
PU
RMEREND

AM
STERDAM

14
,7

 K
M



Decennium na decennium plakte 
Purmerend ruim opgezette wijken 
aan het oude stadshart vast. 
Met die traditie wordt gebroken 
bij de tienduizend woningen 
die de komende twintig jaar 
verrijzen. Binnenstedelijk bouwen 
luidt het nieuwe parool van de 
voormalige groeikern die nooit zo’n 
vooruitstrevend imago had.
Hoe denken de bewoners daarover? 
Ivan Nio ging op verkenning en sprak 
met tweedegeneratie-Purmerenders 
over hun dagelijks leven.  

Wat betekent thuisvoelen voor de 
Purmerenders? Hoe belangrijk is 
het ons-kent-onsgevoel? En hoe 
verhouden ze zich tot Amsterdam en 
tot de vooroordelen van de stedelijke 
elite: ‘Purmerend is gewoon not done. 
Je bent half white trash als je hier 
gaat wonen.’
Purmerenders zijn kinderen van 
de moderne stad, tegelijk zijn ze 
bevreesd voor de gevolgen van 
verdere verstedelijking. De stad mag 
van hen alleen verder groeien als de 
suburbaniteit niet wordt aangetast.
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De beelden bij dit essay zijn stills uit de begeleidende film 
Purmerend. Thuisvoelen in het Stadje, te zien op de site van Stad-Forum.
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146 Purmerend is voor mij de grote onbekende

van de Amsterdamse groeikernen. In 

Hoofddorp en Almere ben ik vaak geweest, 

maar de keren dat ik Purmerend bezocht, 

zijn te tellen op de vingers van één hand. 

Misschien komt het omdat Purmerend na de 

bouw van de vinexwijk Weidevenne afgerond 

leek en je er, anders dan in Hoofddorp en 

Almere, geen nieuwe uitbreidingen en opzien-

barende plannen vindt. 

Ik dacht Purmerend ook wel te kennen: er 

wonen veel oud-Amsterdammers, hier kun 

je het Amsterdamse accent nog horen. En ik 

ken de verhalen dat hoogopgeleide nieuwe 

stedelingen Purmerend mijden als ze beslui-

ten Amsterdam te verlaten: liever verhuizen 

ze naar een eengezinswoning in Haarlem, 

Hilversum of Castricum. Aan Purmerend 

kleeft nog steeds een suf imago, het is te 

volks, te plat. Misschien heeft het ook met het 

stemgedrag van de Purmerender te maken: 

bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 

kreeg radicaal-rechts hier een kwart van de 

stemmen.

En juist dat maakte me nieuwsgierig naar 

Purmerend. Wat betekent thuis zijn, je thuis-

voelen, in Purmerend? Wat is dat voor binding 

of emotie? Wat zegt dat over het karakter 

van deze stad? Waarom voelt de een zich 

heel erg thuis in Purmerend en een ander he-

lemaal niet? En ik ging onder andere te rade 

bij filosoof Pieter Hoexum, zelf inwoner van 

Purmerend, die bij zijn zoektocht naar wat 

thuis is, ontdekte dat het vaak zo vertrouwd 

is dat het onzichtbaar is geworden: ‘Thuis is 

misschien vooral een kwestie van doen.’1

De tweede vraag die me bezighield is hoe 

dit thuisvoelen zich verhoudt tot de opgave 

waar Purmerend voor staat, namelijk om tot 

2040 minstens 10 duizend nieuwe woningen 

te bouwen. Dat is niet alleen een flink aantal, 

ze moeten ook nog eens vooral binnen de 

gemeentegrenzen worden gebouwd om-

dat Purmerend nauwelijks kan uitbreiden.2 

Purmerend bevindt zich daarmee in de  

frontlinie van de verdichtingsopgave waar  

de voormalige groeikernen voor staan. 

De hamvraag is hoe het thuisvoelen zich 

verhoudt tot deze schaalsprong: hoe vindt 

Purmerend een balans tussen continuïteit 

en vernieuwing? Leidraad bij mijn zoektocht 

is het onderscheid dat de socioloog Richard 

Sennett maakt tussen ville (de gebouwde 

omgeving) en cité (de manier waarop mensen 

met elkaar samenleven). Het gaat om een 

evenwicht tussen habitat en habitus, tussen 

wáár men is en wíe men is. Ontstaat er een 

spanningsveld tussen deze begrippen of kun-

nen die in Purmerend blijvend samenvallen? 

Om antwoord te vinden op deze vragen heb 

ik twaalf Purmerenders uitvoerig geïnter-

viewd.3 Een paar van deze bewoners zijn 

rechtstreeks van Amsterdam naar Purmerend 

verhuisd, maar de meesten behoren tot de 

tweede generatie: mensen als volkszanger

Danny de Munck, die op zijn twaalfde met

zijn ouders uit de Amsterdamse Staatslieden-

buurt naar Purmerend verhuisde en er bleef. 

De kinderen van de tweede generatie zoeken 

op hun beurt zelf weer een woning. 

De bewoners die ik sprak wonen verspreid 

over de zeven wijken van Purmerend. Van 

oud naar nieuw zijn dat Centrum, Overwhere, 

Wheermolen, De Gors, Purmer Noord, Purmer 

Zuid en Weidevenne. De gesprekken gingen 

over hun dagelijks leven en over wat het be-

tekent om thuis te zijn in Purmerend. 

Alle geïnterviewden geven hun buurt een 

hoog cijfer. Ze voelen zich betrokken bij de 

buurt en bij hun buren en ze hebben nog 

altijd het gevoel dat ze controle kunnen uit-

oefenen op hun eigen woonomgeving. Maar 

MENSEN ALS 
VOLKSZANGER DANNY 

DE MUNCK, DIE OP 
ZIJN TWAALFDE MET 
ZIJN OUDERS UIT DE 
STAATSLIEDENBUURT 
NAAR PURMEREND 

VERHUISDE EN ER BLEEF.

