
 

 

 
 
Inleiding  

In de negentien jaar van haar bestaan heeft Entente Florale Nederland hard 

gewerkt aan het ‘agenderen’ van het grote multifunctionele belang van het groen 
voor onze samenleving in zowel het stedelijk alsook in het landelijk gebied. 

Nederland verstedelijkt in rap tempo en daarom moet voor de steden maar ook 

voor de alsmaar uitdijende dorpen een goed groenbeleid worden gewaarborgd.  

Met de Vitale Groene Stad heeft Entente Florale Nederland zich ook ontwikkeld als 

een kenniscentrum dat initieert, stimuleert en meedenkt in praktische oplossingen.  

De hechte samenwerking met Operatie Steenbreek is daar een voorbeeld van. De 
actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te 

vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de 

aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan 

klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en 

andere dieren. Houdt Operatie Steenbreek zich bezig met het private terrein, 
Entente Florale Nederland-Vitale Groene Stad doet dit in het ‘openbaar terrein’.  

 

De nationale groencompetitie Entente Florale voor steden en dorpen heeft na 

negentien jaar nog niets van haar kracht verloren. Deelname aan de Entente Florale 

is een uitstekend middel om de inwoners en bedrijfsleven van een stad of dorp bij 
het groen in hun woon-, werk- en leefomgeving te betrekken en draagvlak te 

creëren voor participatie. Niet alleen op de korte termijn, maar als onderdeel van 

het groenbeleid voor nu en de toekomst.  

Willen we een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving creëren dan 

kunnen we eenvoudig weg niet om het groen heen. Groen maakt het verschil mits 

dit op de juiste manier wordt aangelegd. Enkel technische oplossingen zijn niet 
voldoende. Daarnaast heeft het groen tal van andere voordelen die de 

leefomgeving prettig en gezond maken. Hiervoor zal Entente Florale Nederland, met 

haar Vitale Groene Stad zich blijven inzetten. 
 

Competitievoorwaarden  

Zoals aan iedere wedstrijd zijn ook aan deze competitie voorwaarden verbonden. 

Allereerst worden de deelnemende plaatsen op basis van het aantal inwoners 

ingedeeld in de categorie 'steden' (meer dan 15.000 inwoners) of 'dorpen en kleine 
steden' (minder dan 15.000 inwoners). Een gemeente die is samengesteld uit een 

aantal kernen, is gerechtigd één van deze kernen voor de categorie ‘dorpen en 

kleine steden’ in te schrijven, als het aantal inwoners lager is dan 15.000. Een stad 

kan ook een stadsdeel voor de categorie ‘steden’ inschrijven, als dit stadsdeel 

beschikt over een eigen deelraad en meer dan 15.000 inwoners telt.  
 

 

 



 

 

 

Jurering en jurycriteria 

De jurering voor de nationale competitie 2017 is door de stichting Entente Florale 
Nederland opgedragen aan een onafhankelijke jury. Die bestaat uit twee 

commissies; één voor de beoordeling van de deelnemende gemeenten in de 

categorie steden, de ander voor de categorie dorpen & kleine steden. De jury is 

samengesteld uit tuin- en landschapsarchitecten, ecologen, cultuurhistorici, 

deskundigen uit: (groene) onderwijs, hoveniers- en groenvoorzienerssector, 
boomkwekerijsector, leden van de vakgroep Groen, Natuur en Landschap van 

Vereniging Stadswerk Nederland, alsmede vanuit de GGD. 

De beoordelingsthema’s  

 
Aan de beoordeling hiervan zijn wegingsfactoren verbonden (zie tabel hierboven). 

De weging van het onderdeel ‘communicatie/participatie’ is niet gerelateerd aan de 

vakinhoudelijke hoofdkenmerken omdat deze integraal is. 

 
De jury 2017 

 

Categorie Steden:  

Natascha Lensvelt; Henk Hoppenbrouwers; Patricia van Herpen; Johan Meeus; 

Josine van den Bogaard; Ckees van Oyen en Johan Vlug (voorzitter)  

 
Categorie Dorpen en kleine steden: 

Edwin Raap; Marjan Dat; Loes Lijmbach; Huib Baaijen; Jaap Toet; Annemarie van 

de Vusse en Corrine Ockhuijsen (voorzitter). 

