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Hop in het Gorsebos

Nieuwe gasleiding gelegd

Twee maanden geleden kregen we allemaal een brief
van wijkmanager Rob Gigengack met informatie over
een plan van een bewonersgroep met betrekking tot
een HOP in het Gorsebos.

In de wijkkrant van maart
kondigden we aan dat
Stam & Co uit Alkmaar
in opdracht van eigenaar
Liander de gasleiding
tussen de Gorslaan en
het parkeerterrein van het
Dijklander Ziekenhuis zou
vervangen.
Die werkzaamheden zijn
inmiddels achter de rug.
Een deel van de Gorslaan en
het fietspad langs het water
van de Veenweidestraat
tot aan de kruising met
de Waterlandlaan waren
afgesloten. Van overlast was,
zoals beloofd, amper sprake. l

Wat is ook alweer een HOP? We hebben er lang niet over
kunnen berichten, dus even een korte uitleg.
HOP staat voor Honden Ontmoetings Plaats, een omheind
losloopgebied voor honden, dat, net als alle andere
losloopgebieden, niet wordt schoongemaakt door de
gemeente. Wel staat bij de ingang van elke HOP een
hondenpoepbak met hondenpoepzakken. Hondenbezitters
zorgen zelf voor het schoonhouden van het terrein. Verder
zijn gebruikers vrij om in de HOP speelattributen of banken te
plaatsen en te onderhouden. De gemeente maait het gras en
onderhoudt de omheining en de hondenpoepbakken. Verder
leegt de gemeente deze bakken wekelijks en vult ze de
voorraad poepzakken aan.
Wilt u weten hoe het er ongeveer uit gaat zien? Ga dan eens
naar de Purmer-Zuid, want daar is er al jaren één, bij wijkpark
De Driegang.

55 reacties
Er hebben 55 wijkbewoners op de plannen gereageerd.
Die reacties zullen worden gevoegd bij het voorstel aan het
College van Burgemeester en Wethouders.
Voor het verdere verloop verwijzen wij u naar de gemeentelijke bekendmakingen in het Purmerends Nieuwsblad.
l

Liften niet overbodig
Op de voorpagina van onze vorige wijkkrant complimen
teerden wij de bewoners van het Beatrixplein en omgeving met hun gedrag tijdens het hoogtepunt (of eigenlijk
natuurlijk het dieptepunt) van de coronacrisis, begin april.
Tijdens onze wandeling kwamen we toen geen mensen tegen (ze
hielden zich kennelijk aan de afspraak met Mark zo veel mogelijk
binnen te blijven), stonden er amper auto’s op de parkeerplaatsen,
was de fietsenstalling bij het station veel leger dan gebruikelijk en
stond daar niemand in de eigenlijk overbodige liften.
Die laatste opmerking leidde tot een reactie van een
buurtbewoonster.
Die liften zijn helemaal niet overbodig, tikte zij ons op de vingers.
In de huizen bij dat plein wonen namelijk veel ouderen en die
maken veel gebruik van de lift naar het station, ook als ze niet
met de trein gaan. De trap en de tunnel zijn voor mensen met
hart- en longklachten namelijk slecht te belopen. Omdat ze
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, nemen ze de lift
om naar de brievenbus te gaan of een bezoekje af te leggen
aan de andere kant van de tunnel.
Niet overbodig dus.

l
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond
“Nou Banjer... je hebt het
beloofd! Wat kun je over
het gemaaltje aan het
Oudelandsdijkje vertellen?”
Oei... eigenlijk heb ik alleen
maar basiszaken in alle
archieven opgezocht, maar
dankzij de medewerking van
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier heb ik op basis
van de verkregen feiten er mijn
eigen verhaaltje van gemaakt.

