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Woningen splitsen: wat vindt u?
U heeft het vast wel eens gelezen in het 
Purmerends Nieuwsblad: het aanvragen 
van een vergunning voor het opsplitsen 
van een woning of het omzetten van een 
winkelvergunning naar een woonbestem-
ming. Airbnb en kamerverhuur schieten 
overal als paddenstoelen uit de grond, en 
zo ook in onze wijk. Maar wat vindt u als 
wijkbewoner van deze ontwikkeling?

Met de nog altijd aanwezige woningnood is het niet gek 
dat iedere vorm van bewoning populair is en dat mensen 
mogelijkheden zien om geld te verdienen door kamers te 
verhuren of hun woning op te splitsen. De vraag is echter: 
wat doet dit met de leefbaarheid in de wijk? Wordt het ervaren 
als een aanwinst als er meer mensen komen wonen? Neemt 
de overlast toe door bijvoorbeeld vakantieverhuur of doordat 
huizen door meerdere mensen/huishoudens worden bewoond?

Geef uw mening
Wij willen graag weten hoe u hier in staat. 
Oftewel: wat vindt u van deze veranderende 
manieren van wonen? Er gelden diverse 
regels voor hoe lang je een kamer mag 
verhuren, of, bij het opsplitsen van 
woningen, aan welke oppervlakte die 
woning moet voldoen. Gaat de visie 
van de binnenstad niet verloren bij het 
omzetten van winkelpanden naar een 
woonbestemming? Hoe vindt u dat de 

gemeente zich zou moeten opstellen bij deze groeiende 
aantallen aanvragen? Zijn er zaken waar u zich ongerust 
over maakt (leefbaarheid, veiligheid, et cetera)?  
We horen het graag!

Stuur uw mening in door te mailen naar  
centrumredactie@gmail.com of schrijf een briefje per post 
aan: Primulastraat 44, 1441 HC te Purmerend.  l

Nadat het hertenkamp al het pluimvee was verloren 
door de vogelgriep, bruist het nu weer van het 
gevogelte. Dankzij de vele mooie donaties heeft de 
stichting nieuw pluimvee kunnen aan schaffen. Zo 
schittert Jeroen Pauw met zijn vrouwtje weer, kwaken 
de eenden in het rond, snateren de kalkoenen en 
kakelen de kippen. Het hertenkamp heeft nu zelfs een 
koppeltje parelhoenders rondlopen.

Ook gaat het goed met het hertenjong. Na een moeizame 
start werd het kalf liefdevol verzorgd bij een vrijwilliger thuis. 
Eenmaal voldoende aangesterkt mocht het zijn intrede 
maken op het hertenkamp. Eerst was dat op een afgezet 

stukje, zodat de kleine 
man kon wennen aan het 
leven buiten en deels nog 
in het houten stalletje. Het 
is fijn dat de buurt eindelijk 
kennis heeft kunnen maken 
met het kleine, maar sterke 
kalf. Inmiddels is een 
naamwedstrijd gehouden en 
wordt de naam van het hertje 
bekend gemaakt op zondag 
19 september.

Coffee to go
U bent van het hertenkamp gewend dat er twee keer per 
jaar een borrel wordt georganiseerd. Helaas gooit corona 
al anderhalf jaar de plannen in de war. Gelukkig is er nu 
toch weer wat mogelijk, zij het in een andere vorm dan u 
gewend bent.
Op zondag 19 september, van 14.00 tot 16.00 uur, organiseert 
de stichting een ‘coffee to go’. Er staat een kopje koffie, thee of 
limonade klaar, met een lek-
kere versnapering. De ‘coffee 
to go’ wordt gehouden voor 
de vijver bij het hertenkamp. 
De toegang is geheel gratis, 
u bent van harte uitgenodigd 
om langs te komen! Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Er 
zijn een paar stoelen beschik-
baar voor mensen die wat 
slechter ter been zijn.

