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Het Tramplein in Purmerend is samen 
met de Melkwegbrug over het Noord-
Hollands kanaal, onderdeel van het 
Masterplan Kanaalsprong. 

Van oudsher is het Tramplein een 
van de hoofdentrees van Purmerend. 
De plek vormde het eindpunt van de 
treinverbinding tussen Amsterdam en 
Purmerend. Ook waren er veel aanleg-
plaatsen voor bootverbindingen naar 
Amsterdam, Alkmaar en Water-land. 
De kanaaldijk was een levendige zone 
waarlangs geflaneerd werd en waar 
de bewoners van Purmerend elkaar 
ontmoeten en begroetten. Met de 
opkomst van de auto zijn de trein en 
bootverbindingen opgeheven en verloor 
het plein haar oorspronkelijke functie 
en levendigheid. 

De Melkwegbrug is de nieuwe 
verbinding tussen de wijk Weidevenne 
en het historisch hart van Purmerend. 
Door de aanleg van de brug verandert 
de functie en ruimtelijke betekenis van 
het Tramplein. 

De belangrijkste stedenbouwkundige 
ingreep is het verschuiven van het 
busstation naar de Kanaaloever. 
Daarmee sluit de publieke ruimte 
rondom het station aan bij de 
aanlanding van de brug en ontstaat 
een plein aan het water. In de 
aanpassingen in de hoofdroutes en 
aan de ligging van het busstation is 
rekening gehouden met heldere lijnen 
en zichtassen, zodat het Tramplein 
weer een hoogwaardige publieke ruimte 
wordt waarin de elementen op het plein 
een gemeenschappelijke taal spreken 
in materiaal en detail. De architectuur 
is bewust bescheiden en ingetogen 
van aard en sluit aan bij de historische 
context zonder historiserend te zijn. 

De nieuwe indeling van het plein 
bestaat uit vier hoofdelementen: het 
centrale busstation, de twee secundaire 
perrons (abri’s) aan weerszijde van 
het station en het AVIA tankstation 
met integrale fietsenstalling. Om te 
voorkomen dat de publieke ruimte 
een chaos van losse objecten wordt 
(bushokjes, banken, prullenbakken, 

↑ HET HISTORISCH BUSSTATION VERNIEUWD
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informatieborden, reclamepanelen en 
fietsenstandaards) zijn deze functies in 
de hoofdelementen opgenomen. 

De onderbouw van het centraal 
geplaatste busstation heef t een 
massieve sokkel met lichte en 
transparante constructies erop, waarin 
loket, wachtruimte en chauf feursverblijf 
zijn opgenomen. De houten kap-
constructie van het bestaande gebouw 
is behouden gebleven en geplaatst op 
de gemoderniseerde onderbouw. 

De opdeling van het busstation en 
de twee kleinere perrons waarin 
alle functies zijn opgenomen, zorgt 
ervoor dat aan beide zijdes van het 
busstation zichtverbindingen zijn. 
Een kenmerkende materialisering van 
tegels en glas die terugkomt in de 
verschillende elementen zorgt ervoor 
dat het plein één ruimte is met subtiele 
begrenzingen.

De overdekte fietsenstalling is 
opgenomen in het AVIA tankstation. 

NEXT architects heef t hiervoor 
een ontwerp gemaakt waarmee de 
orientatie van het tankstation 180 
graden draait en zich met een klein 
cafetaria nu ook aan het tramplein zal 
verbinden. Het dak van de fietsen-
stalling fungeert als verhoogd terras 
van het cafetaria en biedt een mooi 
uitzicht over het busstation en de 
Melkwegbrug. 

Het ontwerp voorziet een integraal 
antwoord op de samenkomst van de 
fietsenstalling en het tankstation aan 
het Tramplein. Door de fietsstalling 
verdiept aan te brengen ontstaat er een 
tweede maaiveld dat langs luie trappen 
vanuit de cafetaria van het tankstation 
een bijzondere plek creëert met uitzicht 
over het water en het plein. Door het 
langgerekt object blijf t de relatie met 
het water behouden. 

De Welstandzorg Noord Holland heef t 
het project opgenomen in haar jaar-
verslag 2012 als excellent voorbeeld 
voor zorgvuldige architectuur en 
succesvolle inpassing in de steden-
bouwkundige context. Ook is het 
Tramplein in Purmerend genomineerd 
voor de Arie Keppler Prijs 2016.



↑ TEKENINGEN VOOR HET TRAMPLEIN
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↑ AVIA TANKSTATION

↑ TRAMPLEIN MET UITZICHT OP DE ICONISCHE MELKWEGBRUG

↑ DE CAFETARIA EN HET AVIA TANKSTATION WORDEN VERBONDEN AAN HET TRAMPLEIN



↑ DE MELKWEGBRUG
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↑ VERSCHILLENDE FUNCTIES ZOALS DE BANKEN ZIJN IN DE HOOFDELEMENTEN VERWERKT.



↑ DE HISTORIE VAN PURMEREND WORDT ZICHTBAAR VOOR HET PUBLIEK
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↑ HET CENTRALE BUSSTATION KREEG EEN MASSIEVE SOKKEL MET LICHTE EN TRANSPARANTE CONSTRUCTIES EROP


