
SAMENVATTING
PARTICIPATIEPROCES
Tussentijdse conclusies na drie meedenkrondes 
voor de oostflank van Purmerend
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1
OVERZICHT
PROCES

WAAROM DIT 
PARTICIPATIEPROCES?

Gemeente Purmerend heeft 
woningbouwplannen voor de Vurige 
Staart en Purmer Zuid Zuid. Daarnaast 
wordt de Baanstee Noord verder 
ontwikkeld als bedrijventerrein.

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is 
eigenaar geworden van de golfbaan om 
hier woningbouw te realiseren. 

Staatsbosbeheer wil graag het 
Purmerbos versterken en vergroten. Ook 
wil zij de groene verbinding met de stad 
verbeteren.

Oktober 2021
Gemeente Purmerend, Staatsbosbeheer 
en BPD besluiten de handen ineen te 
slaan om de oostflank gezamenlijk te 
ontwikkelen. Op 27 oktober wordt het 
Startakkoord gesloten. De ambitie is 
om te investeren in meer betaalbare, 
duurzame woningen in combinatie met 
een groene, gezonde omgeving en een 
aantrekkelijke buitenruimte met meer 
natuur en een groter Purmerbos.

In de periode 2021 – 2022 wordt 
een gebiedsvisie opgesteld met 
als gezamenlijke doelstellingen en 
randvoorwaarden:

1 4 7

2 5 8

3 6 9

Investeren in de stad is ook 
investeren in het groen.
Meer groen en het beheer 
en onderhoud op korte en 
lange termijn wordt financieel 
meegenomen in de plannen.

Participatie als rode draad.
Vanaf het begin worden 
belanghebbenden en 
geïnteresseerden actief 
betrokken bij het opstellen van 
de gebiedsvisie.

Groen begint bij de voordeur.
Natuur in de oostflank loopt 
door tot de voordeur van huizen. 
Groen is veilig bereikbaar via 
aantrekkelijke wandel- en 
fietspaden.

Betaalbare en duurzame 
woningbouw.
Bouwen met duurzame biobased 
materialen (o.a. hout) en 
betaalbaar voor iedereen.

Kansen en noodzaak voor 
versnelling.
De woningnood is hoog en daarom 
willen partijen snel aan de slag. 
In de visie wordt gekeken wat er 
op korte termijn al kan worden 
opgestart met het versterken van 
groen en toevoegen van woningen.

Goed en veilig bereikbaar.
Focus op openbaar vervoer, fiets en 
voetganger, maar bereikbaarheid 
van de auto en bestaande wegen 
wordt niet vergeten.

Flexibel waar nodig en mogelijk.
De oostflank is een groot gebied, 
waardoor ontwikkelingen in fases 
zullen plaatsvinden. 

Een ecologische en robuuste 
groenblauwe oostflank.
Een groter en robuuster Purmerbos 
met ruimte voor groen en water.

Naar een aantrekkelijk en 
natuurlijk stadslandschap.
Er wordt ingezet op het verbeteren 
van de groene verbindingen met 
de omgeving (o.a. bestaande 
wijken) en het verbeteren van de 
recreatiemogelijkheden.



1e MEEDENKRONDE
9 november 2021 - Hotel BurgGolf

1e ENQUÊTE
9 tot 29 november 2021

Ruim 350 bewoners, ondernemers, gebruikers en andere 
geïnteresseerden kwamen in groepen naar de eerste 
meedenkavond.

Tijdens de eerste meedenkronde stond het huidige gebruik 
en de beleving van gebruikers centraal.

Daarnaast werd achtergrondinformatie gepresenteerd over 
de opgaves op het gebied van wonen, natuur, klimaat en 
cultuurhistorie.

546 respondenten vulden de enquête in met dezelfde 
vragen als tijdens de meedenkavond. 83% had nog niet 
deelgenomen aan de 1e meedenkavond.

Leeftijdscategorie van de respondenten:

Waar wonen de respondenten voornamelijk?
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NIEUWSBRIEF
december 2021

2e MEEDENKRONDE
14 december 2021 - digitaal

NIEUWSBRIEF
december 2021

Resultaten van de 1e meedenkronde en 1e enquête werden 
in een nieuwsbrief gedeeld. In de nieuwsbrief werd ook de 
tweede meedenkronde aangekondigd. De eerste nieuwsbrief 
ging naar ongeveer 600 abonnees. 

Vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen werd 
de 2e meedenkronde digitaal georganiseerd. Ruim 120 
deelnemers deden mee aan deze avond.

