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Van de redactie

Beste wijkbewoners,

De zomervakantie is weer voorbij. We hopen dat u ervan hebt 
genoten, ondanks de aanvankelijke opleving van covid en 
het wisselvallige weer. Als het goed is, zijn de kinderen weer 
naar school en is er wat rust gekomen in de ziekenhuizen. 
Ook kunnen de buurtactiviteiten weer opleven en komt het 
publieke leven weer op gang. We wensen u veel leesplezier 
toe met de nieuwe wijkkrant.

Redactie Wijkkrant Purmer-Noord.  l

De Reuring-organisatie van 2021

In het najaar van 2020 
werd een begin gemaakt 
met de vergadering 
tot het organiseren en 
de vormgeving van 
het Reuring-festival. 
Er waren immers veel 
onzekerheden omtrent 
de ontwikkeling van 
de pandemie.

De contacten met gemeente en diverse andere instanties 
verliepen goed. Er werden vergunningen aangevraagd bij 
gemeente en brandweer, en er moest worden gezorgd voor de 
aansluiting van water, het huren van aggregaten en lichtmasten, 
geluidinstallaties, kleedkamers, catering, EHBO, de hekken 
om het terrein en de beveiliging. Ook de medewerking van 
vrijwilligers moest onder de loep worden genomen.

Welslagen
Er is een bestand van ongeveer 350 mensen die bereid zijn 
vrijwillig medewerking te geven aan het welslagen van Reuring.
Er waren vragen als: Moet ik gevaccineerd zijn om te kunnen 
meedoen? Kan mijn veiligheid worden gegarandeerd? Moet 
ik een mondkapje dragen?
Verder moet worden gekeken naar het afgelopen jaar hoe 
en wat er kan worden verbeterd om het festival wederom tot 
een groot succes voor Purmerend en volgend jaar ook de 
Beemster te maken.
Er wordt ook gekeken welke artiesten of muzikale groepen 
beschikbaar zijn op de datum dat Reuring wordt gehouden.

Scenario’s
Er werden vier scenario’s uitgedacht, die werden bekeken 
op haalbaarheid en met betrekking tot de regelgeving vanuit 
de regering. Het ging hierbij om de gezondheid van de 
bezoekers en medewerkers.
Op het laatste moment kon de toegangstest vervallen, zodat 
de doorstroming bij de ingang soepel kon verlopen.
Toch hebben enkele artiesten die ondanks alle voorzorgs-
maatregelen het niet veilig vonden afgezegd. Ondanks alle 
beperkingen en het teruggelopen aantal bezoekers kan men 
toch zeggen dat het een geslaagde organisatie is geweest.

Toekomst
In oktober van dit jaar begint men met het voorbereiden van 
de festiviteiten van 2022. Men hoopt dan het twintigjarig 
jubileum te vieren en enkele hoogtepunten van de afgelopen 
jaren te belichten. Wat 
de editie van 2022 gaat 
inhouden en welke artiesten 
zullen deelnemen, wordt 
nog besproken. Ook houdt 
men rekening met de komst 
van de gemeente Beemster. 
Gekeken wordt hoe en waar 
deze bij het geheel kan 
worden betrokken. Er wordt  
ook gekeken naar de diverse 
locaties in Purmerend en 
Beemster. Er komen dus 
weer drukke maanden aan 
voor de organisatie van 
Reuring om er het komende 
jaar weer een geolied feest 
van te maken.  l

Bron Reuring foto’s: https://www.flickr.com/photos/reuringfestival/albums
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Vriendschappelijk huisbezoek, 
iets voor jou?

Heb je een paar uurtjes in de 
maand tijd om iemand die last heeft 
van eenzaamheid te bezoeken voor 
een gezellig praatje? Vind je het 
leuk om op bezoek te gaan of een 
activiteit te ondernemen?

