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De stichting Een Dijk van een Kust wil de
prachtige Waterlandse Zeedijk en haar
omgeving op bijzondere wijze onder de
aandacht van het publiek brengen.
De komende 4 jaar zal er elk jaar een
beeldende kunstmanifestatie op de zeedij-
ken van Waterland gehouden worden, van
Durgerdam tot Zeevang. Steeds weer
wordt er een nieuwe invalshoek gekozen
en zullen tijdelijke kunstwerken van gere-
nommeerde, maar ook jonge veelbelo-
vende, kunstenaars, de dijk verrijken en
ons op een andere manier laten kijken
naar het landschap en de cultuurhistori-
sche waarde van de dijk. Voor 2009 is ge-
kozen voor het thema geluid, in 2010 is
het thema licht. In het daaropvolgende
jaar worden de gedachten van de dijk
theatraal naar voren gebracht en in 2011
is het dijklichaam zelf het ‘leitmotiv’ voor
de kunstenaars.

De manifestatie Een Dijk van een Kust wil
de bezoeker laten genieten van cultuur en
natuur. Waterland is een geliefd wandel- en
fietsgebied en dat willen we zou houden.
Geen grote mensenmassa’s met bussen en
een toenemend autoverkeer staan ons
voor ogen, maar de bezoeker die met res-
pect voor de natuur en de cultuurhistori-
sche waarde van het landschap zijn ogen
en oren te kost geeft.

Naast de beeldende kunstwerken is er ook
aandacht voor andere plaatselijke cultu-
rele activiteiten, in het toch al zeer actieve
Waterlandgebied.

Het initiatief voor deze kunstmanifesta-
ties is genomen door de samenwerkende
gemeenten langs de Zeedijk. Als bestuur,
met daarin leden die allen nauwe banden
hebben met Waterland, is het voor ons
een eer en genoegen dit initiatief tot een
prachtig levensvatbaar meerjarenproject
te maken. Daarnaast hopen wij dat er
met deze jaarlijkse manifestatie een
nauwe samenwerking ontstaat tussen de
diverse organisaties die zich met cultuur,
water en landschap bezighouden en ver-
nieuwende en verrassende resultaten op-
levert.

De manifestatie Een Dijk van een Kust
2009 gaat op 18 juni van start en zal tot
medio augustus doorlopen. Wij hopen dat
dit jaar de start wordt van een steeds
groeiend project waar elk jaar meer cul-
tuur zal aanhaken, meer mensen zich bij
betrokken voelen en uit zullen kijken naar
het jaarlijks moment waarop de bewoners
van Waterland en de bezoekers uit de
regio en de rest van Nederland, als kunst-
en natuurliefhebbers even de tijd nemen
om vol (en met een andere nieuwsgierige
blik) te genieten van de schoonheid van
het landschap van Waterland.

Namens het bestuur wens ik u veel plezier
en genoegen met deze eerste editie van
Een Dijk van een Kust

Fred Habold
voorzitter

INLEIDING
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Een Dijk van een Kust vormt de komende
jaren elke zomer 2 maanden lang een
route van kunstwerken aan de voormalige
zeedijk in het Noord-Hollandse Waterland
aan het Markermeer. De route slingert dit
jaar langs het bijzondere landschap tus-
sen Durgerdam en Etersheim onder de
titel “Windstilte”. De (inter)nationale kun-
stenaars reflecteren met hun werk op de
geschiedenis van het landschap en de rol
van de dijk hierin. Sommige kunstwerken
zijn groots te zien in het landschap,
andere werken zijn vooral te beluisteren.

KUNSTWERKEN
In deze editie van Een Dijk van een Kust is
ondermeer een nieuwe interpretatie van
het bekende werk Engelen/Angels van Mo-
niek Toebosch te horen. Dit werk was tus-
sen 1994 en 1999 te horen op de
Houtribdijk van Enkhuizen naar Lelystad.
In deze nieuwe interpretatie wordt het
werk behalve via een radiofrequentie ook
op de boot tussen Marken en Volendam
ten gehore gebracht.
De kunstenaars hebben zich door uiteen-
lopende aspecten van het gebied laten in-
spireren. Zo maakt Sarah van Sonsbeeck
een kaart waarin de stiltebeleving van het
hondenlosloopgebied in Hemmeland cen-
traal staat. Sasker Scheerder & Martina
Florians vragen aandacht voor de groot-
ste natuurlijke bedreiging van de dijken in
hun Museum van de Muskusrat. Van
Raphaël August Opstaele is het levens-
grote en fascinerende Reizend Wereld
Windorgel 1978/1979 te zien en te horen.
In twee telefooncellen geplaatst tussen

Volendam en Edam laten Hannes Wallra-
fen & Rogeria Burgers verhalen horen van
bewoners van het gebied. Van Leo Diven-
dal zijn op bijzondere plekken foto’s in het
landschap te zien uit zijn serie Haze of
dawn waarin schepen, havens en de zee
centraal staan. Susan Philipsz installeert
een geluidskunstwerk op de landtong in
het Markermeer, de Nes. In het dorpje
Marken zelf is in de kerk een video-instal-
latie van André Thijssen te zien.

ALGEMENE INFORMATIE
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LEO
DIVENDAL

Zee van Marmara, Istanbul 2000

Twee foto’s van Leo Divendal (Heemstede
1947) zijn geplaatst op twee locaties langs de
voormalige zeedijk tussen Durgerdam en Eters-
heim.
Zijn korrelige beelden verwijzen naar de im-
pressionistische schilders en roepen het verlan-
gen naar verre reizen op.
In deze omgeving lijken zijn foto’s te refereren
aan het schippersleven wat zich afspeelde op de
voormalige Zuiderzee. Eveneens brengen ze
hier ook de beroemde zeegezichten van oude
Hollandse meesters en het dubbelzinnige verle-
den van de VOC en haar handelsschepen in
herinnering.
Deze foto is gemaakt voor de kust van Istanbul.
Zoals vroeger de schepen voor Pampus wacht-
ten tot ze de haven van Amsterdam konden in-
varen, wachten deze enorme ijzeren schepen in
het open watergebied van Istanbul op vracht.

www.leodivendal.nl

DURGERDAM

WATERLAND

Nog maar 1000 jaar geleden strekte Waterland
zich zeker tien kilometer verder oostwaarts uit dan
nu. In de uitgestrekte hoogveengebieden voerden
veenriviertjes het water af. Er was nauwelijks be-
woning. In de 11e eeuw werd deze streek kavel voor
kavel vanuit de riviertjes ontgonnen. Het land
daalde daarna door inklinking en veenoxydatie.
Stormvloeden in de 13e eeuw sloegen enorme stuk-
ken grond weg. Om indringing van het water te
voorkomen werden veel riviertjes afgedamd en ter
plekke ontstonden nederzettingen. Later werden
dat welvarende handels- en vissersplaatsen. Ter
bescherming van het land tegen het zeewater werd
na de Sint Elisabethsvloed in 1421 de Waterlandse
Omringdijk (de Waterlandse Zeedijk) aangelegd.
Door de ontginning is het gebied plaatselijk meer
dan vijf meter gedaald.

