gaat er
vanuit dat de kelders zijn ge-

Medewerkers Gerrie Muizelaar (links) en Jack Vriend van het Zuiderzeemuseum bekijken een van de ondergrondse kelders onder de tuin van het
Binnenmuseum aan de Wierdijk.

l¡ouwd als wateropslagpìaatsen.

in vcrbinding staan tnet

,,Het gtondwâter was brak, het
havelìwater zout en smerig, Dat
kon men destijds niet als drinkwatcc gebruiken. Rijke farnilies
lieten ondergronds waterbak-

veb.

ken bouwen orn

voldoende
drinkwater te hcbbcn. Dâarirì
werd fegenwater opgcslagen,
Als er te kort was, kwamen waterschepen drinl<water aanvoeren." Dit laatstc zou volgcns

cle ha-

VOC waren dan van rijke hoop-

Dar de kelclers zo fraai gemetseld zijn, hield volgeus hem lou-

ìieden die hier omheen woonden, Deze locatie was echt de
goudkust."
Koeman vertelt dat de meeste

ter verbând mct de noodzaak
goede waterdichte ruimtes te
creëren waarin lìer water brândschoon bleef. !,Dit soort waterbakken is in de achttiende eeuw
meer gebouwtl. Terì wcsten van

de Westerkerk zitten ze ook
nog. Zo groot als zc hier zìjn, is

I(oelnan l<unucn verltlaren

wel bijzoncler. Daardoor denk

helders met een pijp

il( dât deze I(eìders eerder van de

w¿rloln

clc

aclìttiende-eeuwse waterbakkcn in Enkhuizen in achtertuinen liggen, ,,Een enkele oude
putdeksel ligt nog in de stocp."
Hij wil hierbij meteen een hard-

nekkig fabeltje ontzenuwen,

,,Doordat in de waterbal<ken gewelven en gangetjes zitten, gaat
al heel lang het verhaal dat Enk-

huizen vol zit rnet ondergrondse gangen. Maar dat is echt ecn
sprookje."
Het museum laat de l<elders
intact, verzekert Malingré, ,,De
ruirntes zien er schoon uit. We
gaan dezc gebruil<en als opslagplaats voor watef orn olrs gazon
mee te sproeie

n."

Vooraìslrog bestaân

gcen

ideeën om de kelders voor hct

publiek open te stellen. ,,Misschien dat wc dc foto's teDtoorì-

stellen,"