De bekroning en de certificaten 

De bekroningen worden toegekend in respectievelijk één Gouden bekroning en 
meerdere Zilveren en Bronzen bekroningen in zowel de categorieën Steden als 

Kleine steden/dorpen. Naast het winnen van goud, zilver of brons, kunnen de 
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gemeenten ook worden bekroond voor uitstekende prestaties op specifieke 

onderdelen. Zo zijn er zijn er certificaten ‘Bijzondere waardering’ mogelijk voor de 

vakinhoudelijke hoofdkenmerken.  

Wanneer een gemeente met Goud is bekroond, kan een volgende deelname eerst 

na vijf jaar plaats vinden, dit als gevolg van de gemaakte afspraken met de andere 

deelnemende Europese landen. Deelnemers die in een jaar Zilver of Brons hebben 

gewonnen, kunnen drie jaar na het jaar van deelname opnieuw meedoen. 

 

***** 

 

 

 

PURMEREND 
 

Juryrapport Entente Florale 2017 

Keuringsdatum: 30 juni 2017 
 

 

ONTVANGST EN PRESENTATIE 

De toegestuurde beleidssamenvatting was informatief en mooi vormgegeven op 

milieuvriendelijk papier. Een digitale link naar rapporten en beleidsstukken op 

internet ontbrak, waardoor deze informatie moeilijk te verkrijgen was. Een deel van 

de nota’s en rapporten was enigszins gedateerd. Op de dag zelf bleken er voor 

verschillende onderwerpen actuele beleidsnota’s aanwezig te zijn. De jury heeft hier 

helaas in verband met de tijd minder aandacht aan kunnen besteden.  De excursie 

was goed voorbereid, met veel informatie onderweg. De gemeente heeft tijdens de 

route veel bewonersinitiatieven laten zien aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

Daardoor zijn de andere onderwerpen voor jurering wat minder aan bod gekomen. 

De excursie heeft een positieve indruk achter gelaten van Purmerend als groene 

woon- werk- en leefstad. De betrokkenheid van de inwoners bij haar leefomgeving 

is groot. Het goede contact tussen de gemeente en haar inwoners draagt daar 

zeker aan bij.  

 

VISUELE EN RUIMTELIJKE KWALITEIT  

 

Visie en beleid 

Het ruimtelijk beleid van Purmerend borduurt voort op de Structuurvisie 2005-

2020. In 2013 is deze visie geactualiseerd voor de onderdelen die in de 



 

 

structuurvisie voor ontwikkeling waren aangegeven. Purmerend ontstond aan het 

verbindingswater tussen de polders de Beemster en de Purmer en vormde 

eeuwenlang een handelscentrum op een kruispunt van wegen en waterwegen. De 

uitbreidingswijken die ontstonden vanaf de jaren ‘50 van de 20e eeuw, zijn een 

blauwdruk van de stedenbouwkundige opvattingen uit verschillende perioden. Het 

groen is, tegelijkertijd met de stedelijke uitbreidingen ruim aangelegd. De rol van 

de landschappelijke onderlegger was in de plannen ondergeschikt. Typische 

landschappelijke elementen vanuit de waterrijke historie zoals de ringvaart, het 

verbindingswater tussen de Beemster en de Purmer, slotenpatronen, sluizen en het 

Noord- Hollands kanaal werden ingesloten en gefragmenteerd door woonwijken en 

infrastructuur. Dit is in de huidige situatie nog steeds zo. De gemeente Purmerend 

heeft het accent van het ruimtelijk beleid verlegd van groei naar consolidatie. Voor 

de komende periode tot 2040 is een beperkte groei-opgave geformuleerd. 

Inbreiding en samenwerking met aangrenzende gemeentes voor de bouwopgave 

zullen nader worden onderzocht.  