KUNSTENAAR LOCATIE
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You tube: Scheepskamelen - Jiskefet UITDAM

DE VOORMALIGE ZUIDERZEE

Het onstuimige water van de Zuiderzee kende veel
gevaarlijke ondiepten. De beruchtste ondiepte in
de vaargeul was voor Pampus, oorspronkelijk geen
bank (en zeker geen zandbank!) maar een stroom-
geul, later vaargeul, dat door aanslibbing in een
voor de scheepvaart hinderlijke ondiepte veran-
derde. De uitdrukking ‘voor pampus liggen’, dron-
ken zijn, komt uit de VOC tijd. Na een zware reis
waren de verleidingen van Amsterdam voor de
schepelingen groot. Het verdiende loon ging op
aan drank en vrouwen. Het varen kreeg zo een
slechte naam. Bij eb moesten de schepen wachten
voor Pampus. Drank en vrouwen werden aan boord
gebracht. Voldaan en met gage gingen de schepe-
lingen dan naar huis. Vroeger verdienden veel Uit-
dammers hun brood door koopvaardijschepen in
scheepskamelen over de ondiepte naar de haven
van Amsterdam te slepen. Een scheepskameel is
een drijver of een systeem van drijvers, dat aan een
schip verbonden werd om de diepgang ervan tijde-
lijk te verminderen.

KUNSTENAAR LOCATIE
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RAPHAËL
AUGUST
OPSTAELE

Reizend Wereldwindorgel, 1978-1979/
Orgelpunt Waterland, 2009

Al van ver zie je ze staan: 72 bamboestokken
van ruim 6 meter hoog langs de weg tussen
Marken en Monnickendam. De Belgische kun-
stenaar Raphaël August Opstaele (Leffinge
1934) staat bekend om zijn vaak enorme, bewe-
gende sculpturen. Daarbij maakt hij veelvuldig
gebruik van de natuur: van kleurige vlinders tot
zon en wind. Het Reizend Wereldwindorgel
(1978-1979) wordt zoals de naam al zegt door
de wind tot leven gebracht. Wanneer de wind
door de bamboestokken blaast ontstaat er mu-
ziek. Stap even af van je fiets en wandel door
dit compacte bos van bamboestokken. Zo er-
vaar je het steeds veranderende geluid van de
wind.

www.verbekefoundation.nl
Courtesy Barbara Hahn/artcollectie

ZEEDIJK

DE DIJKEN VAN WATERLAND

De Noorder IJ- en Zeedijken hebben Zeevang en
Waterland door de eeuwen heen beschermd tegen
het water van de voormalige Zuiderzee. Het tracé
van de dijk is historisch bepaald. Bochten en hoe-
ken in de dijk duiden op doorbraken in vervlogen
tijden. De buitendijkse landen zijn een essentieel
onderdeel van de oudste vorm van een dijkverdedi-
gingssysteem, waarbij men tussen de dijk en de zee
een flink stuk land (voorland) liet liggen om de
slag van het water te breken. Tijdens zware stor-
men in de 12e eeuw kreeg de Noordzee vat op het
zoetwatermeer dat in deze omgeving lag en Almere
heette. Het gevolg was dat er grote stukken veen
weg sloegen en meren als Purmer en Wormer ont-
stonden. Pas na de aanleg van de Waterlandse
Zeedijk in 1421 kwam een einde aan het oprukken
van de zee.

KUNSTENAAR LOCATIE
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ANDRÉ
THIJSSEN

Tokyo, November 22nd 2007 3.05 minuten

Monnickendam, January 10th 2009 1.08minuten

André Thijssen (Vlaardingen 1948) maakt
foto’s van dingen waaraan de meeste mensen
voorbij gaan. Alledaagse situaties verbijzonde-
ren door de manier waarop hij ernaar kijkt. Zijn
foto’s zijn ondermeer geplaatst bij artikelen in
NRC Next, Vrij Nederland en Hollands Diep.
Thijssen verzamelt in zijn archief bijvoorbeeld
beelden van lichaamsdelen, waarbij je niet ziet
van wie die arm of dat been is. Het uiterlijk en
de beweging van die lichaamsdelen zeggen ech-
ter veel over de eigenaar en creëren een bijzon-
der portret.
In de video-installatie in de kerk van Marken
presenteert André Thijssen met twee filmpjes
een beeldrijm van stampende benen. Van twee
heel verschillende personen in een wel heel ver-
schillende situatie.

www.fringephenomena.com
www.theotherpicture.com

HERVORMDE KERK, MARKEN

HET EILAND MARKEN

In de dertiende eeuw werd Marken door een zware
storm gescheiden van de rest van Noord-Holland
en vestigden zich monniken uit Friesland op het ei-
land. Hun voornaamste middelen van bestaan
waren landbouw en veeteelt. Om zich te bescher-
men tegen het water werden er door de monniken
dijken rond het eiland aangelegd en de woningen
op verhogingen gebouwd. De Hollandse Graaf ver-
dreef de monniken weer in 1345 van het eiland. In
de 14e eeuw kende Marken regelmatig dijkdoor-
braken, waardoor het zoute water weer vrij spel
kreeg. De inwoners van Marken gingen zich toe-
leggen op visserij. Bij de watersnoodramp in 1916
brak de Waterlandse Zeedijk op veel plaatsen
door. Men besloot tot de aanleg van de Afsluitdijk.
Deze kwam in 1932 tot stand en maakte een einde
aan de visserij op Marken. Pas in 1957 (17 okto-
ber) werd het eiland weer met een dijk verbonden
aan het vasteland.

KUNSTENAAR LOCATIE
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SUSAN
PHILIPSZ

Did I Dream You Dreamed about Me,
2007

De Schotse kunstenaar Susan Philipsz (Glas-
gow 1965) onderzoekt de relaties tussen popu-
laire muziek en persoonlijke herinneringen. Uit
drie naar het water gerichte luidsprekers klinkt
het lied Song of the Siren gezongen door de
kunstenaar. Het lied verwijst naar de Griekse
Sirenen die met hun stem zeelieden zo gek
maakten dat hun schepen stuk sloegen op de
rotsen. De stem van Philipsz wordt afgewisseld
met een bijna hypnotiserend en helder geluid
van klokken. Dit werk, met de poëtische titel
Did I Dream You Dreamed about Me (2007),
lijkt te verwijzen naar de vissers van de voor-
malige Zuiderzee, naar hun eenzaamheid op zee
en de stormen die ze doorstonden.

www.edbprojects.nl

DE NES, KRUISBAAKWEG

DE WATERLANDSE ZEEDIJK

De Waterlandse Zeedijk dateert vermoedelijk uit
de 12e of 13e eeuw. Deze instabiele dijk, als ge-
volg van de slappe, veenachtige ondergrond, was
een gemakkelijke prooi voor de vele stormvloeden.
Tevens mankeerde er veel aan het toezicht op het
onderhoud. Dijkgraaf en heemraden zagen veel
door de vingers om hun dorpsgenoten niet te veel te
belasten. De littekens van deze rampen weerspiege-
len zich in het huidige aanzien van de dijk. Daar-
naast waren er veel langdurige conflicten over de
oude, onbillijke lastenverdeling, uitgaande van het
principe ‘wie water deert, die water keert’. Binnen
de dorpen werden de dijklasten verdeeld naar rato
van het grondbezit van de inwoners van die dorpen.
Veel mensen verlieten hun land en staken de spade
in de dijk ten teken dat zij hun dijkplicht niet meer
konden vervullen. In 1658 zijn de dijklasten door
de Staten van Holland gemeenschappelijk ge-
maakt.

