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Samen sterk 
voor de wijk
De Purmer-Zuid, een 
prachtwijk om in te wonen

• Schoon en heel
• Actief en positief
• Toegankelijk en bereikbaar
• Samen en leuk
• Veilig en sociaal
• Compleet

Dit zijn de belangrijkste thema’s die spelen om de 
leefbaarheid van onze woonomgeving te stimuleren en 
waarvoor de Wijkkerngroep van de Purmer-Zuid zich inzet.

Van de redactie
Droge voeten…
Aan het eind van de zomer kunnen we opmaken dat het een 
wisselvallige zomer is geweest. Het coronavirus kwam met 
een nieuw offensief middels de deltavariant, het ‘dansen bij 
Jansen’-effect zorgde voor een enorme toename van het 
aantal besmettingen en de regering moest daardoor veel 
versoepelingen terugdraaien. Dit betekende veel nieuwe 
beperkingen voor de vakantiegangers die in binnen- en 
buitenland op vakantie wilden gaan. Nu wordt gehoopt dat 
eind september weer kan worden versoepeld en zelfs dat 
begin november alle beperkingen kunnen worden losgelaten 
dat en discotheken, nachtclubs en festivals weer open 
kunnen. Voorlopig zijn we dus nog niet van het virus af in 
onze samenleving.
Het weer was ook al wisselvallig. Mooie dagen werden 
afgewisseld door frisse en natte dagen. Overal in de wereld 
kreeg men te maken met extreem weer, ook Nederland. In 
Limburg viel in een paar dagen meer regen dan ooit tevoren, 
met overstromingen tot gevolg: ondergelopen kelders, 
dijkdoorbraken, hele wijken en zelfs steden onder water.
Ook in onze wijk viel af en toe veel regen, met spuitende 
putdeksels tot gevolg. Onze wijk is gebouwd in de Purmer, 
en de Purmer is een polder, en die ligt onder zeeniveau. 
Droge voeten is voor onze wijk daarom niet vanzelfsprekend. 
Dankzij de ringdijk houden we het hier in de Purmer 
vooralsnog droog. Als u de volgende keer weer eens 
mopperend op uw fiets de busbrug bestijgt, bedenk dan dat 
die hoge dijk onze huizen drooghoudt.
Verder leest u in deze editie van de krant over de plannen voor 
de oostflank van onze wijk en over graafwerkzaamheden om 

een glasvezelnetwerk aan te leggen in onze bodem. In wijkcen-
trum De Zuid-Pool worden voorzichtig de verschillende activitei-
ten weer opgestart. Er is ondertussen een bingo geweest, waar 
veel wijkbewoners bij zijn geweest.
In deze editie ontbreekt de column van de wijkagent; Josh ge-
niet van zijn vakantie en wij wensen hem mooi weer en veel rust.

Wist u dat u de wijkkrant ook digitaal kunt lezen?  
Op www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-zuid kunt u alle 
wijkkranten terugvinden van de laatste jaren om nog eens op 
uw gemak digitaal te lezen.

Ook nu de lockdown en alle coronabeperkingen steeds 
verder kunnen worden teruggeschroefd, willen wij als 
redactie van deze wijkkrant u al het nieuws uit en over de 
wijk blijven melden. U kun ons daarbij helpen. Voelt u zich 
betrokken bij uw wijk en vindt u het leuk om samen met 
ons de wijkkrant samen te stellen? Stuur dan een mail naar 
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com en we nemen graag 
contact met u op.

Heeft u een tip voor onze wijkkrant?  
Mail die naar wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.

De redactie wenst u veel leesplezier.  l

Internet upgrade
Het zal u niet zijn ontgaan: de afgelopen weken kon 
u op borden aan de ingang van onze wijk al lezen dat 
KPN glasvezelkabel naar de Purmer-Zuid brengt.

