Pagina

1

WIJKKRANT
PURMEREND-CENTRUM
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

Kerstwens
Liefde en gezelligheid bestaan het hele jaar.
Denk juist in deze tijd vooral ook aan elkaar.

De redactie wenst u prettige feestdagen.

Vogelgriep
treft hertenkamp zwaar
Op zaterdag 14 november werden we opgeschrikt door
de autoriteiten, dat er vogelgriep was vastgesteld bij
een aantal dode kippen in het hertenkamp. Door de
besmettelijkheid van het virus was het helaas zaak dat al
het pluimvee op korte termijn werd geruimd. Dit was de
volgende ochtend vroeg al het geval. De medewerkers
van het bedrijf dat de ruiming moest uitvoeren hebben
zeer respectvol hun trieste werk verricht.
Het was een trieste en
verdrietige dag voor
alle betrokkenen bij het
hertenkamp. Dit geldt speciaal
voor de vrijwilligers die altijd
met veel liefde de dieren
verzorgden. Nu zijn alleen nog
de herten, geiten en schapen
over. U zult nog wel eenden,
duiven en meeuwen in het
hertenkamp zien, maar dit zijn
wilde vogels die zelf komen
aanvliegen. In het voorjaar
van 2021 wordt nieuw
pluimvee aangeschaft, als
de vogelgriep ons land dan
tenminste heeft verlaten.
Het bestuur en alle vrijwilligers
hebben veel berichten
van medeleven mogen
ontvangen, waarvoor ze u
hartelijk bedanken. Het doet
goed te weten dat zo veel
buurtgenoten meeleven.
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Onderhoud
Gelukkig is er ook positiever nieuws te melden. De gemeente
heeft rond alle bomen in het hertenkamp beschermingskorven
aangebracht, zodat de dieren niet meer aan de schors
kunnen komen en de bomen op een gezonde manier kunnen
blijven groeien. Wel moest een van de bomen worden
omgezaagd, omdat hij ziek was en dus gevaarlijk. De stam
is als klimattribuut voor de geiten neergelegd. Helaas zat de
kerstverlichting ook in deze boom. Voor komende kerst zal het
hertenkamp dan ook op een andere manier worden verlicht.
Ook wordt in een gedeelte van de vijver wat oeverbeplanting
aangebracht, zodat van het voorjaar de uitgebroede jonge
eendjes een goede schuilmogelijkheid hebben.
l

Buurtbewoners
adopteren stadsboomgaard
De wildernis aan
de Beukenstraat,
tussen de voormalige
conciërgewoning van het
RSG en de Hazelaarstate,
wordt omgetoverd tot
een stadsboomgaard.
Twee bewoners van de
Hazelaarstate, Ernst
van Amersfoort en Henk
Schapendonk, hebben
dit stukje grond met
toestemming van de
gemeente geadopteerd.
Ze zijn al maanden bezig de struiken en vooral de vele
wortels daarvan te verwijderen. Dit was een zwaar karwei,
waarbij ze voortdurend grote brokken puin tegenkwamen,
die daar in het verleden waren gedumpt.
De eerste fruitboompjes en bessenstruiken zijn geplant en eind
november is daar nog een tiental boompjes bij gekomen. Aan
de muur van de oude school hangen enkele insectenhotels.
Daar is nu ook een aantal klimrozen bij gepland.
Het is een prachtig stukje natuur geworden, zo tussen de
grote gebouwen in.
Arie Hazebroek.

l
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Van Hoornse Eiland tot Tuinhof
In de vorige wijkkrant heeft u deel een van het verhaal
van Ber de Lange over de geschiedenis van de
Hoornse Buurt kunnen lezen. In deze editie plaatsen
we deel twee van dit drieluik.