KUNSTENAAR LOCATIE
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NATHALIE
BRUYS

BRAND NEW WORLD, 2009

Nathalie Bruys (Dordrecht 1975) is een schip-
perskind. Tijdens haar jeugd hoorde ze dag en
nacht het gebonk van een zware motor. Als
kunstenaar onderzoekt Bruys de sterke relaties
tussen geluid en emotie door middel van per-
formances, installaties, video’s en cd’s. Zij pro-
beert telkens een ideale manier te creëren om
een specifiek geluid te beleven. Voor Een Dijk
van een Kust maakte Bruys een helderwitte
drijvende capsule waarin je met een aantal per-
sonen kunt plaatsnemen. Afgesloten van de rest
van de wereld luister je naar een speciale
soundtrack met geluiden die verwijzen naar een
nieuwe wereld. Al dobberend drijf je als het
ware de toekomst in.

www.wittenplaats.nl
www.soundmuseum.fm
www.silenceatwork.nl

MIRROR PAVILJOEN, HEMMELAND

HET BUITENDIJKSE LAND

Het buitendijkse land is het land dat aan de zee-
zijde van de dijk gelegen is. De Allerheiligenvloed
van 1570 heeft veel buitendijks land langs de zee-
dijk weggeslagen.
Uit een handschriftkaart uit de 17e eeuw blijkt dat
er later weer veel voorland aangewassen is. In 1836
was het grootste deel van het voorland weer ver-
dwenen, maar wat bleef was de ‘hem’ (= buiten-
dijks land) bij Monnickendam.
Het recreatiegebied Hemmeland steekt als een
schiereiland in het water van de Gouwzee. In de
jaren zeventig kreeg Hemmeland een recreatieve
bestemming. De jachthaven vormt een vertrekpunt
voor zeilers naar het Markermeer.

KUNSTENAAR LOCATIE

-Windstilte | editie 2009-

11



SARAH
VAN
SONSBEECK

Wandelingen & online Stiltekaart
van kop Hemmeland

Op de kop van Hemmeland ligt een ‘honden-
losloopgebied’. Sarah van Sonsbeeck (Utrecht
1976) heeft zich voor Een Dijk van een Kust ge-
concentreerd op dit specifieke recreatieterrein.
Door middel van wandelingen en GPS maakt
zij een nieuwe kaart van dit gebied. Centraal
staat de betekenis van de stilte voor bezoekers.
Al lopend praat de kunstenaar met haar gasten
over de stilte. Beeld en tekst van de wandelin-
gen zet zij online. Zo ontstaat een digitale Stil-
tekaart.
Sarah van Sonsbeeck is opgeleid als architect
aan de TU Delft maar sinds 2006 werkzaam als
kunstenaar. Ze studeerde af aan de Rietveld
Academie met het werk Mentale Ruimte - ‘Hoe
mijn buren gebouwen worden’. Op dit moment
is ze resident artist aan de Rijksacademie.

Ook bijdragen aan deze Stiltekaart? Meld je dan aan
voor een wandeling via stiltewandeling@eendijkvan-
eenkust.nl of stuur je eigen wandeling naar dit email-
adres.
Wandelkaarten zijn te verkrijgen in het Mirror Pavil-
joen te Hemmeland
www.smartprojectspace.net/artists/1690.xml en
http://audioculture.org/2009/02/27/interview-with-
sarah-van-sonsbeeck-in-english/

HEMMELAND

MONNICKENDAM

Ondanks de dijk bleef Waterland een nat en dras-
sig gebied waar akkerbouw niet mogelijk was,
zodat de boeren zich toelegden op veeteelt. Door de
dagelijkse zuivelproductie en het ontbreken van
eigen graanproducten ontstond een levendige han-
del die bijdroeg aan de ontwikkeling van de
markten in plaatsen als Edam en Monnickendam.
Monnickendam is ontstaan bij de monding van de
veenrivier de Purmer Ee, die hier in die tijd in het
Almere stroomde. Tot de 13e eeuw stond het gebied
onder invloed van Friese monniken. In 1355 kreeg
de stad van hertog Willem van Beieren stads-
rechten. Het werd een belangrijke havenstad aan
de Zuiderzee met een bloeiende handel met de
Oostzeelanden. Vanuit de stad kon men per schip
de Purmer en de Beemster bereiken en ook de stad
Alkmaar. Vanwege het gevaar van overstroming
was men gedwongen de Purmer Ee af te sluiten.
De handelsstad raakte daarna in verval.

KUNSTENAAR LOCATIE

-Windstilte | editie 2009-

12



MONIEK
TOEBOSCH

Engelen/Angels, 1994/ 2009

Moniek Toebosch (Breda 1948) realiseert inter-
disciplinaire projecten in de openbare ruimte, in
musea, theaters en op televisie. Tussen 1994 en
1999 was op de Houtribdijk van Enkhuizen naar
Lelystad via een radiofrequentie het werk En-
gelen/Angels te beluisteren. Een nieuwe versie
van dit project is nu tijdelijk te horen op de
Marken Express en op en om de Gouwzee.
Engelen/Angels bestaat uit verschillende opna-
mes van de stem van Toebosch. Deze opnames
worden via een digitale techniek voortdurend
in nieuwe combinaties en in een nieuwe volg-
orde uitgezonden. In solo of in koor vermengen
de stemmen van de engelen zich met de gelui-
den op het water. Ze fluisteren, zingen,
hypnotiseren, verleiden, klinken klaaglijk of
vrolijk. Grillig misschien wel als echte engelen.

www.xs4all.nl/~mo2

DE GOUWZEE

DE GOUWZEE

De naam Gouwzee is afgeleid van “Gout See”.
Dankzij de luwte van Marken en de dijken bij het
eiland is het water van de Gouwzee rustiger dan
van het Markermeer. Het is er ook ondieper. Hier-
door is het water van de Gouwzee helder en groeien
er bijzondere plantensoorten als kranswieren en
leven op de bodem driehoeks-mosselen. Veel een-
den en andere watervogels komen op dit voedsel af
of zoekt er beschutting. Vooral het nonnetje en de
kuifeend zijn hier ’s winters in grote aantallen te
zien.
Dijkdoorbraken leidden herhaaldelijk tot grote
overstromingen. Bekend zijn de Sint-Elisa-
bethsvloed (1421), Allerheiligenvloed (1570), en
de Watersnoodrampen van 1825 en 1916. Bij de
doorbraak van 1825 ontstond het Kinselmeer.
Sinds de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 is
Waterland niet meer ondergelopen.

KUNSTENAAR LOCATIE
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HANNES
WALLRAFEN
&
ROGERIA
BURGERS
Ode aan de telefooncel I, 2009

Documentairemaker Rogeria Burgers (Beunin-
gen 1950) en audiograaf (ex-fotograaf ) Hannes
Wallrafen (Mönchen Gladbach 1951) brengen
een ode aan de inmiddels vrijwel verdwenen te-
lefooncel. Zij zien deze cel als een intieme
ruimte voor persoonlijke verhalen. In en vanuit
een ouderwetse telefooncel zijn soundscapes te
horen. Deze zijn gemaakt van historische ge-
luidsopnames en verhalen van de huidige inwo-
ners van Volendam en Edam. Door het mengen
van deze opnames ontstaan collages van gelui-
den die samen verhalen over het leven aan de
dijk tussen 1932 en 1982. Zoals over het blauwe
trammetje, of over die oom in Edam die een
geldkistje had verborgen wat niemand na zijn
dood kon vinden….

www.wallrafen.nl

ZEEDIJK, VOLENDAM

VOLENDAM

Volendam heette oorspronkelijk Vollendam. Hier
kwam de E of IJe in de Zuiderzee, waaraan de
plaats Edam lag. In 1357 groeven de Edammers
een kortere verbinding tussen het Purmermeer en
de Zuiderzee. Daarna werd voor de oude haven
van Edam een dam aangelegd en de oude haven
werd dichtgemaakt; vandaar Vollendam. Al snel
vestigden zich hier boeren en vissers.
Aanvankelijk diende de visserij op de Zuiderzee
om de omwonende bevolking te voeden. Vanaf
1800 werd het afzetgebied groter en werd de Zui-
derzeevisserij economisch belangrijk voor Neder-
land. Toen in 1920 de Zuiderzeewerken begonnen,
was het met de Zuiderzeevisserij zo goed als ge-
daan. Men kende veel soorten vissersschepen. De
wijze van vissen, de omstandigheden in het vaar-
gebied en de traditie in de plaatselijke scheeps-
bouw bepaalden het uiterlijk van de schuiten. Het
bekendste type was de botter.

