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Bijgevoegd: Parkenspecial
Bij deze wijkkrant vindt u ook een Parkenspecial. Het 
betreft informatie over bomenbeheer en de plannen voor 
het park van de betreffende wijk.

Louise Lowies.

Het huis met een anker in de tuin
Tijdens een van mijn wandelingen liep ik langs het 
huis met een groot anker in de tuin, en wel op de 
burgemeester D. Kooimanweg.

Op 23 juli was dit ook weer eens het geval. Deze keer stond 
een mevrouw de heg te snoeien, nog lekker ouderwets, met 
een gewone heggenschaar. Dit was omdat haar man het 
elektrasnoer nodig had om het gras te kunnen maaien, zo 
vertelde ze. Ik vroeg aan deze dame of zij de bewoonster was 
van het huis met het anker in de tuin. Ze vertelde me dat zij en 
haar man de ouders zijn van de huidige bewoners, maar dat 
het anker al van drie bewoners eerder was. Dat was trouwens 
de eerste bewoner.

Haar man kwam er ook gezellig bij staan en kon me nog wat 
meer informatie verschaffen, namelijk dat de bewoner die 
het anker heeft geplaatst, heeft gewerkt bij de Nederlands 
Droogdok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) in 
Amsterdam-Noord. Van daaruit heeft die het anker kunnen 
bemachtigen en in de tuin geplaatst.

De huidige bewoners waren van plan het anker weg te halen 
in verband met het vele onkruid er omheen, maar dit gevaarte 
zit zó goed in de grond verankerd, dat dit een onmogelijke 
klus is.

Ik had dus op een heel mooi verhaal gerekend van de 
bewoner die het anker had geplaatst, maar kwam met een 
heel ander verhaal thuis.

Ik heb die mensen bedankt voor het gesprek en ben verder 
mijn weg gaan vervolgen, naar hopelijk nog meer mooie 
verhalen.

Louise Lowies. l

Fijne hobby: schilderen op hout
Een van mijn 
kennissen 
heeft tijdens de 
coronaperiode 
een nieuwe hobby 
gevonden. Ze 
zet namelijk een 
tekening met behulp 
van carbonpapier 
eerst over op hout, om die daarna met een speciale 
brander in te branden. Hierdoor ontstaan allemaal in te 
vullen vakken, die ze met acrylverf  inkleurt.

Het eindresultaat is verbluffend. Ik heb ondertussen begrepen 
dat haar woonkamer al helemaal vol staat, maar dat ze dit zo’n 
leuke hobby vindt, dat ze nog lang niet klaar is.
Momenteel is ze bezig met Lenny de leeuw. Het is echt leuk 
om te zien hoe de leeuw op het hout te voorschrijn wordt 
getoverd. Als het inkleuren klaar is, wordt het paneel in de lak 
gezet en krijgt het een mooie lijst.

Olly
Ze heeft al de volgende schilderijen gemaakt: Olly de olifant 
en Loulou de luiaard, maar haar voorkeur gaat uit naar 
Lara de Leeuw. Ze vertelde me onlangs dat ze al zo veel 
schilderijen heeft gemaakt dat een aantal daarvan een mooi 
plekje heeft gekregen in het atelier waar ze een aantal keren 
in de week te vinden is.

Louise Lowies.  l
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Geen hoogbouw op plek van 
apotheek de Meeuw

Het lijkt er op dat op de plek waar 
nu nog apotheek de Meeuw staat, 
een complex wordt gebouwd met elf 
appartementen, het Gavia-complex. 
Een groot deel van de omwonenden 
is echter tegen hoogbouw.

De bewoners van de Meeuwstraat en
Sternstraat vragen aandacht bij SOB met betrekking tot de
ontwikkeling van Meeuwstraat 2. De bewoners zijn met een
absolute meerderheid tegen de bestemmingsplanwijziging
op die locatie. Hiervoor is al enige tijd geleden een
handtekeningenactie gestart en hieruit zou blijken dat
ongeveer 99 procent van de omliggende buurtbewoners
het niet eens is met dit nieuwe bestemmingsplan. De
handtekeningenactie heet ‘Ontwikkeling Meeuwstraat 2’.

Groenvoorziening
De bewoners van de Meeuw- en Sternstraat zijn dus 
tegen iedere wijziging van het huidige bestemmingsplan, 
in welke vorm dan ook. Bij renovatie, verbouwing of 
nieuwbouw mag het pand niet groter of hoger worden dan 
de huidige afmeting. Ook moet volgens de bewoners de 
groenvoorziening behouden worden en blijven zoals het is.

Agenda
Voordat de bestemmingsprocedurewijziging op de agenda van 
de SOB staat, en dit zal waarschijnlijk in maart 2022 het geval 
zijn, zouden deze buurtbewoners het op prijs stellen als u zich 
als partij in deze zaak uitspreekt voor de SOB-vergadering.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan zijn deze van harte 
welkom. U kunt hiervoor terecht bij Ronald Sarfaty, telefoon 
06 - 53127391 en e-mail ronald@sarfaty.eu.

Louise Lowies.  l

Restaurant Cleopatra 
is verbouwd

Op het Wormerplein zit op 
de uiterst linkse hoek, naast 
de wasserette, restaurant 
Cleopatra. 

Hier was ik een tijdje geleden, 
omdat ik trek had in shoarma, 
samen met een vriendin. Ik was er 

al een aantal keren langsgelopen, omdat ik er voorbij moet 
om naar de supermarkt te gaan. Ik zag dat het restaurant er 
aan de binnenkant volledig anders uit was komen te zien.
Die middag dat we binnen waren gelopen, vertelde de 
Israëlische eigenaar dat hij de verbouwing in zijn eentje had 
gedaan. Het restaurant was ook al een tijdje dicht geweest, 
waarbij ik me afvroeg of er iets anders in zou komen te 

zitten. De eigenaar vertelde dat hij tweeënhalve maand over 
de verbouwing heeft gedaan. Ik kan u vertellen, het ziet er 
echt uit als een restaurant, en niet meer als een verbouwd 
koffiehuis. Althans, zo zag ik dat in het verleden.
Misschien is het ook voor u de moeite waard om eens binnen 
te lopen te kijken en een praatje houden met de eigenaar, die 
trots is op zijn resultaat.

Louise Lowies.  l

Bijna altijd wel een 
warenmarkt in de stad
Weet u dat er van dinsdag tot en met zaterdag altijd wel 
ergens in Purmerend een warenmarkt wordt gehouden?

Misschien vindt u het wel eens leuk om ook in een van onze 
andere wijken naar een warenmarkt te gaan. Dan komt u 
andere mensen tegen en misschien vindt u daar wel een leuk 
tentje om uw lunch met uw kennis te gaan doen, of gewoon 
een gezellig kopje koffie.

Eetgelegenheden
Zo is er op dinsdag de warenmarkt in het centrum, met genoeg 
eetgelegenheden, zoals natuurlijk op de Koemarkt, maar dat 
zult u allemaal wel weten. Op woensdag is er een warenmarkt 
op het Meerland, met als eetgelegenheden lunchroom Meerland 
en de Smikkeltuin. Op donderdag kunt u in Weidevenne van 
een lunch genieten bij de Kwalitaria. Op vrijdag kunt u naar 
het Gildeplein, waar u voor een kop koffie lekker bij de Kroeg 
terecht kunt. Op zaterdag ten slotte is er de markt op het 
Wormerplein. Hier kunt u lekker lunchen bij restaurant Troya 
of naar café de Kluif. Het is er gezellig en kent een vriendelijke 
bediening, die nog aandacht heeft voor de klant.

Louise Lowies.  l

Rivierenlaan
alle rivieren waar geen
straat naar vernoemd is

zijn in deze laan verenigd
de Spaarne, Spui, Schie en Vliet

monden in jou uit

voor de Dommel en de Dieze
de Aa of de Ee en vele

andere riviertjes was geen plek

jouw straat moest lang zijn
want door al die riviertjes
samen stroomt veel water

gelukkig niet in de straat zelf
met zijn zestigerjarenflats

en huizen met tuintjes achter
aan de rand van de wijk

Thea de Hilster
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‘Het is een fijn park met 
een paar prachtige 

monumentale bomen’

COLOFON

Dit is een uitgave van de gemeente 
Purmerend.

Aan de inhoud kunt u geen rechten 
ontlenen.