Er was eens...
een heel grote, heel oude
watermolen, De Zuijdmolen,
gelegen langs het Oudelandsdijkje, die er voor moest zorgen
dat de waterstand in de sloten, plassen en polders rondom
Purmerend en Purmerland (dit waren de eigenaars van de
watermolen) op peil zou blijven.
Zo gauw de wind op stak, deed deze Zuijdmolen
fantastisch werk.
Toen in 1819 plannen werden
gemaakt voor de aanleg
van het Noordhollandsch
Kanaal, werd het bemalen
van alle polders goed in
kaart gebracht en dat had
tot gevolg dat De Zuijdmolen
assistentie kreeg van De
Kibbelaar, een nieuwe
poldermolen, die ten westen
van het toekomstige kanaal
werd gebouwd.
De Kibbelaar ging de waterhuishouding verzorgen voor
Purmerland door het water uit Purmerland in de ringvaart van
de Wijde Wormer te pompen. Jaren later kreeg deze molen
nog versterking van De Jonge Blom.
De Zuijdmolen zorgde nu dus alléén voor de bemaling van de
polders Zuidpolder en Vurige Staart, het gebied ten oosten
van het aan te leggen kanaal.
In 1822 was de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal
gereed en deed iedere molen keurig zijn werk. Er was
echter bij het ontwerp een
ingenieus plan bedacht voor
de waterhuishouding: in
de Jaagweg was een extra
schuif in het watersysteem
aangebracht. Door het
openen van deze schuif
kwamen de watersystemen
van Purmerend en Purmerland
met elkaar in verbinding. Zo
kon de grote oude Zuijdmolen

met de bemaling van Waterland
geholpen worden door De
Kibbelaar en De Jonge Blom!
In 1870 werd Purmerend een
apart waterschap gemaakt
met een eigen bestuur. Dat
had tot gevolg dat in 1879
een stoomgemaal aan het
Oudelandsdijkje naast de oude
Zuijdmolen werd gebouwd,
en dat is het gemaaltje dat er
heden ten dage nog steeds
staat. De stoommachine
van het gemaaltje had een
vermogen van 18 pk en dreef
een centrifugaalpomp aan. De oude Zuijdmolen mocht
blijven staan en (wanneer er wind was) nog steeds malen,
want uiteindelijk was wind gratis en de kolen voor de
stoommachine waren kostbaar.
Helaas... op 4 juli 1888 werd de oude Zuijdmolen tegen
contante betaling verkocht in het Noordhollansch Koffiehuis
aan de Kaasmarkt, en de molen werd gesloopt.
Op 28 september 1888 werden de overgebleven
afbraakmaterialen (balken, vloer- en zolderdelen, zwaar
eiken- en schothout, deuren, ramen en stenen) op het
Oudelandsdijkje zelf verkocht.
In 1936 heeft men de stoommachine in het gemaaltje
inpandig vervangen door een elektromotor. Wél is de
schoorsteen gesloopt.
Het gemaal aan het Oudelandsdijkje is nog steeds in gebruik
en zorgt voor ‘droge voeten’ in de Gors, de oude stad en
Vurige Staart.
De hele installatie in het gemaalgebouw is vijftien jaar
geleden door het huidige Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier opnieuw gemoderniseerd.
In 1988 is het oude stoomgemaal door de gemeente
Purmerend op de erfgoedlijst geplaatst en sindsdien... leeft
het nog lang en gelukkig. Gelukkig!
Tot een volgende keer en een high-five

van Banjer. l

Foto 1 is in april 1976 gemaakt door Maarten Oortwijn
vanaf Oudelandsdijkje richting Linnaeuslaan.
Foto 2 is in mei 2020 gemaakt, ook vanaf
Oudelandsdijkje richting Linnaeuslaan.
Foto 3 is in januari 2020 gemaakt vanaf Linnaeuslaan
richting Oudelandsdijkje.
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Andere plek voor de woonplek? (2)
In de vorige wijkkrant deden mevrouw Wagenaar en
Hans van der Kolk suggesties voor een plek voor de
woonvoorziening voor mensen met diverse complexe
problemen (verslaving, psychiatrie, gedragsstoornis
of crimineel gedrag), waarbij 24 uur begeleiding
aanwezig is. De gemeente had er een locatie aan
het Oudelandsdijkje voor in gedachte, maar dat
ondervond veel kritiek bij buurtbewoners, en in de
gemeenteraad dreigde er geen of slechts een heel
krappe meerderheid voor te zijn. De gemeente trok het
voorstel dan ook in.
Waar moet het dan wél komen?, hadden we u in de wijkkrant
van maart gevraagd. Hans van der Kolk pleitte in onze
vorige krant voor het leegstaande pand Waterlandlaan
31-59 en mevrouw Wagenaar vond het terrein van of bij de
Prinsenstichting geschikt.
Op die suggesties reageerde Gorsbewoner Victor Buijs als volgt:
‘In wijkkrant Purmerend-Gors nummer 3 mei 2020 lees ik met
enige verbazing de reactie van Hans van der Kolk omtrent de
woonplek (inmiddels de beruchte woonplek).
(...)