Jannie van der Ploeg en Lotte 
Wouters zijn de coördinatoren van 
Vriendschappelijk Huisbezoek 
Humanitas. Ze staan voor je klaar 

om vragen te beantwoorden en je te voorzien van meer 
informatie. De dames zijn te bereiken via het e-mailadres 
vhb.maatjes.purmerend@humantias.nl.  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

Denk mee  
over toekomst oostflank

De gemeente gaat samen met Staatsbosbeheer en 
BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling één visie maken 
voor de hele oostflank van Purmerend. Dit najaar 
worden omwonenden uitgenodigd mee te denken over 
de inhoud van die visie.

Nadat de gemeenteraad budget beschikbaar had gesteld 
voor een visie op de Purmer Zuid-Zuid heeft Burggolf, 
de eigenaar van de golfbaan, aangegeven dat die 
mogelijkheden ziet om de gehele golfbaan hierin mee te 
nemen. BPD bouwt op dit moment op een deel van de 

golfbaan al woningen. Het bedrijf ziet kansen om van de hele 
golfbaan een nieuwe woonlocatie te maken.

Ontwikkelingen
Omdat er naast de woningen op de golfbaan nog veel andere 
ontwikkelingen zijn aan de oostflank van onze stad, heeft 
de gemeente samen met Staatsbosbeheer en BPD besloten 
één visie voor het hele gebied te maken. Niet alleen omdat 
er veel woningen bijkomen, maar ook omdat de natuur, de 
open groene ruimte en een goede aansluiting voor verkeer 
en op openbaar vervoer door al deze ontwikkelingen nog 
belangrijker worden. Door één visie te ontwikkelen kan goed 
worden gekeken naar de combinatie van wonen, natuur en 
recreatie.

Bedrijven
De oostflank loopt van de Baanstee-Noord tot aan de Vurige 
Staart, zoals u op de kaart kunt zien. Op bedrijventerrein 
Baanstee-Noord komen steeds meer bedrijven. Er zijn 
woningbouwplannen in de Purmer-Zuid-Zuid en op de 
Vurige Staart. Het Purmerbos kan groter en sterker worden. 
Daarnaast wil de gemeente in dit gebied duurzaam en met 
hout gaan ontwikkelen en werkt de ze samen met Edam/
Volendam en Waterland aan een visie voor de Purmer.

Participatietraject
De gemeente verwacht in het najaar te starten met een 
participatietraject. Dit betekent dat omwonenden hun 
meningen, zorgen en ideeën mogen inbrengen. Samen 
met alle belanghebbenden – bewoners, ondernemers en 
Staatsbosbeheer – wil de gemeente een aantal voorstellen 
uitwerken voor de hele oostflank, waaronder de golfbaan.

Uitnodiging
Via de website www.purmerend.nl/oostflank kunt u de 
ontwikkelingen volgen. Omwonenden van de oostflank 
krijgen vanzelf een uitnodiging van de gemeente om mee te 
denken over de visie. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact 
met de gemeente opnemen via oostflank@purmerend.nl of 
telefonisch via (0299) 452 452.  l

Bron foto: Humanitas Nederland
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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  |  Purmer  Noord

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.

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. 

Purmer-Noord heeft twee parken. Wijk-
manager Misja Horsthuis vindt ze allebei 
prachtig, elk op zijn eigen manier. “De 
Uitvlugt is het park van de wijk. Mensen 
komen hier echt samen. Ze sporten en 
wandelen hier, ontmoeten elkaar met de 
hond en buurtkinderen spelen er. Voor 
één ding komen mensen uit de wijde om-
geving naar De Uitvlugt: de sporttoestellen. 
Die zijn geplaatst op initiatief van de be-

wonersgroep. 
Er staan toestellen 
voor iedereen, tot 
fanatieke beoefe-
naars van calisthe
nics aan toe.”
Waar De Uitvlugt vooral 
rust biedt, vinden mensen in 
het Leeghwaterpark meer levendigheid. 
“Dit is het groene hart van onze stad. Met 

een skatebaan, kinderboerderij, 
speeltuin. Ook het zwembad 
en de kinderopvang liggen er
tegenaan. Bovendien is dit hét 
evenementenpark, bijvoorbeeld 

voor Reuring. Al die bedrijvig-
heid is mooi, maar tegelijkertijd 

ook een bedreiging. Ook daarom is 
het goed dat het Parkenplan er nu is. We 

moeten het park voor iedereen mooi, leuk 
en veilig houden!”