 

Inrichting, beheer en onderhoud 

De integratie van openbaar groen, watergangen en bebouwing is per wijk 

verschillend. In de recente wijken is meer interactie tussen het groen en de 

bebouwing in de vorm van doorgaande groene lanen en straten. Met de uitvoering 

van het water- en oeverplan is de integrale rol van water als verbindend element 

tussen het groen en de bebouwing versterkt. Hierbij valt echter wel op dat de 

beleefbaarheid en toegankelijkheid van het water beperkt is. De inrichting van de 

natuurlijke oevers is eenvormig en ingericht onafhankelijk van de locatie binnen 

Purmerend. Ondanks dat de verschillende woonwijken ruimtelijke en functioneel 

zelfstandig van opzet zijn, zorgt een goed netwerk van fietspaden in een groene 

setting voor een goede verbinding tussen de wijken. De locaties Koemarkt en 

Tramplein zijn verzorgd ontworpen en uitgevoerd met oog voor historie en passend 

materiaalgebruik. De jury plaats wel kanttekeningen bij de integraliteit van beide 

plannen. In de hoek van de Koemarkt is de historische gevelwand onderbroken 

door een parkeerterrein met daarachter een parkeergarage. Het verdient 

aanbeveling de gevelwand op deze plek door te trekken zodat de wanden van het 

plein weer een geheel vormen. Voor de locatie Tramplein geldt dat het busstation 

en het bijbehorende verkeersplein eerder een barrière vormen dan dat ze een 

verbinding realiseren met de binnenstad. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Landschappelijke en locatie-specifieke structuren en verbindingen zijn binnen 

Purmerend als geheel niet meer beleefbaar maar gefragmenteerd opgenomen in de 

wijken of worden doorsneden door nieuwe infrastructuren. Ook de ligging van 

Purmerend in een waterrijk polderlandschap is door de zwaar aangezette randen en 

de naar binnen gekeerde wijken op veel plaatsen niet meer herkenbaar. Het 



 

 

verdient aanbeveling de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties voor 2040 één-

op-één samen te laten gaan met een zoektocht naar de kwaliteit en ambitie voor de 

stad als geheel. Purmerend kan een sterke positie als regionaal centrum in 

Waterland krijgen door een integrale visie op de ruimtelijke en strategische 

kernkwaliteiten op te stellen. Met aandacht voor cultuurhistorische structuren en 

ensembles, ruimtelijke en landschappelijke structuren en verbindingen, en 

ontwikkeld in samenwerking met de inwoners.  

 

 
  

 

CULTUURHISTORIE EN ERFGOED 

 

Visie en beleid 

In het huidige beleid van de gemeente speelt erfgoed geen grote rol. De gemeente 

geeft aan dat recent een integrale nota erfgoed is opgesteld; het beleid hiervan 

moet zich nog worden uitgezet. De huidige benadering van erfgoed is vooral gericht 

op gebouwen. Ensembles, structuren en historische ontwikkeling worden 

vooralsnog buiten beschouwing gelaten. De verhaallijnen van markt, industrie en 

het agrarische verleden uit de beleidssamenvatting zijn buiten moeilijk terug te 

vinden. Als het huidige beleid wordt voortgezet zullen er steeds minder historische 

gebouwen en landschappelijke elementen zoals linten, watergangen, dijken en 

samenhangende (boeren)erven, erfbeplantingen en overige historische huiskavels, 



 

 

over zijn. Gelukkig heeft de jury tijdens de excursie voorbeelden van behoud en 

herstel van erfgoed gezien, die tot stand gekomen zijn door grote inzet en 

betrokkenheid van de bewoners. De nieuwe omgevingswet geeft de gemeente een 

extra impuls om het aangekondigde integrale beleid voor erfgoed vast te stellen. 

 

Inrichting, beheer en onderhoud 

Herbestemming van erfgoed binnen Purmerend komt nog weinig voor. Historische 

boerderijen in het buitengebied zijn bijvoorbeeld nagenoeg verdwenen of ingrijpend 

verbouwd. Straatnamen en enkele oude gevels in het centrum herinneren aan een 

rijk verleden, maar de kwaliteit hiervan is matig te noemen. De heringerichte 

Koemarkt is een aangename plek geworden in het stadscentrum met aandacht voor 

de historie in ontwerp en materiaalgebruik. De jury waardeert het terugplaatsen 

van iepenziekte-resistente soorten op deze plek. De aanleg van een verwijzing naar 

een verdedigingsgracht buiten de oude stadswallen (Kop West),zonder verdere 

conceptuele vertaling, vertroebelt de historische leesbaarheid van de stad.   

