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WIJKKRANT
PURMEREND - WEIDEVENNE
Voor en door bewoners

Kwart eeuw Weidevenne
onopgemerkt voorbij?
Mooi niet!
De redactie was (en is) enigszins verbaasd
dat de gemeente niet of nauwelijks aandacht
heeft besteed aan het 25-jarig bestaan van
de Weidevenne – en dit nog steeds niet doet.
Wij hebben in elk geval geen gemeentelijke
publicatie omtrent dit jubileum gezien. Daarom
hebben we burgemeester Don Bijl zelf maar
gevraagd hier een verhaal over te schrijven.
Hij heeft dit met plezier gedaan en met evenveel
plezier plaatsen we het in deze wijkkrant.
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wijk binnen Purmerend te houden was overigens wel een
grenscorrectie nodig met de gemeente Landsmeer.
Weidevenne was een zogenoemde vinexwijk, bedoeld om de
groei van de bevolking op te vangen. Merkwaardig genoeg
kregen deze wijken ten onrechte een slechte naam, terwijl
we inmiddels weten dat mensen er graag wonen. De wijken
zouden saai en eentonig zijn, maar nu weten we beter en
heeft dit beeld zich goeddeels hersteld.

Kwadranten
De naam van de wijk is een combinatie van ‘weide’, van
weidegebied, en ‘ven’, van perceel land. Het gebied werd
als gevolg van de ligging van de spoorbaan en de Laan der
Continenten opgedeeld in vier kwadranten. Uitgangspunt
voor de invulling was om elk kwadrant een eigen karakter
te geven zonder de samenhang uit het oog te verliezen.
De kwadranten kregen elk de naam van een werelddeel:
Europa, Amerika, Azië en Afrika. Later werd daar voor het
centrumgebied het werelddeel Australië aan toegevoegd.
Bij de start van de ontwikkeling van de wijk onderkenden
de toenmalige bestuurders het belang van de bouw van
woningen. Purmerend was immers in de jaren zeventig van
de vorige eeuw sterk gegroeid. De verwachting was dat hun
kinderen ook behoefte zouden hebben aan woningen. Dit
was een vooruitziende blik, al blijft het bijzonder dat er tot op
de dag van vandaag een grote vraag is naar woningen.

Recreatiegebied

Burgemeester Don Bijl
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Weidevenne, 25 jaar jong!
Toen de redactie van deze gewaardeerde wijkkrant mij
vroeg een artikel te schrijven over het 25-jarig bestaan
van Weidevenne, heb ik geen moment geaarzeld. Onze
jongste en grootste wijk viert immers een bijzondere
verjaardag. En wat is de tijd voorbij gevlogen!
Laten we teruggaan in de tijd. In 1993 kreeg Purmerend een
nieuwe bouwtaak van de rijksoverheid. De doelstelling was
in ruim tien jaar grote aantallen kwalitatief goede woningen
te bouwen voor regionale behoeften. Het streven was voor
2005 in Weidevenne 5400 woningen op te leveren. Om de

Na de start van de bouw, eind 1996, kwam de ontwikkeling
van de wijk goed op stoom. Infrastructuur werd aangelegd,
huizen verrezen, scholen openden de deuren, er kwamen
sportvoorzieningen en er kwam een modern winkelcentrum
met parkeervoorzieningen op het dak. De inwoners kunnen
daarnaast profiteren van een recreatiegebied aan de zuidkant,
dat een buffer vormt tussen de bebouwing en het landschap.
Bij de ontwikkeling van het gebied is het oog op natuur
gehouden. De opzet is ruim, met veel water en fietsbruggen
naar omringende natuurgebieden. Vermeldenswaard is de
aandacht trekkende Stokkenbrug over de ringvaart naar de
Wijdewormer. Het traject van de duizend jaar oude Melkweg,
ooit een boerenpad naar de markten in Purmerend, is voor
een groot deel gevolgd en eindigt bij de veelbesproken
Melkwegbrug. Ik heb nog een levendige herinnering aan de
discussies bij de aanleg hiervan, maar wat mij betreft is het
gelukkig dat dit spraakmakende ontwerp is gerealiseerd.