Dempen De Weere
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er verval in het oostelijk
deel van het eiland. Wat ook niet meewerkte, was dat er
plannen waren om de Weere te dempen. Belangrijke punten
waren daarbij de in slechte staat zijnde bruggen en kades,
een verbinding maken tussen binnenstad en de in aanbouw
zijnde nieuwe wijk Overwhere, en parkeerruimte voor de
markt. In 1959 nam de gemeenteraad een principebeslissing,
in november 1962 gingen Gedeputeerde Staten met de
plannen akkoord en op 12 december van dat jaar volgde de
rijksgoedkeuring. Omdat De Weere een boezemwaterfunctie
heeft van Markermeer naar Noordhollandsch Kanaal, moest
de noordelijke stadsgracht rechter worden getrokken,
verbreed en uitgediept. Dit is nu de huidige Where, met daar
overheen gelegen de Hoornsebrug.
Deels kun je het oude profiel van de noordelijke stadsgracht
nog zien bij de Overweersepolderdijk en de groenstrook. In
de oude stadsgracht lagen voorheen woonarken vanwege de
woningnood. Ja, en die is er nog steeds, maar toch anders.
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Bierkade
We starten op de Bierkade. Dit is nog een prachtig stukje
Purmerend, met hoogwaardige architectuur. In eerste instantie
was de straatnaam Bierkay. De bebouwing bestond uit
bierpakhuizen. Het lichte bier kwam veelal uit Haarlem. Na 1750
nam de bierconsumptie af, omdat men meer koffie en thee ging
drinken. Rijke Purmerenders verbouwden de bierpakhuizen tot
fraaie herenhuizen. De panden met perceelnummering 7, 8, 9,
10 en 11 staan sinds 5 juni 1966 op de rijksmonumentenlijst.
Nummer 7 heeft veel waarde verloren, nadat er in 1933
pakhuisdeuren in werden gemaakt en het driehoekig fronton
in de geveltop er af ging. Positief is dat het de laatste tijd
flink is opgeknapt. Daarbij kwam de naam Bierkay op de
gevel te staan. Het naastgelegen pand, nummer 8, heeft een
gepleisterde voorgevel. Waarschijnlijk is dit gedaan om eerdere
verbouwingen onzichtbaar te maken. De nummers 9 en 11
hebben een ondiepe bovenbouw, met daarachter een zadeldak.
Dat is nog uit de tijd dat het een bierpakhuis is geweest. Beide
panden hebben lijstgevels met gesneden gootconsolen. Beide
panden hebben een aflopende raamhoogte in verband met
daglichtintrede. Voor nummer 9 ligt een mooie hardstenen stoep
met balustraden en een bijzondere ingangspartij. Het pand
nummer 8 is een zogeheten tuitgevel uit de periode 18251850. Als beëindiging heeft het een driehoekig fronton. Het
pand nummer 11 heeft een rijke ingangsomlijsting, met in het
bovenlicht een prachtig snijraam.

Voor het dempen van De Weere werd in 1964-1965 een nieuwe
Beemsterbrug gebouwd. Deze kwam recht voor het water De
Weere te liggen. Voor de bouw van de nieuwe Beemsterbrug
werd een stalen damwand geslagen voor de bouwput
waarin kon worden gewerkt. Zo kon het boezemwater blijven
doorstromen. Eveneens moesten onbewoonbare woningen en
een stel knappe panden worden gesloopt.

Venediën

De Weere werd in twee fases gedempt: het eerste deel in de
winter 1965-1966 van de Beemsterbrug tot op de hoogte van
de Kalversteeg, het tweede deel in 1971. Dit had grotendeels
te maken met de bouw van een nieuw postkantoor.
In het volgende stukje neem ik u mee in de wandeling door
dit prachtig stukje Purmerend.

De straat Venediën heeft een gevarieerde gevelwand met een
aantal bijzondere panden. Zo is nummer 6 een ontwerp geweest
van een Purmerendse zestienjarige jongen, die later landelijk
bekendheid kreeg als architect J.J.P. (Ko) Oud. Nummer 12 is
een rijksmonument. Dit woonhuis heeft een lijstgevel en helt
wat voorover. Het is `op vlucht gebouwd` om de gevel beter tot
uitdrukking te laten komen, tegen regeninslag, en omdat het
zo gemakkelijker was om goederen te hijsen. Let op de mooi
geprofileerde ingangspartij met een deur in empirestijl en in
het bovenlicht een levensboom. Het naastgelegen pand met
de oranjerode verblendsteen is een ontwerp geweest van Jan
Stuyt, architect te Amsterdam. Stuyt is in 1868 geboren op
Venediën 7. Hij is vooral bekend geworden door zijn kerkenbouw.
Nummer 14 is een fraai herenhuis uit 1896 van H.P. van den
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Aardweg, architect. Het woonhuis heeft een rijke neo-renaissance
paneeldeur met bovenlicht. Eveneens ontwierp architect Van
de Aardweg het iets verder staande hoge schoolgebouw. Het
eerste deel, zoals een gevelsteen aangeeft, stamt uit 1896 en
het tweede deel uit 1909. In het gebouw zat een kleuterschool
en tot 1937 een meisjesschool. Ook is het gebruikt als VGLOschool. De laatste jaren zitten er diverse bedrijven en instellingen
in. De scholen werden grotendeels `bemand` door nonnen.
Deze kwamen uit naastgelegen klooster. Het blokje huizen
ernaast uit 1980 past totaal niet als aansluiting op de Venediëngevelwand. Ga de Hoornsebuurt door en einde straat links het
Whereplantsoen door.