 

Conclusie en aanbevelingen 

Waardering voor de samenhang van cultuurhistorisch erfgoed en landschappelijke 

ensembles lijkt te ontbreken. De jury beveelt aan om expertise in huis te halen en 

deze mee te laten praten bij nieuwe ontwikkelingen, zodat erfgoed en 

cultuurhistorische elementen een integraal onderdeel van de planvorming gaan 

worden. De lijn die bij de ontwikkeling van de Koemarkt is ingezet kan ook voor 

andere cultuurhistorische ensembles, inclusief groene elementen, worden gevolgd.  

 

 

STEDELIJKE GROENSTRUCTUUR EN BUITENINRICHTING  

 

Visie en beleid 

Het is de jury niet duidelijk geworden of er een actueel en vastgesteld beleid is voor 

de groenstructuur. De gemeente werkt op dit moment met een indeling van het 

groen in frame, franje en snippergroen (Beleidsnota Groenkoers, 2014). Onduidelijk 

is welke visie en ambitie hieraan ten grondslag liggen en welke kwaliteit en 

ruimtelijke streefbeelden voor de verschillende onderdelen van de groenstructuren 

worden nagestreefd. De woonomgeving van Purmerend is ontegenzeggelijk groen. 

Het sortiment is echter nagenoeg in de hele gemeente hetzelfde en van matige 

kwaliteit. In de groenstructuur is geen onderscheid gemaakt in de keuze van de 

planten. Hierdoor is er geen verschil te zien in de hoofdstructuur en 

nevenstructuren. Het bomenbestand is op sommige plekken goed, zoals de stevige 

platanen in het centrum en elders mooie iepen- en wilgenbeplantingen. Het 

plaatsen van bomen van de tweede of derde grootte (sierkers, sierpeer) in de 

hoofdstructuur begrijpt de jury echter niet. Hier zouden gezien de ruimte en de 

omgeving bomen van de eerste grootte worden verwacht.  



 

 

 

Inrichting, beheer en onderhoud 

Het beheerniveau is zeer matig (niveau C voor de gehele stad). Op veel plaatsen 

moet de beplanting in de plantvakken als afgeschreven worden beschouwd. De 

beplanting is overwoekerd door onkruiden. Ook is er veel wortelopslag en de opslag 

van houtige gewassen. Boomonderhoud wordt niet tijdig uitgevoerd waardoor er 

veel dood hout in de bomen achterblijft boven fiets- en wandelpaden en wegen. De 

enkele kleurvakken die de jury tijdens de excursie heeft gezien zijn te klein van 

formaat in verhouding tot de omgeving en vallen daardoor te weinig op. De jury is 

positief over de inrichting en het groen van de Fonteinenbuurt. Bestratingen en het 

straatmeubilair liggen er over het algemeen goed bij. Op verschillende plekken in 

Purmerend is kunst geplaatst wat een aantrekkelijk toevoeging is op de beleving 

van de openbare ruimte. Bewoners van Purmerend tonen een grote betrokkenheid 

bij de inrichting en het beheer van het groen in hun directe omgeving. De jury heeft 

tijdens de excursie fraaie voorbeelden van bewonersinitiatieven gezien. Het prettige 

contact tussen bewoners en gemeente draagt hier zeker aan bij.  

 

Conclusie en aanbevelingen 

Purmerend is stad met veel openbaar groen. Om tot een kwaliteitsverbetering van 

dit groen te komen is meer kennis noodzakelijk in beheer en ontwerp en een betere 

bewaking en borging van de gewenste kwaliteit Hierbij is een goede afstemming 

tussen de afdelingen ontwerp en beheer vereist. De kwaliteit en de uitstraling van 

het groen kan voor de langere termijn gewaarborgd worden, door op wijkniveau het 

groen samen met de bewoners integraal op te pakken en vast te leggen in 

wijkplannen. 

