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WIJKKRANT
PURMEREND - WEIDEVENNE
Voor en door bewoners

Uitgelicht: Azië
Azië is een buurt in de Weidevenne, gelegen tussen
de spoorbaan in het noorden van de wijk, en in het
zuiden en westen de Laan der Continenten. Oostelijk
wordt ze begrensd door het Noordhollandsch Kanaal.
Met z’n 1609 woningen is het de kleinste buurt van de
Weidevenne. (bron: gemeente 01-01-2021).
Kijkend naar de straatnamen kan ik er haast niet omheen en
moet ik toch denken aan de Indische Buurt in Amsterdam-Oost.
Want zeg nu zelf, de meeste straatnamen zijn ook terug te vinden
in Indonesië, het voormalig Nederlands-Indië. Al is dit laatste niet
helemaal juist, want sommige namen luidden vroeger anders, en
dan bedoel ik in de tijd van Nederlands-Indië.

Werelddeel
Op zich is daar niets mis mee, maar als je bedenkt dat Azië

Van de wijkmanager
Als ik dit schrijf, bevinden we ons alweer in de
laatste weken van de zomervakantie. Na een
bewogen jaar was het voor iedereen een welkom moment om even tot rust te komen van een
apart jaar, waarin veel van ons werd gevraagd.
De Weidevenne heeft eigenlijk nooit vakantie. De wijk is altijd in
ontwikkeling, en op het gebied van groen en bouwen is er altijd
wel wat activiteit. In de Kop West wordt momenteel erg snel
gebouwd, en die mooie ontwikkeling is positief om te zien.
Onlangs is aan de Melkweg een mooi bloemenlint gerealiseerd.
Fraai voor het oog, maar ook een stimulans voor de ecologie.
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veel meer is dan alleen Indonesië, dan had je misschien
meer straatnamen mogen verwachten uit andere delen van
dat werelddeel. Ik realiseer me wel dat het lezen van Chinese
namen wat lastig is. Overigens is Indonesië een schitterend land
en wordt het niet voor niets De Gordel van Smaragd genoemd.

Straatnamen
Oké ze zijn er wel hoor, namen die naar iets anders dan ons
koloniale verleden verwijzen. De Mayonstraat bijvoorbeeld is
vernoemd naar een vulkaan op het eiland Luzon, gelegen in de
Filipijnen. Zo is er ook de Kaftanstraat, genoemd naar een kledingstuk dat hoofdzakelijk wordt gedragen in het Midden-Oosten.
En zo zijn er nog de Origamistraat, vernoemd naar de Japanse
papiervouwkunst, en de Tangramstraat, vernoemd naar een
Chinese puzzel. De Bonsaistraat komt ook uit Japan (de naam
dan). De Gangeslaan is dan weer vernoemd naar de 2510 kilo
meter lange rivier, die door India en Bangladesh loopt. De Aziëlaan tot slot behoort daadwerkelijk toe aan de gehele buurt.
l

Bij de gemeente ontvangen we met enige regelmaat complimenten over dit mooie stukje langs een geweldige fietsroute.
Als wijkmanager vraag ik nog uw aandacht voor het
volgende. Sinds de lente is er een toename aan klachten
over het voeren van vogels op en rond het water. De
verzoeken om borden te plaatsen betreffende de overlast
zijn enorm. Als gemeente kunnen we de openbare weg
helaas niet volledig vullen met borden die elke niet gewenste
gedraging verbieden. Mijn vraag is dan ook om vogels
op en rondom het water NIET te voeren. Brood is geen
gezonde voeding voor de vogels, het zorgt voor overlast
en is strafbaar gesteld middels de Algemene Plaatselijke
Verordening. Daarbij is het goed om rekening te houden met
medebewoners die overlast ervaren.
Michael Lanting.
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Zomer-PurVak
in Weidevenne goed bezocht
De kinderen van de Weidevenne hoefden en hoeven
zich tijdens de zes weken zomervakantie echt niet te
vervelen. Spurd organiseert namelijk een PurVak op drie
locaties in onze wijk. De buitenactiviteiten vinden plaats
op het sportpark van FC Purmerend, de binnenactiviteiten
in de Brede School De Kraal en het kanovaren bij het
Weidelandpad (ter hoogte van de zilveren glijbaan). Voor
elke leeftijd is er wel wat te doen. Alle activiteiten vinden
plaats zonder je te hoeven inschrijven. Uw redactielid
wilde graag zien hoe de jeugd geniet op de diverse
locaties; hieronder volgt het verslag.
Enthousiaste klanken komen
me tegemoet als ik het
sportpark van FC Purmerend
nader. Op het veld vermaken
ongeveer vijftien kinderen
(tussen de vier en acht jaar)
zich met diverse materialen.
Zo kunnen de jongens en
meisjes minivoetballen,
tennissen, touwtrekken, pijl
Boogschieten bij FC Purmerend
en boog schieten en nog veel
meer. Begeleiders Tom Harde en Perkin Arts vertellen me dat veel
kinderen meerdere keren komen, sommigen zelfs wel elke dag.
Ook nemen ze vaak een broodje mee om te kunnen blijven als het
middagpauze is. Het springkussen laten ze dan wel leeglopen.