1  Pieter Hoexum, Thuis. Filosofische 

verkenningen van het alledaagse, 2019. 

Een eerder boek van Hoexum gaat 

over thuis zijn in een rijtjeshuis in een 

nieuwbouwwijk van Purmerend:  

Kleine filosofie van het rijtjeshuis, 2014.
2 Van deze 10.000 woningen 

zijn er 5.000 bedoeld voor de eigen 

groei en 5.000 voor de regionale 

woningbehoefte (Woonvisie gemeente 

Purmerend, 2017). Op 1 januari 2022 zal 

Purmerend fuseren met de gemeente 

Beemster waar nog eens 1.500 wonin-

gen gepland zijn. 
3 Met dank aan Nick Johansson, 

sociaal geograaf en inwoner van 

Purmerend, die een aantal interviews 

heeft afgenomen.

er zijn ook zorgen, vooral over de oprukkende 

verstedelijking die de suburbane woonmilieus 

en groene randen van Purmerend bedreigt. 

Het Stadje 

Met de huidige 80 duizend inwoners is 

Purmerend groot genoeg voor een eigen 

ziekenhuis, theater, bioscoop, bowlingbaan 

en een paar cafés, en tegelijk klein genoeg 

om een zekere gemoedelijkheid te behouden 

en om binnen twintig minuten op de fiets in 

De Beemster, Waterland of het Twiske te zijn. 
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148 Purmerend heeft bovendien een oud cen-

trum met smalle winkelstraatjes, een belang-

rijk onderscheid met groeikern Almere. ‘Almere 

was net of je op de maan landde, het kneu-

terige van Purmerend sprak ons wel aan,’ 

vertelt de 56-jarige Anja die in Amsterdam als 

baliemedewerkster bij het VU medisch cen-

trum werkt.4 Twintig jaar geleden is ze met 

haar toenmalige partner vanuit Amsterdam 

naar het destijds nieuwe Weidevenne ver-

huisd. 

Bij poppodium P3, waar ze als vrijwilligster 

werkte, leerde ze haar huidige partner ken-

nen, Ruud, die nog steeds plat Amsterdams 

praat – ‘Zelfs in Spanje kunnen ze horen dat 

ik uit Amsterdam kom.’ Ze huren een rijtjes-

woning uit de jaren vijftig aan de rand van 

het centrum. ‘Het is niet het stadse waarom 

ik hier woon, maar wel dat er een centrum 

is,’ benadrukt Anja. De huizen in haar blokje 

hebben keurig onderhouden voortuintjes, 

afgebiesd met allemaal dezelfde lage houten 

tuinhekjes. 

Purmerend heeft een eigen tempo en bewo-

ners vinden het relaxter dan Amsterdam. 

Ook voor Tamara (44), die van vaderskant 

Italiaanse roots heeft en die op haar vijf-

tiende van Holendrecht naar Purmerend 

is verhuisd, is het centrum heel belangrijk: 

‘Purmerend is een stadje, maar het heeft ook 

iets dorps omdat iedereen wel iemand kent. 

Het is gemoedelijk. Als je ergens loopt zal je 

niet zo gauw gek doen, want er is altijd wel 

iemand die jou kent.’

Met haar partner van Surinaamse af-

komst en twee kinderen woont ze in een 

twee-onder-eenkapwoning met garage in de 

jarenzestigwijk Overwhere. Het is een ruime 

buurt met veel plantsoenen. Op drie minuten 

lopen van hun huis ligt het Wormerplein, dat 

met zijn Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 

winkels het meest gemengde buurtwinkel-

centrum van Purmerend is. 

Anderen zeggen iets in Purmerend te 

hebben gevonden wat ze in Amsterdam 

zijn kwijtgeraakt. Zoals Peter (55) die twin-

tig jaar geleden vanuit de Mercatorbuurt 

naar Purmer Noord is verhuisd. Hij komt 

nog dagelijks in Amsterdam waar hij als 

huismeester werkt. Maar daar wonen wil hij 

niet meer: ‘Purmerend heeft een gevoel van 

ons kent ons, een Nederlandse bakker, slager 

en groenteboer. Precies wat we in onze oude 

buurt in Amsterdam-West misten.’ 

In het Stadje, zo noemen Purmerenders het 

centrum, daar komen ze elkaar tegen, daar 

zwaaien ze groetend naar elkaar. Toch is 

dat centrum aan veranderingen onderhevig. 

Het belangrijkste plein, de Koemarkt, is tien 

jaar geleden heringericht. Ooit was dit de 

plek waar het vee werd verhandeld, nu is het 

een horecaplein met cafés en terrassen. De 

Koemarkt als consumptieruimte staat voor 

het nieuwe Purmerend, en de bewoners zien 

dat als een welkome vernieuwing: nu hoeven 

ze niet meer per se naar Amsterdam om uit 

te gaan. Slechts een enkeling denkt nog met 

enige nostalgie terug aan het oude plein. 

Aan de rand van het centrum doemde 

de afgelopen tien jaar een nieuw metropo-

litaan Purmerend op, in de vorm van 

Heel Europa, de hoogste woontoren van 

de stad, en de iconische Melkwegbrug 

over het Noordhollandsch Kanaal – bei-

de ontworpen door hippe Amsterdamse 

architectenbureaus.

