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BEWONERS MET GROENE VINGERS ZORGEN VOOR FLEURIGHEID
De straat tussen het
Alpenpad (fietspad) en de
Donaulaan is de Karpaten.
Wie hier wel eens voorbij
komt, is het vast opgevallen dat er sinds een
aantal maanden zes mooie
perkjes liggen. Het openbaar groen is eind vorig
jaar geadopteerd door de
bewoners van dit deel van
de Karpaten. We spraken
met Marijke en Rob Neering, die zo’n stukje onder hun
hoede hebben genomen.
Rob: ”Toen ik wijkmanager Michael Lanting er op aansprak
hoe de planten voor mijn huis er bij stonden, wees hij ons
op de mogelijkheid gemeentegroen te adopteren. Adoptie
houdt in dat we het groen zelf onderhouden in plaats van de
gemeente. Dit leek ons een goed idee, omdat we er dan voor
kunnen zorgen dat het er netjes uitziet. Een ander voordeel
is dat we zelf kunnen kiezen welke planten of bloemen we
neerzetten.”

Weinig werk
De gemeente zorgt er voor dat de grond wordt klaargemaakt om
in te zaaien en levert een bijdrage aan het plant- en zaaigoed.
Vervolgens zorgen de bewoners voor het onderhoud en nemen
ze de daarbij behorende kosten voor hun rekening. Volgens
Marijke valt het onderhoud reuze mee: “Ongeveer een keer per
week even schoffelen, en dan is het verder weinig werk.”

Adoptietegel
De andere bewoners in de
straat van Rob en Marijke
hebben ook het perkje voor
hun woning geadopteerd.
U herkent ze aan de
speciale ‘adoptietegel’,
zoals u op de foto kunt
zien. Rob benadrukt nog
dat de adoptie van het
gemeentegroen geen
verplichting is die bij het huis
hoort. Eventuele nieuwe bewoners kunnen zelf kiezen of ze
dit voortzetten.

Andere locaties
Ook op andere plekken zorgen bewoners voor het onderhoud
van de beplanting in de openbare ruimte. Alweer enige tijd
geleden hebben we geschreven over een groep enthousiaste
bewoners aan de Suezweg, die volop actief is. Ook in de
Indusstraat hebben bewoners inmiddels een stukje groen
geadopteerd.
Heeft u ook interesse? Dan kunt u contact opnemen met
wijkmanager Michael Lanting van de gemeente via
0299-452452 of M.lanting@purmerend.nl. Michael is ook
actief op facebook onder de naam Weidevenne Michael.

Herhaaloproep!
Wij zoeken collega’s!
Wilt u uw wijk en haar bewoners beter leren
kennen? Meldt u zich dan aan bij de leukste krant
van Purmerend! Als redacteur van de wijkkrant
bent u nieuwsgierig en steeds op zoek naar mooie
initiatieven en bijzondere mensen in uw en onze
wijk. U komt op plekken waar u anders nooit zou
komen en spreekt mensen die u anders niet had
ontmoet. En als de wijkkrant op de mat valt, brengt
dat elke keer weer veel voldoening en trots met
zich mee. Neem dat gerust van ons aan, want we
spreken uit ervaring.
Oud en jong, iedereen is welkom. De krant komt zeven keer
per jaar uit en dit kost u slechts een paar uurtjes per week.
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk
vinden om te schrijven en die enigszins kunnen omgaan
met de computer. Perfect schrijven is niet noodzakelijk,
want we hebben een eindredacteur die er voor zorgt dat
alle artikelen zonder spelfouten in de krant komen.
Bent u overtuigd? Stuur dan vandaag nog een e-mail naar
info@weidevenner.nl om u aan te melden. U kunt ons ook
mailen als u eerst meer wilt weten. Hopelijk tot snel!
De redactie.

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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NA SCHOOLTIJD OEFENEN VOOR
MUSICALDANCE BATTLE

Denk mee over
hondenontmoetingsplaats

Sinds eind november vorig jaar oefent een aantal
leerlingen van basisschool De Koempoelan wekelijks
na schooltijd voor de Musicaldance Battle. Ze werken
gezamenlijk onder begeleiding van een theater-/
musicaldocent aan een minimusical. We zijn gaan
kijken bij een repetitie van het team van de leerlingen
uit groep 6, 7 en 8.

In de wijkkrant van september 2017 hebben we
over het initiatief van een aantal wijkbewoners
geschreven dat de mogelijkheden bekijkt voor een
hondenontmoetingsplaats (HOP) in Weidevenne.
Een HOP is een speeltuin voor honden, een
losloopveld met een hek eromheen.

