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Tegelwippen beter voor milieu
Tuinen verstenen steeds meer. Dit zien 
we ook in Purmerend en in onze wijk. 
Tuinen worden vaak geheel betegeld, 
zodat er amper nog ruimte is voor 
groen. Dit is geen goede ontwikkeling 
voor de afwatering. Onze wijk is de 
oudste van Purmerend en de riolering 
is ook de jongste niet meer. Problemen 
met de afwatering liggen dan ook op 
de loer. Voor milieu en afwatering is het 
veel beter als mensen (kleine) stukjes 
groen behouden. Om dit te stimuleren 

is de actie NK Tegelwippen in het leven geroepen. Helaas 
doet onze gemeente niet mee met dit NK, maar dit hoeft geen 
reden te zijn om zelf niet mee te doen. Je kunt namelijk ook 
tegelwippen voor de Nationale Tegelteller.

Wat houdt dit nu in, zo’n Nederlands Kampioenschap Tegel-
wippen? Het idee is heel simpel: je haalt een tegel van dertig 
bij dertig centimeter uit je tuin en in plaats daarvan zet je er 
groen in: gras, vaste planten of kruidenplantjes. Zijn je tegels 
kleiner, dan haal je er meerdere uit, zodat je op dezelfde af-

meting uitkomt. Dit kan in je achtertuin of voortuin. Uiteraard 
kan het ook een geveltuintje worden. Het belangrijkste is 
dat de tegel die je er uit haalt jouw eigendom is. Wil je in de 
straat zelf meer groen, neem dan contact op met de gemeen-
te om een stukje gemeentegrond te adopteren. In de Bernard 
Nieuwentijtstraat is daarvan een voorbeeld.
De tegels die je verwijdert kun je weggooien of weggeven,  
maar je kunt er ook een mooie plantenbak of border van maken.
Kijk op de website nk-tegelwippen.nl voor meer informatie en 
inspiratie of om je aan te melden.

Regenton
Voor het milieu is het ook goed om een regenton in de tuin 
te plaatsen. Deze kun je aansluiten op de regenpijp, waar-
door je het water van het dak kunt opvangen. Daarna kun je 
het gebruiken voor het bewateren van de planten die je hebt 
gezet in het vakje van je tegel of in potten.
Ook helemaal van deze tijd is het hebben van een mini-moes-
tuintje in je tuin. Voor kinderen is dit heel educatief, en bovenal 
gaat er niets boven het eten van je zelf verbouwde groente en 
fruit. Ook hiervoor kun je het water uit de regenton gebruiken.
Kortom, stroop de mouwen op, ga lekker de tuin in, wip die 
tegel en zorg voor een mooie, groene tuin - en hierdoor ook 
voor een beter milieu en dito afwatering.  l

Gemaal verder gerenoveerd

In een eerdere editie van de wijkkrant schreven 
we over het gemaal in de binnenstad dat werd 
gerenoveerd. In maart en april waren er daar weer 
volop werkzaamheden aan de gang. We informeerden 
bij de gemeente welke werkzaamheden nu werden 
uitgevoerd.

In Purmerend zijn in totaal zes rioolgemalen die moeten 
worden gerenoveerd. Met de renovatie wordt gezorgd voor 
een forse energiebesparing, minder onderhoudskosten 
en geen stankoverlast meer. Deze gemalen zijn inmiddels 
zó oud, dat goed onderhoud niet meer genoeg is. Het 
gemaal aan de Hoornselaan is inmiddels gerenoveerd en 
de werkzaamheden daar zijn afgerond.

Interactief
Het gemaal in de binnenstad wordt niet alleen gerenoveerd, 
maar ondergaat ook een metamorfose. Dit gemaal wordt 
een bijzondere locatie in de stad door er een interactieve 
informatievoorziening van te maken. Het gemaal gaat 
recreatie, educatie en innovatie combineren. Er wordt 

zichtbaar gemaakt hoe de riolering werkt, van vervuild 
rioolwater naar schoon water. Aan het ontwerp hiervan 
wordt nog gewerkt. Het is ook nog niet duidelijk wanneer de 
metamorfose moet zijn afgerond.