Rond het centrum en de treinstations 

staat nog veel meer op stapel: de gemeen-

te is ambitieus en wil Purmerend opnieuw 

uitvinden als stad. Toch is de verdere 

verstedelijking voor veel inwoners geen 

4 Anja is een pseudoniem, hetzelf-

de geldt voor de namen Ruud, Remco 

en Sandra.

vanzelfsprekende volgende stap. Velen heb-

ben er moeite mee, omdat het niet past bij 

het beeld van hun Purmerend. Voor Anja, 

die zowel van rust als reuring houdt, is het 

behoud van kleinschaligheid belangrijk: 

‘Purmerend wil een grote stad zijn, maar dat 

moet je niet willen. Dat plattelandse zou je 

moet bewaren als stad zijnde.’ En Peter be-

schouwt Purmerend nog altijd als een dorp: 

‘De kerk is hoog genoeg. Hoogbouw past niet 

bij Purmerend, anders verliest het zijn identi-

teit als marktstad.’ 

Alles op loop- of fietsafstand 

Het is vreemd dat over Purmerend vaak wordt 

gesproken in termen van stad of dorp, maar 

zelden in termen van suburb. Terwijl de kwali-

teit van Purmerend voor bewoners juist gele-

gen is in het suburbane karakter: 66 procent 

van de woningen bestaat uit eengezinswo-

ningen. Die eengezinswoning was het klassie-

ke motief om naar Purmerend te verhuizen. 

Ook de tweede generatie Purmerenders 

heeft, als die een gezin sticht, een eenge-

zinswoning voor ogen. Remco (43) werkt als 

onderhoudsmonteur en heeft in de bloem-

koolwijk De Gors, waar ook zijn ouders wonen, 

een eengezinswoning uit de vroege jaren 
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152 tachtig opgeknapt: ‘Ik vond De Gors-Zuid 

altijd een mooie plek met veel groen. Het 

is een rustige buurt. Je kiest toch voor een 

eengezinswoning met tuin in plaats van een 

appartement. En als ik verhuis zou ik graag 

een slagje groter willen en ook een grotere 

tuin.’ Hij moet vaak om zes uur ’s ochtends 

naar zijn werk, ook in het weekend, en ergert 

zich af en toe aan geluidsoverlast van café 

Alonso aan de overkant, in buurtwinkelcen-

trum Zwanebloem.

Het café is een van de ontmoetingsplek-

ken in Purmerend waar Amsterdamse ge-

zelligheid te vinden is. Er wordt op een groot 

scherm naar wedstrijden van Ajax gekeken, 

er zijn pooltoernooien en karaoke-avonden  

de playlist bestaat vooral uit Andre Hazes en 

Willy Alberti. Maar eens per maand is er ook 

een open avond voor lhbtiq+’ers. Alonso is 

voor transgenders zelfs het enige openbare 

café waar ze uit kunnen gaan ten noorden 

van Amsterdam.5

 

Purmerend is een geplande stad, elke uit-

breidingswijk heeft een eigen wijkwinkelcen-

trum en eigen basisscholen en buurt- en 

sportvoorzieningen. Vijf van de zeven wijken 

hebben zelfs een eigen marktdag. De wijken 

zijn ruim en groen van opzet, het zijn pretti-

ge plekken om kinderen op te laten groeien. 

Ook al is de openbare ruimte hier en daar wat 

schraal en versleten, het suburbane karak-

ter van deze wijken wordt door de bewoners 

hogelijk gewaardeerd. Het draait om rust, 

ruimte, groen, netheid en alledaagse voorzie-

ningen op loop- of fietsafstand. 

Het is vijf minuten lopen naar de super-

markt, vierhonderd meter naar het park en 

het zwembad. De school is vlakbij. Het is 

dicht bij het centrum en met de bus naar 

Amsterdam is twintig minuten,’ aldus de 

29-jarige Terence, die als starter een tussen-

woning in Purmer Zuid heeft gekocht. Hij 

werkt in Alkmaar als projectbegeleider in 

de installatietechniek en is opgegroeid in 

Weidevenne, waar zijn ouders nog altijd 

wonen. Zijn vriendin is apothekersassistente. 

In de toekomst willen ze een groter huis  

in Purmerend, met een grotere tuin en  

een garage. 

Ze zijn daarin bepaald niet de enigen, de 

droomplek van de meeste geïnterviewden 

is een vrijstaande woning in het landelijke 

Zuidoostbeemster, het Bloemendaal van 

Purmerend.

Van volks tot vinex

Voor een buitenstaander lijken de verschil-

lende wijken misschien op elkaar, toch zijn 

er duidelijke verschillen. Elke wijk heeft een 

eigen status, identiteit en burgerlijke woon-

cultuur. Purmerenders verhuizen veel binnen 

de gemeente, niet alleen om vooruit te komen 

als starters en stijgers, maar ook om kleiner 

te wonen na een scheiding – Weidevenne 

heet in de volksmond Scheidevenne. 

Purmer Zuid en Weidevenne zijn de be-

tere wijken. Purmer Zuid is gebouwd vanaf 

het eind van de jaren tachtig en heeft een 

rechthoekige opzet met kaarsrechte, brede 

woonstraten. Er is hier kwistig omgesprongen 

met ruimte. Weidevenne is vanaf eind jaren 

negentig gebouwd, is veel dichter bebouwd 

en heeft minder groen. Weidevenne trekt 

veel import uit Amsterdam. Purmer Zuid is, 

net als woonervenwijk De Gors, vooral bij 

Purmerenders zelf geliefd. 

Aan de andere kant zijn er de oudere

en ruim opgezette wijken Overwhere en 

Wheermolen, waar starters nog voor minder 

dan drie ton een op te knappen eengezins-

woning uit de jaren zestig of zeventig kunnen 

kopen. Het aanbod van betaalbare eenge-

zinswoningen is de afgelopen jaren overigens 

sterk geslonken. 

Overwhere was de eerste grote naoorlog-

se uitbreiding en is gebouwd nog voordat 

Purmerend officieel werd aangewezen als 

groeikern. Wheermolen is van iets latere da-

tum, maar is op basis van dezelfde moder-

nistische principes ontworpen en bestaat uit 

doorzonwoningen aan brede straten en gale-

rijflats aan de randen. Beide buurten hebben 

veel sociale huurwoningen. 

