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Voorstel aan commissie: De raad adviseren conform het voorstel te besluiten 

   

Toelichting griffie: 
 
Het bedrijventerrein De Where  ligt op de kruising van De Where en de Purmerringvaart. 
In de structuurvisie 2005-2020 is de projectlocatie aangegeven als een locatie waar het thema zorg en 
wonen gewenst is. 
Het gebied verkeert nu in een slechte onderhoudsstaat met veel leegstand, verloedering en 
braakliggende terreinen. 
Het totale gebied is ca. 3.4 hectare groot. Veel grond is in eigendom van de gemeente, AM Wonen en 
De Lndengroep. Dit en het feit dat op dit moment ISVgelden beschikbaar zijn wordt gezien als de 
kracht voor een eventuele herontwikkeling. Betrokken partijen hebben gezamenlijk onderzoek gedaan 
naar de globale maatschappelijke, planologische en financieel-economische haalbaarheid van het 
project. 
Conclusie van het onderzoek dat een algehele ontwikkeling op dit moment financieel niet haalbaar is. 
Voor een mogelijke ontwikkeling is een scenarioanalyse uitgewerkt, waaruit blijkt dat op dit moment 
een gefaseerde ontwikkeling de voorkeur heeft. 
  
Het college stelt voor om onder een aantal randvoorwaarden in te stemmen met een gefaseerde 
ontwikkeling van het gebied en in te stemmen met het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst met AM Wonen en De Lindengroep waarbij de gemeente participeert in 
de grondexploitatie. 
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Registratienummer raad: 1138996 

Datum: 
13 augustus 2014 

Afdeling/Team: 
Stadsbeheer/Projecten 

Behandeld door: 
Natasa Bogicevic-Vujosevic 

Onderwerp: 
Transformatie bedrijventerrein De Where naar woongebied Klein Where 

Samenvatting: 
Het bedrijventerrein De Where ligt nabij de kruising van de Where en de Purmerringvaart. In 
de structuurvisie 2005-2020 is de projectlocatie aangegeven als Cluster 6 (Purmerenderweg / 
IJsselmeerlaan) waar thema zorg en wonen gewenst zijn. Het huidige bedrijventerrein is 
verouderd en kent veel leegstand. 
Het totale gebied is ca. 3,4 ha groot. Een groot deel van het gebied is in eigendom van de 
gemeente, AM Wonen en De Lindengroep. Partijen hebben gezamenlijk onderzoek gedaan 
naar de globale maatschappelijke, planologische en financieel-economische haalbaarheid van 
het project. 
Conclusie van dit onderzoek is dat integrale planontwikkeling momenteel niet haalbaar lijkt.  
Om een goede afweging te kunnen maken over hoe nu verder te gaan met dit gebied, is een  
scenarioanalyse uitgewerkt. Een gefaseerde planontwikkeling wordt voorgesteld waarbij de  
lemeente participeert in de grondexploitatie. 
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Purmerend, 13 augustus 2014 

Aan de gemeenteraad van Purmerend, 

Inleiding en probleemstelling: 
Inleiding 
Bedrijventerrein De Where ligt nabij de kruising van de Where en de Purmerringvaart en heeft 

Dit bedrijventerrein is sterk verouderd. Het wordt gekenmerkt door leegstand en verloedering. 
Door de gemeente zijn er enkele jaren geleden al verschillende percelen aangekocht en 
panden gesloopt. Een gedeelte van het terrein ligt sindsdien braak. 
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Al in de structuurvisie 2005-2020 is de projectlocatie aangegeven als Cluster 6: Purmerweg 
(aan de Where) waarbij wordt aangegeven dat de thema's zorg en wonen gewenst zijn. Dit 
bedrijventerrein wordt omschreven als transformatiegebied van bedrijventerrein naar een 
woonwijk. Door de bijzondere ligging is deze locatie geschikt voor een woonmilieu waarbij de 
oevers openbaar zijn en mogelijk ook recreatieve voorzieningen een extra impuls kunnen 
geven aan de nieuwe woonwijk. 

Circa 42% van de grond (exclusief openbaar gebied van ca. 7500 m2) is eigendom van de 
Gemeente. Daarnaast hebben AM Wonen en de Lindengroep gezamenlijk een positie van 
25%. De overige posities van ca. 33% zijn in bezit van derden. Zie onderstaande tekening; de 
geel gearceerde gronden zijn eigendom van de gemeente. 

De gemeente, AM Wonen en de Lindengroep hebben op 6 juni 2013 een 
intentieovereenkomst gesloten waarin is afgesproken dat zij voor gezamenlijke rekening en 
risico onderzoeken of de transformatie van bedrijventerrein naar woonwijk haalbaar zou zijn. 

Haalbaarheidsonderzoek 
De haalbaarheid van de ontwikkeling van bedrijventerrein De Where is op een aantal 
aspecten nader onderzocht. Enerzijds zijn de kosten voor het bouw- en woonrijp maken 
nauwkeuriger onderzocht, anderzijds is de markt getoetst door middel van een digitale 
woonenquête via de website www.kleinwhere.nl. De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een 
stedenbouwkundig schetsontwerp dat vervolgens financieel doorgerekend is. 

Uit de enquêtes is gebleken dat er veel interesse is in de woningen. Ruim 400 
geïnteresseerden hebben zich aangemeld op de website. De resultaten van de enquête zijn 
te vinden in bijlage 1. De belangrijkste conclusies uit deze enquêtes zijn als volgt: 

• de locatie wordt zeer gewaardeerd; 
• de vraag is gedifferentieerd: van goedkope starterswoningen tot woningen voor 

doorstromers (tweekappers/vrijstaand); 
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• de gewenste prijs/kwaliteitverhouding is scherp; men wil veel ruimte voor relatief 
weinig geld; 

• er is veel interesse voor wonen aan de dijk in een bijzonder woningtype (wonen op de 
verdieping); 

• er is met name interesse voor traditionele architectuur waarbij de individuele woning 
duidelijk herkenbaar is. 

