
❜❜Fantastisch dat zijn naam
blijft voortbestaan in zo’n

vernieuwend schip

Lars Jongens heeft een van de eerste elektrische sleepbo-
ten en vernoemt die naar overleden vriend Kiel.
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Het gaat om het Buiten Mariën-
heuvel dat rond 1826 gebouwd werd
op het terrein van het vroegere he-
renhuis Volgerlust. Het heeft verder
geen bijzondere status, aldus het
college. ,,Buiten Mariënheuvel is
geen monument en tot voor kort
zelfs geen karakteristiek pand.’’ 

Renovatie

Wel wordt het sinds de jaren 90 ge-
renoveerd. De aangebouwde stal
werd gesloopt, het huis gerestau-
reerd, er kwam een toegangspoort
en op het achtererf werden een stap-
molen en twee bijgebouwen ge-
plaatst als paardenstal en werk-
ruimte. De stapmolen zou aanvan-
kelijk worden voorzien van een

Ditmaal niet vanwege een hotel van
zeventig meter hoog langs de A7,
maar een klein plannetje voor het
vergroten van een woning en het
bouwen van twee schuren aan de
Volgerweg in Zuidoostbeemster.

De betrokkenen willen hun wo-
ning verbouwen en vergroten. Daar-
naast willen ze twee schuren plaat-
sen op het terrein, en het kantoor
voorzien van een luifel.

overkapping van 400 vierkante me-
ter. Die willen de eigenaren nu in-
ruilen voor 300 vierkante meter aan
uitbreiding. Het gaat om twee ’sobe-

re schuren’.
Het college en de gemeenteraad

hebben er geen problemen mee. Eer-
der dit jaar gaf de Purmerendse poli-
tiek een ’verklaring van geen beden-
kingen’ af, en daarmee kon het plan
ter inzage worden gelegd. Ook die

procedure kon met goed gevolg
worden afgesloten, laat het college
weten. Maar nu ligt de provincie
Noord-Holland dwars, meldt wet-
houder Thijs Kroese. Dat gebeurde
in het voortraject ook al eens,
schrijft hij in een brief aan de ge-
meenteraad. Tot verbazing van de
gemeente constateerde de provincie
strijdigheden met het provinciale
beleid in de plannen.

Geen bezwaar

Dat was een ambtelijke reactie, maar
de provincie verzuimde vervolgens
om officieel bezwaar in te dienen.
Dus besloot de gemeente groen licht
te geven voor de plannen en de be-
nodigde vergunning te verlenen.

Begin juli kwam er echter een nieuw
bericht vanuit het provinciehuis in
Haarlem, maar de vergunning voor
de eigenaren van Buiten Mariën-
heuvel zat toen al in de pijplijn. 

De provincie Noord-Holland kan
nu nog wel protest aantekenen te-
gen de vergunning, aldus de wet-
houder. Kroese blijft zelf van me-
ning dat het plan voldoet aan de ei-
sen die de provincie stelt aan bou-
wen in het buitengebied. ,,Naar
aanleiding van de eerdere opmer-
king van de provincie is in de ver-
leende omgevingsvergunning de
motivering ten aanzien van de kern-
kwaliteiten van de werelderfgoede-
ren Beemster en Stelling van Am-
sterdam overigens nog aangevuld.’’

Purmerend akkoord met plan voor uitbreiding Mariënheuvel in Zuidoostbeemster, maar de provincie ligt dwars

Robert Jan van der Woud

Provincie tegen uitbreiding Mariënheuvel

Purmerend wel
akkoord met plan in
Zuidoostbeemster

Purmerend ■ De gemeente Pur-
merend en de provincie Noord-
Holland dreigen elkaar wederom
in de haren te vliegen naar aan-
leiding van een bouwplan.

Middenbeemster ■ Zo’n 150 bewo-
ners van instelling Breidablick, met
de hoofdvestiging in Middenbeem-
ster, kwamen af op de fluisterker-
mis. Sirenes, toeters, harde muziek
en schreeuwende exploitanten: het
is een vast onderdeel van iedere ker-
mis, maar op de Rijperweg in Mid-
denbeemster was dat maandagmid-
dag even niet het geval. Tijdens de
prikkelarme kermis zijn zo’n ander-
half uur de lichten minder fel, de ge-
luiden minder hard en de attracties
minder snel. En dat is voor mensen
met een beperking een verademing.

Sam Fenijn (28) is samen met haar
’vriendin’ - en begeleidster - Jes
Vriens naar de prikkelarme kermis
gekomen. Sam is een bewoonster
van Ygdrasil in Sijbekarspel, een
buitenlocatie van zorginstelling
Breidablick in Middenbeemster.
Hier wonen en werken mensen met
een verstandelijke beperking, waar-
onder niet-aangeboren hersenletsel.
Ze komen net uit de octopus, en Sam
straalt als ze het erover heeft. Al
vond ze het geluid van deze attractie
stiekem nog wel ’vrij hard’. Vooral
de ’knallen’ mogen van haar wel uit
- die horen alleen bij oud en nieuw.

Gratis openstellen

Cultureel coördinator Irene Keff van
Breidablick heeft ervoor gezorgd

dat Sam samen met nog zo’n 150 be-
woners, inclusief hun begeleiders,
naar de prikkelarme kermis toe kon-
den gaan. ,,Ik vind het mooi dat dit
georganiseerd wordt en dat de ker-
misexploitanten ondanks de coro-
natijd hun attracties gratis openstel-
len. Nu is de kermis voor iedereen
toegankelijk’’. Keff ziet dat iedereen
geniet: ,,Ik heb net gekeken bij de

octopus. Sommigen vinden het
spannend, maar een heleboel men-
sen genieten ervan. Daar gaat het
om, dat ze plezier beleven. En dat ze
wat lekkers krijgen natuurlijk.”

John van Dam is een van de ker-
misexploitanten. Hij is 54 jaar en
naar eigen zeggen ’al 54 jaar werk-
zaam’ bij de botsauto’s. Vroeger
hielp hij zijn vader en tegenwoordig

is hij zelf de baas. Hij steunt het ini-
tiatief van harte, zegt hij terwijl hij
iemand met het syndroom van
Down een gratis muntje geeft. ,,Ik
doe het graag voor deze mensen.
Normaal gesproken zie je ze niet op
de kermis. Zo kunnen we ze toch de
gelegenheid geven.”

Tegenwoordig doet bijna elke
zichzelf serieus nemende kermis

wel aan een prikkelarm uur. Toch
ziet Van Dam het structureel verla-
gen van de prikkels niet zo zitten.
,,De jeugd wil ’s avonds harde mu-
ziek en hard rijden met de botsau-
to’s.” 

Ook ouderen en kinderen die niet
goed tegen de herrie kunnen, maak-
ten gebruik van het aanbod om de
prikkelarme kermis te bezoeken.

REPORTAGE Bewoners Breidablick bezoeken de (tijdelijk) prikkelarme Beemster kermis

’Voor iedereen toegankelijk’
Niet iedereen gaat lekker
op flitsende lichten en
denderende deuntjes.
Speciaal voor die men-
sen organiseerde de
Beemster kermis maan-
dagmiddag een prikke-
larm anderhalf uur.

Thijs de Lange

Jes Vriens en Sam Fenijn op de Beemster kermis. FOTO PASCAL FIELMICH