Belangstelling
Wij kunnen ons tegenwoordig bijna niet voorstellen dat er
aanvankelijk niet zo veel belangstelling leek te bestaan voor
de woningen in de wijk, maar niet veel later bleek de vraag 
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toch heel groot. Dat is zo gebleven, behalve in de jaren van
de crisis op de financiële markten.
Inmiddels is Weidevenne uitgegroeid tot de grootste wijk van
Purmerend. Het is een wijk met een kwalitatief hoogwaardige
uitstraling en een mooie combinatie van verschillende
bouwstijlen. Uit alles blijkt dat de inwonerstevredenheid
groot is. Dit was natuurlijk het streven, maar het is fijn te
constateren dat dit in hoge mate is gelukt.

Kop West
Weidevenne wordt afgerond met de ontwikkeling van Kop
West, pal tegen het centrum aan. Hierover is het nodige
te doen geweest. De inzichten zijn in de loop van de jaren
immers flink veranderd. De ooit beoogde uitbreiding van het
centrum is niet doorgegaan. Gelukkig maar, zeggen we nu,
want er ontstaat nu een hoogstedelijk woongebied, ook weer
met een mooie uitstraling.
Als ik naar het resultaat kijk, mag Purmerend blij en trots zijn

op Weidevenne. Vele inwoners vinden er een goede plek
om te wonen. De verbindingen zijn goed, al blijven er enkele
knelpunten die om aandacht vragen.
Al met al hebben
de afgelopen
25 jaar laten zien
hoe de groei van
de stad op een
verantwoorde manier
is geaccommodeerd
met oog voor de
behoeften van de
mensen om wie
het gaat.
Burgemeester Don Bijl met Ad Broeders

Don Bijl,
burgemeester.

en Adrie Wien
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Schooltuinles aan het Weidelandpad
Sjon Leek, educatief
medewerker natuur en
milieu van de gemeente,
geeft iedere dinsdag sinds
de tweede week van april
tot aan de herfstvakantie les
op de schooltuinen aan het
Weidelandpad. De kinderen
van groep 7 van De
Oeboentoe, De Kawama,
Het Plankier, De Marimba
en De Kraal doen hier aan
mee; hoog tijd om hier eens
een kijkje te nemen.
Tijdens mijn bezoek tref ik kinderen van De Kraal en De
Kawama aan. Enthousiast zijn ze bezig met het onkruidvrij
maken van hun tuintje. Ieder kind krijgt een stukje grond van
twee meter breed en drie meter lang. Thuis hebben ze heel
mooie naambordjes gemaakt, die ze bij hun tuintje in de
grond prikken. Er zitten ware kunstwerkjes bij.

Beestjes
De sla en andijvie groeien onder een acryldoekje. Dit beschermt
de planten tegen de hazen en konijnen. Lize plukt ondertussen
wat onkruid weg waar een beestje op zit. Ze zegt: “Ik ben niet
bang voor beestjes, alleen voor spinnen.” En Jay vertelt: “Ik
ben ontzettend trots op mijn tuintje.” Ik zie dat hij netjes al het
onkruid heeft weggehaald. Hij proeft ondertussen een radijsje.
Hij vindt het best lekker, maar een beetje bitter. Bij Angpou zitten
er allemaal mieren tussen zijn groente. Sjon zegt: “Lekker laten
zitten.” Als je wilt weten hoe mieren leven, kun je langskomen bij
de kinderboerderij, want daar kun je dat allemaal bekijken.

Soep
Sjon begint zijn activiteiten op de schooltuinen altijd met een
introductieles in april, binnen, op de kinderboerderij. De week
erna starten ze dan op het Weidelandpad. De laatste les vóór de
herfstvakantie (de kinderen zitten dan inmiddels in groep 8) eindigen ze weer op de kinderboerderij en maken ze met hun allen
soep. In de winter geeft Sjon binnen les op de kinderboerderij. De
kinderen kunnen dan pannenkoeken bakken of kaas maken, of er
komt een heuse valkenier langs met roofvogels en uilen.
Als ik weer vertrek eindigt de les, en vandaag mogen de kinderen
de radijsjes die groot genoeg zijn meenemen naar huis.
l

Zaadjes
Sjon, voor de kinderen altijd meester Sjon, laat in
de voorbeeldtuin zien hoe je het onkruid tussen het
gezaaide goed kunt weghalen. Dit is belangrijk, want als
je het niet goed doet, dan heb je kans dat het de week
erop twee keer zo groot is gegroeid. Iedere week krijgen
de kinderen wat zaadjes om te planten. Vandaag krijgen
ze suikermaïs en zinnia (een populaire tuinbloem) om te
zaaien. In de afgelopen weken hebben ze tuinkers, radijs, ui,
sla, andijvie, rucola, aardappel en goudsbloemen gezaaid.
De komende weken krijgen ze ook nog witte en rode kool,
courgette en zonnebloemen.
Weidevenne
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Wij Weidevenners: een kleine geschiedenis
Nee, dit is geen spannend jongensboek;
het Wij Weidevenners is de naam van een
facebookgroep. Het is slechts één van de
vele groepen die je op dit sociale medium
kunt vinden – en zeker niet de enige
groep uit Purmerend. We duiken hier kort
de geschiedenis van de groep in.