Mede op basis van deze resultaten en rekening houdend met eigendomsgrenzen is een 
stedenbouwkundig schetsontwerp gemaakt, met de volgende kenmerken: 
• gedifferentieerd programma; 
• programma is faseerbaar zodat kan worden ingespeeld op toekomstige veranderingen 

aan vraagzijde; 
• start aan westzijde met de goedkopere woningen; 
• aan de dijk is gekozen voor een bijzonder typologie, grote rijwoningen met wonen op 

de verdieping; 
• de duurdere woningen zijn meer aan de oostzijde gepositioneerd, op de beste plek 

van het plan; 
• extra kwaliteit wordt toegevoegd door het parkeren zo veel mogelijk op te lossen in 

parkeerhoven, waardoor een 'ontspannen' en groen straatbeeld ontstaat. 

Dit resulteert in onderstaand indicatief woningprogramma, verkaveling en sfeerimpressie: 

Indicatief woningprogramma 

Rug-aan-rug woningen 22 
Rijwoningen 56 
Dijkwoningen 22 
Tweekappers 24 
Vrijstaande woningen 3 
Totaal 127 

Verkaveling 
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Sfeerimpressie 

Op basis van het genoemde programma en de aangegeven verkaveling is het plan 
doorgerekend. Uit deze doorrekening blijkt dat er een groot financieel tekort is (Zie geheime 
bijlage 2). De belangrijkste oorzaken van dit tekort zitten in de verwerving van de resterende 
gronden en de algehele slechte woningmarktomstandigheden. Ondanks dat er veel interesse 
is in deze specifieke nieuwe ontwikkeling zijn de prijzen van woningen in Purmerend relatief 
laag, waardoor de grote interesse zich nog niet vertaalt in hogere woningprijzen. 

Probleemstelling 
Bedrijventerrein De Where heeft te kampen met toenemende leegstand waardoor het terrein 
snel verloedert en vandalisme toeneemt. Er is sprake van een negatieve waardeontwikkeling. 
De urgentie voor herontwikkeling/transformatie is derhalve groot. Integrale planontwikkeling 
kent echter een groot financieel tekort. 

Oplossingsrichtingen: 
Naar aanleiding van de financiële uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek is een aantal 
scenario's onderzocht: 

1. stopzetting planontwikkeling 
2. integrale planontwikkeling 
3. uitgestelde planontwikkeling 
4. gefaseerde planontwikkeling 

• Ad 1. Stopzetting planontwikkeling 
Toelichting scenario 
Stoppen met planontwikkeling, geen herontwikkeling maar handhaven van het 
bedrijventerrein. 
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Voor/nadelen 
Voordelen Nadelen 
Geen (verdere) ontwikkelingskosten Investeringen in revitalisatie van het 

bedrijventerrein zijn noodzakelijk. 
Niet in overeenkomstig met de in de 
structuurvisie verwoorde ambities voor het 
gebied. 
Verlies van ISV subsidie. 

Financieel 
Vanuit het ISV is een bedrag gereserveerd ten behoeve van de herontwikkeling van het 
bedrijventerrein De Where. Om gebruik te kunnen maken van ISV-gelden zijn door de 
provincie voorwaarden gesteld. Eén van die voorwaarden is dat vóór 1 januari 2015 de 
opdracht tot bodemsanering is verstrekt. 
De kosten voor revitalisatie van het bedrijventerrein zijn niet geraamd, omdat dit scenario niet 
in overeenstemming is met de in de structuurvisie verwoorde ambities en derhalve ambtelijk 
niet gewenst wordt geacht. 

Conclusie 
Dit scenario leidt tot handhaving van het bedrijventerrein waarbij revitalisatie noodzakelijk is. 
Het is niet in overeenstemming met de in de structuurvisie verwoorde ambities voor dit gebied 
en is daarom geen gewenste ontwikkeling voor de toekomst van de stad. Dit scenario wordt 
derhalve ambtelijk als niet wenselijk gezien. 

• Ad 2. Integrale planontwikkeling 
Toelichting scenario 
De herontwikkeling van het totale bedrijventerrein. 

Voor/nadelen 
Voordelen Nadelen 
Verdere verloedering/achteruitgang wordt 
voorkomen. 

Financieel tekort is te hoog. 

Veiligstellen ISV-subsidie. Markttechnisch risico is te hoog. 
Verwervingen moeten meteen plaats vinden. 

Financieel 
Het tekort van de integrale planontwikkeling is benoemd in de geheime bijlage 2. 

Conclusie 
Enerzijds leidt dit scenario tot een groot financieel tekort en anderzijds is het markttechnisch 
onhaalbaar omdat het ineens op de markt zetten van het totale aantal in dit gebied te 
realiseren woningen in de huidige economische situatie als te risicovol wordt gezien. Dit 
scenario wordt daarom ambtelijk als niet haalbaar gezien. 

• Ad 3. Uitgestelde planontwikkeling 
Toelichting scenario 
Uitstellen van planontwikkeling totdat plan haalbaar is (of lijkt te worden). 

Voor/nadelen 
Voordelen Nadelen 
Verdere investeringen zijn relatief beperkt. Verlies van ISV-subsidie. 
Beperkte inzet ambtelijk apparaat. Verdere verloedering van het terrein; toename 

vandalisme. 
Planontwikkeling voortzetten bij betere 
woningmarkt en daarmee financieel 
haalbaar(der) plan. 

Investeringen in 'leefbaarheid' noodzakelijk: 
sloop leegstaande panden, onderhoud openbare 
ruimte. 
Risico op verkoop van nog te verwerven 
gronden door huidige eigenaren aan derden. 
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Negatief signaal naar buitenwereld: planvorming 
op korte termijn niet verder. 

Financieel 
- Kosten beheer openbaar gebied: ca. €10.000/jaar. 
- Eenmalige sloopkosten gemeente: ca. €300.000. 
- Afschrijving historische plankosten gemeente: ca. €77.000. 