KUNSTENAAR LOCATIE
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HANNES
WALLRAFEN
&
ROGERIA
BURGERS
Ode aan de telefooncel II, 2009

Documentairemaker Rogeria Burgers (Beunin-
gen 1950) en audiograaf (ex-fotograaf ) Hannes
Wallrafen (Mönchen Gladbach 1951) brengen
een ode aan de inmiddels vrijwel verdwenen te-
lefooncel. Zij zien deze cel als een intieme
ruimte voor persoonlijke verhalen. In en vanuit
een ouderwetse telefooncel zijn soundscapes te
horen. Deze zijn gemaakt van historische ge-
luidsopnames en verhalen van de huidige inwo-
ners van Volendam en Edam. Door het mengen
van deze opnames ontstaan collages van gelui-
den die samen verhalen over het leven aan de
dijk tussen 1932 en 1982. Zoals over het blauwe
trammetje, of over die oom in Edam die een
geldkistje had verborgen wat niemand na zijn
dood kon vinden…

www.wallrafen.nl

ZEEDIJK, EDAM

EDAM

Bijna alle Waterlanders waren in de Middel-
eeuwen boer of visser. Ze voorzagen in hun eigen
levensonderhoud. Ze verkochten onder andere kaas
en boter, dat net als de wol van de schapen ervoor
zorgde dat er een geldhandel op gang kwam. Het
waren vrije boeren, de adel ontbrak vrijwel in het
gebied. De strijd tegen het water verenigde de be-
woners. Ze sloegen de handen ineen om dijken aan
te leggen en het water in de polders te beheren. Dit
zorgde voor het ontstaan van waterschappen, de
eerste vorm van democratie.
Edam (sinds 1357 stadsrechten) ontstond aan een
aangelegde dam in de stroom Ye of E die uit-
mondde in zee. Bij deze dam werden de goederen
overgeladen en werd tol geheven. Edam kreeg toe-
stemming een haven naar zee te graven. Drie maal
per jaar mocht een markt worden gehouden. Hier-
door groeide Edam uit tot een handelsplaats die
vanaf de 16e eeuw een belangrijke kaasmarkt
kende.

KUNSTENAAR LOCATIE
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LEO
DIVENDAL

Noordzee, IJmuiden 2005

Twee foto’s van Leo Divendal (Heemstede
1947) zijn geplaatst op twee locaties langs de
voormalige zeedijk tussen Durgerdam en Eters-
heim.
Zijn korrelige beelden verwijzen naar de im-
pressionistische schilders en roepen het verlan-
gen naar verre reizen op.
In deze omgeving lijken zijn foto’s te refereren
aan het schippersleven wat zich afspeelde op de
voormalige Zuiderzee. Eveneens brengen ze
hier ook de beroemde zeegezichten van oude
Hollandse meesters en het dubbelzinnige verle-
den van de VOC en haar handelsschepen in
herinnering.
Deze foto van Divendal is gemaakt voor de
kust van IJmuiden. Zijn foto’s ontlenen hun
kracht aan de universaliteit van het beeld van
een schip op zee en de romantiek van het zee-
mansleven.

www.leodivendal.nl

IJSSELMEERDIJK

MOORDENAARSBRAAK

De dijk werd hier al voor 1400 aangelegd. Het
kostte veel inspanning en geld om te zorgen dat
deze voldoende sterk was om stormvloeden te weer-
staan. In oude geschriften is te lezen dat de graven
van Holland zich bemoeiden met het onderhoud,
want een doorbraak kon tot in de verre omgeving
rampzalige gevolgen hebben. Toch gebeurde het in
de loop van de eeuwen vele malen dat de dijk het
begaf. Op zulke plaatsen ontstond dikwijls een
diepe stroomgeul. Bij het herstel werd deze dan om
het gat van de doorbraak gelegd, zodat de dijk in
de loop van de tijd een kronkelig verloop kreeg.
Het meertje met riet ontstond als gevolg van een
doorbraak die tussen 1775 en 1849 plaatsvond en
Moordenaarsbraak genoemd werd. Het is nu een
bijzonder stukje natuur tussen de graslanden.

KUNSTENAAR LOCATIE
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SASKER
SCHEERDER
&
MARTINA
FLORIANS
Museum van de Muskusrat, 2009

De Etersheimer Braakpolder. Op dit laagste
punt van Noord-Holland, ruim zes meter onder
N.A.P., bevindt zich in een voormalig gemaal-
tje een museum dat geheel is gewijd aan de
muskusrat. Dit beestje, een zachtaardig knaag-
dier ter grootte van een volkorenbrood, vormt
een enorme bedreiging voor ons waterrijke pol-
derlandschap: het graaft holen in dijken en
plant zich razendsnel voort. Martina Florians
(Enschede 1974) en Sasker Scheerder (Heeze
1970) beheren de breed opgezette collectie van
het 'Museum van de Muskusrat' en reflecteren
aan de hand van historische vondsten en andere
artefacten op het ambivalente bestaan van de
Ondatra zibethicus.

www.museumvandemuskusrat.nl
www.scheerdersasker.nl
www.florians.nl

ETERSHEIMER BRAAKWEG

ETERSHEIM

Rond het jaar 800 ontstond het gehucht Etersheim
wat betekent ‘uiterste woonplaats’. Het Etersheim
van voor 1200 is tegenwoordig bijna verdwenen.
Het toen nog grote dorp, dat destijds aan de mon-
ding van de Ooster Ee lag, verdween grotendeels
door watersnoden.
De Etersheimer Braakmolen bemaalde de gelijk-
namige Etersheimer Braakpolder. De Etersheimer
Braak ontstond door een dijkdoorbraak en werd in
1632 bedijkt. In 1882 verbrandde de oude molen.
De nieuwe molen brandde weer in 1886 af. Ook
toen werd weer voor nieuwbouw gekozen. De bema-
ling van de polder door de molen werd in 1920 ver-
vangen door een elektrisch gemaal. Een bekende
Etersheimer was de plaatselijke onderwijzer Cor-
nelis Johannes Kieviet, schrijver van onder andere
Dik Trom. Spoedig wordt het oude schooltje geres-
taureerd en als Dik Trom Museum ingericht.

KUNSTENAAR LOCATIE
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18 juni 16.00 uur
Mirror Paviljoen
Waterlandse Zeedijk 1.
Monnickendam
www.mirror-paviljoen.nl
Officiële opening door Mr. E.F. Jong-
mans, Burgemeester van Waterland
met o.a. open air concert van geluids-
kunstenaars Remco de Jong, Edwin
van der Heide en Florentijn Bodden-
dijk. Met medewerking van leerlingen
van de Muziekschool Waterland.
Parkeergelegenheid aanwezig

t/m 5 juli
Grote Kerk Oosthuizen
Raadhuisstraat 61
www.grotekerk-oosthuizen.nl
De Tuin van Engel Installatie geïnspi-
reerd op het sprookje ‘De engel’ van
H. C. Andersen door beeldend kunste-
naar Marike Hoekstra.
Open do t/m zo 14.00-17.00 uur

tot 16 augustus
Museum de Speeltoren
Noordeinde 4 Monnickendam
www.despeeltoren.nl
www.wirtzphotography.eu
Het Waterland van Manfred Wirtz. De
in Monnickendam woonachtige foto-
graaf werkt en exposeert internatio-
naal, vooral in Oost-Europa.
Open di t/m zo 13.00 - 16.30 uur

19 en 20 juni
Beets
Zeevang
www.beets.nl
23e Muziekfestival Beets
Vrijdag: kindermiddag Jeroen's
Jeugdshow en feestavond met optre-
dens van Bob en de Blueband en
Dario and Friends. Zaterdagavond
o.a.Impact, Frans Duijts, Mick Harren,
Jeff en de Party Animals The Next Ge-
neration.
19 juni: aanvang 16.00 uur
20 juni: aanvang 20.00 uur

19 juni t/m 16 augustus
EXP.23
Nieuwehaven 23 EDAM
T 0299 372 166
Expositie Fotografie en werk op pa-
pier van: Wout Berger, Leo Divendal,
Margot de Jager, Gerard van Yperen
en Wijndel Jongens.
Open: vr en za 10.00 - 18.00 uur.

t/m 12 juli
Waterland Art Gallery
Roomeinde 13 Broek in Waterland
T 020 4038 734
www.waterlandartgallery.nl
Expositie Joost Tholens “Fotografiek”.
Open: elk weekend van 12.00-17.30 uur.

tot 1 september
Dorpshuis Het Hart van Katwoude
Hoogedijk 27 Katwoude
T 0299-742123
www.hethartvankatwoude.nl
Expositie van de Monnickendamse
landschapsfotograaf Hans Liesker fo-
to's uit omgeving Waterland
open wo t/m zo van 11.00 – 17.00 uur.
Ruim terras aanwezig.

