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Ruimtelijk domein 
Team Realisatie 

 
Aan de bewoners van: 
Vooruitstraat 1A, 1B, 3, 4, 5 
Bernard Nieuwentijtstraat 1, 2 
Jaagweg 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 
Fresiastraat 16-26, 17 
Jasmijnstraat 86, 170-176 (even), 57 
Rozenstraat 1, 3, 5, 2-48 (even), 82, 102, 
Goudenregenstraat 73-115 (oneven), 
Borghesepark 10-22 en 26-100 (even) 
Loirestraat 7-49, 89-243, 255-307 en 313-347 
(oneven) 
Wales 6-46 (even) en 1-83 (oneven) 
Ponte Vecchio 1-50 (oplopend) 
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onderwerp: groenontwerp Kanaaldijk 
 
Beste bewoner(s), 
 
Eind januari vroegen wij uw mening over het groenontwerp Kanaaldijk. We hebben heel veel 
reacties gehad. Heel erg bedankt daarvoor. Veel bewoners zijn enthousiast. Andere 
bewoners zien graag nog een paar zaken anders. Zij willen bijvoorbeeld hun uitzicht 
behouden, een breder wandelpad of hebben overlast van hondenpoep. We hebben het 
ontwerp naar aanleiding van de reacties op een paar kleine punten veranderd. 
 
Veel bewoners willen hun uitzicht op het kanaal behouden 
Zij geven aan dat zij hun woning hebben gekocht voor het uitzicht. Daar hebben we met het 
ontwerp al rekening mee gehouden. In plaats van dubbele rijen bomen, die we op de andere 
delen van de Kanaaldijk hebben geplaatst, staan de bomen ‘los’ in de ruimte. Dit zorgt 
ervoor dat alle woningen zicht op het kanaal houden. Bewoners van de Zuiderpolder geven 
aan blij te zijn dat ze meer op groen gaan uitkijken. 
 
Op enkele plekken verplaatsen of verwijderen we een boom (zie ontwerp) 
De geplande boom tussen de Loirestraat en La Mayenne vervalt. Er vervalt een boom voor 
La Vienne. De bomen voor de Loirestraat 157 en 159 en naast de Loirestraat 151 
verplaatsen we enkele meters. Een boom tussen De Vaart en Loirestraat 151 vervalt. Een 
van de gele kornouljes (Cornus Mas) voor De Vaart verplaatsen we naar de andere kant 
van het fietspad. Van de zes bomen tussen Vennestaete III en De Vaart verhuist er een 
naar het zuiden. Zo schijnt er meer licht op de gevels. De rest van het ontwerp blijft 
hetzelfde. 
 
Het uitgangspunt van het ontwerp is een open ruimte met inheemse beplanting 
We voegen daarom niet teveel struiken toe. We kiezen voor beplanting die hier van nature 
voorkomt. 



 
 

 
We proberen extra bloemen toe te voegen aan het ruige gras 
Dit doen we door zaden van wilde bloemen te zaaien. Het gaat om de ruige grasstrook 
tussen het kanaal en de fietsstrook. 
 
Er is veel hondenpoepoverlast 
Veel bewoners van de appartementen hebben overlast van hondenpoep. Hondenbezitters 
laten hun hond uit onder de appartementen. Hierdoor zitten de bewoners in de stank als zij 
op hun balkon zitten. We onderzoeken nog of we hier iets aan kunnen doen. Maar het 
begint natuurlijk bij het gedrag van de hondenbezitters. Alleen de strook ruig gras tussen het 
kanaal en het fietspad is een uitlaatroute. Bij alle andere grasstroken moet de hondenpoep 
opgeruimd worden. 
 
We veranderen het fiets-/wandelpad niet 
De Kanaaldijk is een populaire wandel- en fietsroute. Daarbij zitten de wandelaars en 
fietsers elkaar soms in de weg. Daar doen we op dit moment niets aan. Als we groot 
onderhoud gaan uitvoeren aan het fiets/ wandelpad, nemen we deze suggesties mee. De 
kleine schades aan het asfalt van het fietspad herstellen we in april. 
 
De bestaande bomen blijven staan en hebben we recent gecontroleerd 
Alle bomen die een levensverwachting van vijf jaar of meer hebben, blijven staan. Dit sluit 
ook aan op het gemeentelijke bomenplan. We moeten zuinig zijn op oudere bomen. Er 
wordt veel gebouwd in onze stad en groen draagt enorm bij aan de leefbaarheid in de stad. 
Oudere bomen zijn goed voor de biodiversiteit. Hier leven heel veel insecten, mossen en 
vogels op. Verder geven ze veel verkoeling. De bomen die blijven staan worden regelmatig 
gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. We hebben onlangs weer alle bomen 
gecontroleerd. Alleen bij een boom bij het Borghesepark was er reden tot ingrijpen. Alle 
andere bomen zijn veilig en gezond. 
 
Online kunt u de tekeningen beter bekijken 
U kunt deze brief met terugvinden op www.purmerend.nl/bewonersbrieven (de nieuwste 
brieven staan bovenaan). Hier kunt u inzoomen op de tekeningen. 
 
Hoe gaat het nu verder? 
Wij stemmen het ontwerp nog af met de kabel- en leidingenexploitanten en het waterschap. 
Mocht deze afstemming leiden tot grote aanpassingen, dan informeren we u daar 
binnenkort over. Als het plan in grote lijnen hetzelfde blijft als in bijgaand ontwerp, dan 
ontvangt u een brief als wij de plannen gaan uitvoeren. Wij verwachten dat dat in het najaar 
is. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Paula de Groot 
Omgevingsmanager 