Tijdens de 2e meedenkronde werden vier thema’s in kleine 
groepen behandeld. De eerste ideeën voor elk thema werden 
telkens toegelicht door een deskundige. Vervolgens gingen 
de partijen en participanten met elkaar in gesprek. De 
thema’s waren:

1. Ecologie & Purmerbos
2. Klimaat & Duurzaamheid
3. Bereikbaarheid
4. Wonen

Resultaten van de 2e meedenkronde werden in een 
nieuwsbrief gedeeld. In de nieuwsbrief werd ook de 2e 
enquête aangekondigd. De nieuwsbrief ging naar ongeveer 
750 abonnees.

2e ENQUÊTE
22 december 2021 tot 17 januari 2022

550 respondenten vulden de enquête in met dezelfde vragen 
als tijdens de 2e meedenkavond. Ruim een derde van de 
respondenten nam nog niet deel aan een van de eerdere 
participatiemomenten.

Leeftijdscategorie van de respondenten:

Waar wonen de respondenten voornamelijk?
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ENQUÊTE JONGEREN & STARTERS
januari 2022

195 jongeren en starters vulden een extra enquête in over 
het Purmerbos en sporten, ontspannen en wonen aan de 
oostzijde van de stad.

Leeftijdscategorie van de respondenten:

Waar wonen de respondenten voornamelijk?
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NIEUWSBRIEF
februari 2022

NIEUWSBRIEF
april 2022

Resultaten van de 2 enquêtes werden in een nieuwsbrief 
gedeeld. De nieuwsbrief ging naar ongeveer 900 abonnees. 

De 3e meedenkronde en ontwikkelingen in het gebied 
werden aangekondigd via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief 
ging naar ruim 1000 abonnees.
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3e ENQUÊTE
26 april t/m 15 mei 2022

Bijna 400 respondenten vulden de 3e enquête in met 
dezelfde inhoud als de gesprekken op locatie. 140 
respondenten namen nog niet eerder deel aan een van de 
eerdere participatiemomenten.

Leeftijdscategorie van de respondenten:

Waar wonen de respondenten voornamelijk?

113e MEEDENKRONDE
19 t/m 23 april 2022

Ruim 350 participanten namen deel aan de 3e 
meedenkronde op de volgende locaties:

MeedenkTafels in hotel BurgGolf
19 april - 25 deelnemers ronde 1 & 55 deelnemers ronde 2

Markten in Purmerend
• Markt Purmer Zuid – Winkelcentrum Meerland               

20 april - 100 deelnemers
• Markt Purmer Noord – Winkelcentrum Gildeplein           

22 april - 50 deelnemers
• Markt centrum – Kaasmarkt      

23 april - 25 deelnemers

Purmerbos
20 april – 40 deelnemers, 23 april – 60 deelnemers

In de 3e meedenkronde werd teruggekoppeld welke ideeën 
en zorgen tijdens eerdere bijeenkomsten en enquêtes 
werden opgehaald. Vervolgens werden 5 modellen en 
toekomstbeelden gepresenteerd om te laten zien hoe de 
ambities vorm kunnen krijgen in de oostflank. De modellen 
en toekomstbeelden werden met participanten besproken.
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NIEUWSBRIEF
mei 2022

ENQUÊTE WONINGZOEKENDEN 
19 t/m 30 mei 2022

NIEUWSBRIEF
juni 2022

De resultaten van de 3e meedenkronde en de 3e enquête 
werden wederom gedeeld via een nieuwsbrief. In deze 
nieuwsbrief werd tevens de enquête voor woningzoekenden 
aangekondigd. De nieuwsbrief ging naar ruim 1600 
abonnees.

2.035 actief woningzoekenden vulden de enquête in over 
de eerste ideeën voor de oostflank en woonwensen in een 
nieuwe groene wijk. 1.780 respondenten namen nog niet 
eerder deel aan een van de participatiemomenten.

De resultaten van de enquête onder woningzoekenden en 
informatie over het vervolgproces richting de gebiedsvisie 
werden gedeeld in een nieuwsbrief. De nieuwsbrief ging naar 
ongeveer 1.650 abonnees.
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2
SAMENVATTING 
VAN RESULTATEN 
PARTICIPATIEPROCES
EERSTE MEEDENKRONDE

In de eerste meedenkronde gingen we met participanten in 
gesprek over hoe zij de oostflank nu gebruiken en beleven en 
welke wensen zij hebben voor de toekomst van de oostflank.