Whereplantsoen
Daar komen we een `schoolgebouw` tegen. Dit werd in 1937
gebouwd als St.-Catharina-meisjesschool. Door de ontvolking van
de binnenstad werd het in 1985 de oecumenische basisschool `t
Prisma. In 1999 kwam het op de gemeentelijke monumentenlijst
te staan en de school werd in 2009 gesloten. Sinds 2016 zijn er
vier woningen in gevestigd. Aan het eind van het Whereplantsoen
komen we nog een mooi herenhuis tegen. De gevelsteen geeft
aan 26 augustus 1850. Van 1930 tot 1957 was hier bakkerij van
Meinen gevestigd. Dat is nu niet te geloven, maar het is wel zo
geweest. Het pand is mirakel in zijn voordeel veranderd tot mooi.
Als einde van de route nemen we het Witte Huis. Het
is in 1842 gebouwd naar een ontwerp van stads- of
gemeentearchitect W. A. Scholten. De bouwstijl lijkt wel
tropisch/oosters. Het pand is gebouwd in een H-vorm.
het lage middendeel zitten ronde muuropeningen, waarin
ramen en deuren. Het pand heeft diverse functies gekend,
waaronder die van huishoudschool. In 2014-2015 werd het
vakkundig verbouwd tot drie woningen.
Op de kop is een mooie aanbouw gekomen. Het is een mooie
afronding van dit stukje Purmerend.
In de volgende wijkkrant, die van februari 2021, kunt u het
derde en tevens laatste deel van deze reeks lezen.
l

Vervanging voorhaven
constructie afgerond
In het kanaal, ter hoogte
van de spoorbrug, is in de
eerste week van november
de voorhavenconstructie
vervangen. Deze heeft als
doel het beschermen van
de spoorbrug tegen een
aanvaring door passerende
scheepvaart.
De bestaande constructie bestond uit houten dukdalven,
die niet veilig meer waren. Ze zijn vervangen door stalen
exemplaren. Deze palen moesten worden geheid, en dit werd
vanaf het water gedaan. De voorhavenconstructie is nu weer
veilig en kan weer vele jaren mee.
l
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Binnenstad over op Mr. Fill
In een eerdere editie van de wijkkrant heeft u
kunnen lezen dat de gemeente als proef drie slimme
afvalbakken heeft geplaatst.
Deze bak, de Mr. Fill, werkt op zonne-energie en bevat
een mechanische pers, zodat er meer afval in kan. De
afvalbakken geven zelf een seintje op het moment dat ze vol
raken en moeten worden geleegd.
De proef was een succes. Er is minder zwerfafval en doordat
de afvalbak is te bedienen met een voetpedaal, is die ook
hygiënisch in gebruik. Ook heeft de bak een asbak, waardoor
mensen worden aangespoord hun sigaret daar in weg te gooien.
Doordat de proef een succes was, vervangt de gemeente
25 zogenoemde Bubble-afvalbakken door de Mr. Fill. Dit zal
gefaseerd gebeuren. De Bubble afvalbakken worden bij kleinere
winkelcentra geplaatst, waar minder capaciteit nodig is.
l