Weidevenne. “De meeste volgers wonen ook daadwerkelijk in
Weidevenne”, zegt Eline. “Of hebben er gewoond.”
Het was 4 februari 2013 dat de groep het daglicht zag. Eric
Kooijman was de oprichter, die al snel samen met Frank de
groep runde. Maar toen Eric er vanwege zijn werk mee moest
stoppen, nam Eline het stokje over en sinds 2016 beheert ze,
samen met Frank, deze groep.

Eline Ploch is haar naam. Samen met Frank Reijn beheert
ze deze groep. En dat er een beheerder is, is wel nodig ook.
“Omdat er in het begin van het ontstaan van deze groep nogal
eens werd gevloekt en gescholden”, vertelt Eline. “Het moet
immers wel leuk blijven”, vervolgt ze. Als het nodig is, wordt
iemand op ‘mute’ gezet en kan die dertig dagen geen gebruik
maken van het medium. En mocht iemand het helemaal
te bont maken, dan wordt die onmiddellijk uit de groep
verwijderd. Want ook hier geldt de vrijheid van meningsuiting,
maar die vrijheid kent uiteraard ook hier haar grenzen.

Terwijl Eline en ik samen van het voorjaarszonnetje genieten in het
binnengebied van De Open Veste, vraag ik haar waarom iemand
een facebookgroep opricht. “Voor de saamhorigheid”, vertelt
Eline, “maar daar heb ik wel een reglement voor geschreven. Zeg
maar de spelregels die gelden voor de groep. Het is bijvoorbeeld
geen marktplaats, dus verkoop is niet toegestaan.”

Volgers
Deze facebookgroep is aardig gegroeid en heeft nu
zo’n 14.200 volgers. Dat is best veel voor een wijk als

Saamhorigheid

Je ziet tegenwoordig vaak dat de groep zich vanzelf vormt. De
volgers weten dan wat kan en wat niet, en over het algemeen
wordt daarmee best wel rekening gehouden. “Het is niet zo
dat wij als beheerders een dictaat opleggen. Welnee, als de
groep vindt dat iets moet kunnen waarvoor wij als beheerders
niet staan te trappelen, dat vinden wij dat meestal ook prima.
Dan doen we daar niet moeilijk over”, laat Eline weten.
l

Column

Goldensports Weidevenne
ook in de zomer
Waar veel sportlessen en andere sociale activiteiten een
zomerstop houden, gaat goldensports gewoon door.
Wekelijks is er bij FC Purmerend een beweeguurtje voor
iedereen van 60+, dus beweegt u ook mee?
Het hele jaar door in de buitenlucht met een groep bewegen is
hartstikke gezellig en ook nog eens goed voor uw lichaam en
hoofd. Elke les is er aandacht voor het trainen van de verschillende spiergroepen, de coördinatie en de balans. Daarnaast
wordt een spelvorm of een cognitieve beweegvorm (hersengymnastiek) aangeboden. U kunt altijd op uw eigen niveau
meedoen onder professionele begeleiding.

Meedoen
Wilt u het een keertje ervaren? Kom dan eens meedoen. De eerste
les is uiteraard gratis en vrijblijvend. Daarna is het mogelijk een
losse les te volgen of een strippenkaart van zes of twaalf lessen
aan te schaffen. Deze kunt u op locatie bij de docent met pin
betalen. Goldensports Weidevenne is voor iedereen die ouder is
dan zestig jaar die zich zonder
loophulpmiddel kan verplaatsen.
De locatie is: FC Purmerend,
Savannestraat 51, elke maandag
van 10.00 tot 11.00 uur.
Wilt u meer informatie? Neem
dan contact op met Spurd via
goldensports@spurd.nl of
0299 – 418100.
l