Conclusie 
Dit scenario leidt tot verdere verloedering en waardevermindering van het huidige 
bedrijventerrein, echter hier wel met (enig) perspectief op een toekomstige ontwikkeling. Dit is 
richting huidige gebruikers maar ook richting andere belanghebbenden en potentieel 
geïnteresseerden niet wenselijk. Dit scenario wordt daarom ambtelijk als niet wenselijk 
gezien. 

• Ad 4. Gefaseerde planontwikkeling 
Toelichting scenario 
Met het opstarten van de planontwikkeling eerste deelfase wordt het gebied 'op gang 
getrokken'. In eerste instantie is gekeken naar de ontwikkeling van fase 1A (westflank) 
aangezien op deze plek gedacht wordt aan een startersproduct waarmee wordt ingezet op 
een vlotte afzet. Keuze voor ontwikkeling van fase 1A betekent echter ook dat fase 1B 
ontwikkeld moet worden om de volgende redenen: 
- voor de ontwikkeling van fase 1A zijn ook gronden nodig die niet in eigendom van de 

gemeente zijn. De aankoop van het perceel Purmerweg 33 (A/B) en de sloop van de zich 
daarop bevindende panden komt volledig voor rekening van marktpartijen (AM Wonen). 

- de omvang van fase 1A alleen is te beperkt voor de benodigde kritieke massa. 
Hierdoor ontstaat er een onlosmakelijke koppeling tussen de fases 1A en B. 

MM M 

Voor/nadelen 
Voordelen Nadelen 
Verdere verloedering/achteruitgang wordt 
voorkomen. 

Financiële optimalisatieslag noodzakelijk voor 
fase 1A/B (zie onder 'financieel'). 

Veiligstellen ISV-subsidie. Geen garantie voor realisatie overige 
deelgebieden. 

Start gebiedsontwikkeling: vliegwiel voor rest 
van ontwikkeling (poort tot gebied). 

Onzekere grondopbrengsten voor vervolgfasen. 

Start aan westzijde: dit vormt letterlijk de poort 
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naar nieuwe woonwijk. Beter gesitueerde 
oostzijde kan zo worden 'bewaard' tot betere 
tijden. 
Positief signaal richting andere eigenaren; kans 
op verkoop grond aan derden door huidige 
eigenaren is kleiner 
Kan vliegwiel vormen voor naastliggende 
ontwikkeling van Intermaris. 
Ontwikkeling komt op gang waardoor hopelijk er 
ook meer grondopbrengsten volgende fasen 
kunnen worden gegenereerd. 

Financieel 
Uit de doorrekening van fase 1A/B blijkt dat deze fase haalbaar is indien (zie geheime bijlage 
2): 

• de gemeente ca. 23% van het tekort dekt (passend binnen de door de 
gemeenteraad reeds vastgestelde voorziening gebiedsontwikkeling; 

• markpartijen (AM/Linden Groep) ca. 59% van het tekort dekken; 
• de ISV subsidie volledig wordt toegerekend aan fase 1A/B, dat is 18% van het 

totale tekort. 

Conclusie 
Met dit scenario wordt de transformatie van het bedrijventerrein De Where in gang gezet. 
Hiermee ontstaat perspectief op een totale transformatie. De gemeente dient weliswaar 
financieel in te leveren, maar dit geldt ook voor de marktpartijen. 

Conclusie van scenarioanalyse 
Vanuit financieel, ruimtelijk en maatschappelijk perspectief wordt ambtelijk voorgesteld te 
opteren voor een gefaseerde planontwikkeling 

Samenwerking 
Om tot herontwikkeling van het bedrijventerrein De Where te komen is een goede 
samenwerking met eerder genoemde marktpartijen noodzakelijk. Gelet op de grondposities 
van deze partijen en de in deze van toepassing zijnde aanbestedings- en 
staatssteunrechtelijke regelgeving wordt voorgesteld een samenwerkings- annex anterieure 
overeenkomst voor te bereiden waarbij de gemeente participeert in de grondexploitatie. 

Risico's fase 1 

Aan fase 1 kleven een aantal risico's: 

1. de ISV-subsidie wordt alleen uitgekeerd als dit jaar opdracht wordt verstrekt voor de 
sloop- en bodemsaneringswerkzaamheden. In dit stadium is dan ook het grootste risico 
dat reeds opdracht wordt verstrekt tot benoemde werkzaamheden voor de perceel 
Purmerweg 29, terwijl er nog geen zekerheid is dat het plan doorgaat 
(bestemmingplanprocedure en verkoopresultaat van nieuwbouw); 

2. de percelen aan de Purmerweg 33 (A/B) en 31 zijn nog niet verworven. Op het perceel 
Purmerweg 33 (A/B) rust nog een bedrijfsbestemming met een daarbij behorende 
milieuzonering waarbinnen in principe geen kwetsbare bebouwing zoals woningen is 
toegestaan. Op het perceel Purmerweg 31 is het uitvaartcentrum gevestigd. In nauw 
overleg met het uitvaartcentrum zal de gemeente op zoek gaan naar een andere 
locatie. Voor beide percelen geldt dat de gemeente geen actieve rol gaat spelen bij de 
verwervingen; 

3. het perceel Purmerweg 21, in bezit van woningbouwcorporatie Intermaris, bevindt zich 
net buiten het plangebied. Op het perceel rust nog een bedrijfsbestemming waarvan 
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de bijbehorende milieuzonering zich over fase 1 uitstrekt. Met Intermaris zijn 
gesprekken gaande over mogelijke transformatie naar woningbouw op dit perceel; 

4. de gefaseerde ontwikkeling biedt geen garantie voor een volledige ontwikkeling van 
het gebied maar kan naar verwachting als vliegwiel fungeren voor de overige fases. 

Meetbare doelstellingen 
Nadat u akkoord bent gegaan met een gefaseerde planontwikkeling en de in geheime bijlage 
2 voorgestelde optimalisatieslag voorfase 1A/B kunnen de werkzaamheden opgestart 
worden die gericht zijn op: 

• slopen van de panden/bodemsanering op de percelen Purmerweg 29 en 33(A/B); 
• verplaatsing uitvaartcentrum; 
• verwerving resterende percelen aan de Purmerweg 31 en 33 (A/B); 
• in overleg treden met Intermaris aangaande het perceel Purmerweg 21; 
• opstellen van een samenwerkings- annex anterieure overeenkomst. 