Attributen
Ik ga door naar de Brede School De Kraal, waar het een stuk
drukker is. Hier komen ongeveer zeventig tot tachtig kinderen
(tussen de vier en twaalf jaar) per dag naar toe. Een Spurdmedewerkster vertelt me dat er soms aan kinderen wordt
gevraagd naar FC Purmerend te gaan, omdat het te druk wordt.
De zaal staat dan ook vol met attributen waarmee de jeugd zich
kan vermaken. De luchtkussens zijn enorm in trek, maar ook van
een soort apenkooi wordt druk gebruikgemaakt.
Helaas is er bij het kanovaren op de momenten dat ik langs
kom geen activiteit. Het slechte weer op deze momenten is
waarschijnlijk de oorzaak geweest.
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Instuif
Spurd organiseert niet alleen in de zomervakantie, maar in alle
schoolvakanties een PurVak. Gelukkig kan het nu weer op basis
van een instuif, zoals het ook vóór de intrede van corona gebruikelijk was. Mocht u belangstelling hebben gekregen, dan kunt u
meer Purmerendse Vakantieactiviteiten vinden op de websites
www.purvak.nl en www.spurd.nl.
l

Alle vogels vliegen
Het was zondag 18 juli
jl. Ik had voor die dag
een uitnodiging om naar
een vliegdag te komen,
ontvangen van het baasje
van Jessie. Wie kent
Jessie inmiddels niet?
Het was uitstekend weer.
Wel stond er veel wind, maar
dat bleek uiteindelijk geen
probleem te zijn. Om 10.30
uur was afgesproken om te
verzamelen. Op een grasveld,
ergens langs Purmerland. Zal
het net buiten de Weidevenne
zijn geweest? Och, dat doet
er ook niet toe.
Langzaam druppelden de baasjes met hun vogels binnen,
op het grasveld wel te verstaan. En na enige tijd was er een
bonte verzameling van papegaaien, in diverse maten. Niet
alleen ara’s, maar ook kleinere modellen waren inmiddels
gearriveerd. Deze zaten het meest in kooien. Ook kwam een
baas het terrein op met zijn scooter, met op zijn schouder een
grote papegaai, een ara.

Schouder
Hoewel de meeste vogels in hun kooi zaten, vlogen enkele ook
door de vrije ruimte. Ik zou haast zeggen met Jessie voorop.
En voordat ik het in de gaten had, zat er een ara op mijn
schouder. Dat is wel even schrikken hoor, als je dat niet gewend
bent. En als dan een vogel het vrije luchtruim koos, stak er een
gekrijs op van jewelste, alsof de vogels allemaal wilden vliegen.

Vrij vliegen
Op het veld werd een tent opgebouwd, voornamelijk bestaande
uit wanden van stof, maar dan wel met een patroon van gaas.
In deze tent werd vogels geleerd om vrij te vliegen tussen een
stok op statief en hun baasje. Zo leert men deze vogels vrij
vliegen. En mocht het eens een keer niet goed gaan, dan kan
de vogel de tent niet uit.
Kortom, het was een leuke en leerzame zondag, daar in
Purmerland. Met de bonte pracht van al deze mooi gekleurde
vogels was het wat mij betreft ook best wel bijzonder.
Instuif in de Kraal

Ad Broeders.
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Parkenspecial

Weidevenne

Een opwaardering van de
groene parels van de stad
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.

