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Ve rkenn ing
Opgave
Ooit waren er ideeën Purmerend uit te breiden met grote (Vinex)

woonwijken in het open oostelijk deel van de Purmer. In een plan 

van Tjeerd Dijkstra werden zelfs 40.000 woningen voorgesteld 

in een opnieuw onderwater gezette droogmakerij. De overheden 

en de markt hebben uiteindelijk een streep door al die plannen 

getrokken; te grootschalig en massaal, te stedelijk en generiek in 

plaats van landelijk en specifiek, vooral aanbodgericht en te wei-

nig vraaggericht. Alternatieve visies zijn er echter nooit gekomen. 

Veel grondbezitters wachten nu al langere tijd op duidelijkheid 

vanuit de overheid en van de markt voor wat er dan wel zou 

passen cq gewenst wordt. 

Een aantal grondeigenaren hebben zich verenigt in ‘GO --de-Pur-

mer’ - een consortium van AM, VBM en Eigen Haard - dat samen 

met een aantal aangehaakte ontwikkelaars een poging wil doen 

vanuit een nieuwe grotere visie de losse eigendommen alsnog in 

samenhang tot ontwikkeling te brengen. 

Binnen de metropoolregio Amsterdam wordt vanwege de 

aantrekkende woningvraag naarstig naar ruimte gezocht voor 

woningbouw. GO-de-Purmer gelooft dat die ruimte in de Purmer 

gevonden kan worden met een ‘gebiedsontwikkeling’ van lan-

delijke woningbouw, in een dichtheid tussen de 15 en 20 w/ha 

waar landschap, recreatie en natuur een belangrijke rol spelen.

GO heeft ons gevraagd een verkenning uit te voeren naar de 

mogelijkheden om die ambitie waar te maken. In dit document is 

die verkenning beknopt weergegeven.

Aanpak
We beginnen de verkenning met een ruimtelijke ontwikkelingsvi-

sie op het grotere geheel van de Purmer; een landschappelijk en 

cultuurhistorisch gemotiveerd verhaal dat het kader zal vormen 

voor concrete planvorming. In plaats van een gefixeerd plan 

wordt een flexibele en faseerbare groeistrategie voorgesteld. Een 

systeem van ‘korrels’ en ‘dragers’ dat een robuustere manier 

van ontwikkelen mogelijk maakt die in kan spelen op vraag en 

voortschrijdend inzicht.

Vervolgens wordt daarbinnen schetsend de mogelijkheid voor 

invulling verkend. Daarbij wordt  inzichtelijk gemaakt dat een 

invulling met landelijke woningbouw van 15-20 woningen per 

hectare goed mogelijk is en dat deze bij kan dragen aan land-

schap en stad, zowel ruimtelijk als sociaal. Een invulling waarbin-

nen landschap, recreatie en natuur een belangrijke rol spelen. 

Er wordt een wat verder uitgewerkte voorbeeldinvulling gemaakt 

voor een kleiner onderdeel dat past binnen de denkrichting voor 

het geheel en dat als stapsteen de gemeenschappelijk gedragen 

visie onderbouwt. Tenslotte worden de ruimtelijke en getalsmati-

ge kenmerken geduid.

Leeswijzer
Een mogelijk eindbeeld en de mogelijke tussenstadia moeten ge-

tekend worden om de waarde van de visie te kunnen beoordelen.  

Er is inzicht nodig in de aantallen en typen woningen die op de 

gronden van de marktpartijen passen, alsmede de woonkwaliteit 

die daarmee wordt gegenereerd. Vandaar dat er ondanks het 

prille stadium van het proces al vrij precies en scherp is getekend. 

Op die manier kan er gecommuniceerd en beoordeeld worden 

door alle partijen. 

Qua status en diepgang  behelst dit document echter nadrukkelijk 

nog maar een schetsmatige verkenning en geen uitgewerkt plan. 