20 juni
Manifestatie rond het eiland Pam-
pus. Gericht tegen de bouwplannen
in het Markermeer.
www.ijmeeropen.petities.nl
www.milieudefensie.nl
Vanaf de IJmeerdijk bewaakt ‘De
Kwade Zwaan’ het water van het IJ-
meer/Markermeer. Grootschalige
bouwplannen bedreigen het water
voor de kust van Almere.
Doe mee met een eigen boot.

20 juni 20.30 uur
Grote Kerk Oosthuizen
Raadhuisstraat 61
reserveren@kunstzee.nl of
T 0299 404099
Muziek en poëzie “Soms moet men toch
de tuin in gaan”. Een zorgvuldig samen-
gesteld programma rond ‘de tuin’. Be-
ginnend bij het ochtendgloren en
eindigend in de late nacht. Gedichten af-

gewisseld met muziek.
Reserveren aanbevolen toegang ! 12,50

t/m 28 juni
Museum De Noord.
Zamenhofstraat 28A
Amsterdam-Noord
T 06 30975 602 hjcras@hetnet.nl
Expositie Steye Raviez: foto's "Oud-
Noord 1978"Sigrid van Essel: schilde-
rijen en houtskooltekeningen:"Noord
in verandering".
Open: weekenden tussen 11.00 en 17.00
uur en door de week op verzoek voor
groepen.

21 juni 11.00 uur
Museum De Noord.
"Verrassingen uit Noord". Fietstocht
langs de Openbare Kunstwerken in
Noord.
Start: 11.00 uur. Bij deelname graag
vooraf aanmelden.

21 juni 16.00 uur
Museum De Noord.
Lezing over de Romeinse Havenforten
te Velzen (aan het Oer-IJ!), 16.00 uur.
Bij deelname graag vooraf aanmelden.

27 en 28 juni
www.kunstroutevolendam.nl
Kunstroute langs 17 adressen van pro-
fessionele en amateur kunstenaars.
Tijden open ateliers 11.00-17.00 uur.
Zo 28 juni. Kunstveiling om 17.00 uur
in de Afslag.

27 juni - 19 juli
Galerie De Opsteker Dorpskerk Dur-
gerdam
Durgerdammerdijk 76 Durgerdam
T 020 6386 904
Foto-expositie "Lumière 2009" met Lola
Alarco en Cornelia Nauta. Hedendaagse
en historische portretfotografie.
za en zo, 13.30 - 17.30 uur.

28 juni
Volendam.
Loskade aan de zuidzijde van de
visafslag in Volendam.
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Fanfare Wilhelmina Volendam. Populair
concert tijdens de Volendammerdag in
samenwerking met de tamboers uit
Volendam. Start: 13.00 -14.30 uur.

28 juni 11.00 uur
Museum De Noord.
Zamenhofstraat 28A
Amsterdam-Noord
T 06 30975 602 hjcras@hetnet.nl
"Verrassingen uit Noord". Fietstocht
langs de Openbare kunstwerken in
Noord. Start: 11.00 uur bij deelname
graag vooraf aanmelden.

2 tot en met 5 juli
Afrikaans kindertheater op geheime
locatie. Vertrek vanaf Grote kerk Edam.
RODE AARDE. Een Afrikaans avontuur in
de polder. De voorstelling is geschikt
voor iedereen vanaf 10 jaar en
ouder(s). Ook mogelijkheid om aan te
schuiven bij een Zuid-Afrikaanse BBQ
dagelijks voorstellingen om 13.30 en
17.00 uur.
Voor meer informatie over de voorstel-
ling en reserveringen www.speelthea-
ter.nl of belt u met T 0299 3752 295

5 juli en 2 aug
Fort bij Edam
Oorgat 10 Edam
www.fortbijedam.nl
Rondleiding met een gids.
open van 12:00 uur tot 16:30 uur.
Kosten per persoon ! 2,50.

5 juli tot en met 21 juli
Kerk Zuiderwoude
www.kerkzuiderwoude.nl
Op Pad met Bach: 21 dagen is de kerk
geopend voor concerten door Wim
Dijkstra uit het Wohltemperierter Kla-
vier van Joh. Seb. Bach.
Weespertrekvaartkoor met Vincent de
Lange. Expositie van de kunstenaars:
Miriam Fleuren en Henk Pietersma.
Dagelijks om 13.00 uur lunchconcert.
5 juli aanvang: 11.30 uur

9 juli tot en met 16 juli
Westfriese Omringdijk, 126 kilometer

podium voor het theaterfestival de
Karavaan. www.karavaan.nl
Achttien dagen lang reist de Kara-
vaan over de mooiste plekken op en
aan de dijk met voorstellingen, loca-
tietheater en straattheater.
Voor aanvang van de voorstellingen
zie de website.

12 juli - 9 aug
Grote Kerk Oosthuizen
Raadhuisstraat 61 OOSTHUIZEN
www.grotekerk-oosthuizen.nl
Expositie fotografie Ernest Selleger
en Gerrit Meyer.
Do t/m zo: 14.00-17.00 uur

12 juli en 9 aug
Fort bij Edam
Oorgat 10 Edam
www.fortbijedam.nl
Kinderdag/natuurdag spelletjes,
speurtocht, stormbaan, verkleedkist
en knutselen.
Open van 12:00-16:30 uur. Kosten per
persoon ! 2,50.

18 juli - 6 september
Waterland art gallery
Roomeinde 13 Broek in Waterland
T 020 4038 734
www.waterlandartgallery.nl
Expositie Olaf Klijn “Waterlandschap-
pen” in Broek in Waterland.
Open: elk weekend van 12.00-17.30 uur.

25 juli
Grote Kerk Oosthuizen
Raadhuisstraat 61 OOSTHUIZEN
www.grotekerk-oosthuizen.nl
Orgeltocht olv Willem Poot “Een Muzi-
kale verrassingstocht.”
Er worden drie welluidende orgels be-
speeld door deskundige en enthousi-
aste organisten.
Aanvang: 10.30 uur.

25 juli - 23 augustus
Galerie De Opsteker Dorpskerk,
Durgerdammerdijk 76 Durgerdam
T 020 6386 904
Expositie "Viva España" met schilder

Blanca Silva uit Galicië en schilder/
beeldhouwer Monica Sarmiento uit
Alicante.
Za en zo: 13.30 - 17.30 uur.

1 en 2 augustus
Grote Kerk Oosthuizen
Raadhuisstraat 61 OOSTHUIZEN
www.grotekerk-oosthuizen.nl
Zomerroute in de Zeevang liefhebbers
van historie, kunst, tuinen en meer
kunnen een mooie route door het
veenweidelandschap van de Zeevang
volgen. Route ca 15 km.

