Het Peperhuis: mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen: 1979, nr.1
Links : Do diJk aon do 'Zeekant'
ven hel Bultenmuseum In opbouw
Onder: Oo diJk met zullenbazalt bekleed.
Links boven : Zoutkampor dijkhuls In opbouw.

De dijk
Langs de 'zeekant' van het Bultenmuseum Is
de dijk verhoogd en vervolgens van een
andere bekleding voorzien dan deze aanvankelijk had. Nog voor de Inval van de
(vroege) winter In december was zelfs het
talud alweer aardig groen doordat het ingezaaide gras vlot was opgekomen. Er Is
bovendien, In verband met de molen. waar·
voor In de noordelijke hoek van hét lerfélii
een duiker nodig was, nogal het een en ander
gebeurd.
De bekleding Is niet meer alleen met bazalt
uitgevoerd. Wel Is voor een deel zullenbazalt
gebruikt, maar ook Is nu gebruik gemaakt van
zwerfstenen van noordelijke herkomst zoals
ook elders langs de Westfriese zeedijk toe·
gepast. Een partij daarvan kan vla het waterschap worden verkregen van plaatsen waar
coupures zijn gemaakt (;In waar dijken niet
meer functioneel waren, noch als waker, noch
als slaper en dus gedeelten van de oorspronkelijke bekleding konden worden weggehaald.
Deze grote zwerfstenen zijn ten dele In
vroegere tljden als ballast van Noorwegen en
van de Deense Westkust meegevoerd met
schepen, die geen retourvracht hadden. Maar
ook heeft men wel stenen van de Drentse- en
Gooise zandgebleden voor dit doel verzameld
on gebruikt.
Het stenen zoeken en uilgraven was bekend
winterwerk In Drents waar de landbouw in de
winter geen behoefte had aan mankracht en
er dus veel werkeloosheld was In de winter·
maanden. Zelfs alln de 17de eeuw ziJn er
maatregelen uitgevaardigd ter bescherming
van de Drentse hunebedden. Dat waren mooie
partijen stenen om stuk te kloppen voor
wegenaanleg en diJbouw. En goed biJeen aan

te treffen materiaall
In de dijk is ook bloksteen verwerkt; kolenkalk In vrij dikke, rechthoekige blokken, die
uit Belglê werden aangevoerd.

De blauwgrijze bloksteen, wa arin veel fossielen voorkomen als herinnering aan overstromlngen In de Carboontijd - Is ook al heel
lang in ons land In gebruik voor dijkbescherming. Van de diverse materialen Is
eigenlijk de zuilenbazalt-meest uit Duitsland
en Belglê geimporteerd- heilaalstin gebruik
gekomen.
In ieder geval Is er In de toekomst In het
Bultenmuseum ook ten aanzien van de diJk·

bouwgeschiedenis rondom de Zulderzee het
een en ander te zien: dljksteen-bekledlng,
dljkbegroeling, gebruik van palen als oeverbescherming en zo nog het een en ander.