Hoe een eventuele Randweg Purmerend ingepast kan worden en 

hoe de te behouden groene buffer tussen Purmerend en Edam 

Volendam gestalte krijgt wordt hier slechts aangestipt.

Met het neerleggen van deze schetsvisie met doorkijk is dus pas 

een eerste stap gezet. De gemeente en provincie polsen naar 

de mogelijkheden voor vervolg is de tweede stap. Het doel van 

dit document is dan ook in eerste instantie vooral inspirerend te 

zijn en energie los te maken bij zowel de overheid als eventueel 

andere (landschaps)partijen. Men moet kansen zien en weer 

stappen willen gaan zetten om tot een daadwerkelijke ontwik-

keling te komen. Als dat gebeurt en de diverse partijen hun 

eigen expertise en ideeën gaan inbrengen zal de visie groeien in 

rijkdom en diepgang en zal ook het draagvlak groeien.
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Lands chapsv i s i e

Landschappelijke achtergrond
De provincie stelt normaliter als eis dat ontwikkelingsvisies ver-

der moeten gaan dan puur invulling van de eigen posities. Ook 

hier moet een breder kader worden gemaakt waar de eigen 

gronden, maar ook die van eventuele buren en het bestaande 

weefsel een logisch onderdeel van uit maken. We maken 

daarom een onderscheid naar plangebied, visie gebied en 

studiegebied. Studiegebied zijn de landschappelijke eenheden 

van identiteit waar de locaties deel van uit maken: het nieuwe 

land van de Purmer droogmakerij te midden van het oude 

natte Waterland. Visie gebied is het landschap rondom de eigen 

gronden waarop in ontwikkeling moet worden aangesloten: 

de oostelijke helft van de Purmer, in eerste instantie de zone 

tussen de molentocht en de Oosterweg, vervolgens verder tot 

aan de Purmerringvaart. Voor die laatste zone is vooral het 

realiseren van de gewenste groene buffer tussen Purmerend en 

Edam-Volendam van belang, woningbouw speelt hier daarom 

geen rol. Plangebied zijn de eigendommen zelf, waarbij voor 

een klein aantal locaties een doorkijk wordt gegeven op een 

mogelijke concrete invulling.

Goede landelijke ontwikkelingen passen in en dragen bij aan 

de bestaande identiteit en worden zoveel mogelijk opgebouwd 

met ‘landschapseigen materiaal’. Binnen het studiegebied 

onderzoeken we daarom de (verschillende) landschappelijke 

identiteiten, de structuren waar die door worden gedragen en 

de landelijke bouwstenen waar deze uit zijn opgebouwd. Met 

die ‘gereedschapskist’ kunnen we vervolgens voor het visie 

gebied een toekomstbeeld schetsen. Als we de verschillende 

gevonden bouwstenen vertalen naar bruikbare ontwikkeleen-

heden van bebouwing en groen kunnen we daarmee verder 

bouwen aan de kenmerkende landschappelijke structuren. Zo 

ontstaat een beeld van de mogelijke groei en verrijking van het 

grotere landschap door woningbouw. Actuele maatschappelijke 

vragen zoals waterberging, natuurontwikkeling en bovenlokale 

ontsluiting kunnen daar meteen in meegenomen worden.

Bouwen voor Waterland
Het plangebied is groot en de zoekruimte van meer dan 3.000 

woningen is omvangrijk. In december 2004 publiceerde de pro-

vincie echter al de verkenning Bouwen voor Waterland 2020, 

waarin ook de Purmer aan bod kwam. De concrete ontwikkel-

strategie zelf die werd voorgesteld is niet (zomaar) meer van 

toepassing, met name de dichtheden lagen substantieel lager 

dan nu gevraagd, maar inhoudelijk is het onderzoek naar het 

landschap en de ontwikkelingsprincipes die daaruit afgeleid 

werden in de destijds breed gedragen verkenning nog steeds 

actueel en bruikbaar.