Hoe komt u naar de oostflank?

Hoe ervaart u deze plek?

Wat doet u in de oostflank? Wat zou u in de toekomst willen verbeteren?

participatiebijeenkomst enquête
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WAT HEBBEN DE PARTIJEN GEDAAN MET DE 
UITKOMSTEN?

Na de eerste meedenkronde vormde zich een eerste beeld 
van kansen, wensen en zorgen. In dezelfde periode deden 
de partijen en experts onderzoek naar de ontwikkeling 
en kernmerken van specifieke thema’s voor de oostflank, 
zoals ecologie & het Purmerbos, klimaat & duurzaamheid, 
wonen en bereikbaarheid. Ecologen van Staatsbosbeheer 
onderzochten bijvoorbeeld hoe de natuur zich heeft 
ontwikkeld en hoe het Purmerbos het beste kan worden 
versterkt. Gemeente Purmerend deed onderzoek naar 
de capaciteit van de infrastructuur en BPD onderzocht 
woonwensen in de regio voor latere woontypologieën. 
Met de resultaten van de eerste meedenkronde en eigen 
onderzoek werden per thema eerste voorstellen en ideeën 
ontwikkeld.

TWEEDE MEEDENKRONDE

In de tweede meedenkronde werden de eerste 
onderzoeksresultaten, voorstellen en ideeën aan 
participanten voorgelegd.

Ontwikkeling en 
kernmerken

• Ruim 30 jaar oud.
• 260 ha en 

multifunctioneel 
(natuur, houtkap, 
recreatie).

• Op klei (uniek in 
Europa).

• Twee delen, niet 
aaneengesloten.

• Vegetatie: o.a. 
bijzondere varens.

• Broedvogels: o.a. 
buizerd, havik, 
wielewaal, vink.

• Zoogdieren: o.a. vos, 
marter, muizen en otter 
(verwacht).

Ontwikkeling en 
kernmerken

• Purmerend kent goede 
busverbindingen; met 
name georiënteerd 
op de treinstations 
en Amsterdam. 
Busverbindingen tussen 
het centrum en de 
oostflank zijn beperkt.

• Huidige autowegen 
(N-wegen) zijn druk, 
mogelijk onvoldoende 
bij extra woningen in 
Purmerend en regio.

• Auto neemt veel ruimte 
in. Extra autoritten en 
parkeerplaatsen.

Voornemens

• Groter en 
aaneengesloten bos, 
maar mogelijk wel 
kleine veranderingen in 
de vorm en meer natte 
natuur.

• Groene en 
waterverbindingen met 
bestaande woonwijken 
en natuurgebieden 
Ilperveld en Zeevang.

• Vele functies: 
waaronder 
meer recreatie, 
houtproductie, ‘tuin’ 
van nieuwe woonwijken.

• Zonering: stille delen en 
drukkere delen.

Voornemens

• Prioriteit aan openbaar 
vervoer (eerst bus, dan 
woningen).

• Prioriteit aan langzaam 
verkeer (wandelen 
en fietsen, ook 
snelfietsroutes).

• In de Oostflank 
is de auto te gast 
(noodzakelijk verkeer 
en deelauto’s).

• Westerweg inrichten 
voor langzaam verkeer 
(auto te gast).

• Voorkomen dat 
een autoweg in de 
Oostflank gaat werken 
als een ‘nieuwe ringweg’ 
(doorgaand verkeer, 
sluipverkeer).

Samenvatting reacties

• Veel vragen of 
versterken van natuur 
en een groter en 
robuuster Purmerbos 
wel samen kan gaan 
met woningbouw.

Wat spreekt aan:
• Verbindingen met 

andere natuurgebieden.
• Groene aders naar 

bestaande wijken.
• Streven naar rijkere 

biodiversiteit.
• Zorg dat het niet bij 

plannen blijft en de 
kwaliteit van natuur 
bewaakt wordt. Denk 
ook al na over beheer.

• Zonering van het bos 
en gemeenschappelijke 
of kleinere tuinen 
spreken nog  niet tot de 
verbeelding.

Samenvatting reacties

• Ambities om minder 
afhankelijk te worden 
van de auto worden 
goed ontvangen, 
maar twijfels over 
haalbaarheid. 
‘Purmerenders zijn sterk 
afhankelijk en gebonden 
aan de auto’.

• Verbeteren van OV 
verbindingen vraagt 
ook verbeteringen in 
trajecten en overstappen 
in de regio, waaronder 
richting Amsterdam.

