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Soms is een bandnaam zo briljant gevonden
dat je hem nooit zult vergeten. Einstürzen-

de Neubauten is er wat mij betreft zo een. De
naam ken ik sinds het begin van de jaren 80,
terwijl ik me eigenlijk nog nooit echt in de
muziek heb verdiept. Experimentele post-
punk, met veel gebeuk op stalen constructies.
Inderdaad, een muziekgezelschap dat bij vla-
gen klinkt als instortende nieuwbouw.
Dus toen een vriend me liet weten dat hij op

het laatste moment nog een kaartje overhad
voor het concert in Paradiso, hoefde ik niet
lang na te denken. Een dag later stonden we
bijna vooraan in de grote zaal, in afwachting
van wat komen zou.
Het podium stond vol met indrukwekkende
constructies, die in een machinefabriek niet
zouden misstaan. Een drumstel dat uitgebreid
was met olievaten, en een apparaat dat nog het
meest weghad van een vliegtuigmotor. De

olievaten zorgden voor indrukwekkende rit-
mes tijdens het concert. De vliegtuigmotor
daarentegen zorgde voor ijle fluittonen als je
er een drumstok tegenaan hield. En dan had je
natuurlijk zanger Blixa Bargeld nog, een man
die gefluister afwisselt met bovenaards gillen.
Eigenlijk viel het me mee hoe gestructureerd
de nummers nog waren. Op het balkon dans-
ten dames. Dat zul je niet zien bij een instor-
tend gebouw, oud of nieuw.

60 seconden Robert Jan van der Woud ✱ r.van.der.woud@hollandmediacombinatie.nl

Instortende nieuwbouw

Fractievoorzitter Peter Willig was in
de pen geklommen na berichten van
omwonenden dat de installatie van
het kunstwerk op de rotonde van de

Laan der Continenten, ter hoogte
van de Donaulaan en de Amazone-
laan, fors duurder uitpakt dan ge-
pland. Aanvankelijk was er reke-
ning gehouden met een budget van
12.000 euro, maar dat wordt nu bijna
het tienvoudige. Hij vroeg zich af of
de gemeenteraad nog iets te zeggen
heeft over die meerkosten. 
Volgens burgemeester en wethou-
ders kost de wereldbol ruim 80 mille
en wordt er daarnaast nog bijna

5500 euro uitgetrokken voor de ver-
lichting in de bol en de onderzoeks-
kosten. De stichting Weidevenne
betaalt 36.000 euro mee en uit het
wijkbudget kan nog ruim 7600 euro
worden gehaald. Het resterende be-
drag komt uit een potje voor ’aan-
kleding micromilieu’. De ontwikke-
laars in de wijk betaalden 250 euro
per woning, en daarmee worden
speelvoorzieningen, banken, en dus
ook kunst betaald. Het ontwerp van de wereldbol.

Kosten wereldbol zijn al gereserveerd
Robert Jan van der Woud 

Purmerend ✱ De kosten voor de
aanleg van een wereldbol in de Wei-
devenne kunnen worden betaald uit
een speciaal potje voor de inrichting
van die wijk. Het college laat dat we-
ten na vragen door het AOV.
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Het herhuisvestingsplan van de
rugbyvereniging maakt deel uit van
de herontwikkeling aan de Van IJs-
endijkstraat. De gemeente legt daar
de laatste hand aan de bouw van een
nieuwe multifunctionele sporthal.
De bestaande sporthal De Beuken-
kamp wordt gesloopt, en ook het
onderkomen van Rugbyclub Water-
land moet worden verplaatst.
De plannen daarvoor liggen al klaar,
maar het bestuur van de rugbyclub
zet zijn zinnen nu op een groter ge-
bouw. Het aantal leden van de ver-

eniging is namelijk de afgelopen
tien jaar meer dan verdubbeld, en
daarnaast spelen de hoogste teams
inmiddels op het hoogste nationale
niveau. ,,Mede door die groei is vol-
gens het bestuur van de rugbyclub
de accommodatiebehoefte anders
komen te liggen en is de club naar
eigen zeggen van een sportvereni-
ging naar een sportbedrijf ge-
groeid’’, aldus het college in de brief
aan de raadsleden.
Het college erkent dat de vereniging
’veel betekenis voor een grote groep
Purmerenders’ heeft. Dat was reden

om de afgelopen jaren bij de bouw
van de sporthal en de herindeling
van de rugbyvelden en de accommo-
daties het belang van de club zwaar
te laten meewegen. ,,We zijn steeds
in gesprek geweest, vanaf de plan-
vorming tot de daadwerkelijke ont-
wikkeling zoals die nu plaatsvindt.’’
Het bijstellen van de plannen voor
de bouw van een nieuw clubhuis
gaat burgemeester en wethouders
echter de ver. Het ontwerp zoals het
er nu ligt, is in 2015 tot stand geko-
men, en het project is nu ’in een ver-
gevorderde fase’.
Een aanpassing zou ervoor zorgen
dat de gemeente opnieuw in ge-
sprek moet met omwonenden en
andere betrokkenen, wat zorgt voor
vertraging van de uitvoering, maar
ook voor extra kosten. ,,Door de hui-
dige opstelling van Rugbyclub Wa-
terland is een impasse ontstaan’’, er-
kent het college, dat verder overleg
afwacht.