We zullen in deze verkenning dus enerzijds op hoofdlijnen 

voortbouwen op ‘bestaande kennis’, met name op het 

landschappelijke vlak van de grotere schaal en de dragers. 

Anderzijds zullen we vooral het invullingsgedeelte ‘actuali-

seren’ en voor het ontwerpende  van de korrels de principes 

zorgvuldig vertalen naar de huidige tijd en de woontrends van 

dit decennium.

Omdat er in de verkenning van destijds al zoveel beeldend 

onderzoek is gedaan naar landschap en cultuurhistorie is in 

deze verkenning dat niet herhaald, er wordt volstaan met een 

kort ‘citaat’ in dit document.
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u i t : ‘ Bouwen  voo r  Wa te r l and ’
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u i t :  ‘ Bouwen  voo r  Wa te r l and ’
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u i t :  ‘ Bouwen  voo r  Wa te r l and ’
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Lands chapsg roe i
van  ve r sn ippe r de  po lde r  naar  een  n ieuw  t o t aa lbee ld

De identiteit van de droogmakerij als herkenbare 

eenheid kan zoveel mogelijk hersteld worden door 

wonen, groen en openheid in de polderstructuur te 

mixen in plaats van te scheiden.

u i t :  ‘ Bouwen  voo r  Wa te r l and ’
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Bebouw ingsg roe i
on tw ikke l i ng  l angs  de  bes taande  po lde r l i j nen

De structuurlijnen van de polder zullen de ‘dragers’ 

zijn van de te ontwikkelen ‘bebouwingskorrels’. De 

Oosterweg, de Westerweg,  de dwarswegen en kruis-

punten als oude dragers, de Middentocht als nieuwe 

drager, met daartussen de poldervlakken in rechtlijni-

ge structuur van strekken. 

u i t :  ‘ Bouwen  voo r  Wa te r l and ’
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Lands chappe l i j ke  s t r a t eg i e
Po lde r l i j nen  a l s  d r age r s 
Lange  s t r ekken  met  een  e igen  s f ee r 
Ge f a see r de  on tw ikke l i ng  me t  ko r r e l s 

Eigendom is in de Purmer geordend vanuit de ‘strekken’, de 

rechtlijnige oost-west gerichte percelen. Bebouwing is in de 

vorm van ‘korrels’ langs de noord-zuid gerichte polderlijnen, 

de ‘dragers’, gegroeid. Deze typisch landschappelijke vorm 

van bouwen wordt voortgezet. 

De strekken blijven in hun maat behouden. Bestaande sloten 

worden verbreed en krijgen natuuroevers. Hiermee ontstaat 

meer ruimte voor water en retentie in de polder. Ontsluitin-

gen liggen langs de sloten en benadrukken de lengte van de 

strekken. Strekken kunnen worden aangezet met bomenla-

nen. Hierdoor blijft de langgerekte oost-west structuur van 

de Purmer bestaan. 

De strekken kunnen onafhankelijk van elkaar worden 

ontwikkeld. Er wordt begonnen aan de oude drager, de 

Oosterweg, deze vormt het eerste ontginningslint. Hierlangs  

liggen landelijke korrels met hun voorzijde gericht op het 

lint. De korrels worden vanuit De Oosterweg ontsloten.

Op de kruispunten van de Oosterweg met een dwarsweg 

past een dorpskernachtige opzet zoals in de oude kruispunt-

dorpen van de droogmakerijen.

Als de Oosterweg als drager ‘vol’ is wordt verder ontwikkeld 

aan de Middentocht als nieuwe drager. Ook hier kan middels 

verbreding substantieel worden bijdragen aan de waterop-

gave. Hier past ook een nieuw type korrel, modern en groter 

van schaal. Met elke strek groeit het doorgaand fietspad 

en de natuurzoom langs de tocht en langzaam wordt dit 

een nieuwe sterke polderlijn met recreatieve en ecologische 

waarde.