Groot onderhoud
parkeergarage Eggert afgerond
Op zaterdag 21 november is de volledige
parkeergarage Eggert weer opengegaan voor publiek,
na goedkeuring door de gemeente en de constructeur.
De afgelopen weken is hard gewerkt om dit voor elkaar te
krijgen. Uit controle bleek eerder dit jaar dat er onderhoud
moest worden gepleegd op de derde en vierde verdieping.
Omdat de eigenaren van het winkelcentrum elk risico wilden
vermijden voor het publiek, is eerder dit jaar besloten deze
twee verdiepingen te sluiten. Besloten werd ook om de vierde
verdieping van de garage te verwijderen en de derde te
renoveren, zodat deze nu weer kan worden gebruikt.
l

Steeg Primulstraat –
Orchideeënstraat opgeknapt
Tussen de Primulastraat en
de Orchideeenstraat ligt een
groenstrookje, met een wandelpad
en een stukje asfalt.
De bestrating en het asfalt hadden
hun beste tijd gehad en er ontstonden
gevaarlijke situaties. In november
heeft de gemeente opdracht gegeven
dit stukje op te knappen. Het
wandelpad is opnieuw bestraat en het
asfalt is vervangen voor bestrating.
Voor wandelaars is het fijn om weer
veilig te kunnen wandelen, voor de
bewoners met een ingang aan de
steegkant prettig dat ze weer veilig het
eigen erf kunnen betreden.
l
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Sloten succesvol gebaggerd
De sloten in onze wijk zijn afgelopen november gebaggerd.
Dat er een hoop bagger uit kwam. Met name de sloten rond
het treinstation leverden een hoop ‘prijzen’ op. Voor de
beplanting en ander leven in de sloot is het goed dat alles
weer even is omgeploegd en ontdaan van materiaal dat er
niet in thuishoort.
l

Trap niet in de hondenpoep
De laatste weken horen we steeds meer
gemopper in de buurt over de vele
hondenpoep die op de stoep ligt. Als je je
tuin verlaat, moet je eerst goed uitkijken
dat je niet in de derrie trapt. En als je er
wel in trapt, begint je dag niet goed.
Je zou toch denken dat het de hondeneigenaar/uitlater wel opvalt als de hond midden op
de stoep zijn grote behoefte doet en die dit dan toch even netjes
met een zakje opruimt? Zullen we het nieuwe jaar beginnen
met het wegnemen van deze irritatie en gewoon even de stront
opruimen als je hond op de stoep heeft gepoept? Kleine moeite
voor de honderbezitter, groot plezier bij de voetgangers.
l

dit jaar waren er te weinig lichtpuntjes
verlicht nu de donkere dagen door
de decembermaand op te vrolijken
met licht, kleuren en geuren
verheug je op een warm welkom
als je je huis binnentreedt
wentel jezelf in je verwonderhuis
door je rondom te begeven in het licht
als de sterretjes in je ogen
twinkelen, geef je die blijheid door
schuif de donkere dagen opzij en
steven af op een lichter jaar
stralende Kerstdagen gewenst
en een gezellig Oud en Nieuw
Gerda Hooijberg.

Ken uw wijk
De oplossing van de vorige opgave luidt: de klokkenstoel op het
dak van verzorgingshuis de Rusthoeve. De klokkenstoel werd
ooit geluid voorafgaand aan de kerkdiensten in de kerkzaal
van de Rusthoeve. De stoel is na de eerste renovatie in de
jaren tachtig van de vorige eeuw verdwenen van het dak, maar
wel altijd bewaard gebleven en bij de laatste renovatie in 2009
teruggeplaatst. De klok wordt nu nog een enkele keer geluid als
een bewoner van de Rusthoeve is overleden. Kortom, het is een
mooi stukje historie in onze stad.
We hebben maar liefst negentien goede inzendingen
ontvangen en vinden dit grote aantal ontzettend leuk!
Na loting is mevrouw Stavenuiter als winnaar uit de bus
gekomen; van harte gefeliciteerd.

Waar is dit?

Lichtpunten

Onze fotograaf heeft weer een
nieuwe puzzelfoto gemaakt.
Als u weet waar dit in de wijk
is, kunt u tot 8 januari 2021
de oplossing insturen en
maakt u kans op een VVVbon 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

Bron Foto: Twitter, Handhaving Purmerend

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Jan Jansen, Nathalie Rijkenberg, Rob Bloemkolk 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: Baanstede Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 4 februari 2021.
Kopij kunt u aanleveren tot 8 januari 2021.