Volgens sociaal geografen is Wheermolen 

een van de zogenaamde vluchtheuvel-

milieus in Groot-Amsterdam: toegankelijke 

en betaalbare plekken waar mensen die hun 

baan hebben verloren nog naartoe kunnen 

verhuizen.6 Gevolg is dat de verhuisdynamiek 

in zulke buurten hoog is. Ook is de concen-

tratie aan huishoudens met een zwakke soci-

aal-economische positie er groter dan elders 

in Purmerend. 

DE DROOMPLEK 
IS EEN VRIJSTAANDE 

WONING IN HET 
LANDELIJKE 

ZUIDOOSTBEEMSTER, 
HET BLOEMENDAAL 
VAN PURMEREND.

5 J. Koning, ‘Hier kunnen we 

gewoon onszelf zijn’, Noordhollands 

Dagblad, 22 januari 2020.
6 S. Musterd et al., De regio als 

garderobe: huishoudens, levensfasen 

en woonmilieus in de Nederlandse 

metropool, 2018. Uit gegevens van 

CBS en OIS Amsterdam blijkt dat 

de ‘suburbanisatie van de armoede’ 

ook Purmerend raakt. In 2017/2018 

vestigden zich 190 Amsterdamse 

huishoudens met een lager inkomen 

in Purmerend, waarvan ongeveer 40 in 

Overwhere.
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154 Sandra (48) is verkoopster in een sportwin-

kel in het centrum en woont al sinds 1995 in 

Wheermolen. Ze heeft haar wijk zien veran-

deren en wil verhuizen: ‘Vroeger waren er veel 

andere mensen als ik die nog opruimden. 

Nu zijn het allemaal nieuwe mensen. Tokkie-

achtig. Ze schreeuwen, er is ruzie en er is 

vaak politie. Vroeger was het zo leuk, nu is het 

allemaal anders.’ 

Wheermolen-Oost moet volgens de hui-

dige plannen transformeren van een suburb 

naar een stedelijke woonwijk. Sandra’s gale-

rijflat is aangewezen om te worden gesloopt. 

Rouwig is ze daar niet om, ze wil sowieso 

intrekken bij haar vriend die in de beveiliging 

werkt en in een tweekamerflat in Overwhere 

woont. Ze wacht tot haar 22-jarige zoon uit 

huis gaat. Als die tenminste een woning  

kan vinden. 

Purmer Noord is de meest Amsterdamse, 

de meest volkse wijk. Het is ook de thuis-

basis van de Stadspartij, met zes zetels de 

grootste partij van Purmerend. Ook al scoort 

deze wijk uit het begin van de jaren tachtig 

relatief laag op leefbaarheidsindicatoren, de 

saamhorigheid is er groot en de wijk is geliefd 

bij inwoners. 

Peter (55) en Bianca (47) hebben twee kin-

deren van vijftien en kochten er twintig jaar 

geleden een rijtjeswoning: ‘Er wonen hier in 

de straat bijna alleen maar Amsterdammers. 

Purmerend voelde voor ons als thuiskomen. 

Hoe Amsterdam vroeger was, dat heeft zich 

een beetje hiernaartoe verplaatst.’ In de 

wijk zijn veel bewonersinitiatieven, Peter en 

Bianca leveren daar als leden van de wijk-

kerngroep en als vrijwilligers bij het kinder- en 

jeugdcentrum Riekstraat zelf een belangrijke 

bijdrage aan. 

In Purmer Noord zijn er vriendelijke groene 

singels en grachtjes, maar ook schrale, ste-

nige straten zonder bomen. In de straat van 

Peter en Bianca zijn alle voortuinen bestraat 

en in gebruik als parkeerplaats. Een paar 

straten verderop woont Petra (50) met haar 

vriendin in een sociale huurwoning. In het 

kleine, netjes onderhouden voortuintje van 

haar rijtjeswoning staat een rood geschilderd 

Amsterdammertje. 

Petra is slecht ter been en arbeidsonge-

schikt, maar ze zit niet bepaald stil. In haar 

woning is een hobbyhoek met een plotter-

machine voor het bedrukken van textiel. Ze 

doet aan glasgraveren en diamont painting. 

Ze draait bardienst bij een jeugdvereniging in 

Landsmeer, waar ze is opgegroeid. Om te kla-

verjassen gaat ze eens in de week naar het 

wijkcentrum in Purmer Zuid en bingo speelt ze 

in Volendam. Ze is ook nog eens heel actief 

in de wijk. Zo kookt ze eens per week in een 

buurtkamer. Ze benadrukt de positieve kant 

van haar buurt: ‘Purmer Noord wordt wegge-

zet als de wijk waar de meeste criminaliteit 

is. Alsof het nog net geen Schilderswijk is. 

Misschien dat hier minder mensen werken, 

maar dat wil niet zeggen dat de wijk slechter 

is. Het is juist de wijk waar het meeste wordt 

georganiseerd. De sociale omgang is goed, 

buren kennen elkaar.’ 

Dubbele binding 

Purmerenders hechten veel belang aan een 

goede woonomgeving met prettige buren, 

maar het zijn tegelijk ook netwerkstedelin-

gen die zich kriskras door de regio bewegen, 

zowel voor hun werk als in hun vrije tijd. Meer 

dan de helft is voor werk georiënteerd op de 

Amsterdamse regio. Maar Purmerenders zijn 

zeker niet meer alleen maar afhankelijk van 

Amsterdam. Bezoek aan familie en vrienden, 

hobby’s, sport, cultuur, winkelen en dergelijke 

doen ze, behalve in eigen stad, vooral in de 

omliggende gemeentes.7

7   Ruimte voor Purmerend.  

De ruimtelijke omgevingsagenda van 

Purmerend richting 2040, januari 2017.