 

LANDSCHAP, ECOLOGISCHE KWALITEIT EN BIODIVERSITEIT  

Visie en beleid 

De gemeente hanteert geen zelfstandig beleid en visie op het gebied van de 

landschapsecologie en natuur, maar werkt wel slim samen met andere partners en 

overheden. In de praktijk volgt de gemeente Purmerend de keuzes voor 

doelsoorten en natuurontwikkeling die zijn vastgelegd in het Provinciaal beleid. 

Daarnaast vindt in de planvorming en uitwerking overleg plaats met het 

Waterschap en het Hoogheemraadschap. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de 

natuurlijke oevers in de stad en in het natuurgebied Baanstee-Noord. Er wordt goed 

ingespeeld op de plaatselijke omstandigheden bij de ontwikkeling van nieuwe 

natuurgebieden. Echter een samenhangende visie op de verschillende 

natuurontwikkelingsprojecten binnen en buiten de gemeente lijkt te ontbreken.  

 

Ontwerp, realisatie en beheer 

De uitwerking van het water- en oeverplan waar de gemeente al lang mee bezig is, 

heeft ervoor gezorgd dat bijna overal de oevers langs het water op een 



 

 

natuurvriendelijke manier zijn ingericht. Natuur en biodiversiteit zijn op deze 

manier tot diep in de stad verweven met het stedelijk landschap. Wel valt op dat de 

oevers praktisch overal hetzelfde zijn uitgewerkt en er daardoor overal hetzelfde 

uitzien. Het beheer van verbindingszones en natuurvriendelijke oevers wordt 

uitgevoerd door de gemeente, waardoor de continuïteit is gewaarborgd. Het 

soortenonderzoek is uitgebreid en wordt opnieuw uitgevoerd in 2017.  

 

Conclusie en aanbevelingen 

In de uitwerking van het water- en oeverplan zou differentiatie naar locatie en 

ondergrond een afwisselender beeld kunnen opleveren. Monitoring is belangrijk om 

de ontwikkelingen binnen natuur en landschap te kunnen blijven volgen. Dit middel 

moet niet beperkt blijven tot soortenonderzoek, maar kan breder worden ingezet 

voor bijvoorbeeld biodiversiteit. Bij de aanleg van industrieterreinen zou meer 

aandacht moeten worden gegeven aan de landschappelijke inrichting van deze 

terreinen. Robuuste groenstructuren kunnen daarbij gekoppeld worden aan de 

natuurlijke overgangen naar het landschap.  

 

 

GEZONDE LEEFOMGEVING EN RECREATIE  

 

Visie en beleid 

In de relatie openbare ruimte, groen en gezondheid richt het beleid van de 

gemeente zich vooral op bewegen en spelen. In de lokale nota Gezondheidsbeleid 

krijgt de betekenis van de openbare ruimte voor de gezondheid nauwelijks 

aandacht. Gelukkig is bijna iedereen in Purmerend omgeven door het groen. 

Krachtig is de visie van de gemeente Purmerend op het betrekken van bewoners bij 

het groen. Bewoners dragen zorg voor een aantrekkelijke groene straat en daarmee 

ook voor een sociaal vriendelijk klimaat. De gemeente ondersteunt dit op vele 

manieren. De fietsroutes in Purmerend zijn uitstekend op peil en maken het 

makkelijk  om alles in Purmerend vlot en op een plezierige manier te bereiken. Het 

zich zelfstandig kunnen verplaatsen van kinderen en mensen die minder mobiel zijn 

is goed mogelijk, veilig en aantrekkelijk. Hieraan ligt een jarenlang gedegen beleid 

en visie van de gemeente ten grondslag.  