Foto’s: 
PdV Fotogafi e, Moments by Kelly

Vormgeving: 
Vink Grafi sche Vormgeving

Parkenspec ia l  |  Overwhere

Parken in de toekomst
Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een 
verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Voor het Kooimanpark, 
Park De Noord en Leeghwaterpark worden als eerste toekomstbeelden 
opgesteld. Daarna volgen de andere parken. Zo werken we er de komende 
jaren naar toe dat de parken echt weer de parels van de stad worden. 
Prachtige groene gebieden waar het fi jn verblijven is.

Het Kooimanpark wordt goed bezocht, en 
dat zal in de toekomst nog verder toenemen. 

Wijkmanager Conny Groot: “Het is een fi jn 
park met een paar prachtige monumen

tale bomen. Het is heel belangrijk voor 
diverse gebruikers, zoals scholieren, ou-
deren en andere omwonenden. Er wordt 
momenteel veel gebruik gemaakt van de 
sportattributen. Dat wordt erg gewaar-
deerd.” 

Toekomst
De komende jaren wordt veel gebouwd 
in de buurt van het park. Het park moet 
daarom multifunctioneel worden ge-

maakt, aldus Conny. “Het aantal mensen 
neemt toe en de ruimte is beperkt.” 

Ook de waterproblematiek is een issue in 
het Kooimanpark. “Als het hard geregend 
heeft, staat het halve park onder water.” 
En dat is een probleem, vindt Conny: 
“Mensen hebben echt groen nodig in hun 
omgeving. Je kunt niet alleen maar tussen 
stenen wonen. Fijn dat er echt iets gaat 
gebeuren in het Kooimanpark.”

Conny Groot, wijkmanager Overwhere

‘Het Kooimanpark steeds drukker bezocht’

Meer ruimte voor ‘park’ in het Leeghwaterpark
Het Leeghwaterpark is het stadspark van Purmerend. Als een ‘groene 
long’ verbindt het Leeghwaterpark een aantal wijken met elkaar. In het 
park komen natuur, evenementen en recreatie samen. De voorzieningen 
die er zijn, worden goed bezocht. Verder wordt het park voornamelijk 
gebruikt om te wandelen of te fi etsen en als doorgangsroute.

Wethouder Eveline Tijmstra: “Het is onge-
lofelijk belangrijk dat we van de parken 
prachtige groene en kwalitatief goede 
gebieden maken waar mensen kunnen 
recreëren en genieten van het groen. Een 
plek die uitnodigt tot ontmoeten en bewe-
gen. Daarvoor gebruiken we het parken-
plan. Dat is een document dat voor ieder 
park aangeeft welke functies belangrijk 
zijn. Om al die uitgangspunten te formule-
ren hebben we eerst heel veel informatie 
verzameld. Technische informatie over de 
bodem en over het groen dat er te vinden 
is. We hebben ook inwoners gevraagd 

wat ze van de parken vinden en aan par-
tijen en organisaties die in het park zitten 
of ze er veel gebruik van maken. Met die 
kaders gaan we toekomstbeelden ont-
werpen voor ieder park.” 

Per park zal verschillen hoe het toekomst-
beeld eruit komt te zien, omdat ieder park 
anders is. Tijmstra: “Voor het Kooiman-
park is als eerste een voorlopig ontwerp 
gemaakt. Dit park heeft veel overlast van 
water als het hard geregend heeft. In het 
toekomstbeeld dat gemaakt is, wordt 
dit probleem opgelost. Water krijgt meer 
ruimte in het ontwerp. Daarnaast heeft de 
input van de gesprekken met bewoners 
ervoor gezorgd dat er meer speelvoorzie-
ningen voor kinderen komen, de paden 
worden verbeterd en er meer kleur wordt 
toegevoegd.” 

Naast het Kooimanpark worden momen-
teel voor Park De Noord en het Leegh
waterpark toekomstbeelden opgesteld. 
Zodra die beelden er zijn, worden die 
parken als eerste aangepakt. Daarna 
volgen de andere parken. “Zo werken 
we er de komende jaren naartoe dat de 
parken echt weer de parels van de stad 
worden. Prachtige groene gebieden waar 
het fi jn verblijven is.”

Purmerend 2040, 
thuis voor alle generaties
Bij de groei van Purmerend kreeg elke 
wijk haar eigen wijkpark. Daardoor vind 
je in de stad veel plekken waar je kunt 
recreëren en ontspannen. Wie door 
Purmerend fi etst, rijdt of wandelt, kan het 
niet zijn ontgaan: de stad ontwikkelt zich 
verder. 

In 2040 moeten er ruim 10.000 woningen 
zijn bijgebouwd, voegen we werkgele-
genheid en voorzieningen toe en gaan we 
anders om met mobiliteit. Het grootste 
deel van deze opgaven vindt binnenste-
delijk plaats. Verdichten in een bestaande 
stad betekent dat de druk op de openbare 
ruimte toeneemt. Daarom is het belangrijk 
dat de balans tussen steen en groen be-
houden blijft.

Meer mensen gaan gebruikmaken van de 
voorzieningen en de openbare ruimte. De 
parken worden daarom steeds belang-
rijker. Niet alleen omdat het groen van de 
parken voor frisse lucht en koelte voor de 
stad zorgt, maar ook om een rondje te 
kunnen hardlopen, de hond uitlaten, pick-
nicken of je eerste zoen. Het is de plek 
waar je kunt ontspannen, bewegen en el-
kaar ontmoeten.

De parken – en de verbindingen daar-
tussen - willen we de komende tijd gaan 
versterken. Het parkenplan laat zien wat 
nodig is om onze parken op te waarderen, 
zodat ze met de geplande ontwikkelingen 
mee kunnen groeien. 

Hiermee zorgen we dat Purmerend ook in 
2040 een fi jn thuis is 
voor alle 
generaties. 

Een opwaardering van de 
groene parels van de stad

‘We willen ervoor zorgen 
dat de balans tussen steen en 

groen behouden blijft.’

Investeren in onze parken is nodig om de stad leefbaar en groen te 
houden. De komende jaren bouwen we veel woningen. Dit kan alleen 
als je ook investeert in de leefbaarheid van de stad. De verschillende 
parken in de stad zijn hierin van groot belang. Daarnaast hebben de 
parken een belangrijke functie bij het veranderende klimaat. Een plek 
waar water zijn weg kan vinden en bomen de ruimte hebben om uit te 
groeien tot monumentale bomen. Dat helpt de stad om wateroverlast 
en hitte tegen te gaan. 

Er is behoefte aan een multifunctioneel, 
veilig, goed onderhouden park met horeca 
en ruimte voor ecologie. Een goede mix 
van levendigheid en ook rustige plekken 
in het park. De mogelijkheid tot het hou-
den van evenementen in het park is een 
veelgehoorde wens.

Identiteit: groen en recreatie 
Er zijn veel verschillende groepen en 
organisaties die gebruikmaken van het 
park. Dat maakt dat er veel verschillende 
belangen en wensen zijn en de ruimte is 
beperkt. Daarom zijn er in het Parkenplan 
richtlijnen voor het Leeghwaterpark opge-
steld. Om te kunnen bepalen welke aan-
passingen voor het gehele park het meest 
geschikt zijn. 

Wat nu groen is willen we ook groen hou
den. Zo zorgen we ervoor dat er ruimte 
blijft om te genieten van de natuur. Een 
plek waar het fi jn is om te verblijven. Voor 

mens en dier. De komende jaren zal er ge-
werkt worden aan het versterken van de 
identiteit van het park: groen en recreatie. 
De huidige voorzieningen worden niet uit-
gebreid op parkgrond. Verlichting plaat-
sen we alleen op hoofdroutes. Hierdoor is 
er minder impact op de fl ora en fauna. In 
het Leeghwaterpark is er specifi eke aan-
dacht voor beschermen van bestaande 
grote bomen en het planten van bomen 
die kunnen doorgroeien tot 
monumentale bomen. 
Een grotere diversi
teit aan groen en 
het toevoegen 
van meer kleur, 
moeten het park 
nog aantrekkelij-
ker maken. 

Evenementen
Het Leeghwaterpark 
wordt regelmatig ge
bruikt als festivalterrein maar is h i e r 
nooit voor aangelegd. Om evenementen 
en festivals beter te faciliteren maakt de 
gemeente het park ‘festivalproof’. Dat 
doen we door te investeren in het verbete-
ren van de ondergrond en het aanleggen 
van een aansluiting op de riolering voor 
toiletwagens. We zien potentie in het 
amfi theater, dat wordt nu dan ook echt 
opgeknapt.