IN PURMER NOORD 
ZIJN ER 

VRIENDELIJKE 
GROENE SINGELS 
EN GRACHTJES, 

MAAR OOK SCHRALE, 
STENIGE STRATEN 
ZONDER BOMEN.

Over de busverbindingen en de Noord/

Zuidlijn zijn de meesten goed te spreken: het 

centrum van Amsterdam en de Zuidas zijn 

daarmee snel te bereiken. Maar voor andere 

plekken pakt de Purmerender vaak de auto. 

Zo is Tamara uit Overwhere, die als admi-

nistratief medewerker bij een loodgieters-

bedrijf in Amsterdam-Noord werkt, met de 

auto van deur tot deur maar twintig minuten 

onderweg. Richting Alkmaar is de bereik-

baarheid met het ov sowieso lastig en voor 

wie richting Leiden of Den Haag moet, ligt 

Purmerend eigenlijk aan de verkeerde kant 

van Groot-Amsterdam.

Er wordt veel geklaagd over de steeds 

drukkere uitvalswegen. Remco uit De Gors is 

onderhoudsmedewerker bij de drinkwater-

voorziening en moet voor zijn werk veel met 

de auto op pad: ‘Tussen ’s morgens zeven en 

negen kom je Purmerend amper uit en tussen 

drie en zeven ’s middags kom je er amper in. 

Het is belachelijk dat er niet meerdere wegen 

naar Purmerend gaan.’ 

Over Amsterdam spreken de geïnterviewden 

in ambivalente termen. Alhoewel de mees-

ten hun wortels in Amsterdam hebben, zijn 

er grote verschillen in functionele, sociale 

en emotionele banden die ze nog hebben 
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158 met Amsterdam. Sommigen presenteren 

zich als echte Amsterdammers, terwijl ze in 

Purmerend geboren zijn. Anderen gaan er 

nog af en toe naartoe, bijvoorbeeld voor een 

wedstrijd van Ajax of om uit te gaan met 

vrienden. Anderen hebben niks meer met 

Amsterdam. 

Vaak ontstaat een hybride identiteit: ze 

voelen zich zowel verbonden met Purmerend 

als met Amsterdam en door te werken in de 

hoofdstad kan die dubbele binding in stand 

blijven. Zo gaat Anja dagelijks met de bus 

naar haar werk in Amsterdam: ‘Ik vind het fijn 

dat ik in Amsterdam werk. Dan ben ik thuis. 

Ik voel me wel Amsterdammer. Tegelijkertijd 

vind ik het ook weer fijn als ik in de bus op de 

terugweg ben en de koeien zie. Dat is anders 

thuiskomen. Je hebt aan de ene kant de hec-

tiek en aan de andere kant de rust.’ 

Sandra uit Wheermolen is opgegroeid in 

Amsterdam en is met haar ouders op haar 

dertiende naar Purmerend verhuisd. Haar ou-

ders wonen in De Gors. Op haar arm heeft ze 

een tattoo met het wapen van Amsterdam:  

‘Ik ben er trots op dat ik Amsterdammer ben. 

Ik vind het heel lekker als ik weer in Am-

sterdam ben. Maar ik heb hier mijn familie en 

vrienden. Hoe lekker is het om op de fiets bij 

ze langs te gaan. Je hebt hier de rust, het is 

ruim: Purmerend is geweldig. De Koemarkt is 

gezellig. Maar je houdt iets van waar je van-

daan komt, waar je roots liggen.’ 

‘Ik wilde gewoon een Purmerendse jongen’

Behalve door de fysieke kenmerken – in het 

geval van Purmerend: suburbane kwalitei-

ten, een levendige binnenstad, de nabijheid 

van Amsterdam – wordt thuisvoelen ook 

bepaald door sociale en culturele factoren. 

De socioloog Jan Willem Duyvendak beklem-

toont dat thuisvoelen een gelaagde emotie 

is: ‘Willen we ons ergens thuisvoelen dan is 

het een noodzakelijke voorwaarde dat we 

ons daar vertrouwd voelen.’8 De sensatie van 

thuisvoelen kan zowel bestaan uit de hech-

ting aan een plek, als uit de hechting aan 

andere mensen. En dat laatste is cruciaal in 

Purmerend.

Purmerenders zijn op verschillende ma-

nieren te karakteriseren. Zo is Purmerend een 

mbo-stad met veel tweeverdieners. Marjolein 

(39) uit Weidevenne – zelf een hoogopgeleide 

juriste – vertelt dat een collega Purmerend 

eens typeerde als ‘dom maar niet arm’. En 

dat klopt: Purmerend is lager opgeleid dan 

gemiddeld in Groot-Amsterdam, terwijl het 

inkomen juist boven het gemiddelde ligt. 

Er is overigens wel een lichte verschuiving 

zichtbaar: de geïnterviewden van de eerste 

generatie horen meer bij de lager opgeleide 

middenklasse met praktische en administra-

tieve beroepen, de tweede en derde genera-

tie zijn wat hoger opgeleid. 

De voorkeuren van bewoners zijn niet alleen 

te verklaren aan de hand van factoren als 

leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstel-

ling. Leefstijlonderzoeken als BSR proberen

de eigenheid van de bevolking en hun waar-

den en voorkeuren te achterhalen.9 Een leef-

stijlenkaart van Purmerend toont veel geel 

en groen, dat zijn de kleuren van de gemeen-

schapsgerichte leefstijlen, waar verbonden-

heid, zekerheid en geborgenheid dominant 

zijn. 

Het gevoel onder elkaar te zijn is in Pur-

merend sterk, er heerst een sterk ons-kent-

onsgevoel. Veel mensen hebben familie in 

Purmerend. ‘Ik wilde graag bij mijn moeder 

in de buurt blijven,’ is een opmerking die ik 

vaker heb genoteerd. Ook de geboorte van 

een kind zorgt voor worteling, al staat er geen 

Purmerend meer in het paspoort van nieuw-

geborenen. Het ziekenhuis in Purmerend 

heeft namelijk geen kraamafdeling meer.  