Excursie
Het is de bedoeling dat mensen er gewoon, zonder afspraak, 
langs kunnen gaan en dat de informatie in een digitale vorm 
beschikbaar is. Dit laatste moet ook nog verder worden 
uitgewerkt. Op zijn vroegst is er vanaf het voorjaar van 
2022 de mogelijkheid voor scholen om als excursie naar dit 
gemaal te gaan. Hiervoor moeten de scholen zich wel vooraf 
aanmelden.  l

Rectificatie
In de vorige wijkkrant schreven we over de ontwikkelplannen 
van het Tramplein. In dit artikel meldden we dat er in plaats 
van het tankstation een appartementencomplex van 460 
woningen zou komen. Meerdere buurtbewoners wezen ons er 
op dat dit niet klopt. Dit complex komt niet aan het Tramplein 
te staan, maar elders in Purmerend. Onze excuses voor deze 
fout en voor de onrust die dit met zich heeft meegebracht.  l
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Plan voor uitbreiding Purmaryn

Het college van Purmerend is van plan 
om 1,6 miljoen euro te investeren in 
theater de Purmaryn. Met dit geld moet 
de ruimte achter het podium worden 
verbeterd. Zowel de kleedkamers 
als het zij- en achtertoneel moeten 
namelijk worden opgeknapt.

Het pand achter het theater in de Kerkstraat is door de 
gemeente aangekocht. Deze ruimte wordt al enkele jaren 
door het theater gebruikt.
Aan het uiterlijk van het pand aan de Kerkstraat zal niets 
veranderen, hierop komt alleen een naambordje. Intern staat 
wel een grote verbouwing op stapel. De bovenverdieping 
van het pand wordt dusdanig verbouwd dat een kleedruimte 
ontstaat voor grote gezelschappen. Het sanitair, dat nu 
achter het podium zit, wordt eveneens aangepakt, zodat een 
invalidentoilet kan worden gerealiseerd.

Duurzaamheid
Daarnaast wordt de duurzaamheid verbeterd door middel van 
het isoleren van de wanden en het plaatsen van zonnepanelen.

Door de verbouwing wordt het podium niet groter. 
Purmerend heeft, in vergelijking met omliggende theaters, een 
relatief klein theater. Toch is het niet mogelijk het podium te 
vergroten. De planning is dat de werkzaamheden in de zomer 
van dit jaar worden uitgevoerd, zodat het pand vóór de start 
van het nieuwe theaterseizoen er helemaal klaar voor is.  l

Hertenkamp krabbelt op 
Inmiddels is het al weer een half jaar geleden dat het 
hertenkamp werd getroffen door de vogelgriep. 

Dankzij de vele donaties die bedrijven en buurtgenoten 
hebben gedaan, heeft het hertenkamp al kunnen werken aan 
nog betere verblijven voor als het pluimvee in de toekomst 
weer moet worden opgehokt. Zo is er in het houten huisje 
een extra ruimte gecreëerd voor de kippen.
Langzaamaan zijn het bestuur en de vaste vrijwilligers zich 
aan het oriënteren op de aanschaf van nieuw pluimvee. 
Immers, de pauwen, kippen, kalkoenen, zwanen en ganzen 
horen er toch echt wel bij. Hopelijk kunnen we u in de 
volgende wijkkrant voorstellen aan de nieuwe bewoners.

Anbi-status
Wist u trouwens dat het hertenkamp tegenwoordig ook de Anbi-
status heeft? Hierdoor is het voor bedrijven aantrekkelijker om 
een donatie te doen. Het kamp is trots op deze waardering en 
hoopt dat veel bedrijven een donatie zullen doen.  l

Aan de Purmersteenweg 
staat de prachtige Villa 
Houtheuvel, ook wel Het 
Witte Huis genoemd. 
Helaas wordt het pand 
inmiddels ingebouwd 
door de hoge torens 
van Looiers en de 
Brantjesoever.

Wethouder Eveline Tijmstra gaf onlangs in een interview 
aan dat een doorloop tussen de projecten Looiers en 
Brantjesoever er voorlopig niet in zit, omdat Villa Houtheuvel 
in de weg staat. Een misplaatste opmerking, aangezien het 
een rijksmonument is, en veel Purmerders trots zijn op de 
weinige historie die onze binnenstad nog over heeft. Wat ons 
betreft komt die doorloop er nooit en blijven deze prachtige 
villa en de mooie tuin aan het water precies zo behouden 
als het nu is. We vinden het dan ook hoog tijd om dit mooie 
monument eens in het zonnetje te zetten.