5 augustus
Grote Kerk Oosthuizen
Raadhuisstraat 61 OOSTHUIZEN
www.grotekerk-oosthuizen.nl
De orgelkring Waterland organiseert
een concert van Reitze Smits.
Aanvang: 20.00 uur

12 aug 12.00 uur
Bezoekerscentrum De Breek
Etersheimer braakweg 5 Oosthuizen
T 0299 403 316
www.debreek.com www.vbij.nl
13 aug 12.00 uur
Mirror Paviljoen
Waterlandse Zeedijk 1. Monnickendam
T 0299 653 612
www.mirror-paviljoen.nl
'kijken, beleven en verbeelden'
VBIJ/NHL willen de beleving van land-
schap, cultuur en de historie van de
Waterlandse zeedijk een nieuwe im-
puls geven. Door het inventariseren
van beelden, verhalen en cultuurhis-
torische plekken, worden de waarden
van de historische dijk benoemd.
O.l.v. van een van de kunstenaars van
Een Dijk van een Kust wordt een pick-
nick en workshop georganiseerd door
Verantwoord Beheer IJsselmeer en
Landschap Noord-Holland.
Inschrijven: www.vbij.nl
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De kunstroute is goed bereikbaar per fiets, scooter,
boot of te voet. Langs de route zijn op diverse
plaatsen horecagelegenheden met tal van informa-
tie te vinden.
De brochure, met daarin uitleg over de kunstwer-
ken, de cultuur en natuurhistorische informatie van
de locaties en de route is voor 2,- verkrijgbaar bij
de diverse horecagelegenheden en bij de aangeslo-
ten fietsverhuur, scooterverhuur en bootverhuur

Fietsroutes. Er zijn 2 fietsroutes uitgezet van 1,5
uur en 3 uur. Beide routes beginnen bij Ton Twee-
wielers op de Schepenmakersdijk 6 te Edam waar
ook fietsen te huur zijn.
De routes lopen langs de kunstwerken en op de te-
rugroute door het prachtige achterland van Water-
land, Edam, Volendam en Zeevang. Fietsen èn
scooteren? Als u vooraf even informeert bij Ton
Tweewielers of scooterexperience is een combinatie
mogelijk.
Vergeet niet een legitimatie mee te nemen.
Reserveren en info via : www.tontweewielers.nl,
T 0299 371 922 / 06 5341 787

Scooterroutes. Geniet van Een Dijk van een Kust,
terwijl de wind langs je oren suist. Met de Scooter
Experience rijdt u op een snorscooter (zonder
helm) met routekaart, langs de mooiste plekjes van
het Waterland. In Landsmeer, De Gouwe 15 (op nog
geen 15 minuten afstand van Amsterdam) kunt u bij
Scooter Experience een scooter huren en vervol-
gens via 2 routes (van 40 km of 75 km) de kunst-
werken en Waterland bezichtigen. Als u én wilt
fietsen én een stukje met de scooter kan dat ook,
mits u dit vooraf laat weten aan Ton Tweewielers of
Scooter Experience.
Scooterexperience is vanuit Amsterdam te bereiken:
Vanaf het Centraal Station per bus nr. 93 of 73 rich-
ting Landsmeer (bushalte Goudplevier),
na 200 meter vind u De Gouwe 15. Met de auto
volgt u de ring A10 Amsterdam afslag S117 richting
Landsmeer.
Info: www.scooterexperience.nl of
T 020 4820 008 / 06 28774 766

Busroutes. In maar 25 minuten is Volendam-Edam
vanuit Amsterdam C.S met bus 110 of 118 te berei-
ken. Stap uit bij busstation Edam. Vanaf daar is het
2 minuten lopen naar Ton Tweewielers .
Andere busroutes : Amsterdam-Watergang: bus
100-107 richting Broek in Waterland/Katwoude
Marken – Amsterdam buslijn 111
OV reisinformatie T 0900 9292 of www.arriva.nl

Bootverhuur of aanlegplaats. Verschillende locaties
in de route zijn ook goed per boot bereikbaar.
Na de kunstroute de boot aanleggen of een boot
huren en toeren langs Zuiderzeehavens, een dag-
trip naar
Marken en Volendam? Of op de forse schuimkoppen
van de Waddenzee een eilanden-ontdekkingsreis
maken?
Info: Jan en Trees Zetzema , Erik Mesman Jachthaven
Waterland in Monnickendam www.waterlandyacht.nl
of T 0299 652 000

Marken Express. Vanuit Marken en Volendam vaart
dagelijks de Marken Express.
Afvaarten vanuit Volendam: vanaf 10:30 tot 17:30
uur iedere 30/45 minuten.
Afvaarten vanuit Marken: vanaf 11:00 tot 18:00 uur
iedere 30/45 minuten.
Deze tocht duurt 30 minuten.
Info: www.marken-express.nl of
T 0299 363 331 / 06 23325 182

Te voet. Op zoek naar een mooie wandeling in
Noord-Holland?
Op www.wandeleninnoordholland.nl staan meer dan
honderd fraaie wandeltochten in tekst en beeld. Er
is een handig overzicht met de routes gemaakt. Met
de mogelijkheid om van elke route een pdf-bestand
te downloaden. Verder is de route is goed bereik-
baar vanuit Amsterdam.
Neem vanaf Amsterdam Centraal Station het Buik-
sloterwegveer en stap uit op de eerste halte (elke 6
minuten vanaf de Ruyterkade achter CS) bij Café de
Pont. Vanaf daar is het ongeveer 5 km naar het
begin van de route in Durgerdam.
Vanaf Durgerdam zijn talloze wandelroutes te
maken naar bijvoorbeeld Uitdam (± 10 km) en Zui-
derwoude (± 15 km). Zie ook arrangementen en de
routekaart in deze brochure.

Er op uit in Waterland. Fietsen, wandelen of varen
in Waterland? Kijk op:
www.landschapwaterland.nl/routes
Hier kunt u gratis routekaarten downloaden.
Landschap Waterland is een samenwerkingsver-
band van de Waterlandse gemeenten (ISW), Zaan-
stad, Oostzaan, Graft-De Rijp, Amsterdam-Noord en
de provincie Noord-Holland.
Het schap zet zich in voor het verbeteren van de
mogelijkheden voor openluchtrecreatie en het be-
houd van natuur en landschap. T 075 6842 536.

ROUTES & BEREIKBAARHEID

-Windstilte | editie 2009-

20



OPDRACHTGEVER
ISW (Intergemeentelijk Samenwer-
kingsverband Waterland)
Gemeente Waterland,
Edam-Volendam, Zeevang
Stichting Een Dijk van een Kust

BESTUUR
Fred Habold
Monique de Vries
Frans Fontaine
Ruud Verboom
Hans Knusel

BEGELEIDINGSGROEP
Willem Opmeer
Willem Messchaert
Tom Tossijn
Adriana Stam
Henri Willig
Judith Vossen
Floor van Spaendonck
Floor van Dusseldorp
Aart Snieders

PROJECTTEAM
Henke Baars, Marjolijn Hessing,
Paula van Zijl

ADVISEURS BEELDENDE KUNST
Xander Karskens
Nathalie Bruys

CURATOREN, TEKSTEN EN
BEGELEIDING KUNSTENAARS
Marjolijn Hessing, Henke Baars

FUNDING
Paula van Zijl

MARKETING/COMMUNICATIE
Martine Spanjers
Paul Vonk
Annette de Bock

TECHNIEK
Paul van Blom
Julius Caland
John Hagel
Eric Beemster

ONTWERP BORDEN
Suzanne Jorritsma/Marcel Schmal-
gemeijer

GRAFISCH ONTWERP
-Brochure, kaart en website-
Bas Mantel (REV. Laboratories)