Bij de opzet van onze 
wijk, midden jaren tachtig, 
stond het internet zoals wij 
dat nu kennen nog in de 
kinderschoenen en werd 
bij de infrastructuur nog 
helemaal geen rekening 
gehouden met het aanleggen 
van een kabelnet of later 
glasvezelnet voor dit internet.
Het ontstaan van internet 
is een ingewikkeld verhaal. 
De geschiedenis ervan 
startte in 1957. Toen werd de 
Spoetnik I gelanceerd door de Sovjet-Unie (Rusland). Door 
de lancering van deze raket werd het de Amerikanen duidelijk 
dat ze niet zo machtig en sterk waren als ze dachten.  
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Reactie
Als reactie op de lancering richtte de VS een onderzoeks-
bureau op dat nieuwe technologie moest ontwikkelen. Een 
van de projecten van dat bureau was het ontwikkelen van 
een veilige manier om te communiceren met universiteiten 
die voor het bureau aan het werk waren. Ze bedachten een 
computernetwerk dat stabiel en niet afluisterbaar was. In 
1969 was het eerste internet een feit. Het was nog maar heel 
klein, namelijk een netwerk dat twee universiteiten met elkaar 
verbond.

Publiek
Langzaamaan werden steeds meer netwerken aangesloten op 
het internet. In 1983 werd overgestapt op een nieuwe techniek. 
Daar werd het internet zoals we het nu kennen geboren, alleen 
was het toen nog niet zo groot. Internet werd pas door het 
grote publiek ontdekt in de jaren negentig van de vorige eeuw. 

In 1996 was het bijna bij 
iedereen bekend en gingen 
mensen er veel gebruik van 
maken. Nu, ruim dertig jaar 
later, kunnen we bijna niet 
meer zonder internet en is de 
vraag naar snel internet groot.
De komst van glasvezel 
naar onze wijk betekent dat 
er de komende periode op 
verschillende plekken in de 
wijk graafwerkzaamheden 
zijn. De twee grootste 
aanbieders van internet, KPN 
en Ziggo, gaan op korte 
termijn de concurrentieslag 
met elkaar aan om u als 
consument te verleiden om 
bij hen uw internet te gaan 
betrekken. KPN promoot zijn 
nieuwe glasvezelnetwerk, en 
Ziggo is met een huis-aan-
huisfolder gekomen om hun 
GigaNet te promoten. Er is 
dus voor u als consument 
weer iets te kiezen!  l

SPURD nieuws
Beweegactiviteiten voor 
jong en oud in de Purmer

We kijken terug op een succesvolle PurVak: zes weken lang 
zijn door heel Purmerend activiteiten georganiseerd. De 
volgende PurVak is in de herfstvakantie van 18 tot en met 
22 oktober; noteer het alvast in uw 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, maar 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. 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
Vrijdag van 10.00 tot -11.00 uur verzorgt Spurd 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 langs voor een 
kennismakingsles.

Informatie
Op vrijdag van 11.30 tot 
13.00 uur is de wijksport-
coach Rosan Ootes, aan-
wezig op Gildeplein 70. Heeft 
u een vraag over bewegen of 
de beweegactiviteiten? Loop 
gerust eens binnen of maak 
een afspraak via r.ootes@
spurd.nl of 0299-418100.    l

Gemeente, Staatsbosbeheer 
en BPD ontwikkelen visie 
voor oostflank
Denkt u dit najaar mee over de toekomst van de stad? 
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 en  ziet kansen om 
van de hele golfbaan een nieuwe woonlocatie te maken.

Natuur
Omdat er naast de woningen op de golfbaan nog veel andere 
ontwikkelingen zijn aan de oostflank van onze stad, heeft
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Rosan Ootes en Tina de Lang  

bij de PurVak
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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 fijn 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 fietsen 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. 

‘Scootmobielen, fietsers,
wandelaars: het is soms druk’

Park De Driegang ligt midden in Purmer
Zuid. Het vormt een belangrijke doorgang 
richting het winkelcentrum. Jong en oud 
verblijven er ook graag. Er is een basketbal-
veld, een populaire honden ont moetings
plaats, wijkactiviteitencentrum De Zuid
Pool, de 5 mei-viering. Én natuurlijk het 
eiland. “Dat gaan we weer teruggeven 
aan de kinderen”, vertelt wijkmanager 
Jeffrey Bentvelzen. 

Iedereen die in Zuid is opgegroeid, heeft 
op het eiland gespeeld. De plek is alleen 
vervallen geraakt. Het pontje is ook al een 
paar jaar weg. De gemeente zorgt dat het 
eiland weer bereikbaar wordt, vertelt Jef-
frey: “We gaan hier een natuurspeeltuin 
bouwen. Het wordt weer een leuk, veilig 
avontureneiland.”
Kortgeleden is het hoofdpad van De Drie-
gang vervangen. In Jeffreys ogen nadert 

het park straks de perfectie. Geen verbe-
terpunten dus? “Oké, om de hitte aan te 

pakken mogen er meer bomen komen die 
schaduw geven. En de zijpaden mogen 
wel wat breder, met een duidelijke schei-
ding tussen fiets- en voetpad. Maar het is 
in mijn ogen ook nu al een fijn park dat 
goed gebruikt wordt!”