Financiële consequenties 
Het totale project evenals gefaseerde ontwikkeling van fase IA/B heeft een negatief financieel 
resultaat. Zie geheime bijlage 2. 

Uit de doorrekening van fase 1A/B blijkt dat deze deelfase financieel haalbaar is na een 
optimalisatieslag waarbij: 
- de gemeente ca. 23% van het tekort dekt (passend binnen reeds door de gemeenteraad 
vastgestelde voorziening gebiedsontwikkeling); 
- marktpartijen (AM/Linden Groep) ca. 59% van het tekort dekken; 

- de ISV-subsidie volledig wordt toegerekend aan fase 1A/B (dat is 18% van het totale tekort).  

Beheerskosten 
Er hoeft geen extra dekking in onderhoud- en beheersbudget meegenomen te worden omdat 
er geen sprake is van een volumestijging van het openbare gebied. 
Communicatie 
Communicatie zal plaatsvinden met betrokkenen: grondeigenaren, omwonenden en overige 
belanghebbenden. 
Binnen dit project is gekozen voor een communicatiestrategie waarbij geïnteresseerden en 
potentiële kopers in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de planontwikkeling. De 
eerste stap in dit traject bestond uit een digitale enquête waarbij gevraagd is of mensen 
interesse hebben in Klein Where als een woonplek en in welke type woning zij dan zouden 
willen wonen. De enquête heeft van september 2013 tot januari 2014 online gestaan en heeft 
geresulteerd in ruim 400 belangstellenden. De resultaten van dit onderzoek zijn als bijlage 1 
toegevoegd. 
In het vervolgtraject zullen geïnteresseerden opnieuw worden betrokken bij de verdere 
planontwikkeling. Hierbij kunnen, naast enquêtes, ook middelen worden ingezet als 
klantenpanels en workshops. Op deze manier sluiten de te ontwikkelen woningen goed aan 
bij de wensen van potentieel geïnteresseerden. 
Alle direct omwonenden zijn persoonlijk en op maat geïnformeerd. Na de besluitvorming 
zullen alle belanghebbenden opnieuw geïnformeerd worden, persoonlijk en/of in de vorm van 
een informatieavond. 

Monitoring/evaluatie 
Voor de herontwikkeling van Klein Where is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. 
De projectontwikkelaars dienen zelf, in nauw overleg met de gemeente, een 
bestemmingsplan op te (laten) stellen. De gemeente zal vervolgens zorgdragen voor de 
inhoudelijke toets van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure. De 
economische uitvoerbaarheid wordt gewaarborgd via een af te sluiten samenwerkings- annex 
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anterieure overeenkomst. 

Voorstel 

1. De geheimhouding te bekrachtigen van het financieel overzicht, grondexploitatie fase I 
(zie bijlage 2). 

2. Akkoord te gaan met een gefaseerde planontwikkeling. 

3. Akkoord te gaan met de in bijlage 2 voorgestelde gezamenlijke grondexploitatie en 
optimalisatieslag voorfase I. 

Bijlagen 
1. Marktonderzoek. 
2. Geheime bijlage: financieel overzicht, grondexploitatie fase I. 
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De raad van de gemeente Purmerend; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2014 

B E S L U I T : 

Op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet de door het college 
voorgestelde geheimhouding te bekrachtigen van het financieel overzicht, 
grondexploitatie fase I (zie bijlage 2). 

Akkoord te gaan met een gefaseerde planontwikkeling. 

Akkoord te gaan met de in bijlage 2 voorgestelde gezamenlijke 
grondexploitatie en optimalisatieslag voorfase I. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 
de griffier, de voorzitter, 
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Crowdsourcing

Klein Where

Gemeente: Purmerend

Auteur: Terry van Gend

Datum: 10-12-2013

Omdat de woningmarkt sterk is veranderd als gevolg van de crisis, is er een behoefte aan inzicht in de woningvraag van de 
woonconsument. Hoe ligt de Where in de markt, welke woningprijzen zijn haalbaar, welke producten bieden afzetkansen etc. 
Het idee is dan ook opgevat om de woningvraag d.m.v. crowdsourcing in te kaart te brengen. Door het toepassen van 
crowdsourcing kan de vraag in de markt en daarmee de haalbaarheid worden getoetst. 

In deze rapportage wordt alleen in gegaan op de vraag vanuit de markt. De overige randvoorwaarden (zoals het verwerven van In deze rapportage wordt alleen in gegaan op de vraag vanuit de markt. De overige randvoorwaarden (zoals het verwerven van 
de gronden) zijn niet in deze rapportage, en daarmee dus de haalbaarheid vanuit de markt, meegenomen.

Op dit moment hebben 360 belangstellenden zich aangemeld, waarvan  232 voorkeur hebben voor een koopwoning of kavel op 
deze locatie.



Na een campagne van 3 maanden hebben 360 belangstellenden zich aangemeld voor de locatie. Van deze 360 belangstellenden 

hebben 232 belangstellenden interesse in een koopwoning of kavel en hebben nog eens 87 belangstellenden interesse in een 

huurwoning (voornamelijk sociaal). Daarnaast hebben 35 omwonende zich ingeschreven en hebben 6 belangstellenden vooral 

zakelijke interesse.

Vooral de locatie (ligging in een rustige en groene omgeving, nabij het centrum en aan de Where) is een USP van Klein Where. 

Daarnaast spreekt ook de kleinschaligheid aan. Circa 40% van de belangstellenden in een koopwoning is dan ook alleen 

specifiek geïnteresseerd in de Where. Zij willen het liefst tussen één en twee jaar naar Klein Where verhuizen.    

