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Uitgelicht: Afrika

De wijk Afrika is vernoemd naar het op één na grootste 
continent van de wereld. Hier wonen 5560 mensen, 
van wie 2685 mannen en 2875 vrouwen (verdeeld 
over 2090 huishoudens), op een totale oppervlakte 
van 108 hectare, waarvan 88 hectare land en twintig 
hectare water. Dit ‘continent’ is tussen 2000 en 2010 
gebouwd (Bron: allecijfers.nl 2020). De wijk  bestaat 
uit 46 straten, die tussen het spoor en de Laan der 
Continenten en het groengebied Purmerland liggen.

Geniet vooral van de natuur in dit prachtige groengebied, dat in 
2003 is aangelegd. Pak de fiets of trek je wandelschoenen aan. 
Laat de kids hier lekker ravotten. Ook uw viervoeter kan hier 
zijn energie kwijt. Eet gezellig een hapje in het restaurant in dit 
deel van de wijk. Grenzend aan het Weidelandpad ligt het Opa 
Nootje Bos. De vroege vogel onder ons kan hier vanaf 07.00 uur 
de zon zien opkomen. Tot 19.00 is dit gebied vrij toegankelijk.

Baaien
Waan u in prachtige binnenzeeën in de baaienbuurt, zoals de 
Saint Helenabaai, Houtbaai, Walvisbaai en Elandsbaai. Het zijn 
straten die zijn vernoemd naar plaatsen uit de provincie West-
Kaap in Zuid-Afrika. De huizen staan direct aan het water, waar 
je in de zomer de kinderen kunt zien zwemmen en in de winter, 
als het maar hard genoeg vriest, zien schaatsen.

Stammen
De Swazistraat is vernoemd naar het Koninkrijk Swaziland in het 
zuiden van Afrika. Wist u dat in Swaziland uit archeologische 

vondsten is gebleken dat hier honderdduizend jaar geleden 
al bewoning was? En dat de Zoeloestraat is vernoemd naar 
de Zoeloestam, de grootste bevolkingsgroep van Zuid-Afrika? 
Hun totale aantal wordt geschat op zo’n twaalf miljoen. Zoeloe 
betekent trouwens ‘hemel’ of ‘lucht’.
De Zambezilaan loopt net als de rivier met die naam in zuidelijk 
Afrika als een soort lint door een groot deel van de wijk.

Uitzonderingen
Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook. Namen als  
Darwinstraat (van de evolutietheorie) en Abel Tasmanplein 
(de ontdekkingsreiziger) vindt u namelijk eveneens in de 
wijk Afrika.
In het centrum van de wijk zijn de straatnamen vernoemd 
naar het continent Australië: Canberra, de hoofdstad van 
Australië, Melbourne en Sydney. Het treinstation en het 
winkelcentrum bevinden zich in dit deel.
En natuurlijk niet te vergeten het Van Damplein, vernoemd 
naar onze oud-burgemeester Theunis (Theun) van Dam. Hij 
was onze burgervader van 1988 tot 2002 en initieerde tal van 
projecten in onze wijk.  l

Nieuwe wijkagent Weidevenne 
stelt zich voor

Beste buurtbewoners, via 
deze weg wil ik mijzelf kort 
voorstellen. Ik ben Bart 
de Looper, 32 jaar en de 
nieuwe wijkagent van de 
Weidevenne. Sinds 2009 ben 
ik werkzaam bij de politie in 
Purmerend, dus het gebied 
is me niet onbekend. 

Wat me erg aanspreekt in deze nieuwe functie, is de 
verantwoordelijkheid die ik heb, maar ook het contact met 
de buurtbewoners. Mijn doel is om, naast de wisseldiensten 
in de noodhulp, zo veel mogelijk zichtbaar aanwezig te zijn. 
Mocht u mij in de wijk zien, schroom dan niet om even een 
praatje te komen maken of vragen te stellen.
Samen met Bas Bakker ben ik voor u het aanspreekpunt 
in de wijk. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via 
het landelijke politienummer 0900-8844. Bij spoed kunt u 
uiteraard bellen met 112. 

Ons nieuwe politiebureau is te vinden aan het Component 96.  l

http://allecijfers.nl


Pagina 2

Vleermuizen in het Beusebos

We horen veel geluiden over het eventueel bouwen 
van een hotel in het Beusebos, maar weinig over 
wat de tegenstanders hierover te zeggen hebben. 
Graag willen we ook het tegengeluid laten horen. 
Vleermuizen spelen hierbij een grote rol.

Op zaterdag 18 september was er een excursie rond het 
Beusebos, waarbij boswachter Edwin Kaptein en Joop van 
den Hoorn de waarden van het gebied voor flora en fauna uit 
de doeken deden, en waar kon dat beter dan op de plek zelf? 