Op de dag dat wij aanwezig zijn, oefenen de kinderen voor
het eerst met een kostuum. Dit levert de nodige hilariteit op.
De groep bestaat alleen uit meisjes, maar docent Rik vertelt
dat in de andere teams, zowel op de Koempoelan als op de
andere scholen, ook jongens meedoen. Er zijn inmiddels
enige maanden verstreken sinds de start, en dit kunnen we
zien en horen. De meiden hebben de hele voorstelling al in
hun hoofd. Ze spelen een scène na van een bekende musical,
maar we verklappen natuurlijk niet welke. Rik vertelt ze hoe
het omkleden werkt in een theater en dat dit heel snel in de
coulissen moet gebeuren. Vandaag oefenen ze daarom naast
de liedjes, dans en tekst ook hoe en waar ze hun kleding
moeten klaarleggen.

De HOP-groep heeft de afgelopen maanden samen met
de gemeente onderzocht welke locaties in Weidevenne
geschikt zijn voor een HOP en een losloopgebied. Er zijn
drie potentiële plekken in onderzoek: een losloopgebied
bij de A7/Wolgalaan, een losloopgebied langs het pad van
de Alexandriëstraat naar recreatiegebied Purmerland en
de Port Saidweg, en een HOP aan het eind van dit pad in
recreatiegebied Purmerland.

Inspraak
Op 18 april is de eerste bewonersavond gehouden om te
peilen of er draagvlak bestaat om, net als in Purmer-Zuid, ook
in onze wijk een HOP te realiseren. In juni vinden nog twee
van die avonden plaats: op 20 juni in Orangerie Zuidland
(aan het Abel Tasmanplein) en op 25 juni in Grand café Heel
Europa. U bent van harte welkom om langs te komen en mee
te praten en te denken over de drie onderzochte en eventuele
andere locaties. Voor meer informatie kunt u mailen naar
Hopweidevenne@gmail.com.
l

EENVOUDIG CHATTEN
MET DE WIJKMANAGER

Afsluiting
In onze regio doen 46 scholen mee aan de wedstrijd, waarvan
vijftien uit Purmerend en de Beemster. Het project is bedoeld
voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8. Op 1, 2 en 3 juni
is de uiteindelijke battle tussen de scholen in het Zaantheater
in Zaandam. Een vakkundige jury beoordeelt dan welke groep
wint en wie de wisselbeker mee naar school mag nemen.
Alvast een leuk weetje: vanaf het schooljaar 2018/2019 wordt
de Musicaldance Battle voor de Purmerendse basisscholen
afgesloten in theater de Purmaryn.

Meedoen?
Als uw school ook belangstelling heeft om mee te doen met
het naschoolse theaterproject Musicaldance Battle, dan kunt
u contact opnemen met Kreavaria (info@kreavaria.nl). Meer
informatie vindt u op www.kreavaria.nl.
We wensen alle leerlingen uit Weidevenne die meedoen aan
de battle veel succes!
l

Weidevenne had een primeur: op woensdag 25 april zat
wijkmanager Michael Lanting achter de computer voor
een chatsessie met bewoners. Nu de wijkkerngroep en
het spreekuur van de wijkwethouder niet meer bestaan,
heeft Weidevenner deze livechat in het leven geroepen.
Michael: “Ik vind het een fantastisch initiatief. Mensen
kunnen me zo op een laagdrempelige manier bereiken.”
Tijdens de eerste chatsessie heeft Michael al direct een paar
vragen kunnen beantwoorden. “Andere vragen noteer ik en
pak ik later verder op. Het
was niet heel druk, maar dat
was niet erg. We moeten het
ook allemaal nog uitvinden
en testen. Wel weet ik dat ik
hiermee wil doorgaan.”
Wilt u ook chatten met de
wijkmanager? Houd dan
www.weidevenner.nl in de
gaten voor de volgende
sessie.
l