In de schetsverkaveling van september 2013 van Klein Where zijn voornamelijk rijwoningen opgenomen. Uit de marktvraag blijkt 

dat er niet alleen vraag is naar rijwoningen in Klein Where (€225.000 tot €275.000, achtertuin 10 tot 12 meter diep). Opvallend is 

Conclusie en advies

Klein Where - crowdsourcing 2

dat er niet alleen vraag is naar rijwoningen in Klein Where (€225.000 tot €275.000, achtertuin 10 tot 12 meter diep). Opvallend is 

de bijna even grote vraag naar tweekappers van €275.000 tot €350.000. Een andere opvallende nichemarkt lijkt een woning met 

het totale woonprogramma op de begane grond. De vraag naar vrijstaande woningen lijkt niet reëel (prijs/productverhouding). 

Ruim de helft van de belangstellenden in een koopwoning wil wonen direct achter de dijk.  Deze belangstellenden hebben een 

lichte voorkeur voor wonen op de verdieping (uitzicht op de Where) met een terras op het noorden en een tuin op het zuiden. 

Belangstellenden in een koopwoning in Klein Where lijken het niet eens over de uitstraling van de totale locatie. Circa 44% kiest 

voor een wijk met diversiteit aan verschillende architectuurstijlen terwijl 35% kiest voor een wijk met één duidelijke 

architectuurstijl (21% heeft geen voorkeur). De keuze voor specifieke architectuurstijl is wel duidelijk. Er lijkt een sterke voorkeur 

voor de meer traditionele woningen in oud hollandsche pandje pandje stijl en jaren ‘30. 

Grotendeel van de belangstellenden in een koopwoning woont in een rijwoning en wil vooral doorstromen naar een 

hoekwoning of een kleine of grote tweekapper. Bijna 85% van de belangstellenden is een gezin of zijn samenwonend. Zij zijn 

afkomstig uit de postcode Zuiderpolder en Melkweg e.o., waar ook de Weidevenne in valt. Praktisch, vrijheid en veilig zijn de 

belangrijkste waarden waar de nieuwe woonomgeving in Klein Where aan moet voldoen gevolgd door gezellig en authentiek.  

De doelgroep voor Klein Where is dan ook voornamelijk groen en geel (SMART Agent). 

Advies

Er lijkt voldoende vraag naar woningen op deze locatie. Het advies is dan ook om, wanneer de overige randvoorwaarden dat 

toelaten, de volgende verdeling aan te houden (koop):

Woningtype prijsklasse Woonoppervlakte Aantal %

Rijwoningen * €225.000 - €250.000 100 tot 125 m2 50 42%

Twee-onder-een-kapwoningen €275.000 - €300.000 125 tot 150 m2 20 17%Twee-onder-een-kapwoningen €275.000 - €300.000 125 tot 150 m2 20 17%

Twee-onder-een-kapwoningen €300.000 - € 350.000 125 tot 150 m2 20 17%

Patio's €275.000 - €300.000 100 tot 125 m2 20 17%

Vrijstaande woningen / kavels 10 8%

* Op basis van blokken van 4 tot 6 woningen



Waarom bent u geïnteresseerd in het project Klein Where?
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64%

24%

10%
2%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Anders (6)

Omwonende (35)

Huurwoning (87)

Koopwoning (232)

BRON: AM

Wat spreekt u aan in de toekomstige woonlocatie Klein Where?

BRON: AM

2%0%

Ik ben geïnteresseerd in een woning op de 

locatie (319)

Ik ben omwonende en wil graag op de 

hoogte blijven van de ontwikkeling (35)

Anders, namelijk (6)

24%
22%

19%
17%

9%
8%

2%

0%

10%

20%

30%

De locatie ligt in een 

groene en rustige 

omgeving (197)

Dichtbij het centrum 

(178)

Ligging aan de Where 

(157)

Kleinschaligheid van 

de  nieuwbouwwijk 

(138)

De mogelijkheid van 

eigenbouw (73)

Nabij natuurgebied 

(64)

Anders, namelijk (17)

Bent u specifiek geïnteresseerd in een woning in Klein Where vs. binnen welk termijn zou u eventueel willen verhuizen naar 
Klein Where?

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

6% 3% 1%

19%

7%
3% 4%

16%

8%

3% 2%

1%

0%

20%

40%

60%

Ja, ik ben specifiek 

geïnteresseerd in een 

nieuwbouwwoning in Klein 

Where (133)

Ja, maar ik ben ook 

geïnteresseerd in woningen 

in de directe omgeving (60)

Nee, ik oriënteer mij op een 

woning in Purmerend (22)

Nee, ik oriënteer mij op een 

woning in Purmerend en 

omgeving (21)

Na 5 jaar (6)

Binnen twee tot vijf jaar (92)

Binnen één tot twee jaar (102)

Binnen een jaar (36)
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Voorkeur koopwoning naar type, prijsklasse en woonoppervlakte 

Woonoppervlakte

Woningtype Prijsklasse

Tot 75 

vierkante 

meter

75 tot 100 

vierkante 

meter

100 tot 125 

vierkante 

meter

125 tot 150 

vierkante 

meter

150 tot 175 

vierkante 

meter

175 tot 200 

vierkante 

meter

Groter dan 

200 vierkante 

meter

Tot € 150.000 6 3 1 10

€ 150.000 - € 175.000 2 1 3

€ 175.000 - € 200.000 3 2 5

€ 200.000 - € 225.000 5 2 7

€ 225.000 - € 250.000 2 1 3

€ 250.000 - € 275.000 3 2 5

€ 275.000 - € 300.000 1 1

€ 300.000 - € 350.000 1 1

€ 400.000 - € 450.000 1 1

Tot € 150.000 1 1

€ 175.000 - € 200.000 1 1

Appartement (37)

Tussen- of hoekwoning (47, exclusief 

andere prijsklasse)

