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Opening tunnel
Op d{mdcrJag 9 juli j.l. we-rd de cunnd ~1nder de
'"eg Enkhuizcn-Lelysrad (z.ic nicuwsbrièf 1t)R7,
nr. 1) op feesrclijke wijze voor her publick opengesteld. Mer ber omdraaien van een sleu rcl,
waarmee de luiken van her gebou~;, auromansch
omhoog gingen, opende heer C. F. de Hoa. ltd
van Gcdcpurecrdc $raren van Noord-Holland,
deze nieuwe aanwinsr van her Zuiderzeemuseum. Tcgdijkl·rrijJ werden een duizendral
ballon ncn opgcla ren, wa:1 r:tan cwnzovdc
vrijkaar~(·~ waren vaMgebondcn. Dl· bouw van
deze runnel mag l'en klein wonder worden
gcuoernd. Na jarcnbnge ambrclJj kc rouwrrc.kkcrU kwam aan her cmd van her vorige jaar
dl· financiering vnn dl! runnel rond. Aan
aannemer Srrukron en coördinator Marnn Enr
de raa k deze klus zo spocJig mogelijk re klan·n.
zodnr de runnd nog rUdcns bet hoog~cizoen in
bedrijtkon worden genom en. War ve len voor
vrijwel onmogelijk hadden gehouden. gebeurde.
Op r juli werd de tul11tCI opgeleverd en kon met
de vcrhuizing van de inventaris van de orar~e
rcnr naar de nieuWl' bl•huizing worden
bcgonncn. In è('l l weck. njd werden de ka~sa's
geïnsrallecrd, de vitrines ingericht en r:tlk)zc
andere werkzaamheden ui rgevocrd. Op 9 juli
was de runnel klaar.
Her is uiteindelijk een fraai bouwwerk
geworden. Met ujnondl'ring van her frivolt·
'hoedje' aan Je ingang van Je tunnd. ts hl·r

gebouw srrak van vormgeving. A:~n her begin
van de runnel bcvindc11 zich rwec kassa·~
sanitaire voorzÏI:ningcn en een wachtrutmee
voor buschauffeurs. Daarachter tigr de cigenltjke
runnd,

waarin aan weerszijden rwaalf vitrines

ziju aangebracht. Lopende door dl· runncllu.·l·fr
dl: bezoeker ecu pracluig uirziclu op de
aan do: andere kanr van her watergdegen
l)rommcdans.
Met deze runnel wordt de :'lfsrand ettsscn het
parkeerrarci n l'll de aanlcgsreiger van de boren
aaruienlijk bèkort. Dl: Manjc tent, die vil·renhalf
jaar :Us onrvanrrruimrc dicn~r heeft gedaan,
bchoorr nu dehniricf tor her verleden.