Foto: Piet Jonker (weidevenner.nl).
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WEIDEVELD: ZEBRAPAD IN RUIG NIEMANDSLAND
Stipt op het afgesproken tijdstip komt Chris Rost de
Stokkenbrug op lopen. Door zijn boswachtersuniform
herkennen we hem meteen. We hebben contact met
hem gezocht, omdat we meer wilden weten over
natuurgebied Weideveld. Ook hebben we met Vino
Platen gesproken, een van de vijf vrijwilligers. Er is
een wereld voor ons opengegaan, want werkelijk niets
wordt aan het toeval overgelaten.
Chris was betrokken bij de aanleg van het Weideveld. Het
natuurgebied kon daarna vijftien jaar zijn gang gaan, en
sinds een jaar is Chris terug om het te beheren. “Je kunt
het zien als een soort zebrapad dat de gebieden Ilperveld
en Jisperveld met elkaar verbindt. Met de maatregelen die
we hier nemen, zorgen we er voor dat de dieren kunnen
oversteken.”

gezellig met elkaar; wat een
rijkdom!” Ze doen het werk
in alle rust. De mannen willen
wel graag bomen omzagen
met een kettingzaag, maar
dit kan natuurlijk niet. Chris:
“Door dat geluid vluchten
de dieren weg en dan duurt
het weer een tijd voordat ze
terugkomen.”

Leerzaam
Dat werken in de natuur ook
heel leerzaam is, heeft Vino
al ondervonden. “Vanuit mijn
raam zie ik soms een vos
lopen. Inmiddels herken ik
Vino aan het werk.
ook zijn uitwerpselen, haha.
Ook hebben we laatst in de onderkant van de omgevallen
boom aan de waterkant gaatjes gemaakt, zodat ijsvogels
daar in kunnen gaan zitten. Steeds als ik er langskom,
kijk ik of ik ze al zie.” Chris vertelt dat hij een boom, die
eigenlijk moet worden gekapt, met behulp van ringen dood
gaat maken. “De boom blijft dan wel staan, alleen wordt de
sapstroom onderbroken. Hierdoor komen er meer insecten en
vogels op af, zoals de bonte specht.”

Plastic soep

Boswachter Chris met links de omgevallen boom (zie tekst).

Variatie
Het gebied loopt van de snelweg A7 tot iets over het spoor (zie
plaatje). Chris: “Als we niks doen, dan wordt het een enorm bos,
en dat is niet de bedoeling. We willen juist veel variatie, zodat
verschillende diersoorten hier kunnen leven. Het moet daarom
ruig blijven en geen park worden. Op de ene plek laten we bomen
groeien, op de andere niet. Wat we kappen, gebruiken we weer
ergens anders in het gebied.” Zo dienen de takken langs de waterkant bijvoorbeeld als corridor voor de ringslang en broedplek
voor zangvogels. “Het is leuk om op deze manier bezig te zijn met
een gebied. Voor een deel kan ik vooruitkijken en plannen, maar
het is ook een stukje fingerspitzengefühl.”

Ontstressen
Vino woont aan de rand van Weidevenne en kijkt uit op het
Weideveld. “Ik ben vrijwilliger geworden, omdat ik houd van
de natuur. Vroeger was ik als boerendochter al veel buiten en
bezig op het land. Als docent moet ik van alles, maar in het
Weideveld kan ik lekker ontstressen. In dit werk heb ik geen
doelen: we beginnen aan de ene kant en als we aan het eind
zijn, beginnen we gewoon weer opnieuw. En het is altijd heel

Vino is zich er van bewust dat het niet zo goed gaat met de
natuur. Ze maakt zich vooral zorgen over de plastic soep.
“Je wilt niet weten wat we allemaal uit het water halen; in
één dag hebben we gewoon een boot vol rommel. Dat vind
ik echt heel erg, vooral voor de dieren die dit opeten, zoals
zwanen.” Chris legt uit dat mensen niet altijd doorhebben
wat hun impact is op de natuur. “Als mensen een boottochtje
maken en ergens aan land gaan om te picknicken, zien
ze niet dat het er vol zit met kuikens. Omdat die worden
gewaarschuwd door hun ouders, houden ze zich stil. Zo
raken ze binnen aan half uur ondervoed en gaan ze dood. Ik
leg mensen dat dan uit.”

Vrijwilliger worden
De vrijwilligers werken buiten
het broedseizoen (ongeveer
van augustus tot en met
februari) eens per drie weken
in het gebied. Wilt u ook
lekker buiten bezig zijn,
lichaamsbeweging krijgen en
samen met anderen iets doen
voor de natuur? Word dan
vrijwilliger in het Weideveld.
Aanmelden kan via c.rost@
landschapnoordholland.nl.
Ook leuk: u kunt Chris volgen
op facebook, twitter en
instagam Boswachterchris. l
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DE WERELD IN WEIDEVENNE

Geen betaald parkeren Heel Europa

Vraagt u zich ook wel eens af waar straatnamen
vandaan komen als u door Weidevenne rijdt, fietst
of loopt? Wij gaan op zoek naar de achtergrond van
namen die niet zo bekend zijn. Deze keer: Mesa Verde.