8   Jan Willem Duyvendak, Thuis. 

Het drama van een sentimentele 

samenleving, 2017. 
9   Het Brand Strategy-Research-

Model zet vier leefstijlgroepen uit op 

twee assen (extravert versus introvert 

en individueel versus collectief). 

OOK DE GEBOORTE 
VAN EEN KIND ZORGT 

VOOR WORTELING, 
AL STAAT ER GEEN 

PURMEREND MEER IN 
HET PASPOORT VAN 
NIEUWGEBORENEN.

Het zoontje van Terence uit Purmer Zuid kon 

niet geboren worden in Purmerend: ‘Mijn kind 

is geboren in Hoorn. Met pijn in het hart. Ik 

wilde gewoon een Purmerendse jongen.’ 

Niet toevallig zijn in Purmer Zuid en Weide-

venne, de twee nieuwste wijken van Pur-

merend, plukjes blauw te zien, de kleur die de 

meer individualistische en statusgevoelige 

leefstijlen aanduidt. Met de verdichtings-

plannen zet de gemeente in op de ‘energie-

ke’ rode leefstijlen. Stedelijke woonmilieus 

met appartementen zijn aantrekkelijk voor 

jongeren, nieuwe groepen en senioren, maar 

matchen ze ook met de woonvoorkeuren van 

de ‘groene en gele’ Purmerenders? 

Je niet thuisvoelen

Wat betekent thuisvoelen in Purmerend, 

vroeg ik me bij de start van de verkenning af, 

en uit de interviews is me duidelijk gewor-

den dat Purmerenders meer geworteld zijn 

dan Almeerders. Velen bevestigen het ver-

haal over saamhorigheid en geborgenheid. 

Maar toch is de band met Purmerend voor 
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160 sommige inwoners op de eerste plaats func-

tioneel: een comfortabele plek om kinderen 

te laten opgroeien, nabij dagelijkse voorzie-

ningen en dicht bij Amsterdam. Zo ervaart 

bijvoorbeeld filosoof Pieter Hoexum zijn wijk 

Weidevenne: ‘Niks aan het handje, dat is 

Purmerend. Het is een machine die loopt als 

een klok.’ Toch heeft hij een haat-liefdever-

houding met deze stad. ‘Het is een beetje 

alsof je er niet echt bij hoort. Het is een mbo-

stad. Politiek en cultureel is het niet altijd 

eenvoudig om hier te wonen.’ 

De keerzijde van thuisvoelen is volgens 

Duyvendak dat het een selectieve emotie is:

het kan mensen namelijk ook uitsluiten.

Uitzonderingen daargelaten is er in Pur-

merend geen sprake van uitsluiting in letter-

lijke, fysieke zin.10 Maar het kan ook in cul-

turele, symbolische zin. 

De progressieve stedelijke elite kijkt een 

beetje neer op Purmerend, en Purmerenders 

voelen zich daardoor beoordeeld. En ver-

oordeeld. Anna, een 34-jarige journalist, zit 

tussen twee werelden in: ze maakt deel uit 

van de hoofdstedelijke elite en ze hoort bij 

Purmerend waar haar moeder woont en waar 

ze opgroeide. Sinds kort woont ze er zelf ook 

weer: ze verhuisde naar een eengezinswoning 

aan de noordkant van Purmer Zuid omdat ze 

in Amsterdam-Noord geen betaalbare wo-

ning kon vinden. 

Voor haar is Purmerend een beetje 

Amsterdam-Noord: hoe mensen op straat 

met elkaar praten, het uitbundige aanmoe-

digen als Oranje voetbalt, mannen die in 

de zomer in hun blote bast buiten zitten. ‘Ik 

vind dat wel leuk. Daar voel ik me bij thuis, 

meer dan bij die nieuwe Amsterdammers 

met hun hipsterleven. Niemand zal hier tegen 

mij zeggen: wat praat je plat of je hebt een 

tatoeage. Ik kan hier mezelf zijn.’ Maar als ze 

aan haar collega’s in Amsterdam vertelt dat 

ze naar Purmerend is verhuisd, kijken ze haar 

met een meewarige blik aan. ‘Iedereen gaat 

er iets van vinden. Wat, Purmerend? Dat is 

heel erg de bubbel waar zij in zitten. NRC, lite-

rair. Purmerend is gewoon not done. Je bent 

half white trash als je hier gaat wonen.’ 

Ondanks alle positieve verhalen over het 

wonen in Purmerend is er ook onvrede en 

verongelijktheid. Op de precieze oorzaak 

daarvan is het lastig de vinger te leggen. 

Sociologen als Merijn Oudenampsen en Paul 

Mepschen stellen dat de onvrede van de 

lagere middenklasse te maken heeft met de 

constructie van een symbolisch front tussen 

de gewone, ‘hardwerkende’ Nederlander ver-

sus een culturele elite die is vervreemd van 

de alledaagse werkelijkheid van (autochtone) 

laagopgeleiden. 

Stadssocioloog Arnold Reijndorp zoekt de 

verklaring voor de onvrede en kwetsbaarheid 

meer in de angst van de lagere middenklas-

se in de groeikernen om te verliezen wat men 

heeft verworven.11 De grip op de woonom ge-

ving neemt af, en daarmee het welvaarts-

gevoel van suburbaan wonen in een rustige, 

groene en vertrouwde buurt, onder gelijk-

gestemden. De grote stad moet daarom op 

veilige afstand blijven.12

Purmerenders zijn echt kinderen van de 

moderne stad, maar ze zijn tegelijk bevreesd 

voor de gevolgen van de verdere sociale en 

ruimtelijke verstedelijking van hun stad. Ze 

maken zich zorgen over meer drukte in de 

stad, meer files op de weg, meer criminaliteit 

in woonbuurten. ‘De criminaliteit is toegeno-

men. En dat komt omdat er meer mensen uit 

Amsterdam en Zaandam naar Purmerend 

zijn gekomen,’ aldus een van de geïnterview-

den. De verstedelijking als bedreiging. En 

dan is er nog de uitzichtloze situatie op de 

woningmarkt. 