 

 



Corona heeft het sporten in de buiten
lucht een boost gegeven. Eerst startten 
veel mensen met wandelen, hardlopen, 
fietsen en skeeleren. Toen we weer in 
groepjes naar buiten mochten, trokken 
ook veel sportclubs de pleinen op en de 
parken in. Het lijkt erop dat dit een blij
vend verschijnsel is, voor zowel jong als 
oud. Een goede ontwikkeling, vindt Oskar. 
Sterker nog, hij wil dit graag stimu l eren. 
“Mensen hebben hier behoefte aan. Dit 
zien wij ook terug in bewonersenquêtes. 
En Purmerend heeft parken genoeg!”

Parken ook beter verbinden
De gemeente wil de wijkparken en het 
stadspark multifunctioneel inrichten. 
Daarbij horen ook faciliteiten en ruimte 
voor sport en beweging. Drassige velden, 
slechte paden en weinig schaduwplekken 
kunnen echter spelbrekers zijn. Het Par
kenplan beschrijft wat per park nodig is 

om deze op te waarderen. Oskar pleitte 
ook voor betere onderlinge verbinding. 
“Daarmee creëren we nieuwe mogelijk
heden, bijvoorbeeld mooie fiets- en wan
delroutes door meerdere parken. Het gaat 
dus ook om de infrastructuur eromheen.”

Mensen in beweging krijgen
Een van de organisaties die veel buiten
activiteiten aanbiedt, is Spurd. Zij willen 
zo veel mogelijk mensen in beweging krij
gen en aanzetten tot een gezonde levens
stijl. Oskar: “Dat sluit helemaal aan op de 
ambitie van de gemeente. Iedereen, van 
jong tot oud, moet laagdrempelig en dicht 
bij huis kunnen sporten. Kort, lang, inten
sief of relaxed. In de meeste parken zijn al 
voorzieningen aanwezig, maar soms kan 
het nog doelgerichter.”

Gevoel van gezamenlijkheid
“Bewegen heeft niet alleen voordelen 
voor onze lichamelijke conditie, maar voor 
ons algehele welzijn”, vervolgt Oskar. “Het 
maakt het hoofd leeg. Én het bevordert 
sociaal contact. Stadsgenoten uit ver
schillende doelgroepen ontmoeten elkaar 
vanzelf. Vanuit een gevoel van gezamen
lijkheid ontstaat sociale controle en veilig
heid in de parken. Sporten, ontspannen 
en ontmoeten komen hier samen. Dat 
doet een mens op alle vlakken goed!”

Het bomenbeleid van de gemeente is nu 
al gericht op 2040. Met de kennis van nu 
spelen we in op de toekomst. Rik: “Dertig 
jaar geleden was nog weinig bekend over 
klimaatverandering. Mede hierdoor plant

ten we overal veel kleine bomen.  
Tegenwoordig weten we dat het 

niet gaat om het aantal bomen, 
maar om de kwaliteit en de 
grootte van de kroon; de blade
ren. Grote bomen hebben veel 
meer waarde. Elk blad houdt 
fijnstof vast, produceert zuur

stof en vangt regenwater op. Grote 
kronen geven bovendien veel 

schaduw. Verkoeling wordt steeds 
belangrijker. Parken kunnen koele lucht 

bufferen en naar de omgeving uitstralen.”

Blaadjes als zonnebrand
“We hebben al in kaart gebracht wat we 
aan bijzondere bomen bezitten”, vervolgt 
Rik. “Een prachtige fladderiep bijvoor
beeld. Is vrij zeldzaam hier. Flinke popu
lieren. En schitterende eiken. Dat kunnen 
eeuwenoude, statige eyecatchers worden. 
Dat vergt wel goede keuzes, want door 
de bodemsamenstelling gedijen sommige 
bomen beter in het ene park dan het  
andere. Daarnaast is gericht onderhoud 
belangrijk. Bijvoorbeeld waar de ruimte 
het toelaat boomkronen vrij uit laten 
groeien. Van nature hebben bomen ook 
geen snoei nodig. Sterker nog, bepaalde 
soorten hebben lage takken nodig om 
hun stam te beschermen tegen de zon. 
Blaadjes als zonnebrand!” 

Natuurlijke hulptroepen
Een ander thema van het bomenbeheer 
is variatie. Dat maakt parken en straten 

niet alleen leuker om te zien, maar is ook 
waardevoller voor de ecologie én maakt 
bomen beter bestand tegen ziektes. Rik: 
“Als je veel van dezelfde bomen bij elkaar 
zet, kan één virus, schimmel of beestje 
enorme schade aanrichten. Daarnaast 
zien we ook problemen als de eikenpro
cessierups. Daarom laten we ook wilde 
bloemen en kruiden groeien. Die trekken 
insecten en vogels aan: natuurlijke vijan
den van de rups. Hulptroepen! Via een 
aaneen gesloten groenlint kunnen ook de 
kleinste beestjes overal komen. Al met al 
streven we dus naar een duurzame balans 
tussen natuur, klimaatadaptatie en recreatie. 
Voor huidige én toekomstige Purmerenders!”

Het klimaat verandert. We krijgen 
vaker te maken met extremen als 
hittegolven, stortbuien en droogte. 
Om ons te beschermen tegen de 
gevolgen hiervan, moeten wij onze 
stad aanpassen. Dat heet klimaat
adaptatie. Gelukkig hebben wij 
prach tige parken: die kunnen ons 
helpen om hittestress en water
overlast te beperken. Het Parken
plan beschrijft wat nodig is om  
de parken in Purmerend op te 
waarderen. Ook op het gebied van  
klimaatadaptie.

Wesley Sluis is beleidsadviseur klimaat
adaptatie bij gemeente Purmerend. Hij 
licht toe: “Hoe meer groen, hoe lager de 
temperatuur op warme dagen. Schaduw 
biedt namelijk verkoeling. Gevoelsmatig 
kan dit wel tien graden schelen. Daarnaast 
kunnen we parken in stedelijk gebied zo
danig inrichten dat ze extreme neerslag 
deels opvangen. Het riool redt dit namelijk 
niet meer alleen.”

De toekomst
Het voorlopig ontwerp voor het Kooiman
park is gereed en wordt dit jaar uitgewerkt 
tot een definitief ontwerp. Wesley: “In dit 
park blijft vaak water staan. Van dit on
gemak willen wij een kracht maken. We 
vergroten het water oppervlak en er komen 
overloop zones. Het ontwerp heeft dus een 
flexibele waterinrichting, waarin extra wa
ter niet leidt tot overlast. De oevers en de 
begroeiing worden hierop afgestemd. Dit 
versterkt de biodiversiteit.”

De verschillende wijkparken hebben elk  
een eigen karakter met eigen uitdaging
en. Zo zijn andere parken juist gevoelig 
voor droogte. Wesley: “Hier willen we de 
infiltratie van regenwater in de bodem  
verbeteren. Een goed grondwaterpeil 

is beter voor de natuur én beperkt het  
inklinken van de veenbodem. Zo worden 
alle parken unieke groengebieden met 
cruciale klimaatfuncties.”

Waar sporten, ontspannen en ontmoeten 
samenkomen

De geduldige kunst van bomenbeheer 

Parken met belangrijke rol in veranderend klimaat

‘Het worden unieke 
groengebieden met 

cruciale klimaatfuncties’

‘Een duurzaam bomenbestand 
vraagt om slimme keuzes en 

gericht onderhoud’

Jongere generatie 
denkt mee 
Wat is de beste oplossing voor elk 
park? Om hierop antwoord te vinden, 
ging de gemeente in gesprek met 
deskundigen en natuurlijk met de 
bewoners. Zo gaf Wesley een gast-
les op het Jan van Egmond Lyceum. 
Hierna presenteerden twee groepjes 
4-vwo’ers een rapport. Wesley: “Zij 
kwamen ook tot de conclusie dat 
het park een waterprobleem heeft. In 
natte perioden dreigen bomen zelfs 
om te vallen door de slappe bodem. 
Om hier iets aan te doen, dachten zij 
aan extra ruimte voor water en aan 
waterbestendige plantengroei.”