Jeffrey Bentvelzen, wijkmanager Purmer-Zuid

‘Eiland weer aan kinderen teruggeven’

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 fijn 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 flora en fauna. In 
het Leeghwaterpark is er specifieke 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 
amfitheater, 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    Zu id  

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.” 

Participatie
Op verschillende manieren heeft de ge

meente naar de mening en wen
sen van gebruikers van het 

park gevraagd. In Park De 
Driegang komen voor
namelijk wandelaars en 
fietsers. Het wordt ook 
veel gebruikt als door
gangsroute. Gebrui
kers van het park waar

deren het park over het 
algemeen erg goed. Het 

is multifunctioneel en door 
het open karakter en de

woningen die aan het park liggen is de 
sociale veiligheid groot. Mindervaliden 
kunnen het park ook goed bereiken en 
gebruiken. Er is behoefte aan meer vari
atie in groen en beplanting.

Er gaat een fietspad dwars door het park 
naar het achterliggende winkelcentrum 
Meerland. Naast het fietspad ligt een 
vrij smal voetpad. Daartussenin liep een 
goot. Onlangs is dit pad opgeknapt, hier
door is het ook voor ouderen weer veilig 
om voorbijgangers te passeren.

Plannen
De eilandspeeltuin moet een bijzondere 
plek in het park zijn en blijven. Hiervoor 
wordt een nieuw ontwerp gemaakt. Ook 
het gras van het bestaande voetbalveld 
wordt opgeknapt. Er wordt rekening ge

houden met de verdeling van 
speelplekken voor jong en 
oud. Er is aandacht voor 
de hoofdfiets- en wandel-
paden. Het streven is om 
het park meer in te gaan 
zetten voor maatschappe
lijk gebruik. Denk aan sport 
en kleine evenementen.

De Driegang als ‘viswaterparel’ maar ook sport en spel
Park De Driegang is een goed gebruikt park waar veel verschillende 
groepen gebruik van maken. Het park is aangelegd vanuit het uitbreid
ingsplan van de PurmerZuid. Het biedt veel mogelijkheden voor sport 
en spel. Er is een voetbalveld, een basketbalveld en toestellen voor 
oudere jeugd en voor kleine kinderen. Ook is er een speeleiland dat via 
een pontje bereikbaar is. Het speeleiland is momenteel onbereikbaar 
gemaakt omdat het overlast opleverde. Ook voldoen de speeltoestel
len niet aan de nu gestelde eisen. Daarnaast heeft het park een goed 
gebruikte hondenontmoetingsplaats.

 

 



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    Zu id  

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.” 

Participatie
Op verschillende manieren heeft de ge

meente naar de mening en wen
sen van gebruikers van het 

park gevraagd. In Park De 
Driegang komen voor
namelijk wandelaars en 
fietsers. Het wordt ook 
veel gebruikt als door
gangsroute. Gebrui
kers van het park waar

deren het park over het 
algemeen erg goed. Het 

is multifunctioneel en door 
het open karakter en de

woningen die aan het park liggen is de 
sociale veiligheid groot. Mindervaliden 
kunnen het park ook goed bereiken en 
gebruiken. Er is behoefte aan meer vari
atie in groen en beplanting.

Er gaat een fietspad dwars door het park 
naar het achterliggende winkelcentrum 
Meerland. Naast het fietspad ligt een 
vrij smal voetpad. Daartussenin liep een 
goot. Onlangs is dit pad opgeknapt, hier
door is het ook voor ouderen weer veilig 
om voorbijgangers te passeren.

Plannen
De eilandspeeltuin moet een bijzondere 
plek in het park zijn en blijven. Hiervoor 
wordt een nieuw ontwerp gemaakt. Ook 
het gras van het bestaande voetbalveld 
wordt opgeknapt. Er wordt rekening ge

houden met de verdeling van 
speelplekken voor jong en 
oud. Er is aandacht voor 
de hoofdfiets- en wandel-
paden. Het streven is om 
het park meer in te gaan 
zetten voor maatschappe
lijk gebruik. Denk aan sport 
en kleine evenementen.