Rustplaats
Voor vogels, kleine zoogdieren en insecten zijn gebieden als 
het Beusebos als rust- en verblijfplaats van levensbelang. 
Voor vleermuizen, die per soort verschillende eisen aan hun 
omgeving stellen, is voor enkele soorten de bebouwing 
in de wijk belangrijk als verblijfsgebied. De gewone 
dwergvleermuis en de laatvlieger voelen zich hier thuis.

De grote bomen en de waterpartijen – en dus insecten als voedsel 
- hebben de aansluiting naar de Wormer door de ‘ecologische 
verbindingszone’  met het Beusebos sterk verbeterd. Ook de 
bomenrijen langs de A7 hebben hier aan bijgedragen.
In 2015 en 2020 is onderzoek gedaan, dat behalve veel losse 
waarnemingen ook kraamkolonies opleverde.

Paarplaats
De ruige dwergvleermuis is een geval apart; die gebruikt 

de rand van het 
Beusebos langs de 
Oude Provincialeweg als 
paarplaats. De mannetjes 
(verspreid in de wijk 
voorkomend) verzamelen 
zich in de nazomer om 
daar de langstrekkende 
vrouwtjes, op weg van 
noordoost-Europa naar het
zuidwesten, te lokken tot paren. Tijdens de voorjaarstrek 
gebeurt dit in omgekeerde richting.

De plaats van het geplande hotel maakt deze rand 
onaantrekkelijk voor deze activiteit door het kappen van 
bomen en het gebruik van wervelende verlichting. De ruimte 
die de bestaande weg nu inneemt, wordt dan nog eens extra 
vergroot. Je kunt het vergelijken met een rustplaats voor 
onze weidevogels, die worden bedreigd door aanleg van een 
vliegveld in Portugal… weg weidevogels.
De unieke kraamkolonie van de baardvleermuis in het 
zuidelijke stuk van het Beusebos raakt dan ook het 
foerageergebied bij het meertje bij het hotelterrein kwijt.

Beschermd
Het Rijk heeft een document laten opstellen over hoe men 
met deze beschermde dieren moet omgaan. Het is op het 
internet te vinden onder de titel ‘Kennisdocument ruige 
dwergvleermuis’. Elke aantasting van het gebied, als schakel 
in een groter geheel, heeft een nadelige invloed op de 
waarde die het in de afgelopen jaren heeft gekregen.  l

Van de Wijkwethouder

Beste wijkbewoners

Dit jaar woon ik alweer 21 jaar in de mooie 
wijk Weidevenne. Ik was weliswaar niet 
een van de eerste bewoners (de bouw 
startte in 1996 en de eerste bewoner 
kwam een jaar later), maar heb wel heel 

veel groei gezien. Ik heb nog boodschappen gedaan in de 
tijdelijke supermarkten Deen en Vomar en heb het station, 
het winkelcentrum, de Melkwegbrug en het gebouw Heel 
Europa gebouwd zien worden. Ook heb ik mijn kinderen 
zien opgroeien in onze wijk en heb ik heel wat dagelijkse 
fietstochtjes met hen naar basisschool De Kawama gemaakt. 
Het was een mooie tijd, waar ik goede herinneringen aan heb 
overgehouden.

De afgelopen anderhalf jaar was niet de leukste tijd, want 
corona leverde ons veel kopzorgen op: besmettingen, 
ziekte, sterfgevallen en veel verschillende meningen over 
de aanpak. En ook eenzaamheid en zorg voor het inkomen 
kwamen bovendrijven. Behalve dat we als gemeentebestuur 
daar oog voor hebben en natuurlijk proberen te helpen waar 
mogelijk, is het ook mooi om te zien dat we ons om elkaar 
bekommeren, als Purmerenders en als Weidevenners. En dat 

is belangrijk, want alleen samen kom je verder en bouw je 
aan een leefbare wijk. Een wijk waar jong en oud en mens en 
dier prettig samenleven.

Overigens had ik 21 jaar geleden nooit gedacht dat ik jaren later 
als wethouder van deze stad een stukje voor de wijkkrant zou 
schrijven. Iets wat ik met genoegen heb gedaan, en wat ik graag 
zou willen blijven doen. Maar dat is onder andere aan de kiezer 
in november, want dan zijn er door de fusie van Purmerend met 
de Beemster zogenoemde herindelingsverkiezingen. Bij ons zijn 
de gemeenteraadsverkiezingen dus vier maanden eerder dan in 
de rest van het land. Een oproep tot stemmen op een bepaalde 
partij doe ik natuurlijk niet in dit stukje. U kunt er van uitgaan dat 
alle partijen in Purmerend begaan zijn met de stad en de wijk (in 
ons geval dus de Weidevenne): de raadsleden, burgemeester 
en wethouders wonen er immers ook. Ik heb slechts één advies: 
we leven in een mooie democratie, maak dus gebruik van uw 
stemrecht en ga stemmen op 24 november!