Als de Middentocht als drager ook vol is kan elke strek in 

twee stappen vanuit de westkant oostwaarts verder groeien 

met woonkorrels. 

Zo kan in circa vier fasen de strek ‘gevuld’ worden. In elk 

tussenstadium is de polderstructuur als geheel op deze 

manier toch ‘af’. 

Door deze fasering in de tijd ontstaat ‘verkleuring’ binnen 

de strekken zelf, terwijl ze onderling in noord-zuid richting 

samenhang zullen vertonen, als een soort jaarringen. 

Door elke strek een eigen sfeer mee te geven die naast een 

specifieke typologie ook een bepaalde eenduidigheid in 

architectuur en buitenruimte voorschrijft, zullen de strekken 

onderling ook blijven verschillen. Zo blijft de polderstruc-

tuur ook op die manier afleesbaar en wordt monotonie en 

samenklontering vermeden.

Bewoners kunnen op die manier ook bewust kiezen voor een 

bepaald woonmilieu. 

Er moet sprake blijven van een afwisseling tussen bebouwde 

strekken en open agrarische strekken om lange doorzichten 

te behouden. Waar teveel strekken naast elkaar ontwikkeld 

worden moet planmatig voor- en tussenruimte bewaard 

worden.
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s t r ekpa t r oon 

s t r ek s t r u c tuu r

s t r ek s f ee r

s t r ekg roe i
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Veel mensen in de metropoolregio worden aangetrokken tot 

landelijk wonen. Niet alleen vanwege de rust en de ruimte en 

de groene omgeving, maar ook vanwege het soort leven dat 

er anders is dan in de stad of de woonwijk: minder individu-

eel en op jezelf, meer collectief en samen. Niet alles meer 

voor jezelf hebben en houden, maar delen en doorgeven. En 

daardoor ook ontmoeten en ergens mee verbonden voelen. 

De groeiende deeleconomie tekent die trend.

Typisch landelijke woonvormen als landgoederen, dorpen, 

erven en hoven bieden elk op hun eigen manier daar ruimte 

voor. In essentie omdat ze als gebouwen een ensemble vor-

men dat als eigen kan worden herkend en omdat ze daarin 

tussen het privé en het openbaar een ‘gedeelde ruimte’ heb-

ben: een park, een erf, een moestuin, een boomgaard, een 

dierenweide, een siertuin, een natuurgebiedje enzovoorts. 

Die groene component is waarmee deze landelijke woon-

vormen met elke gestapelde steen tegelijk ook bijdragen aan 

het landschappelijk groen en bij toegankelijkheid ook  aan 

de recreatieve mogelijkheden. 

Als bewoners zich rondom groene gedeelde ruimten organi-

seren, soms met een beetje hulp, leidt dat tot meer sociale 

cohesie, liefdevoller onderhouden en beter gebruikt groen 

en niet in de laatste plaats minder onderhoudslasten voor de 

gemeente.

Voor het wonen in de Purmer hebben we ons laten inspireren 

door deze typisch landelijke woonvormen en de groeiende 

wens naar collectiviteit. We menen dat juist hier, in het 

landelijk gebied en tegelijk dicht onder de rook van Amster-

dam, de uitgelezen plek is voor een dergelijk ‘metropolitaan 

buitenwoomnmilieu’. 

Lande l i j k  wonen
woonko r r e l s  me t  gedee lde  g roene  ru im ten 
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met  gedee lde  r u im te
korrelkern van landelijk gebruiksgroen 
in collectief eigendom en beheer

Woonko r r e l s
ensembles van samenhangende woonvolumes 
in een landschappelijke groene voet
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Lands chappe l i j ke  bouw s tenen
nieuwe  ko r r e l s t empe l s  voo r  de  po lde r 

De korrels vormen de basis bouwsteen voor de nieuw te 

ontwikkelen woonmilieus. 