De Driegang als ‘viswaterparel’ maar ook sport en spel
Park De Driegang is een goed gebruikt park waar veel verschillende 
groepen gebruik van maken. Het park is aangelegd vanuit het uitbreid
ingsplan van de PurmerZuid. Het biedt veel mogelijkheden voor sport 
en spel. Er is een voetbalveld, een basketbalveld en toestellen voor 
oudere jeugd en voor kleine kinderen. Ook is er een speeleiland dat via 
een pontje bereikbaar is. Het speeleiland is momenteel onbereikbaar 
gemaakt omdat het overlast opleverde. Ook voldoen de speeltoestel
len niet aan de nu gestelde eisen. Daarnaast heeft het park een goed 
gebruikte hondenontmoetingsplaats.

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
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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.” 

Participatie
Op verschillende manieren heeft de ge

meente naar de mening en wen
sen van gebruikers van het 

park gevraagd. In Park De 
Driegang komen voor
namelijk wandelaars en 
fietsers. Het wordt ook 
veel gebruikt als door
gangsroute. Gebrui
kers van het park waar

deren het park over het 
algemeen erg goed. Het 

is multifunctioneel en door 
het open karakter en de

woningen die aan het park liggen is de 
sociale veiligheid groot. Mindervaliden 
kunnen het park ook goed bereiken en 
gebruiken. Er is behoefte aan meer vari
atie in groen en beplanting.

Er gaat een fietspad dwars door het park 
naar het achterliggende winkelcentrum 
Meerland. Naast het fietspad ligt een 
vrij smal voetpad. Daartussenin liep een 
goot. Onlangs is dit pad opgeknapt, hier
door is het ook voor ouderen weer veilig 
om voorbijgangers te passeren.

Plannen
De eilandspeeltuin moet een bijzondere 
plek in het park zijn en blijven. Hiervoor 
wordt een nieuw ontwerp gemaakt. Ook 
het gras van het bestaande voetbalveld 
wordt opgeknapt. Er wordt rekening ge

houden met de verdeling van 
speelplekken voor jong en 
oud. Er is aandacht voor 
de hoofdfiets- en wandel-
paden. Het streven is om 
het park meer in te gaan 
zetten voor maatschappe
lijk gebruik. Denk aan sport 
en kleine evenementen.

De Driegang als ‘viswaterparel’ maar ook sport en spel
Park De Driegang is een goed gebruikt park waar veel verschillende 
groepen gebruik van maken. Het park is aangelegd vanuit het uitbreid
ingsplan van de PurmerZuid. Het biedt veel mogelijkheden voor sport 
en spel. Er is een voetbalveld, een basketbalveld en toestellen voor 
oudere jeugd en voor kleine kinderen. Ook is er een speeleiland dat via 
een pontje bereikbaar is. Het speeleiland is momenteel onbereikbaar 
gemaakt omdat het overlast opleverde. Ook voldoen de speeltoestel
len niet aan de nu gestelde eisen. Daarnaast heeft het park een goed 
gebruikte hondenontmoetingsplaats.
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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. 

‘Scootmobielen, fietsers, 
wandelaars: het is soms druk’

Park De Driegang ligt midden in Purmer 
Zuid. Het vormt een belangrijke doorgang 
richting het winkelcentrum. Jong en oud 
verblijven er ook graag. Er is een basketbal-
veld, een populaire honden ont moetings
plaats, wijkactiviteitencentrum De Zuid
Pool, de 5 mei-viering. Én natuurlijk het 
eiland. “Dat gaan we weer terug geven 
aan de kinderen”, vertelt wijkmanager 
Jeff rey Bentvelzen. 

Iedereen die in Zuid is opgegroeid, heeft 
op het eiland gespeeld. De plek is alleen 
vervallen geraakt. Het pontje is ook al een 
paar jaar weg. De gemeente zorgt dat het 
eiland weer bereikbaar wordt, vertelt Jef-
frey: “We gaan hier een natuurspeeltuin 
bouwen. Het wordt weer een leuk, veilig 
avontureneiland.”
Kortgeleden is het hoofdpad van De Drie-
gang vervangen. In Jeff reys ogen nadert 

het park straks de perfectie. Geen verbe-
terpunten dus? “Oké, om de hitte aan te 

pakken mogen er meer bomen komen die 
schaduw geven. En de zijpaden mogen 
wel wat breder, met een duidelijke schei-
ding tussen fi ets- en voetpad. Maar het is 
in mijn ogen ook nu al een fi jn park dat 
goed gebruikt wordt!”