Misja Horsthuis, wijkmanager Purmer-Noord

‘Twee parken, twee werelden’

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 hier nooit 
voor aangelegd. Om evenementen en 
festivals beter te faciliteren maakt de ge-
meente het park ‘festivalproof’. Dat doen 
we door te investeren in het verbeteren 
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  |  Purmer  Noord  

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.” 

Park De Uitvlugt ligt aan de rand van de 
wijk Purmer-Noord vlakbij het golfterrein 
en is aan het begin van de jaren tachtig 
tegelijk met de wijk aangelegd. Het huidige 
park heeft in de afgelopen jaren groten
deels zijn vorm en grootte behouden. Er 
zijn wel aanpassingen door de jaren heen 
gedaan in ontmoetingsplekken, beplan
ting en verbindingen. De oorspronkelijke 
bruggen zijn nog aanwezig, er is ook een 
aantal bruggen aan het park toegevoegd.

Participatie
Op verschillende manieren heeft de ge

meente naar de mening en wensen 
van gebruikers van het park 

gevraagd. Uit de internet
enquête blijkt dat het 

park voornamelijk 
wordt gebruikt om te 
wandelen, te genie
ten van de natuur en 
voor het uitlaten van 

de hond. Honden 
worden niet alleen in 

het hondenlosloop
gebied uitgelaten, maar in 

het hele park. De toegankelijk
heid voor mindervaliden is goed  
geregeld. Ook de wandelpaden, het  
onderhoud van het groen en de sport en 
spel mogelijkheden zijn goed.

Het park grenst aan het golfterrein. Bij de 
ontwikkeling van het golfterrein zal het 
gebruik van het park wellicht toenemen. 
Ook loopt er langs het park een belangrijke 
fietsroute. Vooralsnog is er voldoende 
ruimte om goed te kunnen recreëren in het 
park en zijn er voldoende voorzieningen 
voor alle doelgroepen.

De aanwezige sporttoestellen worden 
goed gebruikt en er zijn speelvoorzie
ningen voor kinderen. Ook wordt er vaak 
gevist. Het onderhoud wordt als verbeter-
punt genoemd. Ook wordt er wat kleur 
gemist in het park. 

Plannen
Het park heeft momenteel passende ver
lichting. Deze is in balans met de aanwe
zige beschermde planten en dieren. Daar 
wordt in de toekomst ook op gelet. Het 
park heeft een goed netwerk van paden. 
Er is aandacht voor goede fietsrichtingen. 
Het netwerk van paden in het park is  
afgestemd op de ontwikkelingen in de 
omgeving. Er moeten duidelijke zones van 
hondenuitlaat- of losloopgebieden komen 
in verhouding tot verblijfsplekken in het 
park. Er is samenhang met de toekom
stige inrichting van het golfterreingebied. 
Park De Uitvlugt krijgt een parkverbinding 
met de ecologische en recreatieve verbin
dingszone tussen Baanstee Noord en het 
Purmerbos. Beschermde plantsoorten 

worden bij het herontwerp van het park 
behouden. Ten slotte zal er bij de opwaar
dering van het park gekeken worden naar 

een oplossing voor aanwezige water
problematiek en goede groeiomstandig-
heden voor de bomen in het park.

Park De Uitvlugt klaar voor de toekomst

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  |  Purmer  Noord  

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.” 

Park De Uitvlugt ligt aan de rand van de 
wijk Purmer-Noord vlakbij het golfterrein 
en is aan het begin van de jaren tachtig 
tegelijk met de wijk aangelegd. Het huidige 
park heeft in de afgelopen jaren groten
deels zijn vorm en grootte behouden. Er 
zijn wel aanpassingen door de jaren heen 
gedaan in ontmoetingsplekken, beplan
ting en verbindingen. De oorspronkelijke 
bruggen zijn nog aanwezig, er is ook een 
aantal bruggen aan het park toegevoegd.