We hebben een aantal voorbeeldkorrels ontworpen om 

te laten zien hoe de strekken zouden kunnen worden 

ingevuld. Elke korrel bestaat uit een ensemble van volumes 

met woningen die in dispositie maar ook in typologie 

samenhangen met een collectieve groene component. De 

korrels hebben een bepaalde sfeer, die past in en bijdraagt 

aan de sfeer van de gehele strek. Architectuur en buiten-

ruimte worden zorgvuldig binnen de sfeer ontworpen.

Elke korrel is een min of meer afgerond geheel, een 

mini-ontwikkeling die apart gerealiseerd kan worden. 

Er hoeft dus geen totaalplan gemaakt te worden dat 

alsmaar actualisatie en aanpassing behoeft, zelfs niet 

per strek. Korrels kunnen, met kleine aanpassingen en 

verbijzonderingen, worden herhaald.  De strekken kunnen 

worden opgebouwd uit deze verschillende ‘korrelstempels’. 

In de tijd kunnen de korrelstempels worden aangepast 

naar voortschrijdend inzicht. Ze kunnen elke keer op maat 

worden gevuld met een naar markt en omstandigheden 

optimale verdeling van woningtypen, kavelmaten en 

buitenruimten.

De korrels die nu zijn toegepast zijn nog slechts voorbeel-

den, bedoeld om de mogelijkheden van de strategie te 

testen en te verbeelden. In een vervolg zal elke korrel een 

zorgvuldige uitwerking moeten krijgen waarbij commerci-

ele, architectonische en landschappelijke overwegingen in 

samenhang tot een perfect passend puzzelstuk leiden.
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Lands chappe l i j ke  bouw s tenen
nieuwe  ko r r e l s t empe l s  voo r  de  po lde r 
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DE  RANCHDE  RANCH

20-25 gevarieerde woningen in een landelijke setting. 
Samenhangende architectuur. Huizen met een veranda.
Rijtjes, twee onder een kappers en vrijstaand rond een 
groene dierenweide. Parkeren in een schuur. 
Indicatief: Footprint van 100m2 klein tot 120m2 groot. 1,5 
laag plus kap. Kavels van 175m2, 300m2 en 650m2. 
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HET  BOERENBU I TENHET  BOERENBU I TEN

40-45  woningen in een samenhangende architectuur op 
een complex van tuinen en bloemenweiden. 
Bijzondere volumes van hoofdhuis en bijgebouwen. 
Rijtjes, twee onder een kapers en vrijstaand. Parkeren in 
een hof of schuur. 
Indicatief: Footprint van 60m2 tot 300m2, 2 en 3 lagen plus 
kap. 
Kavels van 175- 360- 850 m2.
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DE  DORPSE  KORREL 

60 gevarieerde woningen in een dorpse setting.
Rijtjes, twee onder een kappers en vrijstaand rond een groen openbaar 
pleintje met ruimte voor voorzieningen. 
Parkeren in een hof. 
Indicatief: Footprint van 60m2 klein tot 120m2 groot, 2 en 3 lagen plus kap. 
Kavels van 135m2 tot 250m2. 
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DE  DORPSE  HOF

22 Rijwoningen rond een gedeelde autovrije binnenhof.
Parkeren in een parkeerhof. 
Indicatief: Footprint van 60m2, 2 en 3 lagen plus kap. 
Kavels van 150 m2.
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DE  GRO TE  KAS

24 familie appartementen of duplexwoningen rond 
een grote gezamenlijke kas.
Parkeren onder gebouw.  
Indicatief: Woonoppervlak 150m2 in 2 lagen.  
4 laags kasgebouw in een boomweide
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DE  KAS WONINGENDE  GRO TE  KAS

20 duurzame energieneutrale rijwoningen 
met gedeelde of privé kassen. 
Parkeren in een hof. 
Indicatief: Footprint van 75m2 met 50m2 kasruimte,.
2 en 3 lagen plus kap. 
Kavels van 150 m2plus 
Omgeven door een boomgaardtuin.
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DE  POLDERHOVEN