BRON: AM

€ 175.000 - € 200.000 1 1

€ 200.000 - € 225.000 1 1

€ 225.000 - € 250.000 1 4 18 7 1 1 32

€ 250.000 - € 275.000 5 6 1 12

Ik ben op zoek naar een andere prijsklasse 7 6 1 1 15

€ 275.000 - € 300.000 5 15 3 1 1 25

€ 300.000 - € 350.000 2 10 3 1 16

€ 350.000 - € 400.000 2 1 3

€ 400.000 - € 450.000 2 1 3

Ik ben op zoek naar een andere prijsklasse 1 2 1 4

€ 300.000 - € 350.000 2 5 1 1 1 10

€ 350.000 - € 400.000 1 1 1 3

€ 400.000 - € 450.000 2 1 3

€ 450.000 - € 500.000 1 2 3

€ 500.000 - € 600.000 1 1 2

€ 600.000 - € 700.000 1 1

Ik ben op zoek naar een andere prijsklasse 1 1 1 1 4

€ 225.000 - € 250.000 1 1

€ 275.000 - € 300.000 5 4 2 1 12

€ 300.000 - € 350.000 3 2 5

€ 350.000 - € 400.000 1 2 3

€ 400.000 - € 450.000 1 1

Ik ben op zoek naar een andere prijsklasse 4 3 1 8

€ 200.000 - € 225.000 1 1

€ 225.000 - € 250.000 2 1 3

€ 250.000 - € 275.000 1 1 2

€ 275.000 - € 300.000 1 1 2

€ 300.000 - € 350.000 1 1

€ 350.000 - € 400.000 1 1

Totaal 215

Vrijstaande woning (22, exclusief 

andere prijsklasse)

Bungalow of patiowoning (22, 

exclusief andere prijsklasse)

Anders (12, waarvan 4 

kangeroewoningen)

andere prijsklasse)

Twee onder één kap woning (47, 

exclusief andere prijsklasse)

kleinere woning voor 55 
plussers, zijn er nml. nu 

niet

BRON: AM

Woningtype anders

appartement of 
hoekwoning met garage 
ligt aan de prijs

Vrije kavel levensloopbestendige woning 
icm bedrijfsmatige ambachtelijke 

werkplaats

Vrijstaand (evt. 
geschakeld), Twee onder 
één kap of vrije kavel

Water en stroom.

Vrije kavel woon-werk

eensgezinswoning of 3/4 
kamer appartement

maakt me niet zoveel 
uit. Ruim!

Maakt niet uit, moet 
binnen ons budget 

vallen

ligt aan de prijs. liefst 
vrijstaand maar anders 
tussen of hoekwoning

Design woonark



Wat is de diepte van de achtertuin van de rij- of hoekwoning? (koopwoningen)
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75%

24%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

10 tot 12 meter diepe achtertuin is 12 tot 15 meter  diepe achtertuin en 16 tot 20 meter diepe achtertuin en 

BRON: AM

Voorkeur kavel naar kaveloppervlakte, prijsklasse en totaalbudget 

BRON: AM

10 tot 12 meter diepe achtertuin is 

voldoende (22)

12 tot 15 meter  diepe achtertuin en 

daarvoor ben ik bereid extra te betalen (6)

16 tot 20 meter diepe achtertuin en 

daarvoor ben ik bereid extra te betalen (1)

Totaalbudget kavel + woning

Voorkeur 
Kaveloppervlakte

Voorkeur prijsklasse kavel Tot € 
400.000

€ 400.000 - 
€ 450.000

€ 450.000 - 
€ 500.000

€ 500.000 - 
€ 550.000

€ 550.000 - 
€ 600.000

€ 600.000 - 
€ 650.000

€ 650.000 - 
€ 700.000 Totaal

Tot 200 vierkante meter Tot € 300.000 1 1
200 tot 300 vierkante meter Tot € 300.000 2 2

Tot € 300.000 2 1 3
€ 300.000 - € 350.000 1 1
€ 350.000 - € 400.000 1 1
Tot € 300.000 2 1 1 1 5
€ 450.000 - € 500.000 1 1
Tot € 300.000 1 1
€ 350.000 - € 400.000 1 1

600 tot 700 vierkante meter € 350.000 - € 400.000 1 1
Vanaf 800 vierkante meter Tot € 300.000 1 1

18

500 tot 600 vierkante meter

300 tot 400 vierkante meter

400 tot 500 vierkante meter

Voorkeur huurwoning

BRON: AM

31

9 6 3 1 3 1 1

27

3
1

2 10

10

20

30

40

50

60

Tot € 680 € 680 tot €

700

€ 700 tot €

750

€ 750 tot €

800

€ 800 tot €

850

€ 850 tot €

900

€ 900 tot €

950

vanaf € 1.200

Eengezinswoning

Appartement



Heeft u specifieke wensen waaraan de woning moet voldoen? (Appartement, N=35)
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54%

26%
23% 23%

17%
14%
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60%

BRON: AM

Heeft u specifieke wensen waaraan de woning moet voldoen? (Rijwoning, N=62)

BRON: AM

65%

47%
42%

32%
26% 23%

18% 16% 15% 15% 13% 10% 10% 6%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Heeft u specifieke wensen waaraan de woning moet voldoen? (Twee-onder-een-kapwoning, N=51)

BRON: AM

73%

61%
53%

39% 35% 31% 27%
22% 20%

12% 12% 10% 10% 8%

0%
10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%
80%



Heeft u specifieke wensen waaraan de woning moet voldoen? (Vrijstaande woning, N=26)
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85%

65%
54% 54%

46%
35% 31% 31% 31% 31%

23% 19% 15% 15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BRON: AM

Heeft u specifieke wensen waaraan de woning moet voldoen? (Bungalow/patio, N=30)

BRON: AM

63% 60%
53%

47%

33% 33%
27% 27%

20% 20% 17% 13%
7% 7% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Wat ik verder ook belangrijk vind: (open antwoorden)

BRON: AM

opbergruimte,vaste trap n 
zolder,speelplaatsje in de 
wijk,lichtinval,geen 
rechthoekige woonkamer

Een zeer groot balkon met doorzichtige 
balkonramen met optie voor dichtzetten 

met beweegbare beglazing

eenrgie besparende 
voorzieningen bij 
aankoop. (zonnepanelen, 
zonneboiler enz)

zonnepanelen

Uitzicht op where, groot 
balkon 1ste etage, veel 

raam partijen

eensgezinswoning of 3/4 
kamer appartement

ipv zolder een 
dakterras

dat ik er straks mijn 
oude dag kan slijten, 

dus een seniorenwoning

dat de aansluiting van 
wasmachine/droger 

niet in de badkamer is.

een mogelijkheid voor 
openhaard.

