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Zuidoostbeemster, 3 juni 2022 
 
Aan de leden van de gemeenteraad van Purmerend, 
 
in uw raadsvergadering van 21 april jl heeft u besluitvorming over afwijkingen van het 
geldende bestemmingsplan in de Nekkerzoom opgeschort. Middels het aannemen van een 
motie heeft u het college van burgemeester en wethouders opgedragen eerst te komen met 
‘een gedragen visie voor de inrichting van de Nekkerzoom’, voordat u weer besluiten neemt 
over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. 
Ter informatie en inspiratie sturen onderstaande organisaties u onze visie en uitgangspunten. 
Daarmee willen wij bijdragen aan de totstandkoming van een gedragen visie voor de 
inrichting van de Nekkerzoom. 
 
Hoogachtend, 
Stichting Nekkerzoom 
Stichting BeemsterGroen 
Stichting Behoud Waterland 
 
Contactgegevens: Stichting Nekkerzoom, F. Beekers (voorzitter), Noorderpad 5, 1461 BM 
Zuidoostbeemster, tel 0299-425592 
 
cc College van burgemeester en wethouders 
 
 
De kernkwaliteiten van de Nekkerzoom 
De Nekkerzoom maakt deel uit van de zuidoosthoek van werelderfgoed de Beemster. Het gebied 
wordt begrensd door de A7, Zuiddijk, Volgerweg tot aan de golfbaan en de Waterzuivering. Het is 
conserverend opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Partiële herziening 2021. De 
zuidoosthoek ligt naast Purmerend en werd vroeger door tuinders gebruikt. Daarom is dit gebied 
fijnmaziger dan de rest van de Beemster. 
Voor de Nekkerzoom geldt dat het gebied voor de helft bestaat uit de kleinere patronen van elkaar 
kruisende sloten en wegen/paden. Op die manier kon men de tuinderkavels goed bereiken. 
De andere helft van het gebied ligt in het historisch buitengebied en bestaat uit omvangrijker kavels, 
gebaseerd op de grootte van 20 Rijnlandse morgen, ruim 1,5 hectare.  De Westervaart in het midden 
van het gebied vormt de scheiding. 
 
Zo goed als alle bebouwing staat haaks op de wegen. De achterliggende weilanden, de zogenaamde 
kamers, zijn vrij. Nergens is er aaneengesloten bebouwing. Het gebied geeft een levendige indruk. De 
variatie van bebouwing en groen/openheid geeft wisselende doorzichten en een relatie met het 
achterliggende tuinderslandschap. Rond om de Nekkerweg wordt het landschap weidser met grotere 
kamers. 
 
Her en der staan stolpboerderijen, waarvan een enkele monumentaal is. De boerderijen en 
woonhuizen stammen soms uit de 18e eeuw, soms 19e eeuw, vaker 20ste en 21ste eeuw. Er staan 
veel zogenaamde tuindershuisjes, al of niet uitgebreid tot grotere woningen, veelal met 
boomgaarden en sier- en moestuinen. Aan de Nekkerweg liggen twee terreinen die ingericht zijn als 
arboretum. Ook daar bevindt zich nog een originele druivenkas, evenals achter het Noorderpad. Het 
gebied was bekend door het kweken van augurken en druiven. Aan de Volgerweg en Nekkerweg 
staan nog rijen met Suikerperen die in vroeger tijden door minvermogende Beemsterlingen geplukt 
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mochten worden. Aan de Zuiderweg, maar vooral aan de Volgerweg hebben vele 17e eeuwse 
buitens, zoals Vredenburgh en Zwaansvliet, gestaan.  Enkele restanten zijn nog overgebleven. Aan de 
Volgerweg staat nu nog het buiten uit de 19e eeuw, Mariënheuvel. 
 
Zuiderweg, Nekkerweg en Volgerweg zijn de hoofdverbindingen op grond van de Beemster 
kopergravure uit 1644. Deze wegen liggen hoger dan het agrarische land en zijn beplant met 
verschillende soorten laanbomen. De tussenliggende paden liggen ook hoger maar zijn nauwelijks 
beplant. Vanwege de aanleg van de A7 zijn er twee nieuwe wegen aangelegd: de Vredenburghweg 
en een gedeelte van het Kolkpad. Deze wegen zijn oneigen aan de Beemster. Bij de aanleg van deze 
nieuwe wegen hebben niet-agrarische bedrijven (o.a. categorie 3) zich daar gevestigd. Zij vormen 
vreemde elementen in het gebied. 
 
De gehele Nekkerzoom ligt binnen de begrenzing van de Stelling van Amsterdam en grotendeels 
binnen de schootscirkel van Fort Nekkerweg. Dit fort is thans ingericht als wellnessresort. De 
hoofdverdedigingslinie van de Stelling loopt over de Volgerweg en Nekkerweg. 
 

Bedreigingen van de Nekkerzoom 
- Het gebied is ongeschikt voor grootschalige niet-agrarische ontwikkelingen. In het verleden 

hebben een aantal niet-agrarische bedrijven hun kleinschalige karakter verloren en zijn enorme 
bedrijfscomplexen geworden. Wij doelen hier op Van ’t Hek (Nekkerweg) en het Hollenberg-
terrein (Vredenburghweg). Deze bedrijven zijn gegroeid en uitgebreid op een wijze die niet past 
bij het kleinschalige verkavelingskarakter van het gebied. Bovendien is de bestaande 
infrastructuur niet geschikt voor het vele vrachtverkeer van deze bedrijven. Er dreigen nieuwe 
ontwikkelingen op dit gebied, zoals het plan van de firma IJbouw aan het Kolkpad om het 
grondoppervlak van haar loods te verdubbelen en de toegestane hoogte ver te overschrijden. 
Grotere niet-agrarische bedrijven horen volgens ons thuis op een bedrijventerrein. De 
Nekkerzoom is geen bedrijventerrein. Schaalvergroting van niet-agrarische bedrijvigheid ter 
plaatse moet worden tegengegaan. 