Wethouder Eveline Tijmstra: “Het is ongelofelijk 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 bewegen. Daarvoor gebruiken we het parkenplan. Dat is een document dat voor ieder
park aangeeft welke functies belangrijk
zijn. Om al die uitgangspunten te formuleren 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

Per park zal verschillen hoe het toekomstbeeld eruit komt te zien, omdat ieder park
anders is. Tijmstra: “Voor het Kooimanpark 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 speelvoorzieningen voor kinderen komen, de paden
worden verbeterd en er meer kleur wordt
toegevoegd.”

‘We willen ervoor zorgen
dat de balans tussen steen en
groen behouden blijft.’

Naast het Kooimanpark worden momenteel voor Park De Noord en het Leeghwaterpark 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 fijn verblijven is.”

wat ze van de parken vinden en aan partijen en organisaties die in het park zitten
of ze er veel gebruik van maken. Met die
kaders gaan we toekomstbeelden ontwerpen voor ieder park.”

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 ﬁetst, 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 werkgelegenheid en voorzieningen toe en gaan we
anders om met mobiliteit. Het grootste
deel van deze opgaven vindt binnenstedelijk 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 behouden blijft.
Meer mensen gaan gebruikmaken van de
voorzieningen en de openbare ruimte. De
parken worden daarom steeds belangrijker. 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, picknicken of je eerste zoen. Het is de plek
waar je kunt ontspannen, bewegen en elkaar ontmoeten.
De parken – en de verbindingen daartussen - 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 fijn thuis is
voor alle
generaties.
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Parken met belangrijke rol in veranderend klimaat
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
prachtige 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.

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 gastles 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.”

Wesley Sluis is beleidsadviseur klimaatadaptatie 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 zodanig inrichten dat ze extreme neerslag
deels opvangen. Het riool redt dit namelijk
niet meer alleen.”

‘Het worden unieke
groengebieden met
cruciale klimaatfuncties’
De toekomst

Het voorlopig ontwerp voor het Kooimanpark is gereed en wordt dit jaar uitgewerkt
tot een definitief ontwerp. Wesley: “In dit
park blijft vaak water staan. Van dit ongemak willen wij een kracht maken. We
vergroten het wateroppervlak en er komen
overloopzones. Het ontwerp heeft dus een
flexibele waterinrichting, waarin extra water 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 uitdagingen. Zo zijn andere parken juist gevoelig
voor droogte. Wesley: “Hier willen we de
infiltratie van regenwater in de bodem
verbeteren. Een goed grondwaterpeil

Tegels eruit, planten erin!
Klimaatadaptie is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente,
inwoners en ondernemers. Alleen
klimaatbestendige parken creëren is
niet voldoende. ‘Tegels eruit, planten
erin’ helpt onze stad nog weerbaarder 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 planten in. Het resultaat: regenwater kan
makkelijker de bodem in, minder
hittestress, betere biodiversiteit en
meer bloemetjes, bijtjes, vlinders en
vogels in de stad.
is beter voor de natuur én beperkt het
inklinken van de veenbodem. Zo worden
alle parken unieke groengebieden met
cruciale klimaatfuncties.”

De geduldige kunst van bomenbeheer
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 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 plantten 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 bladeren. Grote bomen hebben veel
meer waarde. Elk blad houdt
fijnstof vast, produceert zuurstof 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 bijvoorbeeld. Is vrij zeldzaam hier. Flinke populieren. 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

‘Een duurzaam bomenbestand
vraagt om slimme keuzes en
gericht onderhoud’
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 eikenprocessierups. Daarom laten we ook wilde
bloemen en kruiden groeien. Die trekken
insecten en vogels aan: natuurlijke vijanden van de rups. Hulptroepen! Via een
aaneengesloten 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!”

Veel ruimte in Groengebied Purmerland aan de rand van de stad
Het Groengebied Purmerland is in 2003
aangelegd en is daarmee het nieuwste park van Purmerend, grenzend aan
Weidevenne. Het park is ruim opgezet en
heeft ruimte voor meerdere voorzieningen
zoals speelplekken en sporttoestellen.
Die worden dan ook goed gebruikt. Ook
zijn er hondenlosloopgebieden en veel
wandel- en fietspaden. Er is ook een
horecagelegenheid in het gebied.
Tegen de woonwijk aan is er gelegenheid
voor sport en recreatie. Hoe verder je het
gebied in loopt, hoe rustiger en groener
het wordt.
In het Groengebied Purmerland vind je
vooral wandelaars en fietsers. Van de
vele wandelroutes wordt veel gebruikgemaakt. Ook hardlopers, skaters en
andere sporters kom je er tegen. Daarmee is dit het park waar het meest wordt
gesport volgens de internetenquête die
we hebben gehouden. Daarom zijn de
paden belangrijk.
Het Groengebied Purmerland biedt
recreatiemogelijkheden voor vele gebruikers. Het is vooral van belang rekening met
elkaar te houden.