Participatie
Op verschillende manieren heeft de ge

meente naar de mening en wensen 
van gebruikers van het park 

gevraagd. Uit de internet
enquête blijkt dat het 

park voornamelijk 
wordt gebruikt om te 
wandelen, te genie
ten van de natuur en 
voor het uitlaten van 

de hond. Honden 
worden niet alleen in 

het hondenlosloop
gebied uitgelaten, maar in 

het hele park. De toegankelijk
heid voor mindervaliden is goed  
geregeld. Ook de wandelpaden, het  
onderhoud van het groen en de sport en 
spel mogelijkheden zijn goed.

Het park grenst aan het golfterrein. Bij de 
ontwikkeling van het golfterrein zal het 
gebruik van het park wellicht toenemen. 
Ook loopt er langs het park een belangrijke 
fietsroute. Vooralsnog is er voldoende 
ruimte om goed te kunnen recreëren in het 
park en zijn er voldoende voorzieningen 
voor alle doelgroepen.

De aanwezige sporttoestellen worden 
goed gebruikt en er zijn speelvoorzie
ningen voor kinderen. Ook wordt er vaak 
gevist. Het onderhoud wordt als verbeter-
punt genoemd. Ook wordt er wat kleur 
gemist in het park. 

Plannen
Het park heeft momenteel passende ver
lichting. Deze is in balans met de aanwe
zige beschermde planten en dieren. Daar 
wordt in de toekomst ook op gelet. Het 
park heeft een goed netwerk van paden. 
Er is aandacht voor goede fietsrichtingen. 
Het netwerk van paden in het park is  
afgestemd op de ontwikkelingen in de 
omgeving. Er moeten duidelijke zones van 
hondenuitlaat- of losloopgebieden komen 
in verhouding tot verblijfsplekken in het 
park. Er is samenhang met de toekom
stige inrichting van het golfterreingebied. 
Park De Uitvlugt krijgt een parkverbinding 
met de ecologische en recreatieve verbin
dingszone tussen Baanstee Noord en het 
Purmerbos. Beschermde plantsoorten 

worden bij het herontwerp van het park 
behouden. Ten slotte zal er bij de opwaar
dering van het park gekeken worden naar 

een oplossing voor aanwezige water
problematiek en goede groeiomstandig-
heden voor de bomen in het park.

Park De Uitvlugt klaar voor de toekomst
 

 



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.
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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.” 

Park De Uitvlugt ligt aan de rand van de 
wijk Purmer-Noord vlakbij het golfterrein 
en is aan het begin van de jaren tachtig 
tegelijk met de wijk aangelegd. Het huidige 
park heeft in de afgelopen jaren groten
deels zijn vorm en grootte behouden. Er 
zijn wel aanpassingen door de jaren heen 
gedaan in ontmoetingsplekken, beplan
ting en verbindingen. De oorspronkelijke 
bruggen zijn nog aanwezig, er is ook een 
aantal bruggen aan het park toegevoegd.

Participatie
Op verschillende manieren heeft de ge

meente naar de mening en wensen 
van gebruikers van het park 

gevraagd. Uit de internet
enquête blijkt dat het 

park voornamelijk 
wordt gebruikt om te 
wandelen, te genie
ten van de natuur en 
voor het uitlaten van 

de hond. Honden 
worden niet alleen in 

het hondenlosloop
gebied uitgelaten, maar in 

het hele park. De toegankelijk
heid voor mindervaliden is goed  
geregeld. Ook de wandelpaden, het  
onderhoud van het groen en de sport en 
spel mogelijkheden zijn goed.

Het park grenst aan het golfterrein. Bij de 
ontwikkeling van het golfterrein zal het 
gebruik van het park wellicht toenemen. 
Ook loopt er langs het park een belangrijke 
fietsroute. Vooralsnog is er voldoende 
ruimte om goed te kunnen recreëren in het 
park en zijn er voldoende voorzieningen 
voor alle doelgroepen.