Levensloopbestenidig 
icm bedrijfsmatige 
kleine losstaande 

werkruimte

goeie stedenbouw en 
architectuur (kan relatief 

historiserend)
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In welk deel van de toekomstige woonwijk zou u graag willen wonen?

In welk deel van de toekomstige woonwijk zou u graag willen wonen vs. voorkeur voor woningtype koopwoningen

BRON: AM

70%

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

6%
1%

8%

10%

3%

14%

13%

1%

8%

8%
3%

9%

1%

3%

7%

1%

2%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A; wonen direct achter de dijk B; wonen binnen in het plangebied Geen voorkeur

Anders

Vrije kavel

Bungalow of patiowoning

Vrijstaande woning

Twee onder één kap woning

Tussen- of hoekwoning

Appartement



Waar gaat uw voorkeur naar uit? (A; wonen direct achter de dijk)

Klein Where - crowdsourcing 9

10%

2%

10%

5%

2%

11%

10%

3%

5%

8%

2%

5%

9%

4%

6%

3%

3%
10%

20%

30%

40%

50%

Anders

Vrije kavel

Bungalow of patiowoning

Vrijstaande woning

Twee onder één kap woning

Tussen- of hoekwoning

Appartement

BRON: AM

Naar welke variant gaat uw voorkeur uit? (Traditioneel wonen, N=48)

BRON: AM

10%

2%

10%
2%

0%

A; Traditioneel wonen (48) B; Wonen op de verdieping (61) Geen voorkeur (24)

Appartement

21%
4%

21%

4% 4%

11%
9%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

A: tuin op het zuiden (35) B: tuin op het noorden grenzend aan 

de dijk (7)

Geen voorkeur (5)

Tussen- of hoekwoning Twee onder één kap woning Vrijstaande woning

Bungalow of patiowoning Vrije kavel

Naar welke variant gaat uw voorkeur uit? (Wonen op de verdieping, N=61)

BRON: AM

15% 5%

11%
18%
15%
15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A: terras op het noorden en tuin op 

het zuiden (51)

B: terras en tuin op het noorden (6) Geen voorkeur (4)

Appartement Tussen- of hoekwoning Twee onder één kap woning

Vrijstaande woning Bungalow of patiowoning Vrije kavel

Anders
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De gewenste uitstraling van Klein Where is voor mij:

Klein Where - crowdsourcing

44%

35%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kunt u van de stijl die u het meest aanspreekt een top 2 samenstellen?

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

1 2 3 4

5 6 7 8

0%

Een wijk met een diversiteit aan verschillende 

architectuurstijlen (102)

Een wijk met één duidelijke architectuurstijl (82) Geen voorkeur (48)

* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

Kunt u van de stijl die u het meest aanspreekt een top 2 samenstellen?

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

35%

1%

10%
17%

6%
1% 3%

15%
12%

19%

1%

13%

22%

8%

6% 4%

22%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 Anders

Voorkeur 2

Voorkeur 1
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Waarom gaat uw voorkeur uit naar de aangegeven stijl?

Stijl 4 + 5: Niet al te strak 
bouwen in deze 

omgeving. Landelijke 
woonstijlen

Stijl 4 + 8: Purmerend heeft Stijl 4 + 8: Purmerend heeft 
weinig 'oudbouw' huizen zoals 

in de bloemenbuurt. Een wijk in 
oudbouw zou een aanwinst zijn 

Stijl 1 + 4: Wij wonen nu in de Weidevenne, mooie Stijl 1 + 4: Wij wonen nu in de Weidevenne, mooie 
strakke architectuur. Maar een kleinschalige woonwijk 
mag wat minder strak gebouwd worden met wat meer 
authentieke details., daar het een bestaand stuk grond 
is op 5 minuten van het centrum. daar past geen al te 

strakke bouw

Stijl 7 + 4: Vrij en variatie Stijl 7 + 4: Vrij en variatie 
eenrzijds, relatief 

historiserend neigend naar 
herenhuizen anderzijds 

(gevoel van comfort).

Stijl 4 + 1: Variatie, 
vriendelijkheid, combinatie 

moderne stedelijkheid en knus 
dorpsgevoel

Stijl 1 + 8: Beide 
voorkeur 

woningen komen 
ruimtelijk over

Naar welke andere architectuurstijl gaat uw voorkeur uit?

BRON: AM

Bungalow, patio. Een hoogteaccent mag ook in de wijk, 
op de hoek bij de splitsing van de Where (wel passend, 
dus bijvoorbeeld rond met steenn in strepen, als een 

vuurtoren).

verschillende gevels 
(trap/flessehals/klok), 

echte 
"grachtenpanden"

Stijl 4 + 1: Ziet er 
gezellig uit, maar niet 

zo traditioneel 
nieuwbouw als in de 

Purmer staan.

Stijl 1 + 4: Afwisselend karakter door 
verschillende geschakelde 

woninggevels. Verder spreekt ons aan 
wanneer er ruimte komt voor 

geschakelde of vrijstaande bungalow 
bouwstijl als bijv. Reigerpark.

Stijl 1 + 4: Hollandse, 
landelijke stijl, 

verschillende gevels, 
afwisselend Nieuwbouw in oude stijl, top!

oudbouw zou een aanwinst zijn 
voor Purmerend. 

De Weidevenne heeft genoeg 
moderne nieuwbouw.

Nieuwbouw in oude stijl, top!

dorpsgevoel

Stijl 1 + 3: ik houd niet 
van een lange rij me 
dezelfde woningen, 

veel nieuwbouwwijken 
zien er daardoor 

hetzelfde uit

BRON: AM

Landelijke waterlandse 
stijl.

De klassieke jaren 30 stijl. Mooi 
voorbeeld van leuke huisjes in diverse 
grote vindt ik het landal greenpark in 

Friesland. Zie: 
http://www.landal.nl/nl-

nl/bungalowparken/nederland/frieslan
d-

groningen?gclid=CKjuuo627rkCFYRV3god
BjMAbA

(binnen)tuin(en).