Participatie

Op verschillende manieren heeft de gemeente naar de mening en wensen van
gebruikers van het park gevraagd. Uit de
internetenquête en gevoerde gesprekken
blijkt dat meer variatie in het groen wenselijk is. De schelpenpaden zijn niet voor
iedereen toegankelijk. In de wintermaanden zijn ze vaak drassig en slecht beloopbaar. Hondenbezitters weten niet goed
waar honden los mogen lopen en waar ze
aangelijnd moeten zijn.
Het gebied wordt verder gezien als een
fijne plek waar veel ruimte is voor iedereen. De bereikbaarheid is goed en de
aanwezige horeca wordt gewaardeerd.

Plannen

In de toekomstplannen zal de gemeente
de juiste balans en verdeling van speelplekken aanhouden. Met name voor de
allerkleinsten zijn speelplekken belangrijk. Wandel- en fietspaden worden goed
gebruikt en zijn daarom erg
belangrijk. Ruimte en
functie worden altijd
tegen elkaar afgewogen. De aanwezige natuurzone in het park
blijft
bestaan.
Het opslaan en
afvoeren van water heeft ook direct
een functie in het

park. De gemeente kijkt naar de mogelijkheden voor het toevoegen van bomen die
monumentaal kunnen worden. In de plannen is het behoud van het ruige waterrijke

karakter een uitgangspunt. Beschermde
diersoorten hebben zo een veilige plek.
Het netwerk van paden moet ook na een
flinke bui goed toegankelijk zijn.

Waar sporten, ontspannen en ontmoeten
samenkomen
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!”
om deze op te waarderen. Oskar pleitte
ook voor betere onderlinge verbinding.
“Daarmee creëren we nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld mooie fiets- en wandelroutes door meerdere parken. Het gaat
dus ook om de infrastructuur eromheen.”

Mensen in beweging krijgen
Corona heeft het sporten in de buitenlucht 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 blijvend verschijnsel is, voor zowel jong als
oud. Een goede ontwikkeling, vindt Oskar.
Sterker nog, hij wil dit graag stimuleren.
“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 Parkenplan beschrijft wat per park nodig is

Een van de organisaties die veel buitenactiviteiten aanbiedt, is Spurd. Zij willen
zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen en aanzetten tot een gezonde levensstijl. 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, intensief 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 verschillende doelgroepen ontmoeten elkaar
vanzelf. Vanuit een gevoel van gezamenlijkheid ontstaat sociale controle en veiligheid in de parken. Sporten, ontspannen
en ontmoeten komen hier samen. Dat
doet een mens op alle vlakken goed!”
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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 ﬁetsen en als doorgangsroute.
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 houden van evenementen in het park is een
veelgehoorde wens.

Identiteit: groen en recreatie

COLOFON
Dit is een uitgave van de gemeente
Purmerend.
Aan de inhoud kunt u geen rechten
ontlenen.
Foto’s:
PdV Fotogafie, Moments by Kelly
Vormgeving:
Vink Grafische Vormgeving

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 opgesteld. Om te kunnen bepalen welke aanpassingen voor het gehele park het meest
geschikt zijn.
Wat nu groen is willen we ook groen houden. Zo zorgen we ervoor dat er ruimte
blijft om te genieten van de natuur. Een
plek waar het fijn is om te verblijven. Voor

mens en dier. De komende jaren zal er gewerkt worden aan het versterken van de
identiteit van het park: groen en recreatie.
De huidige voorzieningen worden niet uitgebreid op parkgrond. Verlichting plaatsen we alleen op hoofdroutes. Hierdoor is
er minder impact op de flora en fauna. In
het Leeghwaterpark is er specifieke aandacht voor beschermen van bestaande
grote bomen en het planten van bomen
die kunnen doorgroeien tot
monumentale bomen.
Een grotere diversiteit aan groen en
het
toevoegen
van meer kleur,
moeten het park
nog aantrekkelijker maken.

