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Groengebied Purmerland

www.landschapwaterland.nl

Welkom in Groengebied Purmerland. Het groengebied ligt midden in Landschap 
Waterland en vormt met haar bijna 90 hectare de recreatieve schakel tussen 
enerzijds de recreatiegebieden het Purmerbos en het Twiske en anderzijds 
tussen de stedelijke gebieden Purmerend - Weidevenne en Purmerland.

Het groengebied bestaat uit een bosrandzone, een natuurzone en een 
veenweidegebied.

Bosrandzone
In de bosrandzone zijn verschillende wandel-, fiets-, ruiter-, en kanoroutes. Ook zijn 
er verschillende speelplekken, trapvelden, is er een schooltuin en een eetgelegenheid.

Natuurzone
De natuurlijke inrichting langs de spoorlijn Hoorn-Zaanstad maakt deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur. Dit gedeelte richt zich op natuurontwikkeling, waarbij de 
nadruk ligt op rietmoeras. Langs dit gebied loopt een  fiets-, ruiter- en kanoroute. 

Veenweidegebied 
Het veenweidegebied bestaat uit ruig grasland, bloemrijk grasland en weiland. 
Doordat er bijna geen opgaande beplanting is, kunt u optimaal van het uitzicht 
genieten. Vooral vanaf de bruggen benadrukken de vergezichten over het water de 
uitgestrektheid van het gebied. In dit gebied liggen laarzenpaden. 

Huisregels
Wij verzoeken u natuur en omgeving met respect te behandelen en geen schade 
aan te brengen aan flora en fauna. Veroorzaak geen overlast voor anderen. In het 
veenweidegebied bent u gast van de boeren. Laat schapen en koeien met rust. 

Wilt u meer weten over het gebied neem dan contact op met de gemeente 
Purmerend via telefoonnummer 0299 - 452 452 
of kijk op www.landschapwaterland.nl.

De aanleg van Groengebied Purmerland is mede mogelijk gemaakt door financiële 
steun van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
de Provincie Noord-Holland, gemeente Purmerend en de Stadsregio Amsterdam.

Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van de 
gemeenten Edam-Volendam, Beemster, Zeevang, Landsmeer, 
Wormerland, Waterland, Oostzaan, Zaanstad, Purmerend, 
Graft-De Rijp, Amsterdam-Noord en de provincie Noord-Hol-
land. Landschap Waterland zet zich in om het landschap met 
zijn karakteristieke bebouwing, openheid, bijzondere planten en 
dieren zo goed mogelijk in stand te houden. Versie: april 2011