Tegels eruit, planten erin!
Klimaatadaptie is een gedeelde ver
antwoordelijkheid van gemeente, 
inwoners en ondernemers. Alleen 
klimaatbestendige parken creëren is 
niet voldoende. ‘Tegels eruit, planten 
erin’ helpt onze stad nog weerbaar
der te maken. Iedereen met een eigen 
tuin kan hieraan bijdragen. In het 
stadscentrum startte de gemeente 
onlangs een proef met geveltuinen. 
Hierbij vervangt de gemeente een 
aantal tegels langs de gevel door 
aarde. Bewoners zetten hier plan
ten in. Het resultaat: regenwater kan 
makkelijker de bodem in, minder 
hittestress, betere biodiversiteit en 
meer bloemetjes, bijtjes, vlinders en 
vogels in de stad.

Parkenspec ia l  |  Overwhere  

Stadsbewoners komen steeds vaker naar parken om te sporten en 
om elkaar te ontmoeten. Gemeente Purmerend wil zijn ‘groene parels’ 
hier zo aantrekkelijk mogelijk voor maken. Oskar van Dijk, beleids
medewerker Sport, vertelt hoe en waarom. “Beweging en sociale 
contacten moeten voor iedereen eenvoudig bereikbaar zijn. Dat 
helpt ons fit te houden, zowel lichamelijk als geestelijk!”

Bomen lijken zo vanzelfsprekend in een park, maar niets is minder waar. 
Over elke boom is nagedacht, van zijn functie en vorm (de juiste boom op de 
juiste plek) tot zijn gezondheid en onderhoud. Dat noemen we bomenbeheer. 
Rik Kempers is de boombeheerder van gemeente Purmerend en Beemster. 
Hij is lid van het negenkoppige bomenteam. “Wij zorgen voor ecologische, 
sterke en klimaatbestendige beplanting.” 

Verder zijn er verschillende speeltoestel
len aanwezig. Er zijn vrij weinig voorzie
ningen, bankjes en prullenbakken. De 
noordkant van het park maakt onderdeel 
uit van een natuurlijke verbindingszone 
tussen de Beemster ringvaart en de 

Purmer ringvaart. Bepaalde delen 
van het park hebben na 

zware regenval overlast 
van water.

Participatie
Op verschillende 
manieren heeft de 
gemeente naar de 

mening en wensen 
van gebruikers van het 

park gevraagd. Daarbij 
is naar voren gekomen dat 

gebruikers niet tevreden zijn over 
de bereikbaarheid van het park. Paden 
zijn niet altijd goed begaanbaar en erg 
smal om over te fietsen. Op voetpaden 
wordt soms gefietst.
Daarnaast kunnen fietsen, brommers 
en auto’s slecht worden geparkeerd. 
Ook willen gebruikers van het park meer 
sport- en speelmogelijkheden in het park.

Losloopgebied
Het park wordt intensief gebruikt door 
hondenbezitters. Ze zijn blij dat er in het 
park zoveel ruimte is voor honden in het 

aangewezen losloopgebied. Een ander 
deel van de bezoekers vindt daardoor het 
park ontoegankelijk. Bezoekers van het 
park met en zonder hond hebben dus een 
verschillende wens. Bijvoorbeeld in de 
omheining van het hondenlosloopgebied.

Plannen
Op basis van alle input zijn er uitgangs
punten opgesteld voor park De Noord.  
Er moet een duidelijke zone voor honden
losloopgebied komen en een zone waar  
kinderen en bewoners van de Prinsen
stichting veilig kunnen spelen. Daarbij 
wordt er gezorgd voor een goede aanslui
ting op de groene uitlopers uit het park. 
De gemeente kijkt ook welke mogelijk-
heden er zijn om een verbinding met  
onderwijs te maken. Het moet een plek 
zijn om lekker buiten te sporten. Als laatste 
wordt bekeken of er in het park een  
ontmoetingsplek mogelijk is voor jongeren. 
De skatebaan wordt hier nu veel voor  
gebruikt en is aan vervanging toe.

Een meer verschillend en beter bereikbaar 
Park De Noord voor iedereen
Park De Noord is eind jaren ’70, begin jaren ‘80 aangelegd. De Prinsen
stichting ligt met het terrein aan het park vast. Park De Noord is 
verbonden met de wijk door de groene uitlopers die de wijk inlopen. 
Het park voelt bosachtig aan door de vele bomen en struiken. Van 
het hondenlosloopgebied wordt veel gebruik gemaakt. Ook is er 
een skatebaan. 

 

 



Corona heeft het sporten in de buiten
lucht een boost gegeven. Eerst startten 
veel mensen met wandelen, hardlopen, 
fietsen en skeeleren. Toen we weer in 
groepjes naar buiten mochten, trokken 
ook veel sportclubs de pleinen op en de 
parken in. Het lijkt erop dat dit een blij
vend verschijnsel is, voor zowel jong als 
oud. Een goede ontwikkeling, vindt Oskar. 
Sterker nog, hij wil dit graag stimu l eren. 
“Mensen hebben hier behoefte aan. Dit 
zien wij ook terug in bewonersenquêtes. 
En Purmerend heeft parken genoeg!”

Parken ook beter verbinden
De gemeente wil de wijkparken en het 
stadspark multifunctioneel inrichten. 
Daarbij horen ook faciliteiten en ruimte 
voor sport en beweging. Drassige velden, 
slechte paden en weinig schaduwplekken 
kunnen echter spelbrekers zijn. Het Par
kenplan beschrijft wat per park nodig is 

om deze op te waarderen. Oskar pleitte 
ook voor betere onderlinge verbinding. 
“Daarmee creëren we nieuwe mogelijk
heden, bijvoorbeeld mooie fiets- en wan
delroutes door meerdere parken. Het gaat 
dus ook om de infrastructuur eromheen.”

Mensen in beweging krijgen
Een van de organisaties die veel buiten
activiteiten aanbiedt, is Spurd. Zij willen 
zo veel mogelijk mensen in beweging krij
gen en aanzetten tot een gezonde levens
stijl. Oskar: “Dat sluit helemaal aan op de 
ambitie van de gemeente. Iedereen, van 
jong tot oud, moet laagdrempelig en dicht 
bij huis kunnen sporten. Kort, lang, inten
sief of relaxed. In de meeste parken zijn al 
voorzieningen aanwezig, maar soms kan 
het nog doelgerichter.”

Gevoel van gezamenlijkheid
“Bewegen heeft niet alleen voordelen 
voor onze lichamelijke conditie, maar voor 
ons algehele welzijn”, vervolgt Oskar. “Het 
maakt het hoofd leeg. Én het bevordert 
sociaal contact. Stadsgenoten uit ver
schillende doelgroepen ontmoeten elkaar 
vanzelf. Vanuit een gevoel van gezamen
lijkheid ontstaat sociale controle en veilig
heid in de parken. Sporten, ontspannen 
en ontmoeten komen hier samen. Dat 
doet een mens op alle vlakken goed!”

Het bomenbeleid van de gemeente is nu 
al gericht op 2040. Met de kennis van nu 
spelen we in op de toekomst. Rik: “Dertig 
jaar geleden was nog weinig bekend over 
klimaatverandering. Mede hierdoor plant

ten we overal veel kleine bomen.  
Tegenwoordig weten we dat het 

niet gaat om het aantal bomen, 
maar om de kwaliteit en de 
grootte van de kroon; de blade
ren. Grote bomen hebben veel 
meer waarde. Elk blad houdt 
fijnstof vast, produceert zuur

stof en vangt regenwater op. Grote 
kronen geven bovendien veel 

schaduw. Verkoeling wordt steeds 
belangrijker. Parken kunnen koele lucht 

bufferen en naar de omgeving uitstralen.”

Blaadjes als zonnebrand
“We hebben al in kaart gebracht wat we 
aan bijzondere bomen bezitten”, vervolgt 
Rik. “Een prachtige fladderiep bijvoor
beeld. Is vrij zeldzaam hier. Flinke popu
lieren. En schitterende eiken. Dat kunnen 
eeuwenoude, statige eyecatchers worden. 
Dat vergt wel goede keuzes, want door 
de bodemsamenstelling gedijen sommige 
bomen beter in het ene park dan het  
andere. Daarnaast is gericht onderhoud 
belangrijk. Bijvoorbeeld waar de ruimte 
het toelaat boomkronen vrij uit laten 
groeien. Van nature hebben bomen ook 
geen snoei nodig. Sterker nog, bepaalde 
soorten hebben lage takken nodig om 
hun stam te beschermen tegen de zon. 
Blaadjes als zonnebrand!” 