Mijns inziens is het niet verstandig om hier de ‘woonplek’
te vestigen, aangezien er hier dan een hoge concentratie
ontstaat van zogenoemde probleemgevallen in de
maatschappij. In de Zeevangstraat zit namelijk ook al
een opvang van voor zover nu zichtbaar mannen met
bijzonderheden (ook daklozenopvang). Zet daar op vijftig
meter een woonplek neer met mensen die complexe
problemen hebben, dan is dat waarschijnlijk versterkend
in overlast etc. voor de direct omwonenden. Daar staat
tegenover dat er ook geen 24 uur toezicht is.
Ik denk dat je de woonplek niet van de ene woonwijk
zomaar naar een andere woonwijk mag en kan doorschuiven
omdat er bij de eerste bezwaren waren. Moet de andere
woonwijk dit dan wel accepteren of zijn deze bewoners
minder belangrijk?
Het plan van mevrouw Wagenaar daarentegen spreekt meer
aan en is ook beter onderbouwd.
Dat is voor bewoners van Purmerend de minst pijnlijke
oplossing, en ook voor deze groep mensen die van
daaruit rustig kunnen werken aan hun implementatie in
de maatschappij.’
Dank voor de reactie. Inmiddels heeft de gemeente andere
plannen met het gebied bij de Prinsenstichting gepresenteerd.
Andere suggesties blijven dan ook welkom!
l

Archief actief
Op vrijdag 11 september
bent u van 14.00 tot 16.00
uur in het Waterlands
Archief welkom voor
een presentatie over
erfgoedbeleid en
monumenten.
Atie Schenk,
beleidsmedewerker
monumenten en archeologie
van de gemeente Purmerend,
vertelt in het kort over het
gemeentelijk erfgoedbeleid.
Jack Otsen, vaak in de
studiezaal te vinden voor
archiefonderzoek, vertelt
over zijn onderzoek naar
de bewoningsgeschiedenis
van een monument aan de
Bierkade 9 in Purmerend
(circa 1600-2000).
Aanvankelijk gebouwd als
bierstekershuis, werd het
pand later verbouwd tot
deftig patriciërshuis. Wie

woonden er in dit bijzondere gebouw, en welke bronnen heeft
Jack geraadpleegd om meer over dit pand en zijn bewoners
te weten te komen? Hierover zal Jack ons meer vertellen.
Tijd: vrijdag 11 september, 14.00 tot 16.00 uur; deur
open 13.45 uur.
Onderwerp: Monumenten: beleid en onderzoek in
de praktijk.
Locatie: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, Purmerend.
Toegang: Gratis.

Studiezaal weer open
Sinds 2 juni is de studiezaal van het Archief weer
open. U kunt er dus weer terecht. Wel is het nodig om
van tevoren voor een bezoek en het reserveren van
archiefstukken een afspraak te maken. Dit kan per
e-mail, info@waterlandsarchief.nl, of telefonisch via
0299-411530.
Om coronabesmetting tegen te gaan is een aantal maatregelen
genomen. Regulering van het studiezaalbezoek is namelijk
nodig om de anderhalve meter afstand in de studiezaal te
kunnen bewaren. Verder worden bezoekers geacht alleen te
komen en zo veel mogelijk een eigen laptop te gebruiken.
Zie voor informatie over de openstelling van de studiezaal
www.waterlandsarchief.nl.