Rugbyclub wil nu
groter onderkomen

Andere behoefte
door verdubbeling
van aantal leden

Die pachter moet ruimte krijgen als
het gaat om de exploitatie van de

sporthal. Dat heeft de gemeenteraad
unaniem als opdracht gegeven aan
het college van burgemeester en
wethouders. Het voortbestaan van
Sporthal Oostzaan is in het geding.
Hij zit sinds kort zonder beheerder
en de opvolging is onzeker. Na 32
jaar pachten heeft beheerder Tini

Roels afscheid genomen.
De gemeente bekijkt onder meer of
de sporthal de bestemming lichte
horeca kan krijgen op de kantine.
Dat houdt in dat er maandag tot en
met vrijdag tot 1.00 uur in de nacht
geschonken kan worden en in het
weekeinde tot 2.00 uur ’s nachts.

’Snel nieuwe pachter van sporthal’
Dominic Schijven

Oostzaan ✱ De gemeente Oostzaan
gaat met spoed op zoek naar een
nieuwe pachter voor Sporthal Oost-
zaan. 

Purmerend ✱ „Door te koken komen
herinneringen boven. Door de geuren,
smaken en handelingen. En om dan
die glimlach te zien, daar word ik zelf
ook vrolijk van”, vertelt Wafaa Al-
berts. Zij is een van de begeleiders van
de Zorgcirkel die elke maand het

Proeflokaal in Wijkplein Where gaan
leiden. Gisteren was de eerste editie.
Björn Hekke is degene die het Proeflo-
kaal heeft opgezet: „We merken dat
de drempel voor omwonenden om
naar het Wijkplein te komen nog
steeds groot is. De naam Zorgcirkel

wekt toch de indruk dat er iets mis
moet zijn voordat je hier terecht kan.
Dit willen we veranderen, dus ieder-
een kan meedoen aan Proeflokaal.” 
Een sociaal aspect van het initiatief is
om de vele ouderen in de wijk waar
nodig hulp te kunnen bieden als ze in

een sociaal isolement dreigen te ra-
ken. Hekke: „Je hoeft niet eens te kun-
nen koken zolang het maar leuk is.
Ouderen zijn vaak een vergeten
groep, maar het is wel belangrijk dat
ze hun huis uit kunnen komen en so-
ciale contacten kunnen leggen.”

Op het menu staan een salade van kip
teriyaki en toetjes van mangomous-
se. De deelnemers zijn erg enthou-
siast. Ze zijn volop aan het snijden,
bakken en koken. En het allerbelang-
rijkste: ze hebben plezier. 

FOTO ELLA TILGENKAMP

Proeflokaal Koken, eten en elkaar ontmoeten bij Wijkplein Where

De openbare school in Broek in Wa-
terland is veertig jaar oud en hard
toe aan vernieuwing en verbetering.
De gemeente Waterland is dan ook
heel blij met deze mijlpaal. Wethou-
der Jean van der Hoeven: ,,Ook fan-
tastisch dat we de school kunnen
verbreden met een peuterspeelzaal,
extra buitenschoolse opvang en een
bibliotheekruimte. Die functies ver-
sterken elkaar enorm.’’
Er is gekozen voor renovatie van be-
staande goede gebouwdelen en voor
sloop en nieuwbouw van de slechte.
In het gebouw wordt een nieuw hart
gecreëerd, een centrale ruimte voor

ontmoeting, weekopening en -slui-
ting en uitvoeringen. Het leerlin-
genaantal blijft hetzelfde als nu: cir-
ca 320 leerlingen. Het aantal m2
voor onderwijsbestemming blijft
hetzelfde. 
Over de plannen is gecommuni-
ceerd met de inwoners van het dorp.
Daaruit bleek dat er veel draagvlak
is voor de plannen.
Ook voorzitter Chris van Meurs van
Stichting Opso/Spoor is tevreden
met de nieuwe stap. Hij wil er voor
zorgen dat de stichting de kinderen
snel een eigentijdse en gevarieerde
leeromgeving kan bieden. Directeu-
ren Ilse Raasing en Simone Dekker
van Stichting Kinderopvang Water-
land kunnen niet wachten om ver-
der te gaan met de ontwikkeling.
De drie samenwerkingspartners
gaan nu op zoek naar een architect.
Ze hopen dat de bouw voor de zo-
mer van 2018 kan starten en dat het
complex in de zomervakantie van
2018 wordt opgeleverd.

De Havenrakkers
groter en breder
Annette Snaas

Broek in Waterland ✱ Basisschool
De Havenrakkers in Broek in Water-
land wordt vernieuwd en uitgebreid
met een brede school. Daartoe teke-
nen schoolbestuur Spoor, stichting
Kinderopvang Waterland en de ge-
meente Waterland vandaag een rea-
lisatieovereenkomst.