Natuurlijke hulptroepen
Een ander thema van het bomenbeheer 
is variatie. Dat maakt parken en straten 

niet alleen leuker om te zien, maar is ook 
waardevoller voor de ecologie én maakt 
bomen beter bestand tegen ziektes. Rik: 
“Als je veel van dezelfde bomen bij elkaar 
zet, kan één virus, schimmel of beestje 
enorme schade aanrichten. Daarnaast 
zien we ook problemen als de eikenpro
cessierups. Daarom laten we ook wilde 
bloemen en kruiden groeien. Die trekken 
insecten en vogels aan: natuurlijke vijan
den van de rups. Hulptroepen! Via een 
aaneen gesloten groenlint kunnen ook de 
kleinste beestjes overal komen. Al met al 
streven we dus naar een duurzame balans 
tussen natuur, klimaatadaptatie en recreatie. 
Voor huidige én toekomstige Purmerenders!”

Het klimaat verandert. We krijgen 
vaker te maken met extremen als 
hittegolven, stortbuien en droogte. 
Om ons te beschermen tegen de 
gevolgen hiervan, moeten wij onze 
stad aanpassen. Dat heet klimaat
adaptatie. Gelukkig hebben wij 
prach tige parken: die kunnen ons 
helpen om hittestress en water
overlast te beperken. Het Parken
plan beschrijft wat nodig is om  
de parken in Purmerend op te 
waarderen. Ook op het gebied van  
klimaatadaptie.

Wesley Sluis is beleidsadviseur klimaat
adaptatie bij gemeente Purmerend. Hij 
licht toe: “Hoe meer groen, hoe lager de 
temperatuur op warme dagen. Schaduw 
biedt namelijk verkoeling. Gevoelsmatig 
kan dit wel tien graden schelen. Daarnaast 
kunnen we parken in stedelijk gebied zo
danig inrichten dat ze extreme neerslag 
deels opvangen. Het riool redt dit namelijk 
niet meer alleen.”

De toekomst
Het voorlopig ontwerp voor het Kooiman
park is gereed en wordt dit jaar uitgewerkt 
tot een definitief ontwerp. Wesley: “In dit 
park blijft vaak water staan. Van dit on
gemak willen wij een kracht maken. We 
vergroten het water oppervlak en er komen 
overloop zones. Het ontwerp heeft dus een 
flexibele waterinrichting, waarin extra wa
ter niet leidt tot overlast. De oevers en de 
begroeiing worden hierop afgestemd. Dit 
versterkt de biodiversiteit.”

De verschillende wijkparken hebben elk  
een eigen karakter met eigen uitdaging
en. Zo zijn andere parken juist gevoelig 
voor droogte. Wesley: “Hier willen we de 
infiltratie van regenwater in de bodem  
verbeteren. Een goed grondwaterpeil 

is beter voor de natuur én beperkt het  
inklinken van de veenbodem. Zo worden 
alle parken unieke groengebieden met 
cruciale klimaatfuncties.”

Waar sporten, ontspannen en ontmoeten 
samenkomen

De geduldige kunst van bomenbeheer 

Parken met belangrijke rol in veranderend klimaat

‘Het worden unieke 
groengebieden met 

cruciale klimaatfuncties’

‘Een duurzaam bomenbestand 
vraagt om slimme keuzes en 

gericht onderhoud’

Jongere generatie 
denkt mee 
Wat is de beste oplossing voor elk 
park? Om hierop antwoord te vinden, 
ging de gemeente in gesprek met 
deskundigen en natuurlijk met de 
bewoners. Zo gaf Wesley een gast-
les op het Jan van Egmond Lyceum. 
Hierna presenteerden twee groepjes 
4-vwo’ers een rapport. Wesley: “Zij 
kwamen ook tot de conclusie dat 
het park een waterprobleem heeft. In 
natte perioden dreigen bomen zelfs 
om te vallen door de slappe bodem. 
Om hier iets aan te doen, dachten zij 
aan extra ruimte voor water en aan 
waterbestendige plantengroei.”
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antwoordelijkheid van gemeente, 
inwoners en ondernemers. Alleen 
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niet voldoende. ‘Tegels eruit, planten 
erin’ helpt onze stad nog weerbaar
der te maken. Iedereen met een eigen 
tuin kan hieraan bijdragen. In het 
stadscentrum startte de gemeente 
onlangs een proef met geveltuinen. 
Hierbij vervangt de gemeente een 
aantal tegels langs de gevel door 
aarde. Bewoners zetten hier plan
ten in. Het resultaat: regenwater kan 
makkelijker de bodem in, minder 
hittestress, betere biodiversiteit en 
meer bloemetjes, bijtjes, vlinders en 
vogels in de stad.
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medewerker Sport, vertelt hoe en waarom. “Beweging en sociale 
contacten moeten voor iedereen eenvoudig bereikbaar zijn. Dat 
helpt ons fit te houden, zowel lichamelijk als geestelijk!”

Bomen lijken zo vanzelfsprekend in een park, maar niets is minder waar. 
Over elke boom is nagedacht, van zijn functie en vorm (de juiste boom op de 
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Rik Kempers is de boombeheerder van gemeente Purmerend en Beemster. 
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Verder zijn er verschillende speeltoestel
len aanwezig. Er zijn vrij weinig voorzie
ningen, bankjes en prullenbakken. De 
noordkant van het park maakt onderdeel 
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van het park hebben na 
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Op verschillende 
manieren heeft de 
gemeente naar de 

mening en wensen 
van gebruikers van het 

park gevraagd. Daarbij 
is naar voren gekomen dat 

gebruikers niet tevreden zijn over 
de bereikbaarheid van het park. Paden 
zijn niet altijd goed begaanbaar en erg 
smal om over te fietsen. Op voetpaden 
wordt soms gefietst.
Daarnaast kunnen fietsen, brommers 
en auto’s slecht worden geparkeerd. 
Ook willen gebruikers van het park meer 
sport- en speelmogelijkheden in het park.

Losloopgebied
Het park wordt intensief gebruikt door 
hondenbezitters. Ze zijn blij dat er in het 
park zoveel ruimte is voor honden in het 

aangewezen losloopgebied. Een ander 
deel van de bezoekers vindt daardoor het 
park ontoegankelijk. Bezoekers van het 
park met en zonder hond hebben dus een 
verschillende wens. Bijvoorbeeld in de 
omheining van het hondenlosloopgebied.

Plannen
Op basis van alle input zijn er uitgangs
punten opgesteld voor park De Noord.  
Er moet een duidelijke zone voor honden
losloopgebied komen en een zone waar  
kinderen en bewoners van de Prinsen
stichting veilig kunnen spelen. Daarbij 
wordt er gezorgd voor een goede aanslui
ting op de groene uitlopers uit het park. 
De gemeente kijkt ook welke mogelijk-
heden er zijn om een verbinding met  
onderwijs te maken. Het moet een plek 
zijn om lekker buiten te sporten. Als laatste 
wordt bekeken of er in het park een  
ontmoetingsplek mogelijk is voor jongeren. 
De skatebaan wordt hier nu veel voor  
gebruikt en is aan vervanging toe.

Een meer verschillend en beter bereikbaar 
Park De Noord voor iedereen
Park De Noord is eind jaren ’70, begin jaren ‘80 aangelegd. De Prinsen
stichting ligt met het terrein aan het park vast. Park De Noord is 
verbonden met de wijk door de groene uitlopers die de wijk inlopen. 
Het park voelt bosachtig aan door de vele bomen en struiken. Van 
het hondenlosloopgebied wordt veel gebruik gemaakt. Ook is er 
een skatebaan. 
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Parken in de toekomst
Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een 
verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Voor het Kooimanpark, 
Park De Noord en Leeghwaterpark worden als eerste toekomstbeelden 
opgesteld. Daarna volgen de andere parken. Zo werken we er de komende 
jaren naar toe dat de parken echt weer de parels van de stad worden. 
Prachtige groene gebieden waar het fi jn verblijven is.

Het Kooimanpark wordt goed bezocht, en 
dat zal in de toekomst nog verder toenemen. 

Wijkmanager Conny Groot: “Het is een fi jn 
park met een paar prachtige monumen

tale bomen. Het is heel belangrijk voor 
diverse gebruikers, zoals scholieren, ou-
deren en andere omwonenden. Er wordt 
momenteel veel gebruik gemaakt van de 
sportattributen. Dat wordt erg gewaar-
deerd.” 