Tot slot: heeft u vragen als bewoner? Onze wijkmanager 
Michael Lanting is uw eerste aanspreekpunt en gaat graag 
met u in gesprek. Wilt u mij als wethouder spreken? Mail me 
dan op pl.v.meekeren@purmerend.nl.

Paul van Meekeren
Wijkwethouder Weidevenne.  l

mailto:pl.v.meekeren%40purmerend.nl?subject=
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Toevallig of niet, maar in de vorige wijkkrant kwam 
de wijk Azië aan bod, en ook dit verhaal speelt zich 
af in Azië. Ik kwam dit tegen, op facebook. Hoewel 
bewoners in deze wijk er iets moois van trachten 
te maken, denkt de gemeente daar volgens een 
bewoonster kennelijk anders over. 

Wat is er aan de hand? Enkele bewoners dachten hun wijk op 
te sieren door rond de bomen bloemen te planten. “Dat staat 
toch best mooi, niet dan?”, zei de bewoonster die ik sprak. Ze 
heeft ook een boom tegenover haar woning staan. “Ik vond die 
bloemen een leuk idee”, vervolgt ze, ”maar kennelijk dacht de 
gemeente daar anders over. Een ploeg werklieden schoffelden 
de plantjes om en liet de wortels et cetera achter.”
“De bestrating rond de bomen is nogal verkleind. Dit zou ten 
koste kunnen gaan van de bomen. Want die bomen staan 
er al menig jaar, maar echt groter worden doen ze niet. Dat 
zou komen doordat de bomen niet goed worden verzorgd.”, 
aldus de bewoonster.

Herhaling
“Ook vorig jaar, rond augustus, moesten de bloemen het 
ontgelden, terwijl het onkruid op diverse plaatsten welig 
tierde. En daar wordt dan kennelijk niets aan gedaan. Er 
zijn best veel bewoners die klagen over de hoogte van 
het onkruid. Het zou met name bij kruisingen en rotondes 
verkeersgevaarlijke situaties opleveren, want door de hoogte 
wordt juist het zicht ontnomen.”

Reactie
Uiteraard hebben we de gemeente om een reactie gevraagd, 
en die luidt als volgt.
‘Bewoners hebben de kans om groen te adopteren. Middels 
adoptie kunnen zij zelf bepaalde groenvakken (mits dit niet 
valt onder de hoofd groen structuur) gaan onderhouden 
en voorzien van beplanting. Hierdoor komt het vak in onze 
systemen en zullen de groenmedewerkers de vakken met 
rust laten.
Een mooi initiatief van de mensen. Als gemeente zijn we 
erg blij met bewoners die hun steentje bijdragen. Om in de 
toekomst te voorkomen dat bloemen worden verwijderd, 

kunnen ze contact opnemen met de gemeente voor het 
adopteren van het groenvakje.
Als gemeente hebben we vaker klachten over de fysieke 
toestand van bomen gehad. De bomen waar mevrouw over 
spreekt, zijn gecontroleerd en gezond.
Helaas groeit het onkruid keihard. Het kan voorkomen dat we 
sommige plekken missen of er nog niet aan zijn toegekomen. 
Mocht een plek overlast veroorzaken, dan roept de gemeente 
mensen op dit te melden. Op deze manier kunnen we het 
probleem verhelpen. Uw feedback is welkom op  
m.lanting@purmerend.nl.’

Naam en adres van de bewoonster zijn bij de redactie 
bekend.  l

Een kijkje bij de 
‘Verenigde Naties’

De rotonde die de kruising vormt van de Laan der Con-
tinenten met de Donaulaan en de Amazonelaan, werd 
overgoten met een schraal zonnetje. Rond het groen 
op de rotonde stonden 193 vlaggetjes, die de landen 
vertegenwoordigen die thans zijn aangesloten bij de 
Verenigde Naties. In het groen stonden nog vier blauwe 
vlaggen, met de kleur en het symbool van de VN.

Ik ben in gesprek met Ed Bier-
huizen, voorzitter van het Gilde 
Purmerend en initiatiefnemer 
van de naamgeving van Het 
Plein. Het idee om in 2020, het 
jaar van 75 jaar bevrijding en 
het 75-jarig bestaan van de VN, 
dit plein te vernoemen, was een 
mooi initiatief. Echter, ook hier 
gooide corona roet in het eten.
Daarom was besloten een en 
ander uit te stellen en was wet-
houder Eveline Tijmstra, die de 
burgemeester verving, bereid 
gevonden het straatnaambordje waarop de naam van dit plein 
staat vermeld, te onthullen, samen met initiatiefnemer Ed.