• Begin met het 
verbeteren van 
verkeersonveilige 
situaties op de 
Westerweg, 
Purmerenderweg en 
Oosterweg.

• Verbeter de 
busverbindingen in 
eigen stad.

Ecologie & Purmerbos Bereikbaarheid

Klimaat & duurzaamheid

Ontwikkeling en 
kernmerken

• Het klimaat verandert; 
heftige regenbuien en 
langere periodes van 
(extremere) droogte.

• Het huidige 
watersysteem van 
de Purmer is hierop 
voorbereid.

• Het Purmerbos is 
van oorsprong een 
productiebos voor 
natuurlijke materialen.

Voornemens

• Meer ruimte voor water 
in bestaande wijken.

• Wateropvang in de 
Oostflank voor natuur, 
recreatie, woonkwaliteit 
en agrarisch deel 
Purmer.

• Houtproductie in en 
voor de Oostflank.

• Ruimte voor teelt 
van andere duurzame 
materialen in de 
Oostflank, maar 
mogelijk ook in 
agrarisch deel van de 
Purmer (ten oosten van 
Oosterweg).

Samenvatting reacties

• Maatregelen in 
het kader van 
klimaatadaptatie 
worden als logisch 
gezien. Bewoners 
hebben daar nu al een 
verantwoordelijkheid in 
door tuinen minder te 
betegelen.

• Biobased bouwen 
spreekt nog niet meteen 
tot de verbeelding. Is 
dat haalbaar?

• Om ambities te halen 
moet ook op grotere 
schaal in de regio 
worden samengewerkt.

• Ruimte voor 
wateropvang is goed, 
maar houd rekening 
met veiligheid van 
kinderen.

2



WAT HEBBEN DE PARTIJEN GEDAAN MET DE 
UITKOMSTEN?

De partijen hebben de gepresenteerde voornemens verder 
uitgewerkt in concrete ideeën aan de hand van de reacties 
en ideeën van participanten. Participanten hebben daarnaast 
gevraagd om plannen meer te verbeelden bij een volgende 
bijeenkomst om beter te kunnen zien hoe de toekomstige 
oostflank er uit kan komen te zien. 

Na de tweede bijeenkomst zijn de partijen daarom aan de 
slag gegaan met verschillende modellen om te onderzoeken 
hoe meer natuur en woningbouw in combinatie met 
klimaatadaptatie en bereikbaarheid vorm kan krijgen in de 
oostflank.

Ontwikkeling en 
kernmerken

• Bestaande wijken 
hebben relatief 
vergelijkbare opzet en 
woningaanbod.

• Er is/ontstaat behoefte 
aan: 

• Stedelijk 
wonen rondom 
stationsgebied/ 
Waterlandkwartier .

• Maar ook elders in 
Purmerend: andere 
manieren van wonen. 

• Tijdens eerdere 
participatiemomenten 
gaven deelnemers aan 
het realistisch te vinden 
dat de oostflank een 
rol gaat spelen in de 
woningbouwopgave van 
Purmerend en de regio. 
Wel zijn er diverse 
wensen en zorgen 
meegegeven.

Voornemens

• Nieuw type woonwijken 
in de oostflank.

• Kenmerken van de 
polderstructuur 
bepalend.

• Buitenruimte van 
de woningen is de 
natuur van de Purmer 
(kleinere en soms geen 
privétuinen).

• Woningen zo duurzaam 
mogelijk (natuurlijke 
materialen, duurzame 
energie, circulair).

• Woningen voor iedereen 
(30% sociale huur, 
30% doorstroom en 
40% vrij).

Samenvatting reacties

• Uiteenlopende 
reacties op 
woningbouwplannen. 
Sommigen bepleiten 
geen of nauwelijks 
woningbouw vanwege 
natuur en/of uitzicht. 
Anderen wijzen op de 
grote woningbehoefte 
die er is.

• Een nieuw type groene 
woonwijk spreekt aan. 
Wel met het DNA van 
de polder.

• Betaalbaarheid van 
woningen wordt door 
iedereen benadrukt. 
Ook het betaalbaar 
houden op de langere 
termijn.

• Anders omgaan met 
parkeren, mobiliteit en 
(gemeenschappelijke) 
tuinen roept nog veel 
vragen op.

Wonen



Westerweg
In vergelijking met andere modellen 
de grootste kans dat de Westerweg 
alleen voor bestemmingsverkeer 
wordt.