- Er zijn niet-agrarische bedrijven die hun bedrijfsbebouwing willen omvormen tot woningen. In 
sommige gevallen dreigen die woningen hele woonwijken te worden. Denk aan het plan om op 
het Lankelma-terrein (Nekkerweg 72) 17 woningen te bouwen in drie hoge nieuwe gebouwen die 
ten onrechte de naam ‘schuren’ hebben gekregen. Ontwikkeling van woonwijkjes achter het lint 
is in strijd met de kernkwaliteiten van wereldwerfgoed De Beemster. Er mag alleen gebouwd 
worden langs de wegen (lintbebouwing) om de openheid van de kamers te behouden.  

- Op dit moment zijn er in de Nekkerzoom op meerdere plaatsen open stukken tussen de 
woningen langs de wegen. Er zijn ideëen om deze op te vullen met woningbouw. Dergelijke 
plannen gaan ten koste van de doorzichten en openheid van het tuinderslandschap. Als 
daarnaast ook nog eens achter het lint gebouwd wordt, verandert het rechthoekige 
stratenpatroon. De typische afwisseling van open-dicht zal verloren gaan. 

- De twee niet-historische wegen (Vredenburghweg en gedeelte van het Kolkpad) in de 
Nekkerzoom, dus wegen die niet staan op de kopergravure, dreigen te worden opgenomen in 
het Beemster stratenpatroon en als oude, bestaande wegen te worden behandeld. Daardoor 
wordt het historisch raster verstoord.  

- Woningen en boerderijen staan haaks op het lint waaraan zij liggen. Er zijn plannen die deze 
historische vormgeving en verkaveling willen doorbreken. Denk daarbij aan het plan om aan het 
project Noorderpad 6, waarbij drie recreatiewoningen en een bedrijfswoning dreigen ontsloten 
te worden aan de niet-historische Vredenburghweg.  

 

Onze uitgangspunten 
Op basis van de kernkwaliteiten van de Nekkerzoom, zoals onder meer beschreven in de teksten van 
werelderfgoederen De Beemster en De Stelling van Amsterdam, en op basis van de huidige 
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ontwikkelingen in het gebied, geven wij u graag onze (niet uitputtende) lijst van uitgangspunten mee 
voor de gebiedsvisie die de gemeente voor de Nekkerzoom aan het opstellen is. 
1. De afwisseling van de woningen in de linten met de ruime doorzichten maken het gebied 

specifiek aantrekkelijk. Die ruimtelijkheid moet bewaard en waar mogelijk hersteld worden. Het 
agrarisch tuinderskarakter dat nog aanwezig is, wordt gestimuleerd. Dat geeft de Nekkerzoom 
haar identiteit. 

2. Uitbreiding van (niet agrarische) bedrijvigheid met landschappelijke impact op de Nekkerzoom 
moet worden tegengegaan. Bedrijven die groeien en willen uitbreiden, worden gestimuleerd en 
zo nodig door de gemeente geholpen om te verhuizen naar een bedrijventerrein, bv Baanstee-
Noord. 

3. Woningbouw achter het lint wordt, evenals een woonwijk áán het lint, niet toegestaan omdat 
dat in strijd is met de kernkwaliteiten lintbebouwing en openheid van de kamers. 

4. Aan het behoud van het historisch rasterpatroon van wegen, waterlopen en rechthoekige 
percelen wordt strikt de hand gehouden, evenals aan de laanbeplanting. Erven worden 
individueel ontsloten middels een brug of dam. 

5. Aan de ligging van bebouwing haaks op het ontsluitingslint wordt strikt de hand gehouden. 
Daarmee wordt de zichtbaarheid van de rechthoekige verkavelingsvorm in stand gehouden. 

6. Aan de Volgerweg kunnen één of twee nieuwe, hoogwaardige heerlijkheden gebouwd worden 
op de locatie waar vroeger buitens hebben gestaan. Integraal onderdeel daarbij is de groots en 
formeel aangelegde sier-/moestuin en boomgaard. Deze kunnen bezocht worden door bewoners 
en wandelaars die het gebied bezoeken. De oogst van de biologische tuinen worden gebruikt 
door restaurants in de omgeving (“in de ochtend geoogst, ’s middags op het bord”.). 

7. Aan de Zuiderweg kan worden onderzocht of historische herbouw van de heerlijkheid 
Vredenburgh mogelijk is, met integraal een sier-/moestuin en boomgaard 

8. Beheer van de formele tuinen en boomgaarden dient als voorbeeld voor de toekomstige 
biologische tuinbouw, waarbij de Beemster een voortrekkersrol op zich neemt. 

9. Het gebied wordt gepromoot als wandelgebied voor bewoners van Purmerend/Beemster of 
bezoekers van bed & breakfast. Voetpaden (niet verhard) worden aangelegd als verlenging, of 
aanvulling van het Kolkpad, het Zuiderpad en het Noorderpad, waardoor het gebied 
aantrekkelijker wordt als wandelgebied. De sauna, het fort, het arboretum, de stolpen, de 
heerlijkheden en de tuinderijen zijn zo op een veilige en toegankelijke manier al wandelend te 
bereiken. 

10. Het bouwen van vakantiewoningen op terreinen wordt tegengegaan. 
 
 
 
2 Kaarten als bijlagen 
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Bijlage 1: Nekkerzoom in historische kaart met buitens 
 
Bijlage 2: Kaart met onze uitgangspunten voor de Nekkerzoom 
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