4-6 vijstaande woningen rond een 
gedeeld erf. 
Grote volumes van 1 laag met een kap. 
Indicatief: Footprint van 100-120m2 op 
een kavel van 500-750m2. 
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HET  POLDERL INT

Vrijstaande woningen en 2 onder 1 kappers langs 
een sloot met weg. 
Grote volumes van 1 laag met een kap. 
Indicatief: Footprint van 120-150m2 op een kavel 
van 500-750m2. 

D E  POLDERHOVEN
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DE  CONDO

21 appartementen in een grote boomweide. 
Indicatief: Woonoppervlakte van 100m2
Volume 4 laag rond een centrale binnenplaats.
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HET  TU INCOMPLEXDE  CONDO

22-32 ‘Eko’- rijwoningen rond een gedeeld tuinders erf 
Grote volumes van 2 laag met een kap en een winter tuin /glasgevel. 
Parkeren in gezamenlijke of private schuur.  
Indicatief: Footprint van 80m2 op een kavel van 190m2. 
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DE  POLDER T OREN 

inspiratiebeeld Poldertoren Flevopolder - aangepast naar Purmerse schaal

20-35 appartementen  in een ‘toren’ van bij de Purmer 
passende schaal met uitzicht over de bossen, polder en 
golfbanen.  
Indicatief: Woon oppervlakte van 110-150m2
Noeste volumes van 4-6 lagen gelegen aan de vaart en 
het Purmerbos.
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HET  N ATUURBU I TENDE  POLDER T OREN 

17 luxe bel-étage  lofts en appartementen rond een 
centrale hof.
Samenhangende bebouwingskorrel aan de vaart 
Omringd door een natuurtuin
Grote ruimtes van 1 laag met een kap.
Parkeren halfverdiept onder het erf.  
Indicatief: Woonoppervlakte van 200m2. 
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Lands chappe l i j ke  s t r a t eg i e
groe imode l
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Bes taande  po lde r
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Po lde r s t r ekken  aanze t t en 
met  wate r  en  na tuu roeve r s
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Ru imte l i j k  ca s co  opbouwen 
met  bomen lanen
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Ee r s t e   s t ap
g roe i  aan  de  bes taande  po lde r l i j n 
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Tweede  s t ap
een  n ieuwe   po lde r l i j n  l angs  de  t o ch t
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Der de   s t ap
g roe i  vana f  de  n ieuwe  po lde r l i j n
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V i e r de  s t ap
s t r ekken  a fmaken
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Ee r s t e   s t ap
g roe i  aan  de  bes taande  po lde r l i j n 
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Tweede  s t ap
een  n ieuwe   po lde r l i j n  l angs  de  t o ch t
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Der de   s t ap
g roe i  vana f  de  n ieuwe  po lde r l i j n
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V i e r de  s t ap
s t r ekken  a fmaken
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v i e r  m in  o f  mee r  ge l i j ke  f a sen
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e lk  be s t aand  u i t  k l e i ne  on tw ikke l i ngen
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De  ve r s ch i l l ende  s t r ekken 
hebben  e lk  een  e igen  s f ee r
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Onde r l i nge  koppe l i ng  met  l v - r ou te s  l angs 
groene  p l ekken  maak t  dwar s r e l a t i e s  doo r 

een  a fw i s s e l ende  l ande l i j ke  woonwere ld
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A an  k ru i spun tdo rp  i n  de  dop  Anna  Ca tha r i na  
pas t  een  k l e in  do rp sha r t
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A an  de  ve rb r ede  t o ch t  on t s t aa t  een 
n ieuwe  s t oe r e  on tg inn ing s l i j n  met 

na tuu r waar de  en  doo r gaande  ve rb ind ing 
51



F ie t spadennetwerk  u i tgebre id  en  con t inu
52
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Bebouw ing  en  t u i nen
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Groene  r u im te
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Gedee lde  g roene  r u im te
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VERBREED  KAN AAL 