Toekomst
De komende jaren wordt veel gebouwd 
in de buurt van het park. Het park moet 
daarom multifunctioneel worden ge-

maakt, aldus Conny. “Het aantal mensen 
neemt toe en de ruimte is beperkt.” 

Ook de waterproblematiek is een issue in 
het Kooimanpark. “Als het hard geregend 
heeft, staat het halve park onder water.” 
En dat is een probleem, vindt Conny: 
“Mensen hebben echt groen nodig in hun 
omgeving. Je kunt niet alleen maar tussen 
stenen wonen. Fijn dat er echt iets gaat 
gebeuren in het Kooimanpark.”

Conny Groot, wijkmanager Overwhere

‘Het Kooimanpark steeds drukker bezocht’

Meer ruimte voor ‘park’ in het Leeghwaterpark
Het Leeghwaterpark is het stadspark van Purmerend. Als een ‘groene 
long’ verbindt het Leeghwaterpark een aantal wijken met elkaar. In het 
park komen natuur, evenementen en recreatie samen. De voorzieningen 
die er zijn, worden goed bezocht. Verder wordt het park voornamelijk 
gebruikt om te wandelen of te fi etsen en als doorgangsroute.

Wethouder Eveline Tijmstra: “Het is onge-
lofelijk belangrijk dat we van de parken 
prachtige groene en kwalitatief goede 
gebieden maken waar mensen kunnen 
recreëren en genieten van het groen. Een 
plek die uitnodigt tot ontmoeten en bewe-
gen. Daarvoor gebruiken we het parken-
plan. Dat is een document dat voor ieder 
park aangeeft welke functies belangrijk 
zijn. Om al die uitgangspunten te formule-
ren hebben we eerst heel veel informatie 
verzameld. Technische informatie over de 
bodem en over het groen dat er te vinden 
is. We hebben ook inwoners gevraagd 

wat ze van de parken vinden en aan par-
tijen en organisaties die in het park zitten 
of ze er veel gebruik van maken. Met die 
kaders gaan we toekomstbeelden ont-
werpen voor ieder park.” 

Per park zal verschillen hoe het toekomst-
beeld eruit komt te zien, omdat ieder park 
anders is. Tijmstra: “Voor het Kooiman-
park is als eerste een voorlopig ontwerp 
gemaakt. Dit park heeft veel overlast van 
water als het hard geregend heeft. In het 
toekomstbeeld dat gemaakt is, wordt 
dit probleem opgelost. Water krijgt meer 
ruimte in het ontwerp. Daarnaast heeft de 
input van de gesprekken met bewoners 
ervoor gezorgd dat er meer speelvoorzie-
ningen voor kinderen komen, de paden 
worden verbeterd en er meer kleur wordt 
toegevoegd.” 

Naast het Kooimanpark worden momen-
teel voor Park De Noord en het Leegh
waterpark toekomstbeelden opgesteld. 
Zodra die beelden er zijn, worden die 
parken als eerste aangepakt. Daarna 
volgen de andere parken. “Zo werken 
we er de komende jaren naartoe dat de 
parken echt weer de parels van de stad 
worden. Prachtige groene gebieden waar 
het fi jn verblijven is.”

Purmerend 2040, 
thuis voor alle generaties
Bij de groei van Purmerend kreeg elke 
wijk haar eigen wijkpark. Daardoor vind 
je in de stad veel plekken waar je kunt 
recreëren en ontspannen. Wie door 
Purmerend fi etst, rijdt of wandelt, kan het 
niet zijn ontgaan: de stad ontwikkelt zich 
verder. 

In 2040 moeten er ruim 10.000 woningen 
zijn bijgebouwd, voegen we werkgele-
genheid en voorzieningen toe en gaan we 
anders om met mobiliteit. Het grootste 
deel van deze opgaven vindt binnenste-
delijk plaats. Verdichten in een bestaande 
stad betekent dat de druk op de openbare 
ruimte toeneemt. Daarom is het belangrijk 
dat de balans tussen steen en groen be-
houden blijft.

Meer mensen gaan gebruikmaken van de 
voorzieningen en de openbare ruimte. De 
parken worden daarom steeds belang-
rijker. Niet alleen omdat het groen van de 
parken voor frisse lucht en koelte voor de 
stad zorgt, maar ook om een rondje te 
kunnen hardlopen, de hond uitlaten, pick-
nicken of je eerste zoen. Het is de plek 
waar je kunt ontspannen, bewegen en el-
kaar ontmoeten.

De parken – en de verbindingen daar-
tussen - willen we de komende tijd gaan 
versterken. Het parkenplan laat zien wat 
nodig is om onze parken op te waarderen, 
zodat ze met de geplande ontwikkelingen 
mee kunnen groeien. 

Hiermee zorgen we dat Purmerend ook in 
2040 een fi jn thuis is 
voor alle 
generaties. 

Een opwaardering van de 
groene parels van de stad

‘We willen ervoor zorgen 
dat de balans tussen steen en 

groen behouden blijft.’

Investeren in onze parken is nodig om de stad leefbaar en groen te 
houden. De komende jaren bouwen we veel woningen. Dit kan alleen 
als je ook investeert in de leefbaarheid van de stad. De verschillende 
parken in de stad zijn hierin van groot belang. Daarnaast hebben de 
parken een belangrijke functie bij het veranderende klimaat. Een plek 
waar water zijn weg kan vinden en bomen de ruimte hebben om uit te 
groeien tot monumentale bomen. Dat helpt de stad om wateroverlast 
en hitte tegen te gaan. 

Er is behoefte aan een multifunctioneel, 
veilig, goed onderhouden park met horeca 
en ruimte voor ecologie. Een goede mix 
van levendigheid en ook rustige plekken 
in het park. De mogelijkheid tot het hou-
den van evenementen in het park is een 
veelgehoorde wens.

Identiteit: groen en recreatie 
Er zijn veel verschillende groepen en 
organisaties die gebruikmaken van het 
park. Dat maakt dat er veel verschillende 
belangen en wensen zijn en de ruimte is 
beperkt. Daarom zijn er in het Parkenplan 
richtlijnen voor het Leeghwaterpark opge-
steld. Om te kunnen bepalen welke aan-
passingen voor het gehele park het meest 
geschikt zijn. 

Wat nu groen is willen we ook groen hou
den. Zo zorgen we ervoor dat er ruimte 
blijft om te genieten van de natuur. Een 
plek waar het fi jn is om te verblijven. Voor 

mens en dier. De komende jaren zal er ge-
werkt worden aan het versterken van de 
identiteit van het park: groen en recreatie. 
De huidige voorzieningen worden niet uit-
gebreid op parkgrond. Verlichting plaat-
sen we alleen op hoofdroutes. Hierdoor is 
er minder impact op de fl ora en fauna. In 
het Leeghwaterpark is er specifi eke aan-
dacht voor beschermen van bestaande 
grote bomen en het planten van bomen 
die kunnen doorgroeien tot 
monumentale bomen. 
Een grotere diversi
teit aan groen en 
het toevoegen 
van meer kleur, 
moeten het park 
nog aantrekkelij-
ker maken. 

Evenementen
Het Leeghwaterpark 
wordt regelmatig ge
bruikt als festivalterrein maar is h i e r 
nooit voor aangelegd. Om evenementen 
en festivals beter te faciliteren maakt de 
gemeente het park ‘festivalproof’. Dat 
doen we door te investeren in het verbete-
ren van de ondergrond en het aanleggen 
van een aansluiting op de riolering voor 
toiletwagens. We zien potentie in het 
amfi theater, dat wordt nu dan ook echt 
opgeknapt.
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Parken in de toekomst
Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een 
verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Voor het Kooimanpark, 
Park De Noord en Leeghwaterpark worden als eerste toekomstbeelden 
opgesteld. Daarna volgen de andere parken. Zo werken we er de komende 
jaren naar toe dat de parken echt weer de parels van de stad worden. 
Prachtige groene gebieden waar het fi jn verblijven is.

Het Kooimanpark wordt goed bezocht, en 
dat zal in de toekomst nog verder toenemen. 

Wijkmanager Conny Groot: “Het is een fi jn 
park met een paar prachtige monumen

tale bomen. Het is heel belangrijk voor 
diverse gebruikers, zoals scholieren, ou-
deren en andere omwonenden. Er wordt 
momenteel veel gebruik gemaakt van de 
sportattributen. Dat wordt erg gewaar-
deerd.” 