In 1824 kocht ondernemer Nicolaas Brantjes houtzaagmolen De 
Burcht met bijbehorende houtloodsen en werven en begon hier 
een houthandel. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
was het bedrijf uitgegroeid tot het centrum van de houthandel 

in Noord-Holland boven het IJ. Gezaagd en ongezaagd hout 
werd vanuit verschillende landen ingevoerd en door Brantjes 
verhandeld. De aanvoer van het hout gebeurde met Noorse 
zeilschepen.

Villa
In 1879 liet Jan Brantjes Villa Houtheuvel bouwen. De villa 
bestaat uit twee delen. Het achterste deel is waarschijnlijk 
vroeg in de negentiende eeuw gebouwd. Het werd gebruikt 
door de kapiteins van de Noorse schepen die zich daar 
kwamen melden en waar de zaken werden afgehandeld.
Het hout werd met handkar, paard en wagen, en later met 
een omgebouwde Ford geleverd in Purmerend. Een groot 
deel van onze stad is dan ook gebouwd op de heipalen die 
Brantjes heeft geleverd.

Werfhuis
De werfbaas van Brantjes woonde in het 
houten huisje naast Villa Houtheuvel. 
Vanuit dit pandje had hij de leiding over 
de werf en de haven. Het huisje is een 
gemeentelijk monument en inmiddels 
ook al aardig ingebouwd door de 
nieuwbouw bij de Brantjesoever. Vanaf 
de Purmersteenweg is het houten huis 
echter nog wel te zien.  l

Rijksmonument Villa Houtheuvel, een rijke geschiedenis

 

 



Pagina 3Pagina 2

Voorjaarskermis geannuleerd
Helaas gaat de voorjaarskermis in mei dit jaar niet door. 
In eerdere berichtgeving gaf de gemeente aan dat er 
werd gekeken of de kermis in het Leeghwaterpark kon 
plaatsvinden. Dit idee ontstond omdat de horeca op de 
Koemarkt dit jaar de terrassen het hele jaar mag laten staan 
vanwege de coronamaatregelen en er daardoor te weinig 
ruimte zou zijn voor de kermis. Gezien de verlenging van de 
maatregelen en de verwachting dat we hiermee in mei ook 
nog te maken hebben, is besloten dat een kermis niet op een 
veilige manier doorgang kan vinden. Over een editie in het 
najaar is nog niets bekend.  l

Laadpaal elders geplaatst, 
tekort parkeerplaatsen blijft

In de Goudenregenstraat is 
een laadpaal geplaatst voor 
twee elektrische auto’s. De paal 
stond eerder gepland voor in de 
Primulastraat, maar na bezwaar 
van de bewoners daar zag de 
gemeente af van dit plan. Ze gaf 
aan dat er een beter alternatief was 
gevonden voor de laadpalen, en dit 
is de Goudenregenstraat geworden. 
De paal staat nu ter hoogte van de 

hoofdingang van de Viervorst. Het parkeerprobleem in onze 
wijk zal echter wel altijd onderwerp van gesprek blijven, want 
ook in het stukje straat waar de laadpalen nu zijn geplaatst, is 
altijd een tekort aan parkeerplaatsen.  l

Funderingherstel  
Vooruitstraat afgerond

Van eind maart tot eind 
april lag een stuk van de 
Vooruitstraat open. Auto’s 
konden er niet parkeren en 
voor automobilisten was 
het af en toe een uitdaging 
om het eind van de straat te 
bereiken. De oorzaak was 
het funderingsherstel van vier 
woningen. Op eigen initiatief 
hebben deze vier eigenaren 
de fundering van hun woning 
hersteld en hierbij ook 
meteen de buizen voor riool, 
elektra en water vervangen. 
Huiseigenaren verderop in de 
straat ondervonden hiervan 

soms hinder; zo hadden ze dan even geen stroom of een lage 
waterdruk. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en staan 
de woningen er voor heel wat jaren weer stevig en veilig bij.  l