Evenementen

Het Leeghwaterpark
wordt regelmatig gebruikt als festivalterrein maar is hier nooit
voor aangelegd. Om evenementen en
festivals beter te faciliteren maakt de gemeente 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
amfitheater, dat wordt nu dan ook echt
opgeknapt.

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 fijn verblijven is.

Michael Lanting, wijkmanager Weidevenne

‘Trots op betrokkenheid van de bewoners’
“Ik wil niet opscheppen, maar ik denk dat
wij ons park optimaal gebruiken!”, vertelt
Michael Lanting enthousiast. Hij is wijkmanager van Weidevenne. Moeiteloos
somt Michael op waarvoor buurtbewoners graag naar Groengebied Purmerland
komen: het fitnesspark, de speeltuin, de
hardlooproute, brasserie De Jutter. “In
de zomer wordt er ook gekanood. Sportverenigingen, bootcampclubjes en scholen
gebruiken de velden. En er wordt natuur-

onderwijs gegeven. Ecologie gaat hier
hand in hand met recreatie.”

‘Ecologie en recreatie
gaan hier hand in hand’
Klachten over het park krijgt Michael
nauwelijks. Wel tips en ideeën van wijkbewoners. Dit is ook meteen wat hem het
meest trots maakt. “De mensen zijn echt

betrokken bij hun park. Ze letten op elkaars gedrag en zijn zuinig op het gebied.
De fitnesstoestellen waren ook een idee
van bewoners. Laatst vroeg iemand of
we een bijenlint kunnen maken. Lijkt me
leuk! We onderzoeken de mogelijkheden
voor elk voorstel. Kortom, Groengebied
Purmerland leeft en wordt op waarde geschat. En terecht!”
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Pentekeningen van
hardloper Willem Blom
Creatief en gepassioneerd:
of het nu gaat om hardlopen
of om tekenen, Willem Blom
doet het met volle overgave.
We spraken Willem thuis over
zijn hobby: het maken van
pentekeningen van allerlei
figuren in zwart-wit.
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Expositie
In de toekomst zou hij graag iets met zijn tekeningen doen.
“Er zijn vast veel meer mensen in de Weidevenne die
zogezegd priegelen. Waarom geen expositie houden in een
ruimte in het centrum van de wijk, waardoor meer mensen
worden geïnspireerd om ook iets te gaan maken? Of een
creatieve teken- en/of schilderclub, waarbij iedereen elkaar
helpt en stimuleert? Maar het moet laagdrempelig blijven, zodat
iedereen zich welkom voelt.”
l

Mag ik me even voorstellen?

Willem heeft, voordat hij met
vervroegd pensioen ging, een
groot deel van zijn arbeidzame
leven in de zorg gewerkt. Wat
begon als vrijwilliger bij het
jeugdwerk in Wormer mondde
uit in een vaste aanstelling. Hij
groeide door als begeleider in
Raadhuis van Graft
een dagactiviteitencentrum in
Krommenie en eindigde met het begeleiden van projectmatige
groepen bij Cordaan. Na zijn pensionering ging hij zich verder
verdiepen in, zoals hij het zelf noemt, zijn gepriegel.

De redactie van uw wijkkrant heeft er gelukkig weer een
nieuwe redacteur bij: Kitty van den Berge. Ze stelt zich
hieronder met plezier aan u voor.

Poppetjes

Herkenbaar

Willem vertelde me dat hij al op school bezig was met het
tekenen van poppetjes met een ballon met tekst. Deze techniek
maakte hij zichzelf eigen en daar bleef het voorlopig bij.
Pas veel later bezocht hij een tentoonstelling, waar onder meer
zwart-wit-tekeningen waren te zien. Dat sprak hem onmiddellijk
aan en hij ging er mee aan de slag.

Na anderhalf jaar vanuit huis
werken was de balans tussen
privé en werk behoorlijk
vervaagd. ‘s Morgens zat ik
in campingsmoking achter de
laptop, of was ik in de avond
laat nog aan het werk. Dit gaf
me wel stof tot nadenken. Waarschijnlijk is dit voor u ook heel
herkenbaar, want immers: op wie heeft deze coronacrisis nu
geen impact?