10 In 2015 kwamen bewoners 

massaal in verzet tegen de komst van 

asielzoekerslocaties in Purmer Zuid 

en Purmer Noord. De gemeenteraad 

stemde vervolgens tegen het plan. 

Het leidde tot een sterke polarisatie 

in Purmerend. ‘Neem ze lekker zelf in 

huis’, De Groene Amsterdammer, 

21 oktober 2015.
11 Arnold Reijndorp, De nieuwe  

stad. Een gebruiksaanwijzing, 2019.
12 Burgemeester Don Bijl noemt 

nog een reden: ‘Die verkleuring van 

Amsterdam, daar hebben sommige 

mensen zich heel ongemakkelijk bij 

gevoeld. Dat gevoel van ongemak is 

ook aan hun kinderen doorgegeven.’ 

Irene van der Linde, ‘Liever niet.  

De boze burgers van Purmerend’,  

De Groene Amsterdammer, 16 decem-

ber 2015.

HET 
WELVAARTSGEVOEL 
VAN SUBURBAAN 
WONEN NEEMT AF. 

DE GROTE STAD MOET 
DAAROM OP VEILIGE 
AFSTAND BLIJVEN.

Scheve ogen 

Ook Purmerend ontkomt niet aan de over-

spannen woningmarkt. De oorzaak is niet 

alleen de instroom van nieuwkomers, ook 

de interne demografische veranderingen 

spelen een grote rol. De eerste generatie 

vergrijst en houdt, door zo lang mogelijk 

thuis te blijven wonen, eengezinswoningen 

‘bezet’. Aan de andere kant komen er steeds 

meer Purmerenders van de tweede en derde 

generatie die er graag blijven wonen en die 
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162 oplopen tegen de lange wachttijden voor een 

sociale huurwoning, stijgende huizenprijzen 

en een groot tekort aan starterswoningen.13

Volgens de Purmerendse makelaar Arthur 

de Bock, al dertig jaar in het vak, zijn alleen-

verdieners inmiddels kansloos. Het betaalba-

re middenhuursegment ontbreekt vrijwel vol-

ledig en particuliere beleggers kopen nu ook 

hier appartementen op. De sociale huurwo-

ningen in Purmerend vallen onder WoningNet, 

waardoor ook Amsterdammers ervoor in 

aanmerking komen – wat tot scheve ogen bij 

Purmerenders leidt. 

Tamara uit Overwhere heeft een zoon van 

twintig jaar: ‘Er komen nu veel mensen van 

buiten Purmerend die een sociale huurwo-

ning krijgen. Daar hebben ze recht op. Maar 

daardoor maak je het mijn zoon moeilijker 

om in Purmerend tussen zijn eigen familie en 

vrienden te wonen. Die moet dan weer uitwij-

ken naar Hoorn.’

De bouw van steeds meer koopapparte-

menten helpt volgens haar niet: ‘Wie kopen 

die? Dat zijn niet de Purmerenders zelf. Toch 

vaak mensen uit Amsterdam die daar voor 

een mooie prijs hun huis kunnen verkopen en 

die dan hier komen.’ En daarmee verwoordt 

ze de mening van velen. 

Makelaars wijzen er echter op dat het 

vooral Purmerenders zelf zijn die in de 

nieuwe duurdere koopappartementen ko-

men wonen, met name de grijze golf die 

eengezinswoningen achterlaat. Toch zit de 

Purmerender er met zijn duiding niet hele-

maal naast. 

Volgens Milou van Putten, strategisch 

adviseur wonen bij de gemeente, is de netto-

instroom in 2019 meer dan verdubbeld. Er 

verhuisden dat jaar 1.485 Amsterdammers 

naar Purmerend. Andersom verhuisden er 

533 Purmerenders naar Amsterdam. Een 

groot deel van de Amsterdamse kopers 

komt uit Amsterdam-Noord en vestigt zich 

in Weidevenne, aldus makelaar De Bock. Dat 

zijn vooral mbo-opgeleiden, onder wie ook 

mensen met een migratieachtergrond. 

Barsten in het defensieve front 

Purmerend gaat bij het opstellen van de ver-

stedelijkingsagenda uit van de ‘ladder voor 

duurzame verstedelijking’.14 Voor de 10 dui-

zend nieuwe woningen wordt eerst gekeken 

naar intensivering van de bestaande stad 

en het verstedelijken van de randen.15 Pas op 

de langere termijn wordt gedacht aan een 

nieuwe uitbreidingslocatie. Veel sterker dan 

voorheen ligt de nadruk dus op verdichting 

en appartementen in plaats van op uitbrei-

ding en eengezinswoningen.16 

De verstedelijking van de bestaande stad 

bestaat uit een combinatie van de verbe-

tering van de wijkcentrumgebieden als hart 

van hun wijk, de transformatie van verou-

derde bedrijventerreinen en de intensive-

ring van de stationsgebieden. Verdichting 

vindt ook plaats langs ‘de stedelijke rug’, de 

oost-westroute vanaf de PostNL-locatie tot 

aan het Leeghwaterpark.17

Purmerenders bekijken de groei van hun stad 

met argwaan. In hun ogen leidt die tot het 

verder dichtslibben van de uitvalswegen en 

tot meer druk op de schaarse recreatieve 

groene ruimte. Verdichting staat volgens hen 

bovendien gelijk met hoogbouw, iets wat de 

gemeente zelf een beetje in de hand heeft 

gewerkt met het opstellen van een hoog-

bouwvisie.18 Met name de eerste generatie 

Purmerenders voelt weinig voor hoogbouw, 

dat zou niet passen bij het dorpse karakter, 

zeker niet bij het centrum. 