Contact met natuur
Aan dit model grenzen zowel 
bestaande en nieuwe woningen aan 
natuur. Hierdoor grootste contact 
tussen wonen en natuur.

Aaneengesloten natuur
Model zorgt voor aaneengesloten 
groen van noord naar zuid. Een 
gedeelte kan het ‘Vondelpark van 
Purmerend’  gaan worden.

Wonen
Verkleining van de bebouwing in 
Purmer Zuid Zuid.

Infrastructuur
Goed voor Westerweg en 
Purmerenderweg.

Toekomst
Mocht er op termijn ook nog 
woningen in de andere kant van de 
Purmer komen, dan leent dit model 
zich hier goed voor.

Identiteit
Eigen buurtjes.

Breedte van natuur
Twijfel of de breedte van de natuur 
(tussen Westerweg en nieuwe 
bebouwing) wel voldoende is 
voor ecologie (wel potentie voor 
recreatie).

Afstand
Te ver af van bestaande wijken en 
voorzieningen. 

Veiligheid
’s nachts door donker bos fietsen.

-

+DERDE MEEDENKRONDE

In de derde meedenkronde zijn vijf verschillende modellen 
gepresenteerd aan participanten op diverse locaties in 
Purmerend en de oostflank. In de modellen is schetsmatig 
weergegeven waar in het gebied extra natuur, woningbouw 
en nieuwe wegen kunnen komen. Per model zijn de voors (+) 
en tegens (-) verzameld.

Landbouw
Door landbouw in de oostflank te 
houden, is de natuur versnipperd.

Bebouwing
Te dicht op elkaar
Wonen: bebouwing Purmer Zuid Zuid 
heeft geen afscheiding met natuur. 
Mensen en huisdieren verstoren dan 
het moeras.

Wonen
Wonen concentreren i.c.m. 
aaneengesloten en robuust bos.

Wonen
Woningen te dicht op elkaar.

Natuur
Aantasting Purmer Zuid Zuid.

Infrastructuur
Veel woningen aan de noordkant 
brengt extra verkeer; meeste rijdt 
richting het zuiden.

3
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Aaneengesloten natuur
Model zorgt voor aaneengesloten 
groen van noord naar zuid.

Natuur
Versterken van groen in het zuiden, 
in plaats van bebouwing in Purmer 
Zuid Zuid is groot pluspunt.

Breedte van de natuur
Twijfel over de breedte van de natuur 
naast de nieuwe bebouwing wel 
voldoende is.

Wonen
Woningen aan Westerweg is zonde. 
Laat open plekken open.

Verkeer
Veel verkeer langs en in de wijk.

-

+
Verdeling van groen over oostflank 
Goed verdeeld over gehele gebied.

Buurten
Aantrekkelijke kleine buurten, 
minder overlast voor huidige 
bewoners. Buurtjes ogen minder fors.

Toekomst
Mocht er op termijn ook nog 
woningen in de andere kant van de 
Purmer komen, dan leent dit model 
zich hier goed voor.

Natuur
Versterken van groen in het zuiden, 
in plaats van bebouwing in Purmer 
Zuid Zuid is groot pluspunt.

Identiteit
Eigen buurtjes.

Versnipperd groen
Sterk versnipperd.

Wandelgebied
Door bebouwing tussen natuur, 
minder aantrekkelijk wandelgebied.

Wonen
Wonen vlakbij industrie.

Aaneengesloten bos
Buurtjes doorbreken doorgaande 
natuur.

-

+



WONINGZOEKENDEN

Aan meer dan 2.000 woningzoekenden is gevraagd waar 
zij naar op zoek zijn en hoe zij over de eerste ideeën voor de 
oostflank denken.

Woningzoekenden zoeken het vaakst naar een sociale 
huurwoning, gevolgd door middenhuur en koopwoningen tot 
€300.000 en tussen €300.000 - €500.000. Zij zoeken 
dan het vaakst een gelijkvloerse woning, appartement 
>70m2 of tussenwoning in een rij. 

Waar zijn de respondenten naar op zoek? (meerdere 
antwoorden mogelijk; absolute aantallen)

Welk type woning zoeken de respondenten? (meerdere 
antwoorden mogelijk; absolute aantallen)

*De meeste respondenten zoeken in meerdere categorieën een woning. Vaak zijn dit 
categorieën dicht bij elkaar (sociale huur, middenhuur of betaalbare koop), maar regelmatig 
zijn respondenten op zoek naar een woning in zowel lage als hoge categorieën. 