FOTOGRAFIE
Gert Jan van Rooy

DRUKKER
‘t Venhuis
OPLAGE
5000

OPENING
Midi Instruments
Remco de Jong
Edwin van der Heide
Florentijn Boddendijk

MET DANK AAN
Een Dijk van een Kust is mede
mogelijk gemaakt door actieve
medewerking van:

Ton Verheijden
Anita Ruijter
André Bisschoff
Yvonne Bijl
Greet Hunter
Willem Opmeer
Hans Mantje
Ed Jongmans
Jetty Voermans
Flos Fleischer
Frans Hijmans
Jaap van Groenigen
Jantien Snieders
Emmy van der Pol
Jolande Coelho
Fotovaklaboratorium De Verbeelding
BV te Purmerend
Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid
Betonmortelcentrale Flevoland BV
Dekker & Zn BV ILpendam
Boer Bos
Kees Huiberts
Roel Achterberg

Alle medewerkende kunstenaars
Alle medewerkende culturele ver-
enigingen en bedrijven
Staatsbosbeheer
ZKA consultants&planners
Ellen de Bruijne
De heer & mevrouw J Houtman
Lucas van Beeck
Roel Rozenga
Zeilschool Waterland
Feiko Kuiper
Muziekschool Waterland
De heer S.K. Slegt
Mevrouw N. Wierts
De heer J. Bouwes
Mevrouw de Wit
De heer J. Tol
Denis Oudendijk
Linnemore Nefdt
Barbara Hahn
Geert Verbeke
Rudy Luijters
Anna & Jochem Frederiks
Harco Rutgers
Bert Kramer
Piet Knook
Coöperatie Windenergie Waterland UA

Een Dijk van een Kust is mede mo-
gelijk gemaakt door subsidiegevers
en sponsoren: Provincie Noord
Holland, Gemeenten Waterland,
Edam-Volendam, Zeevang, ISW,
Cultuurfonds Bank Nederlandse
Gemeenten, IntermarisHoeksteen,
Algemene Woningbouwvereniging
Monnickendam, Nederlandse
Waterschapsbank NV, Pr. Bernhard
Cultuurfonds, Hoogheemraadschap
Noord-Holland

2009

Stichting Een Dijk van een Kust
Postbus 188 1440 AD
PURMEREND

COLOFON

-Windstilte | editie 2009-

21

Dijk patroon

Cartografisch geluidsbeeld

Grafisch ontwerp



Voor Een Dijk van een Kust is in samenwerking met
bedrijven uit Waterland en omgeving een aantal ar-
rangementen gecreëerd. Daarmee zijn deze bedrij-
ven samen met bestuur en begeleidingscommissie
de eerste echte aandeelhouders van Een Dijk van
een Kust. Zij zorgen ervoor dat tijdens deze eerste
editie de bezoekers op een speciale manier kunnen
genieten van beeldende kunst.
De komende jaren groeit het aantal aandeelhou-
ders, want Waterland is rijk aan tal van nieuwe ini-
tiatieven, activiteiten en heeft vooral een heel
betrokken en van oudsher actief bedrijfsleven.
Het is aan te bevelen om voor informatie over het
gebied ook te kijken op de VVV sites van Waterland
en omgeving.
De adressen en etablissementen voor onderstaande
arrangementen staan op de routekaart in deze
brochure.

A. Start van de route in Durgerdam bij Café Restau-
rant De Oude Taveerne.
Het hotel-restaurant is rond 1760 als woonhuis ge-
bouwd door een reder van de toenmalige Handels-
vloot in Durgerdam. De Rederijkerskamer hield er
zijn bijeenkomsten. In 1905 telde de vissersvloot
van Durgerdam 135 vaartuigen en 256 vissers. De
schepen van deze vloot voeren met de lettercombi-
natie RD in het zeil en op de steven. Deze letters
stonden voor Ransdorp, het toenmalige hoofddorp
van de gemeente Ransdorp. De Taveerne is een
pleisterplaats voor rustzoekers, natuurliefhebbers,
wandelaars, dagjesmensen, watersporters en .....
smulpapen.
Durgerdammerdijk 73 Amsterdam.
Info: www.deoudetaveerne.nl, T 020 4904 259

B. Fluistervaren en theedrinken met heerlijke taarten
of een picknickmand.
Bij WaterlandRecreatie en Theetuin ’t Einde kunt u
4 uur lang een fluisterboot huren om een rondje
Monnickendam te varen. Daarna kunt u bij Theetuin
‘t Einde in Zuiderwoude een mini high tea te nutti-
gen (min.4 personen, 30,- p.p). Ook kunt u tijdens
het varen een picknick meenemen.
Tijdig aanmelden via www.waterlandrecreatie.nl of
www.ttuin.nl, T 020 4033 209/4031 111

C. Het EenDijkvaneenKust bed&breakfast arrange-
ment in Hoeve Chapeau bij Henri en Riet Willig in
Katwoude.
Slechts 1 km van Monnickendam, aan de dijk die de
Gouwzee begrenst ligt Hoeve Chapeau die beschikt
over meerdere kamers. Er is een mooie tuinkamer
waar de gasten kunnen verblijven en thee of koffie

kunnen zetten. Het heerlijke terras en de tuin zijn ook
voor gasten beschikbaar. 's Morgens wordt er een
prima ontbijtbuffet geserveerd.
Dit arrangement wordt u aangeboden voor de prijs
van 109,- voor 2 personen p.n., inclusief een heer-
lijke fles rode of witte wijn.
Info: www.hoevechapeau.nl, T 0299 397 058

D. Arrangement De stilte van het water & land.
Het platteland op, genieten van de rust, de ruimte,
de stilte en de kunstwerken net ten noorden van
Amsterdam.
Overnachten op de boerderij en fluistervaren door
het natuurrijke watergebied, leerzaam en leuk voor
iedereen. Stichting Hotel de Boerenkamer is een
samenwerkingsverband tussen boerderijen die over
een luxe logeergelegenheid beschikken.
Inbegrepen in arrangement (min 2.pers): 2 over-
nachtingen incl. 2x ontbijt, brochure Een Dijk van
een Kust, huur fluisterbootje voor 3 uur (excl. borg,
ontvangst voucher bij aankomst), gids Varen en Er-
varen.
Prijs: 99,- per persoon. Arrangement geldig van 1
april tot 31 oktober 2009.
Boekingen en meer informatie: rechtstreeks bij één
van onderstaande hotels boeken via
www.hotel-boerenkamer.nl, Hotel De Schaapskooi,
Hoeve Meerzicht, Overleekerhoeve, Hoeve Nooitge-
dacht.
Reservering en informatie fluisterbootjes: U dient
zelf uw fluisterbootje te reserveren via één van on-
derstaande verhuurbedrijven: Kano en electroboot-
verhuur Waterland,
T 020 4033 209 www.fluisterbootvaren.nl
Theetuin en fluisterbootverhuur Overleek,
T 0299 652 735 www.theetuinoverleek.nl
John Kano-Roeibootverhuur, T 020 4904 612
www.john-botenverhuur.nl

E. Een Dijk van een Kust menu.
Café restaurant de Visscher in Marken serveert een
speciaal menu voor 19,90. Een soep naar keuze
vooraf, gebakken mosselen met frites en salade en
dame blanche toe. Wel even vooraf melden bij de
bar met deze brochure.
Info: www.cafedevisscher.nl,T 0299 601 304

F. Bezoekerscentrum de Breek (uitbaters Jochem en
Anne Frederiks) en de Etersheimermolen.
Rustig en landelijk gelegen aan het IJsselmeer. De
poldermolen is geheel in oude staat gerestaureerd
en is gelegen op het laagste punt van Noord-Hol-
land, het één na laagste punt van Nederland. Ope-
ningstijden: za en zo 10-18 uur voor koffie, thee, sap
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en appelgebak.
Info : De Breek Etersheimer, Braakweg 5, Oosthuizen
T 0299 403 316, info@debreek.com en
www.debreek.com