De donatiebox is dan ook 
aanwezig. Als u een donatie 
doet, groot of klein, staat 
er een kleine attentie voor 
u klaar die u mee naar huis 
kunt nemen.                        l

Pluimvee teruggekeerd op hertenkamp
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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. 

‘Zo’n stukje natuur geeft 
je rust en nieuwe energie’

Het centrum van Purmerend is bezaaid 
met parkachtige decors. Van Wolthuis-
singel tot Herengracht komen water, 
groen en wonen samen. Maar het meest 
geniet wijkmanager Rob Gigengack van 
het Cramwinckelplantsoen. “Als ik die 
prachtige oude bomen zie, waan ik mezelf 
soms weer even dat jochie met zijn leren 
schooltas achterop de fi ets.”

Hij vertelt het met trots. “Ons centrum-

gebied is ontzettend groen; daar mógen 
we ook trots op zijn! Purmerenders zijn 
eraan gehecht. Ik heb zelfs het gevoel 

dat de coronatijd dit heeft versterkt. Ik zie 
meer wandelaars. Sommigen nemen zelfs 
een kleedje mee. Kantoormedewerkers 

scheppen een luchtje. Zo’n stukje natuur 
geeft je rust en nieuwe energie.”

“In het Cramwinckelplantsoen vliegen 
mijn gedachten snel terug in de tijd. Als 
scholier kwam ik hier al graag. De grote 
bomen stonden er al. In andere wijken 
heb ik veel bomen zien verdwijnen. Geen 
straat werd er mooier van. De bomen hier 
moeten we zo lang mogelijk koesteren. 
Dit zijn levende monumenten!”

Rob Gigengack, wijkmanager Centrum

‘Trots op levende monumenten’

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.

Bankjes Molenplantsoen 
zwichten voor overlast
Aan het water bij de Molenplantsoen stonden drie bankjes. 
Stonden, want het is er nu nog maar één. Omwonenden 
hadden namelijk bij de gemeente aangegeven veel 
overlast te ervaren van met name jongeren.

De gemeente ging in gesprek 
met de omwonenden en met 
de watersportvereniging. Het 
algemene geluid was dat de 
overlast flink was. Wel gaven 
enkele bewoners aan de bank-
jes zelf ook te gebruiken en dat 
ze dus ook wel worden gemist 
als ze werden weggehaald.

Evaluatie
Daarom is besloten twee van de drie bankjes te verwijderen. 
De gemeente wil een half jaar kijken hoe het gaat. Richt de 
overlast zich dan op het ene bankje of is de overlast dan 
verholpen? Na dat half jaar vindt een evaluatie plaats. Mocht 
blijken dat de overlast is blijven bestaan, dan kan worden 
besloten ook het derde bankje te verwijderen.
De bankjes verplaatsen naar een ander stuk op het 
Molenplantsoen of naar de overkant van het water wordt 
niet als optie gezien. Dit zou waarschijnlijk slechts een 
verplaatsing van de overlast betekenen.  l

Een kijkje in de dag van 
een beveiliger

Je ziet ze wel eens rondlopen door het Willem 
Eggert Centrum: de mannen van de beveiliging. 
Maar wat doen ze nu eigenlijk in dat centrum? Onze 
verslaggever ging op onderzoek uit en sprak met een 
van de beveiligers.

Die geschoolde bewakers zijn in dienst van een 
beveiligingsbedrijf, dat weer is ingehuurd door de eigenaar van 
het centrum. Er zijn vier vaste medewerkers voor de beveiliging 
aangesteld. Ze werken bij toerbeurt elk dag van 07.00 tot 19.00 
uur en zorgen er voor dat het in het centrum veilig is voor de 
bezoekers en in de winkels.
Verder openen ze ‘s ochtends de diensttoegangsdeuren, zodat 
winkelmedewerkers en leveranciers hun werkzaamheden 
kunnen uitvoeren. Ook onderhouden ze de contacten met 
de diverse bedrijven in het centrum. Daarnaast moeten ze de 
buitenkant van het gebouw in de gaten houden, want daar zijn 
enkele winkels gevestigd die onder de beveiliging vanuit het 
winkelcentrum vallen.