 

Inrichting, beheer en onderhoud  

In de praktijk wordt de samenhang tussen groen en gezondheid vooral gerealiseerd 

door bewonersinitiatieven. Hiervan zijn er veel en de gemeente gaat hier plezierig 

en in goed overleg mee om. Bijzonder om te vermelden is dat het Kinderparadijs 

hier nog bestaat, mede dankzij de steun van de gemeente! Het Kinderparadijs is 

een pedagogisch sterk concept uit de jaren ‘70 dat bijna overal is verdwenen, 

omdat het niet veilig en te rommelig zou zijn. Voor kinderen én ouders zijn er in 

Purmerend meer leuke en bijzondere speelplekken en veel informele mogelijkheden 



 

 

voor spel. Een mooi voorbeeld vindt de jury het Leeghwaterpark. Het park bevat 

een combinatie van activiteiten en voorzieningen in een groene en ruime setting. 

Bijzonder vindt de jury de site spurd.nl. Hierop worden sport, spel, en activiteiten 

aangeboden voor alle doelgroepen: kinderen maar ook ouderen, 50-plussers en 

mensen met beperkingen.  

 

 
Een ontmoetingsplaats voor honden. 

Tekening Johan Meeus 

 

 

http://spurd.nl/


 

 

Conclusie en aanbevelingen 

De jury adviseert de groenontwerpers- en beheerders van Purmerend hun collega’s 

van het sociale domein uit te nodigen voor een gesprek over de mogelijkheden het 

vele groen systematischer in te zetten voor sociale doeleinden. Het verdient 

aanbeveling daarbij ook de eerstelijnszorg en de GGD en spurd.nl te betrekken. De 

spelmogelijkheden zouden kunnen worden uitgebreid met spel op, met en in het 

water. Hierdoor kan ook het waterrijke karakter van Purmerend worden versterkt.  

 

 

DUURZAAMHEID (MENS, MARKT & MILIEU), incl. TOERISME  

 

Visie en beleid 

Het milieubeleidsplan voor de periode 2013-2016 heeft een vervolg gekregen in de 

duurzaamheidsagenda die recent is vastgesteld. De duurzaamheidsagenda wordt 

breed gedragen binnen de gemeente. Purmerend heeft o.a. als doel om alle 

sectoren bij haar duurzaamheidsambitie te betrekken. De gemeente beoordeelt per 

jaar het budget voor de duurzaamheidsagenda. Dit kan leiden tot onzekerheid over 

het halen van de gestelde ambities. In de beleidssamenvatting is geen expliciete 

aandacht voor duurzaam inkopen. De nota toerisme 2011/2020 is een 1e stap om 

Purmerend als toeristisch centrum op de kaart te zetten. Er is een ambitie voor 

groei van toerisme, maar aparte aandacht voor de duurzaamheidsaspecten van 

deze sector ontbreekt.  

 

Inrichting, beheer en onderhoud 

De gemeente richt zich in haar agenda op CO2-emissie en -reductie. Bijzonder is 

het zonnepanelenpark op het bedrijventerrein Baanstee-Noord. Dit Solarpark levert 

energie aan 1400 huishoudens en een grote bijdrage aan CO2-reductie. De 

gemeente heeft de ambitie om als eerste gemeente ‘aardgasvrij’ te zijn. Op dit 

moment is reeds driekwart van de woningen in Purmerend aangesloten op 

Stadsverwarming die op een biomassacentrale werkt. In de praktijk werkt de 

samenwerking tussen de afdelingen al goed. Dit is te zien in de planvorming en 

uitwerking van projecten, waarbij meer aandacht is voor duurzaam 

materiaalgebruik, energie en efficiëntie. Door het vele groen en water zijn de 

voorwaarden voor waterberging goed. In de recente wijken zijn mooie voorbeelden 

van afkoppeling en berging gezien. De gemeente ondersteunt initiatieven van de 

inwoners op het gebied van duurzaamheid. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

De kernkwaliteiten van Purmerend zoals het water en de historie van de polder 

zouden verder kunnen worden ingezet als toeristische en attractieve onderwerpen. 

Monitoring van de duurzaamheids-doelstellingen verdient meer aandacht. Dit werkt 

stimulerend voor het bereiken van de doelen in de duurzaamheidsagenda. De 

http://spurd.nl/


 

 

gemeente zou nog meer kunnen sturen op duurzaamheidsinitiatieven door hier zelf 

meer actief beleid op te voeren naar de bewoners toe. De jury geeft hierbij nog aan 

dat het beheer van het openbaar groen door de gemeente toekomstbestendig is. 

