HET BESLUIT OM DE WHERE TE DEMPEN
De Where is het restant van een rivier, tegenwoordig een kanaal, en ligt in Purmerend dat
hieraan is ontstaan. Oorspronkelijk was het een brede rivier die stroomde tussen het
Beemstermeer en Purmermeer en via beide meren, feitelijk binnenzeeën, in open verbinding
stond met de Zuiderzee. De rivier werd gebruikt door de visserij maar speelde ook een belangrijke rol voor de handel in Purmerend waar de rivier doorheen stroomde.
Na de inpoldering van de Beemster en Purmer met de bijbehorende Beemster en Purmerringvaart
maar ook na de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal bleef er van de rivier door de gewijzigde
waterstromen alleen het middelste gedeelte in Purmerend over.
Steeds meer ondiepte en verzanding
Op 26 september 1926 besloten B&W van Purmerend over te gaan op het dempen van de Singelgracht. Na de daadwerkelijke demping in 1929, kreeg de Where echter steeds meer met ondiepte
en verzanding te maken en liepen de schepen vast. De kosten die de gemeente moest maken
voor het uitbaggeren van de rivier waren hoog. De bagger uit de Where werd overigens wel gebruikt: de Hazepolder werd er bouwrijp mee gemaakt.

Singelgracht Purmerend

Voorstel tot demping in 1956
In 1956 doet raadslid Karel Bakker (CPN) in de gemeenteraad het voorstel tot demping van de
Where in het centrum van Purmerend, als oplossing om het toenemende verkeer meer ruimte
maar vooral meer parkeerplaatsen te bieden. Maar ook de hoge kosten voor het onderhoud aan
de bruggen speelde een rol. Er volgden maanden van vergaderen en overleg.
Een voorstel van marktmeester Peek om in plaats van de Where de Plantsoengracht te dempen
ging niet door, het voorstel haalde geen meerderheid Ook de Bond Heemschut en 64 bewoners
maakten bezwaar tegen het dempen, maar het ‘Veertiende raadslid’, columnist in de Nieuwe
Noordhollandse Courant, schreef: ‘Stadsschoon moge nog zo mooi zijn, men kan er niet van eten.’
Op vrijdag 7 juli 1961 stemde de gemeenteraad met 11 tegen 2 stemmen voor demping en al snel
volgde goedkeuring van het rijk