Verbouwingen
Alle verbouwingen, als gevolg van winkelsluitingen of het 
openen van nieuwe winkels, moeten worden begeleid. Dit is 
ook een taak van de beveiligers. Uiteraard worden ook de 

brandveiligheidsvoorschriften streng in de gaten gehouden.
U ziet het: het is niet alleen een kwestie van het reilen en 
zeilen in het centrum en van baldadige jongelui aanspreken 
en proberen in toom te houden.
In de gang naar de toiletten op de eerste etage is het kantoor 
van de beveiliging gevestigd, en u kunt de beveiligers altijd 
aanspreken als het nodig is.  l

Julianastraat eindelijk 
opgeleverd

Bijna twee maanden later dan gepland zijn de 
werkzaamheden in de Julianastraat dan eindelijk 
afgerond – en het resultaat mag er wezen.

Meer parkeerplekken, ruime stoepen, mooie, ouderwetse 
lantaarnpalen en genoeg ruimte voor groen; wat wil een 
mens nog meer? Door de smallere rijbaan, waarvan zowel de 
fietsers als de automobilisten gebruikmaken, zou de snelheid 
moeten worden beperkt. De nieuwe ondergrondse containers 
zijn geplaatst; zij vervangen de huiscontainers.

Krap
Tussen de Wilhelminalaan en de Julianastraat is nu een 
nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Er is meer ruimte voor 
groen gecreëerd. Het maakt de ruimte voor voertuigen om 
elkaar te passeren wel wat aan de krappe kant. De toekomst 
zal uitwijzen of het toch ruim genoeg is of dat er nog een 
aanpassing moet plaatsvinden. Al met al is de straat er op 
vooruitgegaan en kan deze hopelijk weer vele jaren mee.  l
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plek waar het fi jn is om te verblijven. Voor 

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

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

 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

stof en vangt regenwater op. Grote 
kronen geven bovendien veel 

schaduw. Verkoeling wordt steeds 
belangrijker. Parken kunnen koele lucht 

bufferen en naar de omgeving uitstralen.”

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

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

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

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

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

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

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

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

Waar sporten, ontspannen en ontmoeten 
samenkomen

De geduldige kunst van bomenbeheer 

Parken met belangrijke rol in veranderend klimaat

‘Het worden unieke 
groengebieden met 

cruciale klimaatfuncties’

‘Een duurzaam bomenbestand 
vraagt om slimme keuzes en 

gericht onderhoud’

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

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

Parkenspec ia l  |  Cent rum  

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.” 

Het Kooimanpark is het kleinste park van 
Purmerend. Er wordt flink gebouwd in 
de buurt van het park. Daarom moet het 
park straks met meer bewoners worden 
gedeeld. Een groot deel van het park is 
een hondenlosloopgebied en het water is 
er erg belangrijk. Op de sportweide staan 
trimtoestellen die veel worden gebruikt. 
Speeltoestellen zijn niet in het park aan-
wezig. Het park is vaak erg nat na een 
flinke regenbui.

Er zijn in 2018 en 2019 al verschillende 
verbeteringen uitgevoerd. Zo is er flink 
gesnoeid en overbodig straatmeubilair 
is weggehaald. Met name de snoeiwerk-
zaamheden hebben ervoor gezorgd dat 

het park weer veiliger voelt. Er 
is meer overzicht. De bank-

jes in het park worden 
veel gebruikt door 
ouderen. Tussen de 
middag en ‘s avonds 
maken vooral scho-
lieren gebruik van de 
bankjes.