De parkeerdruk rond Heel Europa is de laatste jaren
steeds verder toegenomen. Dit komt voor een groot deel
doordat bezoekers van het centrum hier parkeren en er in
het gebied veel woningen zijn bijgebouwd. De gemeente
heeft als oplossing voorgesteld om betaald parkeren in te
voeren. Bewoners kunnen dan een vergunning aanvragen
en de rest betaalt per uur, maar dit plan gaat niet door.

Mesa Verde is een nationaal
park in het uiterste zuidwesten
van de staat Colorado (VS)
en heeft een oppervlakte
van ongeveer 211 km². Het
is het enige nationale park in
Amerika waar het niet gaat
om de natuur, maar om de
cultuur. Mesa Verde betekent
'groene tafel' in het Spaans.
Meer dan zevenhonderd jaar
(van ongeveer 550 tot 1300) woonden hier de Anasazi-indianen.
Ze bouwden hun huizen in ondiepe grotten in de wanden
van het ravijn. Rond het eind van de dertiende eeuw lieten ze
hun nederzettingen om nog onopgehelderde redenen in de
steek. Veel van hun persoonlijke bezittingen bleven achter.
De klifwoningen zijn goed bewaard gebleven. Samen met de
andere sporen van menselijke bewoning in dit gebied behoren
ze tot de omvangrijkste en best bewaarde archeologische
vondsten van heel Amerika.

Impressie
Mocht u geen plannen hebben om dit gebied te bezoeken,
maar bent u wel benieuwd hoe Mesa Verde er uitziet, dan
kunt u een kijkje nemen op de website van dit nationaal park
(www.nps.gov/meve). Hier vindt u diverse filmpjes en andere
informatie, zodat u een indruk kunt krijgen van het gebied.
In Weidevenne ligt de straat Mesa Verde tussen de
Amazonelaan en de Stokkenbrug.

l

Ken je wijk
Waar is deze foto genomen? Als u de juiste oplossing weet, maakt
u kans op een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Mail uw
oplossing uiterlijk 10 juni naar
info@weidevenner.nl. Opsturen
Waar is dit?
kan ook: Redactie Wijkkrant
Weidevenne, p/a Bloemfontein
22, 1448 RE Purmerend.
Vergeet niet uw naam en adres
te vermelden. Veel succes!
De oplossing van de vorige
keer was Partou Kinderopvang
aan de Limbostraat. We
hebben maar liefst vijftien
goede inzendingen ontvangen.
De winnaars na loting zijn
Susan en Jens van Brederode.
Gefeliciteerd, de bon komt uw
kant op!
l

Tijdens een bijeenkomst in januari konden bewoners hierover
in gesprek gaan met de gemeente. De opkomst was hoog
en er werden flinke discussies gevoerd. Er waren voor- en
tegenstanders aanwezig, met allerlei uiteenlopende belangen.
Uiteindelijk bleek uit een enquête dat een grote meerderheid
tegen betaald parkeren is. De gemeente respecteert deze
uitslag en stelt daarom geen parkeerregime in.

Hazepolder
In de Hazepolder is in 2015 in overleg met de bewoners wel
betaald parkeren ingevoerd, en de ervaringen zijn redelijk
positief. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente, begin
2016. De parkeeroverlast is daar afgenomen en bewoners
vinden gemakkelijker een parkeerplek.
l

KORTE UPDATE SKATEBAAN
De gemeente is van plan
om de skatebaan die eerst
naast Heel Europa lag
te verplaatsen naar het
voetbalveld achter de Port
Saidweg.
Niet iedereen is hier echter even blij mee. Daarom
organiseerde de gemeente op 16 april een informatieavond om
hierover te praten. Omwonenden maken zich vooral zorgen om
vervuiling en geluidsoverlast.
Wijkmanager Michael Lanting: “Er zijn die avond flinke
discussies gevoerd, maar wel op een respectvolle manier.
Op basis hiervan worden de plannen bijgeschaafd en opnieuw
voorgelegd aan de buurt, want we willen graag in samenspraak
tot iets moois komen. De baan werd goed gebruikt, dus het zou
mooi zijn als de skaters snel weer hun gang kunnen gaan.”
l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Linda Kas en Marjolein Jonk. E-mail: info@weidevenner.nl.
Opmaak: Werkom Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 12 juli.
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