Fantasie
Willem: “Ik heb me de techniek
van een pentekening zelf eigen
gemaakt. Ik zet iets op papier
en langzamerhand ontwikkelt
zich iets. Vaak is het abstract,
maar plotseling verschijnt
er toch een gezicht in. Het
is maar hoe je er naar kijkt.
Meestal is het pure fantasie.”
Willem heeft het nog steeds
over zijn gepriegel, maar zijn
familie en kennissen zien dit
heel anders. Veel tekeningen
hebben al elders een plaatsje
aan de muur veroverd. Hij geeft
toe dat hij er eigenlijk versteld
van staat hoe hij zichzelf heeft
Fantasievogel
ontwikkeld. “Ik heb nog wel
een aquarelcursus gevolgd, maar dat werkte niet voor mij.
Kleur is sowieso moeilijk, omdat ik kleurenblind ben. Ook
portretten maken vind ik erg lastig. Daarentegen heb ik wel
diverse grafische voorstellingen gemaakt en probeer ik ook
wel eens affiches te tekenen. Mijn inspiratie haal ik uit mijn
directe omgeving.”

Mijn naam is Kitty van den
Berge, geboren en getogen
Amsterdamse. Sinds 2000
was ik woonachtig in de
Weidevenne. Na een uitstapje,
in 2008, naar de Gors, woon
ik sinds begin 2020 weer in de
Weidevenne.

Creatief
Ik kwam in gesprek met een loopbaanadviseur en zij liet mij
wat testen doen. Uit een daarvan kwam naar voren dat mijn
interesse uitgaat naar creativiteit, informatie en communicatie.
Vooral het creatieve schetste mijn verbazing, omdat ik dacht
deze eigenschap niet te bezitten. Mijn gedachten werden
hierdoor wel getriggerd, en daardoor nam ik het besluit mezelf
op te geven voor een cursus creatief schrijven.
Prompt zag ik de oproep in de wijkkrant voor een nieuw
redactielid. Ik trok de stoute schoenen aan en schreef een mail
naar de redactie. Na een leuk gesprek met de redactieleden
ben ik toegevoegd aan het team.

Idee
In het dagelijks leven werk ik als adviseur arbo voor onze
hoofdstad. Ik heb twee dochters en woon samen met mijn
partner. Ik deel graag mijn visie en ervaringen in de buurt met
u in deze wijkkrant. Heeft u zelf een idee of wilt u iets onder de
aandacht brengen van onze wijkbewoners, schroom dan niet
de redactie van de wijkkrant te benaderen. Wie weet tot ziens
in de wijk!
l
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Woordzoeker
Voor de puzzelaars onder u hebben we weer een
woordzoeker. Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op
een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Mail uw oplossing
onder vermelding van ‘woordzoeker’ uiterlijk 25 september
naar info@weidevenner.nl. Vergeet niet uw naam en adres te
vermelden.
De oplossing van het vorige nummer was: Zomers plezier. De
winnaar na loting is Louise Houtman. Gefeliciteerd, de bon komt
uw kant op!

Oplossing
l

Vrijwilligers gezocht voor Vriendschappelijk Bezoek
De groep Vriendschappelijk
Huisbezoek/Maatjes van Humanitas
in Purmerend is op zoek naar
nieuwe vrijwilligers.
Lijkt het u leuk om regelmatig een oudere
te bezoeken? Of om een luisterend oor te
bieden of samen een wandelingetje te
maken? Dan is vrijwilliger worden bij
Vriendschappelijk Bezoek echt iets voor u.

Ken je wijk
Waar is dit?

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 25 september 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: Kaftanstraat 79. De
winnaar na loting is T.C. Huele.
Gefeliciteerd, de bon komt uw
kant op!
l

Maatje
Als vrijwillig maatje van een oudere of chronisch zieke biedt u
wekelijks of één keer per twee weken uw gezelschap aan. Dit kan
in de vorm zijn van een wandeling, een uitje naar het museum,
een kopje koffie thuis, een spelletje, et cetera. Door middel van
een kennismakingsgesprek, waarin wordt gevraagd naar uw
interesses en wensen, proberen de medewerkers u zo goed
mogelijk te koppelen aan een passende deelnemer.
Als u hiervoor belangstelling heeft of informatie wilt, kunt u mailen
naar: vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl.
l
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