Voorjaarsbloemen volop in bloei

De gemeenten Purmerend en Beemster hebben in april ruim 
twintigduizend tulpen in grote kuipen verspreid door de stad 
en in de Beemster. De lokale tulpenkweker De Nicolaashoeve 
uit de Beemster heeft 160 kuipen gevuld. We hebben de hele 
maand april van deze prachtige tulpen kunnen genieten. 
In april hebben ook de prachtige bloesembomen en de 
magnolia’s weer vol in bloei gestaan. Helaas: door de harde 
wind en hagelbuien hebben ze dit jaar niet heel lang in bloei 
kunnen staan. Veel perken en parkjes stonden weer vol met 
voorjaarsbloemen: narcissen, krokussen en blauwe druifjes. 
Het was weer volop genieten en het maakte een ommetje 
door de wijk nog aangenamer.  l
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Ken uw wijk

De oplossing van de 
vorige opgave luidt: het 
torentje op het voormalige 
burgerweeshuis aan de 
Weeshuissteeg/Willem 
Eggertstraat. We hebben 
twaalf goede inzendingen 
ontvangen. Na loting is  
Tiny Blok als winnaar uit  
de bus gekomen;  
van harte gefeliciteerd.

Onze fotograaf heeft weer een nieuwe puzzelfoto gemaakt. Als u 
weet waar dit in de wijk is, kunt u tot 28 mei 2021 de oplossing 
insturen en maakt u kans op een VVV-bon ter waarde van 
vijftien euro. Opsturen kan naar centrumredactie@gmail.com 
of naar Redactie Wijkkrant Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC 
Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. 

Veel succes! l

Ruim op die hondenpoep
In de laatste editie van de wijkkrant van 2020 publiceerden we een 
artikel over de overlast van hondenpoep op stoepen en straten. 
Helaas is de situatie nog amper verbeterd. Daarom plaatsen we 
nogmaals dit vriendelijke, maar dringende verzoek aan de honde-
neigenaren en hondenuitlaters: als u ziet dat uw hond of oppas-
hond zijn grote behoefte doet op een plek waar dit niet is toege-
staan, ruim dit dan even netjes op, zodat andere gebruikers van 
de stoep/weg geen vervelende kennismaking met de uitwerpselen 
van uw huisdier hebben. Het is simpel: doe een zakjeshouder 
aan de riem of in de jaszak, even de drol oprapen en later in een 
prullenbak of thuis in de container weggooien. Het is een kleine 
moeite voor u, maar een groot plezier voor anderen.  l

Redacteur voor een dag
Heeft u altijd al eens in de huid van een redacteur willen 
kruipen? Als redacteur zoekt u naar nieuws dat voor andere 
mensen leuk en interessant is. Maar soms maakt u gewoon 
iets mee of ziet u iets dat u graag wilt delen met anderen. 
Bijvoorbeeld een geslaagde actie, tips om de lockdown 
positief door te komen - of kent of bent u iemand met een 
bijzondere hobby waarover u meer wilt vertellen?

Als u het leuk vindt om over uw leuke, of natuurlijk minder 
positieve ervaringen en belevenissen te schrijven, dan bent u bij 
ons aan het goede adres. Stuur uw artikel (liefst met foto) naar 
centrumredactie@gmail.com en wie weet ziet u het terug in de 
wijkkrant. Heeft u geen computer of internet? Geen probleem. 
Lever dan uw stukje in schrift in en wij zorgen dat dit wordt 
geplaatst. U kunt dit inleveren bij Redactie Wijkkrant Centrum, 
Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend. De slogan van de 
wijkkrant is niet voor niets ‘Voor en door bewoners’ l

Tijd voor bezinning

als de bloemen geuren

en de bomen zwaaien in

een schone grond en

zuivere lucht, dan overleven

dieren, mensen en insecten

we breken de aarde af die

al eeuwen is opgebouwd

nu de bodem is uitgeput,

de lucht vervuilt en oer bossen

gekapt, slaan de virussen toe

tijd voor bezinning, het is in

ieders handen om onze kinderen

en kleinkinderen te laten leven

op een gezonde en gelukkige

aarde zonder virussen

het welzijn wordt bedreigd

besef dat we afhankelijk zijn

van een gezonde wereldbol

waar de Nederlander al

76 jaar in vrijheid leeft

Gerda Hooijberg.

Waar is dit?

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Jan Jansen, Nathalie Rijkenberg en Stefan de Jong.
E-mail redactie: centrumredactie@gmail.com.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Fotografie: Han Cozijn en redactie, tenzij anders vermeld.
Ontwerp: Werkom, Business Post & Printing.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 24 juni 2021.
Kopij kunt u aanleveren tot 28 mei 2021.
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