Een 
appartementencomplex in 

een gevarieerde 
gevelstructuur, zo mogelijk 

geïntegreerd met 
eengezinswoningen met 

(gemeenschappelijke) 
(binnen)tuin(en).

Modern Klassiek, Piet 
Boon, Wit, Zink, Hout

Bij een Woning met de tuin op 
het noorden is een dakterras 
een uitkomst. Derhalve een 

architectuur ontwerp gericht op 
een dakterras.

witte 
huizen,onderhoudsvriend

elijk,jaren 30

Voornamelijk uit lichte kleuren 
opgetrokken. Geen vierkante 

blokken, maar 'huiselijk' 
ogend.

Jaren 30 stijl. Zie bv 
www.woneninvillamarlot.nl

Romatisch Ouderwets

Jaren 30 stijl. Zie bv 
www.woneninvillamarlot.nl
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Waar moet de nieuwe woonomgeving in Klein Where aan voldoen?

21%

18%
17%

10%
9%

7%

10%

15%

20%

25%

Welke mate van contact met bewoners in de buurt vindt u het meest prettig?

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning
** maximaal 3 antwoorden mogelijk

7%

6%
5%

3%
3%

1%

0%

5%

45%

47%

40%

45%

50%

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

1%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Dagelijks contact, één grote familie 

(2)

Samen regelmatig activiteiten 

ontplooien (14)

Regelmatig contact in de vorm van 

een praatje op straat (105)

Groeten op straat, beroep kunnen 

doen op buren als dat nodig is (110)



Huidige woonsituatie
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7%

35%

14%

5%

13%

1%
5%

6%

4%

1%

1% 2%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ik ben inwonend (12)

Huurwoning (36)

Koopwoning (184)

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

Huishoudsamenstelling

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

Aantal auto’s per huishouden

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

1%0%

Appartement (33) Tussenwoning 

(98)

Hoekwoning (37) Twee onder één 

kapwoning (14)

Vrijstaande 

woning (30)

Bungalow/patio 

(3)

Anders (17)

53%

39%

2% 1%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 auto (124) 2 auto’s (90) 3 auto’s (4) Meer dan 3 

auto’s (2)

Ik heb geen 

auto (12)

9%
3%

32%53%

2%

Alleenstaand

Alleenstaande ouder

Samenwonend

Gezin

Anders

* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

Maandelijks bruto huishoudinkomen

BRON: AM
* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

* Op basis van 232 belangstellenden in een koopwoning

16%
17%

12%

9% 9% 9%

4%

0% 1% 2%

21%

0%

10%

20%

30%
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Staat uw huidige woning te koop?

79%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hoe lang staat uw woning te koop?

BRON: AM

8%
11%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ja (15) Nee (146) Binnenkort (21) Mijn woning is al verkocht (2)

50%

BRON: AM

27%

7%

27%

20% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

Korter dan 6 maanden (4) 6 tot 12 maanden (1) 12 tot 18 maanden (4) 18 tot 24 maanden (3) Langer dan 24 maanden (3)
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Herkomst belangstellenden in een koopwoning naar postcode

Legenda

Herkomst naar postcode
Frequency

1 t/m 4

6

11 t/m 12

20 t/m 32

49 t/m 52

Herkomst belangstellenden in een koopwoning naar postcode

BRON: AM

Legenda

Herkomst naar postcode
Frequency

1 t/m 4

BRON: AM

6

11 t/m 12

20 t/m 32

49 t/m 52
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Voorkeur voor architectuurstijl per type

Appartement

Tussen- of 

hoekwoning

Twee onder één 

kap woning

Vrijstaande 

woning

Bungalow of 

patiowoning

Vrije 

kavel

Anders, 

namelijk

1ste voorkeur architectuurstijl 1 37% 32% 31% 42% 33% 44% 30%

2 6% 2%

3 17% 13% 10% 8% 3% 6% 10%

4 11% 21% 25% 19% 10% 11% 0%

5 3% 11% 6% 4% 3%

6 2% 2%

7 6% 2% 2% 3% 6% 10%

8 11% 16% 20% 12% 13% 6% 30%

Bijlage: Tabellen

Huidige woonsituatie naar voorkeur woningtype (koop)

BRON: AM

8 11% 16% 20% 12% 13% 6% 30%

9 9% 2% 4% 15% 33% 28% 20%

2de voorkeur architectuurstijl 1 20% 13% 24% 27% 17% 17% 10%

2 9%

3 20% 11% 12% 8% 7% 17% 20%

4 14% 23% 14% 27% 23% 39% 30%

5 3% 15% 10% 12% 3%

6 3% 13% 8% 4% 10%

7 9% 3% 6% 4% 10%

8 20% 21% 22% 12% 43% 11% 10%

9 3% 2% 6% 8% 7% 17% 10%

Huidige woonsituatie Voorkeur voor:

Huidig eigendom Huidig woningtype Appartement
Tussen- of 

hoekwoning
Twee onder één 

kap woning
Vrijstaande 

woning
Bungalow of 
patiowoning Vrije kavel

Anders, 
namelijk Totaal

Koopwoning Appartement 4 8 1 1 1 2 17
Tussenwoning 9 18 25 10 8 8 3 81

BRON: AM

Hoekwoning 4 6 10 2 10 1 33
Twee onder één kapwoning 3 1 3 3 1 11
Vrijstaande woning 4 2 3 4 7 6 3 29
Bungalow/patio 1 1 2
Anders, namelijk 2 2 3 2 2 11

Huurwoning Appartement 2 10 1 1 1 15
Tussenwoning 3 3 2 1 9
Hoekwoning 1 1 1 3
Twee onder één kapwoning 1 1 2
Vrijstaande woning 1 1
Bungalow/patio 1 1
Anders, namelijk 2 3 5

Ik ben inwonend Appartement 1 1
Tussenwoning 2 5 1 8
Hoekwoning 1 1
Twee onder één kapwoning 1 1
Anders, namelijk 1 1

35 62 51 26 30 18 10 232
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