De aanwezige sporttoestellen worden 
goed gebruikt en er zijn speelvoorzie
ningen voor kinderen. Ook wordt er vaak 
gevist. Het onderhoud wordt als verbeter-
punt genoemd. Ook wordt er wat kleur 
gemist in het park. 

Plannen
Het park heeft momenteel passende ver
lichting. Deze is in balans met de aanwe
zige beschermde planten en dieren. Daar 
wordt in de toekomst ook op gelet. Het 
park heeft een goed netwerk van paden. 
Er is aandacht voor goede fietsrichtingen. 
Het netwerk van paden in het park is  
afgestemd op de ontwikkelingen in de 
omgeving. Er moeten duidelijke zones van 
hondenuitlaat- of losloopgebieden komen 
in verhouding tot verblijfsplekken in het 
park. Er is samenhang met de toekom
stige inrichting van het golfterreingebied. 
Park De Uitvlugt krijgt een parkverbinding 
met de ecologische en recreatieve verbin
dingszone tussen Baanstee Noord en het 
Purmerbos. Beschermde plantsoorten 

worden bij het herontwerp van het park 
behouden. Ten slotte zal er bij de opwaar
dering van het park gekeken worden naar 

een oplossing voor aanwezige water
problematiek en goede groeiomstandig-
heden voor de bomen in het park.

Park De Uitvlugt klaar voor de toekomst

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’
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gericht onderhoud’
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Wat is de beste oplossing voor elk 
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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.
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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.

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. 

Purmer-Noord heeft twee parken. Wijk-
manager Misja Horsthuis vindt ze allebei 
prachtig, elk op zijn eigen manier. “De 
Uitvlugt is het park van de wijk. Mensen 
komen hier echt samen. Ze sporten en 
wandelen hier, ontmoeten elkaar met de 
hond en buurtkinderen spelen er. Voor 
één ding komen mensen uit de wijde om-
geving naar De Uitvlugt: de sporttoestellen. 
Die zijn geplaatst op initiatief van de be-

wonersgroep. 
Er staan toestellen 
voor iedereen, tot 
fanatieke beoefe-
naars van calisthe
nics aan toe.”
Waar De Uitvlugt vooral 
rust biedt, vinden mensen in 
het Leeghwaterpark meer levendigheid. 
“Dit is het groene hart van onze stad. Met 

een skatebaan, kinderboerderij, 
speeltuin. Ook het zwembad 
en de kinderopvang liggen er
tegenaan. Bovendien is dit hét 
evenementenpark, bijvoorbeeld 

voor Reuring. Al die bedrijvig-
heid is mooi, maar tegelijkertijd 

ook een bedreiging. Ook daarom is 
het goed dat het Parkenplan er nu is. We 

moeten het park voor iedereen mooi, leuk 
en veilig houden!”

Misja Horsthuis, wijkmanager Purmer-Noord

‘Twee parken, twee werelden’

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 hier nooit 
voor aangelegd. Om evenementen en 
festivals beter te faciliteren maakt de ge-
meente het park ‘festivalproof’. Dat doen 
we door te investeren in het verbeteren 
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.

 

 



De meermin, het wapen van 
de Purmer

Het wapen van de Purmer, 
de meermin, werd op 
11 maart 1816 ‘van wegen 
den Koning’ door de Raad 
van Adel goedgekeurd. 
Het laat een naakte vrouw 
zien die aan het spinnen is. 
In haar rechterhand houdt 
ze de draaiende spintol, 
in haar linker de wol. 
Met dit wapen wordt de 
herinnering aan de Purmer-
legende levend gehouden.

Deze legende beschrijft de merkwaardige ontmoeting tussen 
enkele boerenvrouwen en -meisjes in hun melkschuitjes op het 
meer in het jaar 1403. Een hevige stormvloed had de zee weer 
eens met alle geweld het Purmermeer binnengevoerd. De vrou-
wen en meisjes voeren op het meer om bij de koeien te komen 
die ze moesten melken. Al varende zagen ze plotseling een wild 
en woest ‘wijf’ drijven en zwemmen, waar ze van schrokken. 
De vrouwen keerden de boten om en zochten een goed heenko-
men voor het monster dat, volgens de kroniekschrijvers, geheel 
naakt was en behangen met allerlei waterplanten.