Aan woningzoekenden is verder gevraagd hoe zij over ideeën 
op het gebied van parkeren, privé en gemeenschappelijke 
buitenruimtes, mobiliteit, voorzieningen, natuur en klimaat 
denken. Het spreekt woningzoekenden vooral aan als er:

• eigen privé-buitenruimte is;

• groen tot aan de voordeur loopt en de wijk natuurvriendelijk 
is ;

• voldoende dagelijkse voorzieningen in de buurt zijn (men 
gaat dan liever lopen/fietsen dan met de auto);

• goed openbaar vervoer komt (men verwacht dat bewoners 
de auto dan vaker laten staan);

• gewandeld en gesport kan worden in de directe omgeving 
van het huis;

• kinderen overal vrij op straat kunnen spelen;

• gebruik wordt gemaakt van duurzame energie en materialen 
voor woningen.

Anders om gaan met parkeren (minder en vaker op loopafstand 
van het huis), gemeenschappelijke buitenruimtes en 
nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld voor ouderen), worden 
wisselend gewaardeerd en/of door enkele specifieke groepen 
gewaardeerd.

WAT HEBBEN DE PARTIJEN GEDAAN MET DE 
UITKOMSTEN?

Participanten op verschillende thema’s meegedacht en ideeën, 
zorgen en kritiek gedeeld. In de vijf verschillende modellen is 
aan participanten vooral voorgelegd hoe de natuur zich zou 
kunnen verhouden tot de woningbouw. Uit de reacties op deze 
modellen, maken wij de volgende (ruimtelijke) conclusies:

Welke input gaven participanten en 
welke modellen bevatten dit?

Aaneengesloten Purmerbos met 
stiltezones, grotere biodiversiteit en 
recreatiemogelijkheden.
• Natuur aan de zuidkant uit model 3, 4 

en 5.
• Recreatief groen tussen nieuwe en 

bestaande bebouwing uit model 3.
• Over recreatiemogelijkheden is naar 

aanleiding van de modellen weinig 
gezegd. Participanten zijn benieuwd 
waar verschillende zones voor gebruikt 
kunnen worden en hebben in de eerste 
ronde aangegeven welke behoeften en 
ideeën ze hebben.

Behouden/uitbreiden moeras.
• Natuur aan de zuidkant uit model 3, 4 

en 5.
• Waterscheiding tussen bebouwing en 

moeras in model 2, 3, 4 en 5.

Groen en water naar en in bestaande 
wijken.
• Natuur tegen de bestaande wijken uit 

model 3.

Inzicht in wat er wordt verstaan onder 
natuur en welke winst te behalen is.
• Uit de modellen is nog lastig te halen 

hoeveel natuurwinst er kan worden 
behaald.

• Participanten wijzen erop dat 
natuurcompensatie jaren kan duren; 
nieuwe bomen moeten bijvoorbeeld 
opnieuw groeien.

Huidige landbouw versnippert het groen 
en lijkt beter op zijn plaats in gebied ten 
oosten van Middentocht (uitplaatsen)

Voorkeursmodel: model 3. 
Maar wel met een vraagteken of het groen 
tussen nieuwe en bestaande woningen 
breed genoeg is voor ecologie en recreatie.

Wat gaan de partijen doen met de input 
van participanten?
• Zichtbaar maken/uitleggen welke 

functie (ecologie en recreatie) de groene 
strook tussen nieuwe en bestaande 
woningen heeft en in hoeverre er 
ecologische waarde is.

• Totale natuurwinst inzichtelijk maken 
en aangeven wat wel/niet onder natuur 
wordt verstaan.

• Natuur/water ook buiten oostflank 
(bestaande wijken, N2000-gebieden) 
inzichtelijk maken.

Natuur



Groen tot aan de voordeur
• Veel ‘ rood’ in de modellen. Model 

5 spreekt aan door optisch minder 
woningen.

• Contact met het groen voor nieuwe en 
bestaande woningen uit model 3.

Dagelijkse voorzieningen op loop-/
fietsafstand
• Bereikbaarheid van bestaande 

voorzieningen voor alle woningen in 
model 3 en 4.

• Nadere uitwerking waar nieuwe 
voorzieningen komen. Aan dagelijkse 
voorzieningen is behoefte, andere 
voorzieningen liever in bestaande 
winkelcentra (niet gaan concurreren).