Toekomst
De komende jaren wordt veel gebouwd 
in de buurt van het park. Het park moet 
daarom multifunctioneel worden ge-

maakt, aldus Conny. “Het aantal mensen 
neemt toe en de ruimte is beperkt.” 

Ook de waterproblematiek is een issue in 
het Kooimanpark. “Als het hard geregend 
heeft, staat het halve park onder water.” 
En dat is een probleem, vindt Conny: 
“Mensen hebben echt groen nodig in hun 
omgeving. Je kunt niet alleen maar tussen 
stenen wonen. Fijn dat er echt iets gaat 
gebeuren in het Kooimanpark.”

Conny Groot, wijkmanager Overwhere

‘Het Kooimanpark steeds drukker bezocht’

Meer ruimte voor ‘park’ in het Leeghwaterpark
Het Leeghwaterpark is het stadspark van Purmerend. Als een ‘groene 
long’ verbindt het Leeghwaterpark een aantal wijken met elkaar. In het 
park komen natuur, evenementen en recreatie samen. De voorzieningen 
die er zijn, worden goed bezocht. Verder wordt het park voornamelijk 
gebruikt om te wandelen of te fi etsen en als doorgangsroute.

Wethouder Eveline Tijmstra: “Het is onge-
lofelijk belangrijk dat we van de parken 
prachtige groene en kwalitatief goede 
gebieden maken waar mensen kunnen 
recreëren en genieten van het groen. Een 
plek die uitnodigt tot ontmoeten en bewe-
gen. Daarvoor gebruiken we het parken-
plan. Dat is een document dat voor ieder 
park aangeeft welke functies belangrijk 
zijn. Om al die uitgangspunten te formule-
ren hebben we eerst heel veel informatie 
verzameld. Technische informatie over de 
bodem en over het groen dat er te vinden 
is. We hebben ook inwoners gevraagd 

wat ze van de parken vinden en aan par-
tijen en organisaties die in het park zitten 
of ze er veel gebruik van maken. Met die 
kaders gaan we toekomstbeelden ont-
werpen voor ieder park.” 

Per park zal verschillen hoe het toekomst-
beeld eruit komt te zien, omdat ieder park 
anders is. Tijmstra: “Voor het Kooiman-
park is als eerste een voorlopig ontwerp 
gemaakt. Dit park heeft veel overlast van 
water als het hard geregend heeft. In het 
toekomstbeeld dat gemaakt is, wordt 
dit probleem opgelost. Water krijgt meer 
ruimte in het ontwerp. Daarnaast heeft de 
input van de gesprekken met bewoners 
ervoor gezorgd dat er meer speelvoorzie-
ningen voor kinderen komen, de paden 
worden verbeterd en er meer kleur wordt 
toegevoegd.” 

Naast het Kooimanpark worden momen-
teel voor Park De Noord en het Leegh
waterpark toekomstbeelden opgesteld. 
Zodra die beelden er zijn, worden die 
parken als eerste aangepakt. Daarna 
volgen de andere parken. “Zo werken 
we er de komende jaren naartoe dat de 
parken echt weer de parels van de stad 
worden. Prachtige groene gebieden waar 
het fi jn verblijven is.”

Purmerend 2040, 
thuis voor alle generaties
Bij de groei van Purmerend kreeg elke 
wijk haar eigen wijkpark. Daardoor vind 
je in de stad veel plekken waar je kunt 
recreëren en ontspannen. Wie door 
Purmerend fi etst, rijdt of wandelt, kan het 
niet zijn ontgaan: de stad ontwikkelt zich 
verder. 

In 2040 moeten er ruim 10.000 woningen 
zijn bijgebouwd, voegen we werkgele-
genheid en voorzieningen toe en gaan we 
anders om met mobiliteit. Het grootste 
deel van deze opgaven vindt binnenste-
delijk plaats. Verdichten in een bestaande 
stad betekent dat de druk op de openbare 
ruimte toeneemt. Daarom is het belangrijk 
dat de balans tussen steen en groen be-
houden blijft.

Meer mensen gaan gebruikmaken van de 
voorzieningen en de openbare ruimte. De 
parken worden daarom steeds belang-
rijker. Niet alleen omdat het groen van de 
parken voor frisse lucht en koelte voor de 
stad zorgt, maar ook om een rondje te 
kunnen hardlopen, de hond uitlaten, pick-
nicken of je eerste zoen. Het is de plek 
waar je kunt ontspannen, bewegen en el-
kaar ontmoeten.

De parken – en de verbindingen daar-
tussen - willen we de komende tijd gaan 
versterken. Het parkenplan laat zien wat 
nodig is om onze parken op te waarderen, 
zodat ze met de geplande ontwikkelingen 
mee kunnen groeien. 

Hiermee zorgen we dat Purmerend ook in 
2040 een fi jn thuis is 
voor alle 
generaties. 

Een opwaardering van de 
groene parels van de stad

‘We willen ervoor zorgen 
dat de balans tussen steen en 

groen behouden blijft.’

Investeren in onze parken is nodig om de stad leefbaar en groen te 
houden. De komende jaren bouwen we veel woningen. Dit kan alleen 
als je ook investeert in de leefbaarheid van de stad. De verschillende 
parken in de stad zijn hierin van groot belang. Daarnaast hebben de 
parken een belangrijke functie bij het veranderende klimaat. Een plek 
waar water zijn weg kan vinden en bomen de ruimte hebben om uit te 
groeien tot monumentale bomen. Dat helpt de stad om wateroverlast 
en hitte tegen te gaan. 

Er is behoefte aan een multifunctioneel, 
veilig, goed onderhouden park met horeca 
en ruimte voor ecologie. Een goede mix 
van levendigheid en ook rustige plekken 
in het park. De mogelijkheid tot het hou-
den van evenementen in het park is een 
veelgehoorde wens.

Identiteit: groen en recreatie 
Er zijn veel verschillende groepen en 
organisaties die gebruikmaken van het 
park. Dat maakt dat er veel verschillende 
belangen en wensen zijn en de ruimte is 
beperkt. Daarom zijn er in het Parkenplan 
richtlijnen voor het Leeghwaterpark opge-
steld. Om te kunnen bepalen welke aan-
passingen voor het gehele park het meest 
geschikt zijn. 

Wat nu groen is willen we ook groen hou
den. Zo zorgen we ervoor dat er ruimte 
blijft om te genieten van de natuur. Een 
plek waar het fi jn is om te verblijven. Voor 

mens en dier. De komende jaren zal er ge-
werkt worden aan het versterken van de 
identiteit van het park: groen en recreatie. 
De huidige voorzieningen worden niet uit-
gebreid op parkgrond. Verlichting plaat-
sen we alleen op hoofdroutes. Hierdoor is 
er minder impact op de fl ora en fauna. In 
het Leeghwaterpark is er specifi eke aan-
dacht voor beschermen van bestaande 
grote bomen en het planten van bomen 
die kunnen doorgroeien tot 
monumentale bomen. 
Een grotere diversi
teit aan groen en 
het toevoegen 
van meer kleur, 
moeten het park 
nog aantrekkelij-
ker maken. 

Evenementen
Het Leeghwaterpark 
wordt regelmatig ge
bruikt als festivalterrein maar is h i e r 
nooit voor aangelegd. Om evenementen 
en festivals beter te faciliteren maakt de 
gemeente het park ‘festivalproof’. Dat 
doen we door te investeren in het verbete-
ren van de ondergrond en het aanleggen 
van een aansluiting op de riolering voor 
toiletwagens. We zien potentie in het 
amfi theater, dat wordt nu dan ook echt 
opgeknapt.
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Bomen in de Overwhere

Bomen staan er genoeg in de Overwhere. Het aantal 
vermindert wel, met als grootste oorzaak slechte 
groeiomstandigheden en nieuw beleid van het 
gemeentebestuur.

Dit betekent dat het traditionele straatbeeld aan het 
verdwijnen is. Bij renovatie van woonwijken wordt rekening 
gehouden met betere groeiomstandigheden, zodat de 
gemiddelde boom een langere termijn kan blijven groeien.