Zuiderzee
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Volgens de kroniek was het niet de eerste ontmoeting met de 
meermin, want ze was eerder gezien op de Zuiderzee tussen 
Kampen en Edam. Door een gat in de dijk bij Monnickendam 
kon ze zijn binnengekomen. De meermin bleef in het meer 
rond zwemmen, omdat in alle haast de gaten in de dijk weer 
waren gestopt.
Dagelijks kwamen de melksters met de meermin in contact 
en raakten daar zo aan gewend, dat ze besloten gezamenlijk 
te proberen haar te vangen en naar de stad te brengen.

Getoond
De vrouwen hielden zich aan hun woord, vingen de meermin 
en brachten haar naar Edam. Daar werd ze aan de te 
hoop gelopen bevolking getoond, maar niemand kon haar 
verstaan, noch kon zij de Edammers begrijpen. Begonnen 
werd de meermin van slijm en waterplanten te ontdoen 
en daarna te kleden. Er moest dagelijks bij haar worden 
gewaakt, want iedere onoplettendheid werd te baat genomen 
om in het water te springen. Inmiddels was de meermin wel 
het Edammer voedsel gaan eten.

Haarlemmers
De Edammers staken volgens de kroniekschrijver de vreugde 
over hun vangst niet onder stoelen of banken. Zelfs in de tijd 
waarin de snelheid van het paard die van de berichtgeving 
aangaf, was het de Haarlemmers bekend geworden. Ze 
kwamen zelfs naar Edam en vroegen de vondst in hun stad 
onder te mogen brengen. 

In Haarlem leefde de meermin verder en leerde er zelfs spinnen. 
Ze bekeerde zich tot de christelijke godsdienst en werd na haar 
overlijden in gewijde aarde begraven. De kroniekschrijver staaft 
zijn regels door weer te geven dat hij alles heeft nagevraagd 
bij te goeder naam en faam bekend staande mannen. In Edam 
geeft een gevelbord de historie weer.  l

Medisch Centrum De Graeff 
draait volop

Apotheek de Graeff (voorheen Apotheek Overlander) 
bevindt zich sinds 29 maart 2021 in Medisch Centrum 
de Graeff, gelegen aan de Graeffweg 70. Ik sprak met 
apotheker Liesbeth Paarlberg. Liesbeth is sinds 2003 
apotheker in Purmerend en sinds januari 2018 actief in 
de Purmer-Noord.

Het meeste plezier heeft 
Liesbeth in het, samen met 
haar collega’s, goed helpen 
van patiënten: klanten uitleg 
geven over medicijnen en 
gericht adviseren, naast 
de huisarts. Ze is dan ook 
pas tevreden als een klant 
gerustgesteld en goed 
geïnformeerd de apotheek 
verlaat.

Privacy
Het nieuwe gebouw bevalt 
uitstekend. Het biedt 
meer ruimte (er zijn twee 
spreekkamers) en biedt klanten meer privacy. Omdat er 
nu veel meer disciplines onder één dak zitten, verloopt het 
onderlinge contact met andere zorgverleners soepeler en 
kunnen klanten sneller en beter worden geholpen.
Er is ook een medicijnautomaat geplaatst. Hiermee 
kunnen patiënten 24/7 hun medicijnen ophalen. Voor 
laaggeletterden of klanten die de taal niet (goed) kennen is 
de toegankelijkheid gemakkelijker gemaakt door het plaatsen 
van pictogrammen (‘plaatjes’).