Participatie
Op verschillende manieren 

heeft de gemeente naar de 
mening en wensen van gebruikers van 

het park gevraagd. Gebruikers van het 
park vinden het er met het vele water en 
grote bomen mooi uitzien. Alleen func-
tioneert de fontein niet meer en mist men 
kleur in het park. Het park wordt vooral 
gebruikt om te wandelen, fietsen en als 
doorgangsroute. Er is meer onderhoud 
nodig van fietspaden, banken en prullen-
bakken in het park. 
Het hondenlosloopgebied neemt een 
groot deel in, waardoor een ander gebruik 
van het grasveld lastig is. Het wordt door 
hondenbezitters wel als fijn ervaren. Het 
park is vaak erg nat en drassig. Ouderen 
wandelen graag een rondje in het park.

Afwisseling in groen en toevoegen van 
kleur biedt kansen om van dit park een 
mooi centrumpark te maken.

Plannen
Het Kooimanpark wordt als eerste park in 
de stad onder handen genomen. De ge-
meente wil graag dat het park een functie 
krijgt als centrumpark. Daarvoor is het 

belangrijk om goede aansluiting op  
omliggende gebieden te maken. Onder 
andere de verbinding met het centrum. 
Water is een belangrijk onderdeel in het 
parkontwerp. We willen behouden wat nu 
al goed is bij de aanpassingen van het 
park, of dit een plek geven in het nieuwe 
ontwerp. Er wordt gebruik gemaakt van 
bestaande onderdelen als bruggen en de 
fontein. Er komen duidelijke zones voor 
hondenuitlaat- of losloopgebie-
den in het park. Als laatste 
biedt het park straks mo-
gelijkheden voor de 
sportactiviteiten van de 
scholen en wordt er 
meer kleur toegevoegd.
Ook komen er speel-
plekken voor kinderen 
die nu in de buurt wonen 
en in de toekomst aan de 
Wagenweg komen wonen.

Het Kooimanpark klaar voor de toekomst
 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

stof en vangt regenwater op. Grote 
kronen geven bovendien veel 

schaduw. Verkoeling wordt steeds 
belangrijker. Parken kunnen koele lucht 

bufferen en naar de omgeving uitstralen.”

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

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

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

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

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

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

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

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

Waar sporten, ontspannen en ontmoeten 
samenkomen
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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.

Parkenspec ia l  |  Cent rum  

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.” 

Het Kooimanpark is het kleinste park van 
Purmerend. Er wordt flink gebouwd in 
de buurt van het park. Daarom moet het 
park straks met meer bewoners worden 
gedeeld. Een groot deel van het park is 
een hondenlosloopgebied en het water is 
er erg belangrijk. Op de sportweide staan 
trimtoestellen die veel worden gebruikt. 
Speeltoestellen zijn niet in het park aan-
wezig. Het park is vaak erg nat na een 
flinke regenbui.

Er zijn in 2018 en 2019 al verschillende 
verbeteringen uitgevoerd. Zo is er flink 
gesnoeid en overbodig straatmeubilair 
is weggehaald. Met name de snoeiwerk-
zaamheden hebben ervoor gezorgd dat 

het park weer veiliger voelt. Er 
is meer overzicht. De bank-

jes in het park worden 
veel gebruikt door 
ouderen. Tussen de 
middag en ‘s avonds 
maken vooral scho-
lieren gebruik van de 
bankjes.

Participatie
Op verschillende manieren 

heeft de gemeente naar de 
mening en wensen van gebruikers van 

het park gevraagd. Gebruikers van het 
park vinden het er met het vele water en 
grote bomen mooi uitzien. Alleen func-
tioneert de fontein niet meer en mist men 
kleur in het park. Het park wordt vooral 
gebruikt om te wandelen, fietsen en als 
doorgangsroute. Er is meer onderhoud 
nodig van fietspaden, banken en prullen-
bakken in het park. 
Het hondenlosloopgebied neemt een 
groot deel in, waardoor een ander gebruik 
van het grasveld lastig is. Het wordt door 
hondenbezitters wel als fijn ervaren. Het 
park is vaak erg nat en drassig. Ouderen 
wandelen graag een rondje in het park.