Jeffrey Bentvelzen, wijkmanager Purmer-Zuid

‘Eiland weer aan kinderen teruggeven’

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.
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de gemeente samen met Staatsbosbeheer en BPD besloten 
één visie voor het hele gebied te maken. Niet alleen omdat 
er veel woningen bijkomen in dit gebied, 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 maken kunnen ze 
goed kijken naar de combinatie wonen, natuur en recreatie.

Duurzaam
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 ze samen met Edam/
Volendam en Waterland aan één 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 ze 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 uit-
nodiging 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

De wijkwethouder  
aan het woord

Een vast item in onze wijkkrant is de 
column van onze wijkwethouder Thijs 
Kroese. Hierin vertelt hij over zijn 
plannen en ambities voor onze wijk 
en de hele stad.

Thuis voelen in Purmerend
 

Stad Forum, een denktank die gevraagd en ongevraagd 
advies geeft aan het Amsterdamse stadsbestuur, heeft 
onderzoek gedaan naar verschillende steden om Amsterdam 
heen. Ook naar Purmerend. De conclusie was dat inwoners 
van onze stad zich thuis voelen. Maar wat is dat, thuis 
voelen? En waarom voelen Purmerenders zich zo thuis?

Het heeft geleid tot een mooie korte film waarin een aantal 
Purmerenders wordt geportretteerd en een fantastisch essay, 
geschreven door een van de filosofen van de denktank (wees 
gerust, het is geschreven door een filosoof maar het is prima 
leesbaar).
 
De film laat zo veel herkenbaars zien. De ‘hoofdrolspeler’ 
in de film is ongeveer van mijn leeftijd. Net als hij ben ik in 
Purmerend opgegroeid en komt het ‘thuisgevoel’ al op als je 
Purmerend op de borden boven de snelweg ziet (maar wel 
afslag Volendam nemen, want dan ga je via de Jaagweg en 
dat is sneller). Een stad met een dorps karakter, ons kent ons.

De sportschoolhouder die in beeld komt, is Sjors. Ah… daar 
heb ik zwemles gehad en met een van zijn dochters heb ik 
gewerkt bij de IJssalon op het Wormerplein. Prachtig hoe hij 
vertelt echt onderdeel te zijn geworden van Purmerend.
 
Het mooiste moment in de film vond ik dat de vader van 
de hoofdrolspeler vertelt dat hij na 25 jaar nog steeds in 
Amsterdam Oost beter de weg weet dan in Purmerend. 
Daarom voelt hij zich geen Purmerender in hart en nieren. 
Twee zinnen daarvoor zei hij dat het geen optie was om 
buiten Purmerend te gaan wonen.

De film en het essay zijn de moeite waard. Ze zijn te vinden 
via http://stad-forum.nl/artikel/79/Purmerend  l

Hoe scoren we in Purmerend 
op gebied van afval scheiden?

Elk jaar wordt onderzoek gedaan naar de 
samenstelling van ons restafval. Dit is niet echt een 
smakelijk klusje, maar wel noodzakelijk.

Met de hand wordt een paar keer per jaar 750 kilo restafval 
uit de verschillende containers gehaald en opnieuw 
gesorteerd. Zo zien ze bij de gemeentewerf precies wat er 
in het afval zit en of het inderdaad restafval is, of dat het 
eigenlijk bij een andere afvalstroom hoort.
De uitslag: we scheiden 57 procent van ons afval.

Maar wat zegt dit percentage, doen we het dan goed of juist 
niet? In gemeenten met een zelfde stedelijkheid als Purmerend 
wordt gemiddeld een resultaat behaald van 59 procent 
afvalscheiding. We doen het dus best goed, alleen gooien we 
wel veel meer afval per persoon weg vergeleken met andere 
gemeentes. In Purmerend gooien we jaarlijks 538 kilo afval per 
persoon weg. Gemiddeld in andere steden is dit 487 kilo.

Ons afval in cijfers:
•  We verbranden met ons allen in Purmerend jaarlijks 

achttien miljoen kilo restafval.
• Dit is 221 kilo restafval per inwoner.
•  Slechts 31 kilo is inderdaad restafval en kan op geen 

enkele manier worden hergebruikt en zit dus terecht in het 
restafval om te worden verbrand. 

