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in de jaaruitgave van 1989 hebben wij een artikel gepubliceerd over het Achterom en het 
milieu in 1909. De onderstaande brief is een antwoord op het plan van de gemeenteraad 
in 1911 om het Achterom te dempen.

Aan den Raad der 
Gemeente Medemblik.

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, allen wonende te 
Medemblik:

Dat wij gelezen hebben het verslag in de Medemblikker Courant van de Raadszitting op 
Maandag 28 Augustus jongstleden. Dat hun uit dat verslag is gebleken, dat op de be- 
grooting voor 1912 een post is geplaatst van Elf duizend gulden, tot demping van het 
Achterom;

Dat zij eigenaars en verdere belanghebbenden zijn van perceelen gelegen aan of nabij dit 
Achterom;

Dat zij, als handelaren deze perceelen hebben gebouwd of doen bouwen of inrichten tot 
pakhuizen geschikt voor hun bedrijf;

Dat zij door demping van het Achterom geschaad worden in hun bedrijf doordat de 
artikelen waarin zij handeldrijven grootendeels per scheepsgelegenheid worden aange
voerd, in hun pakhuizen worden opgeslagen en daaruit worden verkocht en vervoerd naar 
de omliggende dorpen. Dat dit vervoer geschiedt met schuiten, die door het Achterom 
genoemde pakhuizen kunnen bereiken en aldaar kunnen worden afgeladen;

Dat door de gunstige ligging der pakhuizen aan het Achterom, de vervoerkosten der 
artikelen tot een minimum worden beperkt;

Dat bij demping van het Achterom deze vervoerkosten beduidend zullen steigen en de 
concurrentie daardoor ten zeerste zal worden bemoeielijkt;

Dat de verkoopwaarde van deze perceelen zal verminderen;

Dat zij meenen dat het havenbedrijf verstoord zal worden, omdat zeeschepen die 
goederen aanbrengen voor de transito handel voor het meerendeel losplaats moeten 
kiezen aan de kade van de Westerhaven;

Dat bij demping van het Achterom de eenig geschikte losplaats zal zijn aan de kade voor 
de Hoedemakerssteeg;

Dat bij aankomst van meerdere schepen voor die losplaats de lossing zeer zal worden 
vertraagd en bemoeielijkt;

Dat zij op grond van bovengenoemde bezwaren Uw College met alle bescheidenheid 
dringend verzoeken, zoo mogelijk aan hunne bezwaren tegemoet te komen en geven 
Uwedelachtbare bij de verzekering hunner hoogachting te kennen, zij gaarne bereid zijn 
persoonlijk deze bezwaren te willen toelichten.

Medemblik, 5 September 1911.

Ondanks bovengenoemd bezwaarschrift is men in 1912 overgegaan tot demping van het 
Achterom tot en met de Saliebarak.

Ton Gieling
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