Afwisseling in groen en toevoegen van 
kleur biedt kansen om van dit park een 
mooi centrumpark te maken.

Plannen
Het Kooimanpark wordt als eerste park in 
de stad onder handen genomen. De ge-
meente wil graag dat het park een functie 
krijgt als centrumpark. Daarvoor is het 

belangrijk om goede aansluiting op  
omliggende gebieden te maken. Onder 
andere de verbinding met het centrum. 
Water is een belangrijk onderdeel in het 
parkontwerp. We willen behouden wat nu 
al goed is bij de aanpassingen van het 
park, of dit een plek geven in het nieuwe 
ontwerp. Er wordt gebruik gemaakt van 
bestaande onderdelen als bruggen en de 
fontein. Er komen duidelijke zones voor 
hondenuitlaat- of losloopgebie-
den in het park. Als laatste 
biedt het park straks mo-
gelijkheden voor de 
sportactiviteiten van de 
scholen en wordt er 
meer kleur toegevoegd.
Ook komen er speel-
plekken voor kinderen 
die nu in de buurt wonen 
en in de toekomst aan de 
Wagenweg komen wonen.

Het Kooimanpark klaar voor de toekomst
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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. 

‘Zo’n stukje natuur geeft 
je rust en nieuwe energie’

Het centrum van Purmerend is bezaaid 
met parkachtige decors. Van Wolthuis-
singel tot Herengracht komen water, 
groen en wonen samen. Maar het meest 
geniet wijkmanager Rob Gigengack van 
het Cramwinckelplantsoen. “Als ik die 
prachtige oude bomen zie, waan ik mezelf 
soms weer even dat jochie met zijn leren 
schooltas achterop de fi ets.”

Hij vertelt het met trots. “Ons centrum-

gebied is ontzettend groen; daar mógen 
we ook trots op zijn! Purmerenders zijn 
eraan gehecht. Ik heb zelfs het gevoel 

dat de coronatijd dit heeft versterkt. Ik zie 
meer wandelaars. Sommigen nemen zelfs 
een kleedje mee. Kantoormedewerkers 

scheppen een luchtje. Zo’n stukje natuur 
geeft je rust en nieuwe energie.”

“In het Cramwinckelplantsoen vliegen 
mijn gedachten snel terug in de tijd. Als 
scholier kwam ik hier al graag. De grote 
bomen stonden er al. In andere wijken 
heb ik veel bomen zien verdwijnen. Geen 
straat werd er mooier van. De bomen hier 
moeten we zo lang mogelijk koesteren. 
Dit zijn levende monumenten!”

Rob Gigengack, wijkmanager Centrum

‘Trots op levende monumenten’

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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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. 

‘Zo’n stukje natuur geeft 
je rust en nieuwe energie’

Het centrum van Purmerend is bezaaid 
met parkachtige decors. Van Wolthuis-
singel tot Herengracht komen water, 
groen en wonen samen. Maar het meest 
geniet wijkmanager Rob Gigengack van 
het Cramwinckelplantsoen. “Als ik die 
prachtige oude bomen zie, waan ik mezelf 
soms weer even dat jochie met zijn leren 
schooltas achterop de fi ets.”

Hij vertelt het met trots. “Ons centrum-

gebied is ontzettend groen; daar mógen 
we ook trots op zijn! Purmerenders zijn 
eraan gehecht. Ik heb zelfs het gevoel 

dat de coronatijd dit heeft versterkt. Ik zie 
meer wandelaars. Sommigen nemen zelfs 
een kleedje mee. Kantoormedewerkers 

scheppen een luchtje. Zo’n stukje natuur 
geeft je rust en nieuwe energie.”