In het defensieve front zitten echter bar-

sten: er is ook begrip voor de bouwopgave. 

Ook meer behoudende Purmerenders zien 

in dat de tweede en derde generatie – vaak 

de eigen kinderen – er belang bij hebben dat 

de stad groeit en dat die er een betaalbare 

woning kunnen vinden. Door de toename van 

het aantal kleine huishoudens is er ook een 

groeiende vraag naar appartementen. 

Verdere verstedelijking betekent per definitie 

dat het thuisgevoel op de proef zal worden 

gesteld. Professionals streven naar intensi-

vering, voor hen staat hoogbouw symbool 

voor een moderne stad. Bewoners hebben 

juist een voorkeur voor suburbaniteit en 

dorpsheid. 

13  Naast zorgen om de leefbaarheid 

is de woningmarkt hét grote politieke 

thema in Purmerend. Het zijn niet meer 

alleen lokale partijen die zich er sterk 

voor maken, de gemeente heeft zelf 

het initiatief genomen voor de bouw 

van tweehonderd tijdelijke woningen.
14  Ruimte voor Purmerend. De 

ruimtelijke omgevingsagenda van 

Purmerend richting 2040, januari 2017.
15  Bouwlocaties aan de stads-

randen zijn Purmer Zuid/Zuid, Vurige 

Staart en het Golfterrein.
16  Van de 10.000 woningen zal 

ongeveer 70 procent bestaan uit 

appartementen en 30 procent uit 

eengezinswoningen.
17 De Amsterdamse architect Ton 

Venhoeven heeft voor de gemeente 

Purmerend een gebiedsvisie opge-

steld. Hij wil de 10.000 woningen in 

hoge dichtheid in het stationsgebied 

en langs de Waterlandlaan realiseren: 

‘Niemand heeft er behoefte aan om 

nieuwe buitenwijken te realiseren.’ 

ARCAM winterlezing, 17 februari 2021.
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166 Als de gemeente een schaalsprong wil 

maken, dan zal ze duidelijk moeten maken

hoe die Purmerend kan verrijken, zowel 

ruimtelijk als sociaal en symbolisch. Er is 

een breed verhaal nodig over het nieuwe 

Purmerend en hoe je Purmerend verstede-

lijkt op een wijze die past bij deze stad. 

Hoogbouw is niet de enige oplossing, mis-

schien is buiten het stationsgebied middel-

hoogbouw of laagbouw in hoge dichtheden 

geschikter. 

Het moet bovendien niet alleen gaan over 

wonen in enge zin, maar ook over verblijven 

en ontmoeten, recreëren, voorzieningen in de 

wijken en over openbaar vervoer. Stad en sa-

menleving – ville en cité – gaan in Purmerend 

nu nog gelijk op, maar door de opgave van  

10 duizend woningen kan de verstedelijking 

wel gaan schuren. 

Suburbane emancipatie

En wat heeft Purmerend nodig van Amster-

dam? Dat vinden de meeste Purmerenders 

een moeilijke vraag. Laat ons maar met rust, 

is de teneur. Het is de zelfbewuste reactie 

van een geëmancipeerde stad. Ondanks dat 

velen hun roots in Amsterdam hebben, vinden 

ze dat Amsterdam op afstand moet worden 

gehouden. 

Ambtenaren vinden vooral dat Amsterdam 

Purmerend iets zou moeten gunnen op het 

gebied van werkgelegenheid en hoger onder-

wijs, liefst een hbo-instelling. Dan kan er 

ook een tegenspits ontstaan waardoor 

de vervoerssystemen beter gaan functio-

neren. Bewoners benadrukken vooral dat 

Amsterdam geen grootstedelijke problemen 

over de schutting moet gooien. 

Uit de gesprekken met bewoners is op te 

maken dat Amsterdam of de regio op drie 

vlakken iets zou kunnen betekenen voor 

Purmerend. Ten eerste moet de woonruimte-

verdeling lokaler, moet er meer ruimte komen 

voor maatwerk. Er is een ander verdelings-

systeem nodig, dat een hoger percentage 

van de sociale huurwoningen beschikbaar 

laat komen voor de eigen bewoners.

Ten tweede zou de opgave van 10 duizend 

woningen vooral ten goede moeten komen 

aan de Purmerenders zelf. Bijvoorbeeld door 

de bouw van meer betaalbare startersappar-

tementen met een zelfbewoningsplicht. 

Het dorpse karakter van Purmerend en de 

suburbaniteit mogen daarbij niet worden 

aangetast. 

Ten derde: behoud het openbaar vervoer. 

De goede busverbindingen met Amsterdam 

worden nu als vanzelfsprekend ervaren, maar 

als daarop wordt bezuinigd, valt de basis on-

der het systeem weg. 

Professionals hebben de afgelopen jaren veel 

kritiek geleverd op de geplande, nieuwe ste-

den. De groeikernen met hun top-downplan-

ning zouden onvoldoende tegemoetkomen 

aan de eisen van deze tijd. Purmerend bewijst 

het tegendeel. Deze stad laat zien dat de 

gebouwde omgeving en de manier waarop 

mensen met elkaar samenleven er voor velen 

samenvallen. 

Maar Purmerend staat voor een grote 

bouwopgave en zal niet alleen woningen 

moeten toevoegen, maar ook functies en be-

tekenissen. De grote uitdaging is om verdich-

ting niet ten koste te laten van de suburbane 

kwaliteiten, zodat de bewoners zich er thuis 

kunnen blijven voelen.

18   Hoogbouwvisie Purmerend, juli 

2017. Een stadsgesprek over hoogbouw 

vond plaats op 10 juli 2017.
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