 

 

http://www.purmerend.nl/oostflank
mailto:oostflank%40purmerend.nl?subject=
http://stad-forum.nl/artikel/79/Purmerend
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•  Een groot deel hiervan is groente-, fruit- en tuinafval (gft)
en etensresten en hoort dus eigenlijk in de gft-container.
Zo’n 96 kilo gft en etensresten worden verbrand in plaats
van dat er compost van wordt gemaakt.

•  Dit betekent dat 86 procent van het restafval dus eigenlijk
kan worden hergebruikt en ten onrechte in het restafval zit.

Redenen
Waarom wordt 86 procent niet gescheiden? We kennen 
uiteraard de redenen wel: het is te veel gedoe, veroorzaakt 
stankoverlast en maden, of ‘als eenpersoonshuishouden heb 
ik toch bijna geen afval’. Echter, ook zaken als de slechte 
bereikbaarheid van de gemeentewerf en de vaak overvolle 
plasticafvalbakken dragen niet bij aan een goede afvalstroom.
Daarom laat de gemeente graag zien dat er ook veel 
redenen zijn om wel je afval thuis netjes te scheiden. Het is 
bijvoorbeeld beter voor het milieu, de gft-container wordt 
in de zomer wekelijks geleegd en zorgt dan dus voor veel 
minderen overlast van stank of maden. Ook zorgt scheiden 
van afval voor hergebruik en het scheelt daarmee fossiele 
grondstoffen. Waarom zou je het verbranden als je er nog 
andere dingen mee kunt doen?
Samen staan we sterk. Uiteraard is het heel lastig om op 
honderd procent gescheiden afval uit te komen. Dat hoeft ook 
niet, maar we kunnen er misschien wel voor zorgen dat we 
samen dit jaar in ieder geval op zestig procent of meer komen!

Grofvuil
De laatste periode ontvangt de redactie signalen over overlast 
door grofvuil in de wijk. De gemeentewerf heeft sinds het 
begin van de coronapandemie last van lange wachttijden en 
het aanbieden van grofvuil bij de gemeente via de site gaat 
ook niet altijd probleemloos. Als bewoners bijvoorbeeld hun 
schuur eens grondig opruimen of druk aan het verbouwen 
zijn, kan het voorkomen dat de gemeente wel drie tot vijf keer 
op verschillende momenten langskomt om de diverse soorten 
afval op te halen, soms met lange tussenpozen.
Je ziet in de wijk dan vaak op plekken waar het niet 
thuishoort een ophoping van afval ontstaan, omdat de 
bewoners hun afval wel vast buiten zetten, en het dan niet 
zoals het hoort voor hun eigen deur plaatsen, maar ergens 
op een hoek of bij een open veldje. Hiervoor zijn regels 
opgesteld en bij terugkerende overlast treedt handhaving dan 
ook op. Laten we samen de wijk schoon en net houden! l

Nieuws van De Zuid-Pool

Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een 
centrale plek in de Purmer-Zuid voor 
alle wijkbewoners. Normaliter plaatsten 
we iedere editie van de wijkkrant een 

overzicht van alle actieve en educatieve activiteiten 
en workshops die wekelijks worden verzorgd. In 
aangepaste vorm doen we dit ook nu.

De vrijwilligers van het wijkcentrum hebben niet stilgezeten in 
de zomer. Met SKOP (Stichting Kinder Opvang Purmerend) is 
druk overlegd hoe ze de diverse activiteiten in De Zuid-Pool 
weer langzaamaan kunnen opstarten, uiteraard binnen de 
huidige beperkingen.

Vanaf begin september gaan de meeste ‘oude’ activiteiten 
weer van start. In eerste instantie gebeurt dit zo veel mogelijk 
buiten de openingstijden van de kinderopvang, maar zo 
snel mogelijk willen de vrijwilligers alle activiteiten weer 
kunnen organiseren. Ondertussen is de eerste bingoavond al 
geweest en waren de bezoekers enthousiast dat er weer iets 
kon worden georganiseerd.
Via de sociale media probeert De Zuid-Pool u verder te 
informeren. Ook kunt u terecht op de site  
www.purmerzuidpool.nl.

De vrijwilligers van het wijkcentrum hopen u snel te 
verwelkomen!  l

COLOFON
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