G. Heerlijk Dineren met een speciaal EenDijkvan-
eenKust menu.
Suitehotel | Restaurant Posthoorn Noordeinde 43 te
Monnickendam serveert EenDijkvaneenKust Diner
bestaande uit: huisaperitief, 4 gangen verrassings-
menu, 3 gangen wijnarrangement voor 72,50 per
persoon (reserveren aanbevolen).
Info: T 0299 654 598, F +31(0)299 654 690,
info@posthoorn.eu

H. Ontdekkingstocht van kunst, cultuur en natuur in
Waterland met kunsthistorische gids per touringcar
(ook voor groepen).
Op zondagmiddag 21 juni en zondagmiddag 19 juli is
er een speciale rit per touringcar van Durgerdam
tot Etersheim onder leiding van een deskundige
gids van ARTTRA. Bij alle locaties stappen we uit
om de kunstwerken van Een Dijk van een Kust te
bekijken. De gids geeft uitleg over het thema: intro-
ductie op het gebruik van geluid & natuur in de he-
dendaagse beeldende kunst, de kunstwerken,
geschiedenis, cultuur, dorpen en het landschap van
Waterland.
Tussendoor een stop op een landelijke locatie waar
deelnemers zelf een drankje kunnen bestellen. Inbe-
grepen zijn: gids, vervoer per touringcar en organi-
satie.
13.00 uur vertrek café De Pont /18.00 uur einde
café De Pont. De kosten 32,- p.p. bij 36 deelnemers.
Opstaplocatie café De Pont, achter Amsterdam
Centraal Station. Neem vanaf het station het Buik-
sloterwegveer, eerste halte (Elke 6 minuten vanaf
de Ruyterkade achter CS).
Dit arrangement kan ook op maat voor groepen ge-
organiseerd worden. www.arttra.nl
Opgeven: Deelnemers kunnen zich opgeven per
email naar info@arttra.nl of T 020 6259 303, met
opgave van de gekozen datum en het aantal perso-
nen. Voor 21 juni uiterlijk voor 11 juni – voor 19 juli
uiterlijk voor 9 juli.
Aanmelding definitief na betaling op rekening 441
356 524 o.v.v. dijk en datum.
Bij onvoldoende deelname wordt betaling geretour-
neerd.

I. Stiltewandelingen met Sarah van Sonsbeek Wan-
delingen en online Stiltekaart.
Op de kop van Hemmeland ligt een ‘hondenlosloop-
gebied’. Sarah van Sonsbeeck (Utrecht 1976) heeft

zich voor Een Dijk van een Kust geconcentreerd op
dit specifieke recreatieterrein. Door middel van
wandelingen en GPS maakt zij een nieuwe kaart van
dit gebied. Centraal staat de betekenis van de stilte
voor bezoekers. Al lopend praat de kunstenaar met
haar gasten over de stilte. Beeld en tekst van de
wandelingen zet zij online. Zo ontstaat een digitale
Stiltekaart.
DATA: donderdag 18 juni vanaf 18.00 uur, zaterdag
20 juni 8.00 uur, 14.00 uur, 22.30 uur. Zaterdag 4
juli 8.00 uur 14.00 uur 22.30 uur. Vertrekpunt: Mir-
ror paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1, Monnickendam.
Ook bijdragen aan deze Stiltekaart? Meld je dan aan
voor een wandeling via
stiltewandeling@eendijkvaneenkust.nl of stuur je
eigen wandeling naar dit emailadres.
Wandelkaarten zijn te verkrijgen in het Mirror Pavil-
joen te Hemmeland.
http://audioculture.org/sarahvansonsbeeck

J. Boottocht langs Een Dijk van een Kust.
Gedurende de manifestatie Een Dijk van een Kust is
het mogelijk om een aantal locaties zeilend met de
botter VN4 vanaf het water te bekijken. De VN4 is
een gerestaureerde botter die vanaf 1899 op het
IJsselmeer op paling heeft gevist. Boeken kan voor
een dagtocht (10.00 - 17.00 uur) en voor een halve
dagtocht (10.00 - 14.00 uur, 14.00 - 18.00 uur, 18.00
- 22.00 uur). De dagtochten worden gevaren vanuit
Edam (t/o locatie EXP.23 op Nieuwehaven 23). De
halve dagtochten vertrekken vanuit Volendam (t/o
de Visafslag) of vanuit Monnickendam (bij de Lange
Brug bij café het Marker Veerhuis). Kosten voor een
dagtocht: 540,- (45,- p.p.), voor een halve dagtocht
360,- (30,-p.p.). Prijzen zijn incl. koffie/thee excl.
lunch (kan verzorgd worden maar zelf meenemen is
ook mogelijk).
Aanmelden als groep met max.12 personen of indi-
vidueel op www.bottervn4.nl of T 0299 372 166

K. Slapen in de buurt van Waterland en Amsterdam.
Hotel Café Restaurant De Wegwijzer in Watergang
biedt een uitstekende gelegenheid voor overnach-
tingen na een route langs de kunstwerken of avond
uitgaan in Waterland en omgeving.
De Wegwijzer beschikt over een uitstekende open-
baar vervoer verbinding vanuit Purmerend en Am-
sterdam. Op vrijdag en zaterdag ook de gehele
nacht met de nachtbus! Hotel Café Restaurant De
Wegwijzer, Kanaaldijk 27, 1454AA, Watergang.
Info: www.crdewegwijzer.nl, T 020 4361 416/06
5142 4498
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Route Jantien

Kunstenaar

Parkeergelegenheid

Ton Tweewielers

fietsverhuur -Edam-

Scooter Experience

scooterverhuur -Landsmeer-

Waterlandyacht bootverhuur

-Jachthaven Monnickendam-

Marken Express

overtocht Volendam/Marken

De Oude Taveerne

Hotel/Restaurant -Durgerdam-

Theetuin ’t Einde

picknickmand/high tea

-Zuiderwoude-

Waterlandrecreatie

fluisterboot- en kanoverhuur

-Broek in Waterland-

Henri en Riet Willig

Bed & breakfast

-Katwoude-

Theetuin en fluisterbootverhuur

-Overleek-

John

kano- en roeibootverhuur

-Holysloot-

Cafe/restaurant ‘de Visscher’

-Marken-

Bezoekerscentrum ‘De Breek’

Poldermolen en vers appelgebak

-Etersheim-

Restaurant de Posthoorn

-Monnickendam-

Stichting Botterverhuur

-Edam-

Hotel/café/restaurant ‘De Wegwijzer’

kanoverhuur -Watergang-

Sarah van Sonsbeeck

Stiltetocht kunstwerken
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1. LEO DIVENDAL
Zee van Marmara

2. RAPHAËL AUGUST OPSTAELE
Reizend Wereldwindorgel

3. ANDRÉ THIJSSEN
Tokyo & Monnickendam

4. SUSAN PHILIPSZ
Did I Dream You Dreamed about Me

5. NATHALIE BRUYS
BRAND NEW WORLD

6. SARAH VAN SONSBEECK
Wandelingen & online Stiltekaart

7. MONIEK TOEBOSCH
Engelen/Angels

8. HANNES WALLRAFEN & ROGERIA BURGERS
Ode aan de telefooncel I

9. HANNES WALLRAFEN & ROGERIA BURGERS
Ode aan de telefooncel II

10. LEO DIVENDAL
Noordzee

11. SASKER SCHEERDER & MARTINA FLORIANS
Museum van de Muskusrat

ROUTEKAART KUNSTENAARS
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totale afstand in km: Durgerdam- Etersheim: 34 km.
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