Eigen buurtjes
• Principe van eigen buurtjes uit model 5.
• Geen woningen in de achtertuin van 

bestaande woningen.
• Groene scheiding tussen nieuwe en 

bestaande wijken in model 3.

Geen hoogbouw/hoogstedelijke buurten
• Niet uit de besproken modellen te halen.
• Appartementen, gelijkvloerse woningen 

en rijtjeswoningen in lage en midden 
categorieën koop en huur.

• Niet uit besproken modellen te halen.

Doorstromen uit bestaande 
eengezinswoningen
• Niet uit de besproken modellen te halen, 

maar veel oudere participanten wijzen 
erop bestaande eengezinswoningen 
vrij te willen maken voor een kleinere 
woning in de oostflank.

Minimaal kleine privé buitenruimte. 
Gemeenschappelijke tuinen spreken 
beperkt aan.
• Niet uit besproken modellen te halen.

Voorkeursmodel: model 3. 
Behoefte aan een aantal aanscherpingen.

Wat gaan partijen doen met de input van 
participanten?
• Woongebied opknippen in kleine 

buurtjes.
• Woontypologieën (inclusief 

buitenruimte) en verdeling door het 
gebied zichtbaar maken.

• Bereikbaarheid/positionering van 
dagelijkse voorzieningen weergeven.

Afschalen Westerweg en Purmerenderweg 
tot fietsstraten
• Geen extra woningen (met genererend 

autoverkeer) aan Westerweg uit model 3.

Nieuwe infrastructuur om extra 
autoverkeer op te vangen
• Niet uit besproken modellen te halen 

door participanten.
• IJselmeerlaan doortrekken, eventueel 

als langzaamverkeersroute, wordt als 
logisch beschouwd.

Verbeteren van toegang tot OV
• Niet uit besproken modellen te halen 

door participanten.

Prioriteit fiets en voetganger, in oostflank 
alleen bestemmingsverkeer auto
• Knippen in autowegen uit alle modellen.

Voldoende parkeerplekken, maximaal op 
1-2 minuten lopen van de woning
• Niet uit besproken modellen te halen 

door participanten.

Woningen langs fietsroutes voor sociale 
ogen in de avonduren (sociale veiligheid)
• In alle modellen, behalve model 3

Voorkeursmodel: geen voorkeursmodel. 
Behoefte om bovenstaande punten concreet 
weer te geven op de kaart.

Wat gaan de partijen doen met de input 
van participanten?
• Woningen positioneren langs de 

hoofdfietsroutes voor sociale veiligheid 
in avonduren.

• Nieuwe infrastructuur intekenen 
en functies van wegen inzichtelijk 
maken, met nadruk op Westerweg en 
Purmerenderweg.

• OV inzichtelijk maken.
• Uitwerken hoe wordt omgegaan met 

parkeren.

De thema’s duurzaamheid en klimaat 
zijn in de eerste twee meedenkrondes 
in algemene zin aan participanten 
voorgelegd. Deze onderwerpen zijn 
niet verwerkt in de modellen. Op een 
aantal voorstellen en ideeën is als volgt 
gereageerd:

1. Wateropvang als buffer voor de stad en 
de polder: spreekt participanten aan, 
maar wel met aandacht voor veiligheid 
van spelende kinderen in de buurt van 
het (extra) water.

2. Klimaatadaptieve maatregelen: 
logisch, participanten wijzen zelf al 

op de verantwoordelijk van bewoners 
in bestaande wijken om tuinen niet 
volledig te betegelen.

3. Woningen met duurzame energie: wordt 
als vanzelfsprekend gezien en spreekt 
vrijwel alle participanten aan.

4. Woningen van biobased materialen: veel 
nieuwsgierigheid en spreekt een deel 
van de participanten aan. Anderen zien 
het nog niet als haalbaar alternatief, 
vooral als het gaat om biobased 
materialen uit het eigen Purmerbos of 
de regio.

Woningbouw Mobiliteit

Klimaat & duurzaamheid

Welke input gaven participanten en 
welke modellen bevatten dit?

Welke input gaven participanten en 
welke modellen bevatten dit?

Welke input gaven participanten en 
welke modellen bevatten dit?



CONCLUSIE NA DRIE MEEDENKRONDES

Huidige gebruik
Tijdens de meedenkbijeenkomsten is gevraagd naar het 
huidige gebruik van de oostflank, de beleving en wat men 
verbeterd wil zien. Als hoofdpunten komen hieruit naar 
voren: 

• Men komt overwegend te voet en per fiets. Degenen die 
van verder komen en deels met de hond, komen per auto. 