Tevreden
Ook de patiënten tonen zich tevreden over het centrum. Het 
pand ligt wel wat verder weg dan  centrum Overlander, maar daar 
staat tegenover dat er een bushalte tegenover ligt. Ook zijn de 
parkeermogelijkheden onlangs verder uitgebreid. Daarnaast zijn 
de bezorgmogelijkheden opnieuw verbeterd en is het centrum 
sterk wijkgericht.  
Voor de toekomst bestaan er plannen om diabetespatiënten 
betere informatie te kunnen geven via de diverse zorgverleners 
(bijvoorbeeld Vvoedings-, bewegings- en medicijninformatie). 
Door de coronamaatregelen zijn de plannen hiervoor helaas 
vertraagd.
Voor het aanbod van zorgverlening en verdere informatie over het 
zorgcentrum, zie de website http://www.mcdegraeff.nl/. l

http://www.mcdegraeff.nl/
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Beweegactiviteiten voor jong 
en oud in de Purmer

We kijken terug op een succesvolle PurVak: zes 
weken lang zijn er in heel Purmerend activiteiten 
georganiseerd. De volgende PurVak is in de 
herfstvakantie van 18 tot en met 22 oktober; noteer het 
alvast in de agenda!

Na de zomervakantie zijn de diverse beweegactiviteiten van 
Spurd weer gestart. Graag breng ik drie activiteiten in de 
Purmer onder uw aandacht. Voor meer activiteiten kunt u 
kijken op www.spurd.nl.

SpurdFun
Voor kinderen in de leeftijd vier tot en met twaalf 
jaar organiseert Spurd na schooltijd gratis sport- en 
spelactiviteiten. Denk hierbij aan verschillende spelvormen en 
springkussens, en onze kano’s worden ook meerdere keren 
per week ingezet. Kijk voor de locaties en tijden op  
www.spurd.nl/spurdfun.

Girls Only
Voor meiden van dertien tot en met 26 jaar is er op 
maandagavond een gratis sportuurtje onder begeleiding van 
vrouwelijke sportcoaches van Spurd. De meiden worden met 
bootcamps, circuittraining en sport en spel uitgedaagd het 
maximale van zichzelf te laten zien. Tot en met 27 september 
is dit in Park de Driegang, daarna in de Gangeslaan.

Parksport
Op vrijdag van 10.00 tot -11.00 uur verzorg ik een buitenles in 
Park de Uitvlugt bij de fitnessapparatuur. Tijdens de les worden 
alle spiergroepen gebruikt in circuitvorm. De kosten zijn € 3,70 
per les. Kom gerust eens langs voor een kennismakingsles!

Informatie
Op vrijdag van 11.30 tot13.00 uur ben ik, wijksportcoach 
Rosan Ootes, aanwezig op het adres Gildeplein 70. Heeft u 
een vraag over bewegen of de beweegactiviteiten van Spurd? 
Loop dan gerust een keer binnen of maak een afspraak via 
r.ootes@spurd.nl of 0299-418100.  l

Mehmet Uygun
Beste wijkbewoners,

Hoe gaat het met jullie? Ik krijg de laatste 
tijd geregeld herinneringen van facebook 
over de talrijke buurtactiviteiten die jullie als 
buurtbewoners de afgelopen jaren hebben 
georganiseerd. Wat was dat leuk! En wat kijken 
we er met ons allen naar uit om dit weer te 
kunnen organiseren. 

Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn versoepeld kunnen 
we weer langzaam aan de slag. Onze buurtcentra zijn weer 
open en de bewoners kunnen weer starten met buurtactiviteiten.

Als je een leuk idee hebt of als je contact zoekt met andere 
bewoners om iets leuks te organiseren, bel dan met me of 
stuur een e-mail voor het maken van een afspraak, dan ben 
je van harte welkom op het Gildeplein nummer 70 (tegenover 
de Jumbo). We hebben hier ook een ideeënbord hangen, 
waarop je ideeën en oproepen kunt plaatsen.
Heb je een hulpvraag - die kan echt over van alles gaan - of 
heb je gewoon behoefte aan een praatje, of wil je iemand 
anders helpen? Bel of mail me dan via 06 150 006 23 of 
m.uygun@clup.nl, of neem contact op met mijn collega’s via 
0299 480 630 of info@clup.nl.
Ik hoop dat iedereen een mooie, fijne en een gezonde vakantie 
heeft gehad. Doe voorzichtig en tot de volgende keer,

Mehmet Uygun, Sociaal werker Clup Welzijn.  l

Wijkkranten ook digitaal
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.  l
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