Kiezelstrand
Twee kleine meisjes met gekleurde petticoats en een nog
kleiner jongetje met een plastic zwaardje in de hand passeren
ons moeizaam over het kiezelstenen strand naar de zee. Nog
geen twee turven hoog is de jongste. Met nog minstens vijf
meter te gaan laat hij zich al op de kiezelstenen zakken. Zijn
plastic zwaard legt hij naast zich neer, hij trekt zijn schoentjes
en sokken uit, en dan tegelijk zijn broek en zwembroek. Op
zijn blote billetjes zit hij op de ongemakkelijke stenen. Dan
begint hij aan zijn shirt en hemd te sjorren. Over zijn hoofd,
nee, dat lukt niet, nog een keer, nee, het gaat weer niet, en hoe
hij ook sjort, hij krijgt het niet over zijn hoofd. Dan maar niet.
De meisjes springen intussen al heerlijk in de branding.
De een draait zich om en roept iets naar het jongetje. Die
probeert zijn zwembroek los te trekken van zijn lange broek,
om hem dan weer aan te trekken.
Uiteindelijk komt er een vrouw in beeld die zich over het knulletje
ontfermt. Zo stoer als hij zich de hele tijd hield, begint hij nu te
huilen. De vrouw, vast zijn moeder, trekt hem lange broek, sokken
en schoenen weer aan. Wat nou, hij wil toch in het water spelen?!
Dan pakt ze zijn handje en lopen ze samen toch richting zee.
Aan haar hand loopt het veel gemakkelijker over die grote
kiezels. Bij het water gekomen staat hij al weer snel in zijn
zwembroekje. Voorzichtig loopt hij naar de af- en aanrollende
golven toe, daar waar de meisjes zijn. Hij vindt het nog best
een beetje spannend, maar we zien hem genieten. Eindelijk
heeft hij zijn voetjes in het water!
Ria Groot.
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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 1 augustus naar
wijkkkrantweidevenne@gmail.com. Vergeet niet uw naam en
adres te vermelden. De oplossing van het vorige nummer was:
Bewegen is gezond. De winnaar na loting is Iris Jonker. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!

Twee decennia
festival Reuring
Het internationale
zomerfestival Reuring
bestaat dit jaar twintig jaar.
Het vindt ieder jaar vóór
de zomervakantie plaats in
Purmerend, op binnen- en
buitenpodia, op diverse
locaties in de stad en in het
Leeghwaterpark. Vele bezoekers genieten hier dan van
grote en kleine (straat)theatervoorstellingen en van live
muziek en dans.
De activiteiten in dit jubileumjaar beginnen met een
spectaculaire openingsact in het park. Les Commandos
Percu zetten op vrijdag 24 juni het Leeghwaterpark letterlijk
en figuurlijk in vuur en vlam. Ze veroveren de hele wereld met
hun ritmische percussies en vuurwerkacts, die elkaar in rap
tempo opvolgen in een verbazingwekkend decor. Kortom, het
is een spectaculaire start van dit speciale jaar.

Feest

BADMINTON
BADPAK
BAL
BARBECUE
BIKINI
BOS
BRADERIE
COCKTAIL
GRAS

KAMPEREN
KAMPVUUR
KOESTEREN
PARASOL
PICKNICK
RANJA
RELAXEN
SLIPPERS
SPROEIER

STRAND
SUNBLOCK
TUIN
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WANDELING
WARM
WATERPISTOOL

ZANDKASTEEL
ZEE
ZON
ZONNEBLOEM
ZONNEBRIL
ZWEMBROEK
ZWEMMEN
IJS

Oplossing
l

Kidz
Ook aan de kinderen wordt gedacht, en wel met Reuring Kidz. Op
zaterdagochtend kun je in het amfitheater van het Leeghwaterpark
genieten van de hilarische jeugdvoorstelling ‘Over een kleine mol
die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’. In de middag zijn
er sfeervolle, interactieve muzikale voorstellingen van Dikkie Dik
en de taart, Apennoten en nog veel meer.
Ga voor meer informatie over alle optredens en locaties naar
www.reuring.com.
l

Ken je wijk
Waar is dit?

Het is vier dagen feest, want van vrijdag 24 tot en met
zondag 26 juni staan de binnenstad, het Leeghwaterpark
en verschillende plekken in de Beemster weer bol van
straattheater, live muziek en toffe acts. Op de afsluitende
zondag wordt er flink uitgepakt met grote namen als Maan,
Froukje, Meau en Rondé.

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 1 augustus naar
wijkkrantweidevenne@gmail.com.
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
verbinding tussen twee gebouwen
aan het Borghesepark. De winnaar na
loting is Ilker Ozer. Gefeliciteerd, de
bon komt uw kant op!
l
Weidevenne

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Kitty van den Berge, Ad Broeders, Ria Groot
en Adrie Wien.
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 8 september 2022.
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