Aanzienlijke delen van de groenaanleg zullen op termijn vervangen moeten worden.    

 

 

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE   

 

Visie en beleid 

De toegankelijkheid van de gemeente is groot. Purmerend heeft het sociale en 

ruimtelijke beleid afgestemd op het faciliteren en ondersteunen van burgers en 

andere vrijwilligers. Het draagvlak voor een goede samenwerking tussen gemeente 

en bewoners, organisaties en bedrijven is goed. Onduidelijk is hoe de gemeente 

vrijwilligers stimuleert en faciliteert bij opleidingen, kennisoverdracht en trainingen. 

De indruk is wel dat de gemeente hiervoor open staat.  

 

 

Communicatie educatie en participatie 

Het bestuur en het ambtelijk apparaat wil aanspreekbaar zijn en korte lijnen 

onderhouden met bewoners, instellingen en bedrijven. Hiervan getuigt ook de 

actieve betrokkenheid van de wethouders.  

De gemeente zet zich actief in om in contact te komen met de bewoners voor de 

uitvoering van burgerinitiatieven. Naast persoonlijke contacten en korte lijnen met 

het bestuur en de ambtelijke diensten gebruiken zij daar ook de digitale 

mogelijkheden voor zoals facebook en vlogs.  

Ondersteuning vindt plaats op het financiële vlak en met technische middelen.  

 

Conclusie en aanbevelingen 

Purmerend is succesvol in het onderhouden van goede contacten met haar 

inwoners. De gemeente zou verder kunnen nadenken over de borging van de 

ondersteuning van inwoners, bedrijven en organisaties voor de toekomst. 

 

 

SAMENVATTING EN EINDOORDEEL        

Purmerend is ontegenzeggelijk een groene stad. Het vele groen draagt bij aan een 

prettig woonklimaat. Fietsroutes (vaak door het groen) zijn goed en aantrekkelijk 

en maken het mogelijk dat alles in Purmerend vlot en op een plezierige manier kan 

worden bereikt. De inwoners van Purmerend tonen een grote betrokkenheid bij de 

inrichting en het beheer van het groen. De gemeente zelf zet zich actief in om in 

contact te komen met inwoners voor de uitvoering van burgerinitiatieven. De 

uitwerking van het water- en oeverplan heeft ervoor gezorgd dat natuur en 



 

 

biodiversiteit tot diep in de stad is verweven met het stedelijk landschap en zo 

bijdraagt aan het aantrekkelijk groene woonklimaat.  

 

De jury is kritisch over de kwaliteit en het beheerniveau van het groen. De jury 

adviseert Purmerend in te zetten op kwaliteitsverbetering en 

toekomstbestendigheid van het groen. Het formuleren van ambities en 

streefbeelden voor de hoofdgroenstructuur en groenstructuren in de wijk kan hierbij 

een eerste aanzet zijn. Door integrale planvorming, in samenwerking met de 

inwoners, kunnen de maatschappelijke, ecologische en economische waardes van 

het groen in Purmerend worden gedifferentieerd, versterkt en vastgelegd.  

 

Om de ambities van Purmerend voor de toekomst beter in beeld te krijgen 

adviseert de jury na te denken over de ruimtelijke en strategische kernkwaliteiten 

van Purmerend. Met meer aandacht voor cultuurhistorische structuren en 

ensembles, en landschappelijke structuren en verbindingen.  

 

De jury van Entente Florale Nederland komt voor Purmerend tot de volgende 

conclusie:   

 Ten aanzien van de openbare (groene) ruimte, de natuur en het landschap 

op zich en in relatie tot cultuurhistorie, duurzaamheid en recreatie wordt een 

waardering van 7.0 punten behaald; 

 In de Categorie Steden wordt Brons toegekend 

 

Nadere toelichting op dit rapport geeft het jurysecretariaat van de Stichting Entente 

Florale Nederland: Postbus 476, 2800 AL Gouda, tel 0172 236269, 

info@ententeflorale.nl  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