N ATUUROEVERS

BOMENL ANEN

Openbare  groene  RU IMTEN
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N ATTE  WE IDEN  EN  BOSJES

WANDELPADEN

F IE T SPADEN

59



Gedee lde  groene  RU IMTEN

BLOEMENWE IDE

BOOMGAARD

BOSJE
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BOOMWEIDE

DIERENWE IDE

NUT S TU INEN
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E igendommen
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Moge l i j k  e i ndbee ld 
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P roe f t e l l i ng
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GROE IPO TENT I E
 max imaa l  e i ndbee ld
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A ans lu i t i ng  r eg i o
Randweg  wa te r  en  g roen

Er spelen in de regio verschillende ontwikkelingen. Zo on-

derzoekt Purmerend de mogelijkheden om de ontsluiting 

van haar oostkant te verbeteren via een randweg, zoekt 

men naar vergroting van waterberging in de polder en wil 

men de oostzijde van de Purmer als groene buffer tussen 

Purmerend en Edam Volendam behouden.

De ontwikkeling van Purmer Oost kan meer dan alleen hier 

op aansluiten, ze kan er ook aan bijdragen. 

Zo is een goede ontsluiting ook in het belang van het 

woonlandschap van Purmer Oost en zal er actief mee 

worden gewerkt aan de realisatie daarvan. In het kaartje 

hiernaast zijn twee concept mogelijkheden geschetst voor 

een tracé: langs de Middentocht en langs de Oosterweg.

 

Optie A ligt voor de hand omdat de randweg dan dicht bij 

de bestaande wijk ligt en de nieuwe wijk goed ontsloten 

kan worden vanaf de ‘nieuwe drager’. Nadeel is echter dat 

de weg ook een beetje een barrière vormt tussen het nieu-

we woonlandschap en de rest van Purmerend, maar vooral 

dat ze de natuurwaarde en de recreatieve kwaliteit van het 

bestaande bos en recreatiegebied hier zal aantasten. 

Vanuit die optiek lijkt optie B beter. De Oosterweg wordt 

ontlast voor doorgaand verkeer en krijgt een puur luwe 

landelijke functie die past bij haar karakter. De nieuwe 

randweg kan op enige afstand neergelegd worden in een 

zorgvuldig ontworpen profiel met flauwe groene flanken 

bijvoorbeeld die geluid en zicht wegnemen en tegelijk 

ruimte bieden aan een groene recreatieve invulling met na-

tuurwaarde. De groene buffer krijgt hiermee direct gestalte 

en ook toegankelijkheid. Zo worden twee vliegen in één 

klap geslagen. In plaats van natuur- en recreatiewaarden 

aan te tasten voegt ze nieuwe toe.

Als laatste zal met elke strek die ontwikkeld wordt door 

verbreding en vernatuurlijking van de watergangen als 

vanzelf extra ruimte voor water gemaakt worden in de 

polder. Er hoeft op die manier niet per se of in ieder geval 

substantieel minder agrarisch land aangekocht te worden 

door het waterschap om dat vervolgens onder water te zet-

ten. Door verweving van het water in het woonlandschap 

wordt grond multifunctioneel gebruikt. Net als in de hele 

ontwikkeling eigenlijk.
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COLOFON
 

Vorm en inhoud
 la4sale 

 Marieke Timmermans
 Pepijn Godefroy

In opdracht van 
 GO de Purmer

 Peter Heuvelink (AM)
 Ed van Nimwegen (VBM)
 Ruud van der Veer (Eigen Haard)
 
 MN Services
 Thunnissen 
 Klok Groep 
 Slokker
 Timpaan 
 en diverse private grondeigenaren

 © la4sale 11 juni 2016

 Luchtfoto omslag: Siebe Swart
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