l
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Koningsvaren

Corona, Covid19, je kunt er bijna niet
omheen. Overal komt iedereen in aanraking
met de gevolgen van de pandemie. Op straat,
in het winkelcentrum, thuis in de privésituatie.
Wij leven hier al vanaf begin maart mee
en langzamerhand ontstaat ook een zekere gewenning. In
de binnenstad, waar ik woon, zie ik dat de drukte toeneemt.
Logisch, mensen willen even de deur uit, even shoppen. Soms
heb ik hier wel zorgen bij. Ik zie mensen vlak langs elkaar lopen
en met meerderen bij elkaar staan zonder de 1,5 meter in acht
te nemen. Ik zie in de avonduren grote groepen jongeren op de
Koemarkt, elkaar omarmend en high fives uitdelend. Dat is echt
in strijd met de richtlijnen die het kabinet, geadviseerd door het
Outbreak Management Team, geeft; dit gedrag helpt niet bij het
krijgen van controle over het virus.

Vanaf de Gorslaan de Varenbuurt in,
een uitstulping van een paar straten,
maar voor de onbekende een doolhof,
vooral als de avond is gevallen.
Rechtdoor heet het Koningsvaren,
met links een paar kleine aftakkingen,
dezelfde naam, nummering op bordjes.
Een woonerf, bulten om vaart te minderen.

In de Gors gaat dat een stuk beter, voor zover ik dat kan
overzien. Onze handhavers rapporteren dagelijks over de
situatie in de stad en de Gors komt daar goed uit. Natuurlijk, zij
treffen ook wel eens groepjes jongeren aan maar alles bij elkaar
is het nog wel te overzien. Ook op mijn wandeltochten door de
wijk zie ik dat de bewoners zich goed aan de regels houden.
Er is gelukkig ook veel groen en ruimte. Het Gorsebos is een
prachtige plek om te wandelen, en voor kinderen om te spelen.
Soms gaan mensen ver weg naar drukke stranden terwijl om de
hoek een prachtige groene ruimte is met volop rustige plekken.

De huizen zijn alleen of met z’n tweeën,
de tuinen aardig, met bomen en bloeiers.
Na twee bochten kun je met de fiets
een sluippad nemen naar de Jaagweg.
Kleine oase: bruggetje over water,
dobberende lelies, meerkoeten.
Wild gras, de Johanneshoeve verscholen
in het groen en dan zicht op het Kanaal.
Hennie Pen-Dijkema

Los van de coronaperikelen gebeurt er veel in de wijk. Het lukt
onze wijkmanager Rob Gigengack om in gesprek te blijven met
bewoners als dat nodig is. Natuurlijk houdt hij hierbij gepaste
afstand. Het is fijn dat mensen op deze manier met elkaar in
gesprek blijven over de uitbreiding van een school, de winkels
op Zwanebloem, irritaties en onbegrip tussen buren en alles
wat verder voorbijkomt. Samen slagen wij erin de Gors een wijk
te laten zijn waar het ook in lastiger tijden goed is om te wonen.
Ik wens u een fijne zomer maar vooral: blijf gezond!
Harry Rotgans

l

Ken je wijk
Waar is dit?

De foto in onze vorige wijkkrant
was genomen op de hoek van
Speenkruid en Herikkruid. Het was
kennelijk een lastige opgave, want
we ontvingen slechts twee goede
oplossingen. Na loting gaat de
cadeaubon van vijftien euro naar
een jonge inzender, de zesjarige
Levi Numan. Van harte gefeliciteerd!
Hier de nieuwe opgave. Stuur uw
oplossing binnen twee weken naar
onze redactie: wijkkrantgors@gmail.
com. Vergeet niet uw naam en adres
te vermelden.
l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Bouwe Meijn.
Column: Cecile Righart.
Bijdrage: Harry Rotgans.
Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.
Foto’s: Ron ter Schegget.
De volgende wijkkrant verschijnt op 10 september.