Ook wordt rekening gehouden met de grootte van de bomen 
in de straten. In de ruime groenstroken en plantsoenen worden 
daarom meer bomen geplant. Voor Purmerend gaat het 
gezegde ‘boompje groot, planter dood’ op dit moment niet op.
Toch zijn er in de Overwhere best wel interessante bomen te 
vinden. Een mooi voorbeeld zijn de Grauwe Abelen ((Populus 
x canescens) en de Elzen (Alnus spaethi Spaeth) op de Burg. 
D. Kooimanweg. Toch is deze weg niet altijd ongeschonden 
gebleven. Door storm gingen er wel eens bomen om; 
vandaar de verschillende formaten die daar te vinden zijn. 
Niettemin zijn ze prachtig en imposant.

Jan Kramer.  l

Buurtgezinnen: 
wie helpt deze 
jongen?
Wie durft een watergevecht met deze jongen aan?  
“Ik houd van mijn pinguïnknuffel en van eten; dat mag je 
ook opschrijven”, dicteert de 5-jarige jongen vrolijk. Hij 
komt net binnenrennen van een watergevecht met de 
buurtkinderen. Zelf is hij nog droog; gewonnen natuurlijk!

Buurtgezinnen zoekt een steungezin, waar deze jongen na 
schooltijd met andere kinderen kan spelen. Hij woont samen 
met zijn moeder in een nieuwe buurt. Gelukkig maakt het sociale 
jochie gemakkelijk vriendjes. Thuis is hij erg oplettend of het 
goed gaat met zijn moeder. Hij heeft al eerder ervaren dat dit niet 
altijd zo is. Nu ze heeft geleerd haar energie te verdelen tussen 

haar werk in wisseldiensten en haar zoontje, gaat het beter. Het 
zal echter altijd een aandachtspunt voor haar blijven. Met een 
steungezin voor haar zoontje, een plek waar hij even onbezorgd 
kind kan zijn, heeft ze af en toe een moment voor zichzelf.
De energieke jongen kan hoppen van de ene activiteit naar 
de andere. Hij kan goed alleen spelen, zolang je hem ook 
af en toe wat aandacht geeft. Hij houdt van buiten spelen, 
voetballen en verstoppertje, en hij gaat zeker graag naar 
het bos. Binnen kijkt hij graag tv en hij is gek op kleuren, 
Pokémon en Roblox.

Profiel
We zoeken een steungezin met kinderen, waar de jongen 
op een doordeweekse dag (niet woensdag) na school mag 
komen spelen, en dat de jongen indien nodig kan ophalen in 
de Wheermolen.

In verband met haar wisselende werk vindt de moeder 
het geen probleem als het steungezin op wisselende 
doordeweekse dagen wil afspreken.

Wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met 
Yolanda van der Arend, coördinator Buurtgezinnen voor 
de gemeente Purmerend en Beemster, via yolanda@
buurtgezinnen.nl, of bel: 06 - 48431089. Je kunt je ook direct 
aanmelden als steungezin op de website www.buurtgezinnen.nl.

Yolanda van der Arend.  l

Gevalletje van burenhulp
Mijn buurvrouw riep me op een ochtend, omdat haar 
zonnescherm niet meer in of uit te krijgen was. Dit deed ze 
nogal vroeg in de morgen, terwijl ik nog lekker in de tuin van 
de zon en een kopje koffie zat te genieten. Ze vroeg, nadat 
ze had verteld dat de schakelaar het niet meer deed, of ik al 
gelijk wist of de motor van het scherm stuk was. Ik gaf aan dat 
ik er later naar zou kijken, omdat ik dat niet uit haar verhaal 
kon opmaken.

Eenmaal aangekleed hoorde ik dat ze met het zonnescherm 
bezig was en ben ik direct naar haar toe gelopen. Daar 
aangekomen vroeg ze waarom ik mijn lange jurk had 
uitgedaan, omdat ze die zo mooi vond. Daarop vertelde ik dat 
het mijn nachtpon was...

Ik zag dat er een barst in de knop van de schakelaar van het 
zonnescherm zat, dus heb ik thuis even een schroevendraaier 
en een combinatietang gehaald. De schroevendraaier was 
om de knop er af te kunnen halen en de tang om te zien of de 
schakelaar zelf defect was. Alles werkte gelukkig nog perfect, 
met uitzondering van de knop dan, omdat daar een flinke 
scheur in zat. Vervolgens ben ik in de auto gestapt en heb ik de 
vervangende onderdelen gehaald.
Mijn buurvrouw was weer helemaal gelukkig, en dit voorbeeld 
bewijst maar weer eens: burenhulp hoeft niet moeilijk te zijn.

Louise Lowies.  l
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Roze Loper in 
verpleeghuis Molentocht
In het verpleeghuis Molentocht zijn we bezig 
het besef te vergroten dat iedereen mag zijn 

wie die is. Dit doen we aan de hand van het project 
De Roze Loper.

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie en 
inclusie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI ’s) 
in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen.
De Roze Loper is een officieel keurmerk. Bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers voelen zich bij een Roze Loper-
organisatie gezien, veilig en geaccepteerd in hun seksuele 
en genderidentiteit. Daarnaast wordt de organisatie zelf meer 
inclusief naar minderheidsgroepen toe in het algemeen.

Respect
We proberen aan de hand van verschillende activiteiten, 
iedereen te laten beseffen dat het gewoon is dat ieder mens met 
respect en tolerantie wordt geaccepteerd.
Een goed voorbeeld was de middag van 5 augustus. Toen 
kwam Louise Lowies langs en heeft ze haar verhaal verteld 
over de Pride Amsterdam, die op dat moment gaande was. 
Ook vertelde ze dat dit mooie evenement als een olievlek over 
Nederland is gegaan. Louise liet onder meer een fotopresentatie 

zien over de Pride Alkmaar van 2018 
en 2019. Ze vertelde daarna aan de 
hand van de vragen ook het nodige 
over haar levensgeschiedenis. 
Louise vertelde ook dat ze blij is dat 
ze mag zijn wie ze is, want ze voelt 
zich daar erg gelukkig bij.

Joke Dudink. l

stilleven
roerloos staart ze voor zich uit

de dame op het bankje
geen zuchtje wind

de bladeren hangen stil
het water rimpelloos

aan haar voeten
twee slapende eenden

in het gras

een stil leven

Marcella Boomsma.

Wijkkranten ook digitaal 
beschikbaar
Wist u dat uw wijkkrant ook digitaal te lezen is? Daarbij maakt 
het niet uit of u als bewoner de beschikking heeft over een 
computer, of dit nu een vaste computer, een laptop, een 
tablet of een mobile telefoon is.

Op de website: www.wijkkrantenpurmerend.nl vindt u onder 
uw eigen wijkkrantkop de kranten van uw wijk. Hier vindt u 
ook de voorgaande exemplaren van uw wijkkrant terug. Dat is 
handig als u iets in een oude versie heeft gelezen, maar deze 
niet heeft bewaard.
Wat u ook gelijk kunt zien, is dat hier ook de krant van de 
andere wijken van Purmerend staan. Misschien vindt u het 
leuk om eens een kijkje te nemen in hun wijkkrant. Dan 
ontdekt u misschien dat daar dingen gebeuren waarnaar uw 
interesse uitgaat.
Ik zou zeggen: veel lees- en kijkplezier op de website  
www.wijkkrantenpurmerend.nl.

Louise Lowies. l

Het Gilde Purmerend en Omstreken 
is een stichting waar vrijwilligers 
allerlei activiteiten organiseren voor de 
inwoners. Ze is op zoek naar nieuwe 
bestuursleden.

Het Gilde organiseert veel, denk bijvoorbeeld aan de 
stadswandelingen in Purmerend. Een enthousiaste gids vertelt 
je alles over de ‘weetjes’ van de wandeling. Wil je meer weten 
over het internet, je laptop of tablet? Dan kun je met al je vragen 
terecht bij het Internetcafé. Je komt er altijd wijzer vandaan. Wil 
je de Nederlandse taal (beter) beheersen? De taalcoaches van 
SamenSpraak gaan je helpen.
Dit is nog maar een deel van de activiteiten, want de stichting 
doet nog veel meer. Kijk maar eens op de website  
www.gildepurmerend.nl.
Voor het bestuur zoekt de organisatie per eind van dit jaar een 
voorzitter en een webmaster/bestuurslid. Wil je meer weten over 
deze functies? Dat kan via een gesprek. Mail naar secretaris@
gildepurmerend.nl en je wordt gegarandeerd teruggebeld.  l
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