Steeds vaker rijden brommers en
scooters door het Sportpark, zegt
Boerma. Het park is verboden
voor brommers en scooters, maar
van handhaving is al jaren geen
sprake. ,,Jongelui rijden door
naar voetbalclub IVV, ze zetten
hun brommer echt niet op het
parkeerterrein.’’ Andere gemoto-
riseerde fietsers gebruiken de
route door het park als snelle rou-
te over het Luiendijkje naar Oost-
zaan en Zaandam. De paden in
het park zijn bestemd voor fiet-
sers en wandelaars. ,,Tussen al dit
verkeer bewegen zich ook kleine
kinderen op hun fiets op weg
naar hun sport. ’’
Brommers- en scooterrijders die
naar Oostzaan en Zaandam wil-
len, moeten officieel via Den Ilp
en de Oostzanerrijweg of via het
Zuideinde onder het viaduct

rechtsaf door Kadoelen.
D66 pleit voor een oplossing bin-
nen het sportpark door een dub-
bel wegennet aan te leggen met
een weg waarop brommers mo-
gen rijden en een weg voor fiet-
sers en wandelaars. Gedeeltelijk
ligt er al een tweede weg naar het
zwembad. 
Voor de kantine van IVV kan een
soort verkeersplein gevormd
worden. In het stuk daarna rich-
ting het Twiske is verbreding mo-
gelijk door gebruik te maken van
de voormalige baan van AC Wa-
terland. Daarna kan de weg voor
voetgangers en wandelaars
rechtsaf over het voormalig korf-
balterrein lopen langs de water-
kant.

Onderbelicht
D66 vindt dat het Sportpark on-
derbelicht is gebleven in de mobi-
liteitsvisie van de gemeente. De
fractie vindt besluitvorming over
wegen in het Sportpark dringend
nodig omdat er veranderingen op
til zijn, namelijk de komst van
een terras aan de Breek en de
nieuwe sportvoorzieningen op
het voormalig korfbalterrein.

D66: maak brommerpad
in Sportpark Landsmeer
Annette Snaas

Landsmeer ✱ De D66-fractie van
Landsmeer pleit voor de aanleg
van een brommerpad naast het
fiets- en voetpad in het Sportpark
in Landsmeer. ,,De situatie is er
nu onveilig’’, licht raadslid Nico
Boerma (D66) toe.

Westra zit zelf in een rolstoel door
een progressieve spierziekte en
heeft veel aan haar hulphond Han-
ne. Daarom wil ze voor de stichting
geld ophalen, zodat meer mensen

een hulphond kunnen krijgen.
Westra: ,,Hanne doet ontzettend
veel. Laatst was ik even zonder
haar buiten en toen liet ik iets
vallen. Ik moest wachten tot er
iemand langskwam om mij te
helpen. Normaal zou Hanne dat
direct oprapen. Daarnaast brengt
ze mij veel vreugde, ze is zo lief.’’
Omdat Westra door haar ziekte
steeds minder kan, heeft ze haar
hond ook meer nodig. ,,Ik gun
iedereen die het nodig heeft een

Hanne.’’
Paulus Brugman, directeur van P3,
was meteen enthousiast toen hij

over het plan van de Purmerendse
hoorde. ,,Wij doen één of twee per
jaar iets met een goed doel. Deze
stichting helpt een groep vrij on-
derbelichte mensen, dat spreekt
mij aan. Daarnaast vind ik het
belangrijk dat het poppodium ook
gebruikt wordt voor maatschappe-
lijke doeleinden.’’ 
Het poppodium is ook goed toe-
gankelijk voor mensen in een rol-
stoel. Bij andere Purmerendse
locaties is dat lastiger. Westra: ,,Ik

ben heel blij dat P3 meewerkt. Ik
krijg zoveel steun dit te doen.’’
Het concert ’Muziek voor ’n maat-
je’ is 1 oktober in de grote zaal van
P3. Er zijn korte optredens van
onder meer zangeres Ellen Vos, het
Waterlandse kinderkoor de New
Kickers, kinderen van het NKT
kindertheater en harpist Heleen
Bartels. De kaarten kosten 7,50
euro en zijn vanaf 10 juli te koop
via de site van P3. De opbrengst is
voor KNGF Geleidehonden. 

Benefiet voor geleidehond in P3 Purmerend
Merlin Mulder

Purmerend ✱ Het benefietconcert
dat de Purmerendse Margreet
Westra organiseert voor KNGF
Geleidehonden wordt in poppodi-
um P3 gehouden. De kaartverkoop
start 10 juli. 

Optredens van
New Kickers en
Ellen Vos 

Robert Jan van der Woud
r.van.der.woud@hollandmediacombinatie.nl

Purmerend ✱ De nieuwbouwplan-
nen van Rugbyclub Waterland in
Purmerend zijn in een impasse ge-
raakt. Dat laten burgemeester en
wethouders weten in een brief aan
de gemeenteraad.