“In het Cramwinckelplantsoen vliegen 
mijn gedachten snel terug in de tijd. Als 
scholier kwam ik hier al graag. De grote 
bomen stonden er al. In andere wijken 
heb ik veel bomen zien verdwijnen. Geen 
straat werd er mooier van. De bomen hier 
moeten we zo lang mogelijk koesteren. 
Dit zijn levende monumenten!”

Rob Gigengack, wijkmanager Centrum

‘Trots op levende monumenten’

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.

Eerste bewoners de Looijers 
gearriveerd

Het nieuwbouwproject De Looijers is opgeleverd. 
Inmiddels hebben de eerste bewoners  hun intrek 
genomen in hun nieuwe appartement, terwijl anderen 
nog druk aan het klussen zijn.

Een probleem dat opdook waren alle auto’s van klusbedrijven 
en de verhuiswagens. Immers, er is bij de Looijers helemaal 
geen plek voor grote vehikels. De woontorens staan pal aan 
de weg en een stoep is er niet. Gevolg is dat er dus, net als 
tijdens de bouw, vrachtwagens op de weg staan. Dit kan voor 
gevaarlijke situaties zorgen, aangezien je pas op een laat 
moment de vrachtwagens op de autoweg ziet staan.

Bij het schrijven van deze krant moet nog worden begonnen 
met het inrichten van de ruimte rond de woontorens en is de 
bouw dus nog niet geheel afgerond.  l

Herinrichting Slotplein gestart

Er is begonnen met de 
herinrichting van het 
Slotplein. Een aantal 
panden is inmiddels 
gesloopt. Archeologen 
hebben de plek na de 
sloop bezocht en enkele 
schatten blootgelegd die 
teruggaan naar de tijd dat 
slot Purmersteijn er stond. 

Bij de opgravingen zijn resten gevonden van een 
kaasfabriek die hier vroeger heeft gestaan.

Na de afronding van het onderzoek door de archeologen 
wordt gestart met de nieuwbouw. Er komen 31 
appartementen met historische kenmerken. Er blijft 
voldoende plek voor het groen op het Slotplein. Ook 
blijft de parkeergelegenheid die men gewend is op het 
Slotplein behouden.  l

Wat te doen bij overlast?

We hebben er allemaal wel eens mee te maken gehad: 
een tuinfeestje bij de buren, luidruchtige jeugd in de 
straat, overlast door rommel in de tuin, et cetera. Vaak 
wordt dan een melding gemaakt bij de handhaving of de 
politie. Soms komen klachten ook bij de gemeente, en 
dan in ons geval bij onze wijkmanager Rob Gigengack, 
terecht. Maar wat gebeurt er dan? Het lijkt soms of er 
niets mee wordt gedaan, maar is dit ook echt zo?

We hebben eens navraag gedaan bij de gemeente over wat 
haar beleid is bij overlast.
Als eerste geeft de gemeente aan dat ze het stimuleert dat 
inwoners het gesprek met elkaar aangaan. Vraag aan de 
buur of het wat zachter kan, of dat de tuin wat kan worden 
opgeruimd. Of in het geval van overlast door een groep 
jongeren: ga er met een paar buurtgenoten naar toe.

Plan
Als dit geen effect heeft, kunt u een melding doen bij de 
gemeente, in eerste in instantie bij de handhaving. Mocht 
dit op langere termijn geen effect hebben, dan kunt u een 
gesprek aanvragen met Rob. Er wordt dan naar een plan 
gekeken: waaruit bestaat de overlast, hebben hier meer 
mensen last van, hoe vaak vindt    de overlast plaats? Er 
wordt dan gekeken of er samen met de melder kan worden 
gezocht naar een oplossing.
In geval van overlast door jeugd kan de gemeente de 
jongerenwerkers in actie laten komen door met de jongeren 
te gaan praten of desnoods de jeugdboa’s in te zetten. Maar 
beseft u wel dat het bij overlast vaak gaat om een lange 
adem en niet om iets dat snel en op korte termijn wordt 
opgelost. Tsja, hadden we allemaal maar die toverstaf om 
ingewikkelde zaken snel te kunnen oplossen…
Uiteraard is bij vandalisme of geweld een melding bij de 
politie noodzakelijk en op de juiste plaats.  l