Budget
Ed vertelt: “De bedoeling was om al het groen op het plein te 
vervangen door blauwe beplanting, de kleur van de VN-vlag. 
Hoewel daar nog budget voor was, ging dat niet door, omdat 
het seizoen dat niet toeliet.”

De in het groen geplaatste VN-vlaggen gaan naar de beide 
scholen in de nabijheid van het plein. Voorts wordt voor de 
groepen 7 en 8 een boekje geschreven waarin meer te lezen 
valt over de Verenigde Naties. De vlaggetjes rond het plein 
gaan naar het NL-plein in de bibliotheek Purmerend. l

Nogmaals: Azië, maar nu over groen

mailto:m.lanting%40purmerend.nl?subject=
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COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Kitty van den Berge, Ad Broeders,  
Ria Groot en Adrie Wien.
Met medewerking van Ron de Boer.
E-mail: wijkkrantweidevenne@gmail.com.
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 16 december 2021.

Waar is dit?

Burendag in Heel Europa

Ieder jaar wordt  burendag 
georganiseerd op de vierde 
zaterdag in september. 
Het doel is om buurten 
leuker, socialer en veiliger 
te maken doordat de 
buurtbewoners elkaar 
helpen en zich samen 
inzetten voor de wijk. De 
bewoners dienen hiervoor 
een burendagplan in bij het 
Oranjefonds. Dit fonds geeft 
hiervoor een maximale 

bijdrage van € 400,-. Ik besloot langs te gaan bij Heel 
Europa. Samen met Leviaan en de Stichting Vrienden 
Wooncomplex Heel Europa hadden de buurtbewoners 
een rommelmarkt in de binnentuin georganiseerd.

Bij binnenkomst spreek ik Kim en Chantal, twee gezellige 
vriendinnen die samen een tafel hebben met spullen om 
te verkopen. Kim verkoopt de door haar moeder gemaakte 
prachtige knuffels, een uit de hand gelopen hobby. In de 
tuin staan tafels met daarachter buurtbewoners die gezellig 
met elkaar een praatje maken en ondertussen hun spulletjes 
verkopen. Er is al aardig wat verkocht als ik langskom.

Organisatoren
Verderop kom ik Carry 
Hinrich tegen, een van de 
organisatoren. Al vijf jaar 
verzorgt ze de rommelmarkt. 
Ze regelt de tafels en flyert 
in de buurt om er voor te 
zorgen dat zo veel mogelijk 
mensen komen buurten. 
Ook regelt ze dat de mensen 
koffie en thee krijgen. Ze 
neemt me mee naar binnen 
en laat zien waar iedere 
tweede en vierde zaterdag 
van de maand een markt 
wordt georganiseerd.

Kunstwerken
Binnen ontmoet ik 
Rosa Sloep. Zij is 
participatieondersteuner 

en werkt voor Leviaan, een organisatie die mensen met een 
psychische kwetsbaarheid begeleidt. Ze leren hier omgaan 
met hun eigen kwetsbaarheid, sociale contacten opdoen 
en zinvolle activiteiten te ontplooien als opstap naar school 
of werk. In de ochtend is Rosa begonnen om samen met 
de cliënten hun zelfgemaakte spullen te verkopen. Wat een 
mooie dingen zie ik voorbijkomen: kerstkaarten, sieraden, 

prachtige mozaïekkunstwerken, schilderijen en vouwwerkjes 
in de vorm van lieve beestjes.

IJscoman
Leviaan heeft een ijscoman geregeld. Boven in het gebouw 
wonen dementerende ouderen, en al deze mensen worden 
heerlijk verwend met een ijsje.
Heel Europa heeft geld ter beschikking gesteld voor 
de muzikale ondersteuning. In de ochtend was er een 
orgelspeler en in de middag kwamen diverse artiesten de 
dag muzikaal afsluiten.
Uiteindelijk was dit weer een geslaagde burendag. En het is 
zo mooi om te zien dat er nog zo veel bevlogen mensen zijn 
zoals Rosa en Carry! Dank jullie wel voor je mooie verhaal!  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 
13 november naar  
info@weidevenner.nl. 
Opsturen kan ook:  
Redactie Wijkkrant 
Weidevenne, p/a Masaistraat 25, 1448 MG Purmerend. 
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Veel succes!

De oplossing van de vorige keer is de vissteiger achter 
Londonhaven. De winnaar na loting is J. van Berge. 
Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!  l

Oplossing woordzoeker
De oplossing van de woordzoeker in het vorige nummer 
was: Kwadrant Azië. De winnaar na loting is Arnold Lenting. 
Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!  l
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