• Men komt er overwegend om te wandelen, te fietsen, 
vogels en dieren te bekijken en de hond uit te laten. 
Voor leden van de golfbaan (alleen toegankelijk voor 
clubleden) is dit uiteraard het golfen.

• Men ervaart het gebied overwegend als ontspannen, 
prettig, rustig en veilig. De Westerweg, Purmerenderweg 
(en in mindere mate ook de Oosterweg) worden als 
verkeersonveilig ervaren en hebben hoge prioriteit om 
verbeterd te worden.

• Men is over het algemeen zeer tevreden, maar ziet ook 
verbeteringen die vooral in lijn liggen met de natuur, 
de rust en de activiteiten die nu ontplooid worden: 
uitbreiding Purmerbos, meer biodiversiteit, meer 
stiltezones en struinpaden, scheiden van losloopgebieden 
voor honden met andere gebieden, maar ook praktisch 
(meer bankjes, meer picknicktafels, meer openbare 
toiletten, verbetering bereikbaarheid per voet en fiets). 

Verschillende groepen met verschillende wensen en 
belangen
Tijdens de meedenkbijeenkomsten is met grofweg drie 
verschillende doelgroepen gesproken met elk hun eigen 
reactie.

Inhoudelijke thema’s
Participanten hebben zorgen en kritieken geuit en constructief 
meegedacht over inhoudelijke thema’s zoals natuur, recreatie, 
mobiliteit, wonen en klimaat en duurzaamheid. In de laatste fase 
van het opstellen van de gebiedsvisie hebben de drie partijen 
nog een aantal stappen te maken om tot een gedragen visie te 
komen. In de samenvatting van de derde meedenkronde is concreet 
weergegeven welke acties de partijen ondernemen.
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Omwonenden en leden van BurgGolf
Bij alle bijeenkomsten en in enquêtes goed vertegenwoordigd. Reactie van 
deze groep:

Tegen de verandering: behouden graag de huidige situatie met een golfbaan 
en vrij uitzicht. Deze groep ziet geen urgentie voor woningbouw in dit gebied 
en wijst vooral op andere (binnenstedelijke) locaties en ontwikkelingen voor 
extra woningen in Purmerend.

Gebruikers van het Purmerbos
Goed vertegenwoordigd bij de participatiebijeenkomsten. In de derde 
meedenkronde hebben de partijen ook met deze gebruikers in het bos 
gesproken. Reactie van deze groep:

Twijfel over verandering: sommigen twijfelen over de stelling dat met de 
verandering zowel de natuur als woningbouw gediend kunnen worden. Het 
combineren van ‘meer en diverse natuur’ en ‘aanzienlijke woningbouw’ lijkt 
te mooi om waar te zijn. Veel gebruikers van het Purmerbos geven aan de 
oostflank zo waardevol te vinden, dat woningbouw – hoe relevant dan ook 
–  niet in dit deel van Purmerend moet. Zij benadrukken dat net nu de natuur 
volwassen aan het worden is, het moet gaan om behoud, bescherming en 
uitbreiding ervan. Het grootste deel dat twijfelt geeft wel aan open te staan en 
nieuwsgierig te zijn voor overtuigende argumenten en schetsen. 

Woningzoekenden
Ondervertegenwoordigd tijdens de meedenkrondes. Met de speciale 
woonenquête zijn meer dan 2.000 actief woningzoekenden in Purmerend 
alsnog bereikt. Reactie van deze groep:

Voor verandering: vooral onder starters en ouderen uit heel Purmerend is 
belangstelling voor de verandering. Zij benadrukken de grote behoefte aan, 
met name, betaalbare woningen. Zij benadrukken dat de woonmilieus/buurtjes 
wel anders moeten zijn dan die er al zijn. Zij staan, in meer en mindere mate, 
ook open voor andere vernieuwingen. Grootste verschil van mening onder 
deze voorstanders is hun visie ten aanzien van de auto: sommigen geven 
aan sterk afhankelijk te zijn en te blijven van de auto, anderen geven aan dat 
naar verloop van tijd het langzame verkeer meer prioriteit kan krijgen, weer 
anderen zeggen dat een toekomstgerichte wijk nu al invulling moet geven aan 
langzaam verkeer boven autoverkeer. Een groene woonomgeving met ruimte 
voor natuur, dagelijkse voorzieningen en gebruik van duurzame energie en 
materialen spreekt alle woningzoekenden aan.