Bouw parkeergarage stadhuis 
begonnen
Aan het begin van de 
zomer is gestart met de 
voorbereidingen voor de 
bouw van de parkeergarage 
onder het stadhuis. De 
ingang van het stadhuis is 
verplaatst naar de zijkant 
en het parkeerterrein en de 
fietsenstalling zijn gesloopt. 
In de bouwvakvakantie 
lag het project even stil, 
maar daarna is begonnen 
met het intrillen van de 
damwanden en het dempen van de vijver. De vissen daar 
worden gevangen en weer vrijgelaten in het watertje aan 
de Kastanjelaan.  l
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Ken uw wijk
De oplossing van de vorige opgave 
luidt: handjeklap in een mozaïekvloer 
naast het marktmeestershuisje op de 
Koemarkt.

We hebben negen goede inzendingen 
ontvangen. Na loting is Siem 
Hooijberg 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 1 oktober uw 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

Poëziebank feestelijk onthuld
Op vrijdag 6 augustus 
is de poëziebank in de 
Zuidersteeg onthuld. De 
bank is een initiatief van 
Dichterskring Waterland 
en is tot stand gekomen 
met medewerking van de 
gemeente en sponsoring 
van BimBam. 
De poëziebank staat in 
de Zuidersteeg tegenover 
het gedicht dat aan de 
gevel van het Eggert 

Winkelcentrum hangt. Als dank voor de sponsoring hebben 
leden van de dichterskring ‘BimBambakkenpoëzie’ gemaakt. 
BimBam heeft vier gedichtjes uitgekozen en op stickers laten 
zetten. Deze zijn op diverse BimBam-containers te zien. 
Tijdens de onthulling van de bank is ook bekendgemaakt 
welke gedichtjes hebben gewonnen. Met de feestelijke 
onthulling van de poëziebank en de bekendmaking van 
de BimBam-gedichten sluit Dichterskring Waterland haar 
veertigjarig jubileum af.  l

Einde aan  
tijdperk Deen
Half september is het zo ver: Deen 
sluit zijn deuren voorgoed. Menig 
buurtbewoner zal zich ‘de kleine Deen’ 
nog herinneren in de Breedstraat en 
daar vast ook wel eens boodschappen 
hebben gedaan. Dat de supermarkt toen 
zijn deuren sloot in de binnenstad, was 
een groot gemis voor velen. Gelukkig 
werd dit hiaat jaren later opgevuld door 
een andere keten. Iedereen was blij 

dat Deen nog relatief dichtbij zat aan de Wagenweg. Daar 
werd Deen vooral geroemd om de uitgebreide en goede 
bloemenafdeling. Het zal wennen worden om Deen niet meer 
in het straatbeeld te hebben. Alle vestigingen gaan gemiddeld 
een week dicht om te kunnen ombouwen naar de nieuwe keten. 
We zullen Deen, en daarmee ook vele huismerken en lokale 
producten, gaan missen.  l

September  
feestweek verwachting

tonnen zand op de rijbaan
voor paarden dag, opgezette

biertentjes om elk jaar met
oude vrienden een biertje
te pakken en genieten van

een sprankelende dag

velen missen het snelle geroffel
van de paardenhoeven

Jockeys die op de sulky’s
gespannen de paarden aansturen

op je snelste paard gokken
blij verrast als hij wint

de gezellige sfeer in de binnenstad
wil je beleven met elkaar

wie tikt alle stenen eraf met
steenworpen, gejuich om de winnaar

in de avond de vrolijke klanken
van de taptoe, we hadden

een blije feestweek verwacht
vol vrolijke stadsgeluiden

Gerda Hooijberg

Waar is dit?
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