18. Familie Van der Velden, Hofweg 3
Neem een kijkje in de tuin die
opvalt door de grote hoeveelheid
Brugmansia’s en Canna’s.

21. Hoogstamboomgaard
Groenewoud,
Westerweg/Groeneweg

Wees welkom op een bijzondere,
cultuurhistorische hoek aan de
Westerweg - fietspad Groeneweg: de
oude hoogstam boomgaard Groenewoud. Al 8 jaar onderhoudt en verjongt
een groep vrijwilligers deze boomgaard
die hoorde bij Groenewoud, één van
de 3 oudste boerderijen in de drooggemaakte Purmer: 1623! Geniet van
deze groene oase met geschiedenis en
verbaast u over de bijzondere namen
van appels, peren, pruimen en kersen
én een prachtig bijenhotel.

19. Jan en Marian Konijn,
Westerweg 13

In Jardin Lapin val je van de ene in
de andere verbazing. Een zwemvijver,
rotspartijen, een zangvogelvolière,
orangerie en een grote groente- en
fruitkas. Op de plek waar voorheen
de kuilplaten voor het veevoer lagen,
staan nu bomen geplant voor een eigen
bos. ChiNeng centrum Purmerend
geeft tussen 11.00 uur en 12.00 uur
een demonstratie-les in de orangerie.

20. Avontuurlijke wandeling door het
Purmerbos, vanaf parkeerplaats
De Es, Westerweg 12

Speciaal voor deze dag zetten boswachters van het Purmerbos een
avontuurlijke tocht uit tussen 13.00
en 16.00 uur. De wandeling door het
grootste bos in de regio is voor iedereen vanaf 6 jaar en duurt ca. 1,5 uur en
doe je op eigen gelegenheid. Onderweg ontmoet je de boswachter die je
wijst op bijzondere bomen en varens
waar het Purmerbos bekend om staat.
En misschien spot je wel enkele dierlijke bewoners van het bos zoals een
buizerd of een Noorse woelmuis.
Kom je ook?

24-30: adressen op bedrijventerrein De Baanstee:
24. Nagel Hydraulics,
Amperestraat 21

Specialist in het aanpassen van standaard grondverzetmachines naar klant
specifiek maatwerk. In hoofdzaak op
hydraulisch vlak. Een wereldspeler.

25. Groenhart, Polderweg 2

Een bouwtechnische groothandel, vierde generatie familiebedrijf dat al meer
dan 100 jaar in Purmerend bestaat.
In 2020 betrok Groenhart een nieuw
pand op Baanstee Noord en bezoekers
worden daar graag rondgeleid: van de
winkelvloer tot kantoren, kantine,
dakterras en het centraal magazijn.

Kom op
de fiets

26. Rijser Studio Print – Druk,
Netwerk 126

om zo nog meer van de
Purmerpolder te kunnen
genieten. Parkeergelege
nheid
voor auto’s is beperkt.

Veelzijdig in grafische communicatie.

27. Lankelma geo-, milieu- en
funderingstechniek, Visserijweg 1

22. Dick Blokker op het terrein van de
Purmerkerk, Westerweg 50

De Purmer was in de Tweede
Wereldoorlog een belangrijke plek voor
het verzet. Zo had de Waterlandse KP
(knokploeg) het hoofdkwartier in de
boerderij van Anton en Aagje Ham in
de Purmer. Dick Blokker, voorzitter van
Comité 40-45 Purmerend, vertelt
over de rol van het verzet in de
Purmerpolder. En in de Purmerkerk is
een expositie over 400 jaar Purmer.

Door de jaren heen deed Lankelma
Geotechniek Zuid veel ervaring en
kennis op. Lankelma Geotechniek
Zuid verbindt haar expertise aan
geotechnisch, geohydrologisch, en
milieukundig onderzoek en de
bijbehorende advisering.

28. Eipi Beletteringen en Gevel
reclame B.V., Volume 69-71

Een full service signbedrijf dat zich
bezighoudt met het leveren en installeren van diverse soorten reclame.
Of het nu gaat om een autobelettering,
gevelreclame of een bouwbord. Tijdens
de open dag op 25 juni kunt u zien hoe
Eipi een auto wrappt.

29. Finish Profiles, Component 110

Bicycle
Welkom bij de open dag
in de Purmer 400 jaar
Zaterdag 25 juni 2022 van 10.00 tot 16.00 uur

Al 40 jaar dé Nederlandse producent
van hoogwaardige dak- en gevelbeplating. Neem een kijkje in de fabriekshal.

30. Knook vormgevers in metaal,
Pascalstraat 105
23. Astrid Melaet, Westerweg 68

Deze liefhebber van Bonsaiboompjes
toont haar verzameling. Leden van
de Bonsaivereniging Noord-Holland
geven uitleg over het kweken, snoeien
en onderhouden van bonsai’s.
Ook is op het erf een ouderwetse
gasbron aanwezig. Over de werking
ervan wordt tekst en uitleg gegeven.

Al ruim 30 jaar ervaring met het
vervaardigen van hoogwaardige
kwaliteit metalen producten.
Knook bewerkt staal, roestvrij staal,
aluminium, kunststof, messing en
koper.

Op deze dag zijn 30 locaties in de Purmer
open voor publiek. Bewoners en eigenaren
van bedrijven vertellen over hun
hobby en/of werk.
Purmer400jaar.com

Stichting Purmer 400 jaar Open Purmer, 25 juni – 400 JAAR PURMER (purmer400jaar.com)

30 locaties open voor publiek
1. Laurens Chatrou en Nicolette
Feiertag, Purmerdijk 13 (Purmerend)
Bijzonder is de tot multifunctionele
gebruiksruimten omgebouwde mestsilo
(doorsnee 15 m, hoogte 8 m). In de grote
voormalige loopstal hebben pottenbakkers hun atelier gevonden. Wie weet
ontmoet u de uil die op het erf woont en
treft u een of meerdere bijenkasten aan.

4. Familie Straver/LMB Haan,
Oosterweg E9

7. Familie Knook, Oosterweg E26

Op het erf en in de bijgebouwen bij deze
monumentale boerderij treft u tal van
John Deere tractoren. Van antieke tot de
meest moderne typen.

Op het erf van de familie Straver showt
LMB Haan uit Kwadijk tal van moderne
landbouwmachines. Kruip in de cabine
van zo’n grote landbouwreus en waan
je voor een moment de Koning van de
akker.

5. Kees en José de Boer,
Oosterweg E5a

Heel bijzonder. Een moestuin naast
een stolpboerderij als siertuin. De tuin
trekt veel belangstelling in binnen- en
buitenland. Zelfs het Engelse tijdschrift
Home & Garden en het Nederlandse
tijdschrift Seasons besteedde aandacht
aan de tuin.

8. Margreet en Klaas Hopman,
Oosterweg E1A

De vier door Klaas zelf gebouwde
oldtimers zijn te bewonderen op het erf.
Voorts is er een theetuin alwaar
koffie/thee, frisdrank en koek te koop
zijn. De opbrengst is bestemd voor de
Stichting 400 jaar Purmer.
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2. Gemaal Purmer Noord,
Purmerdijk E5
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9. De Melkfabriek – Jeroen Leek,
Oosterweg E2A

De melkfabriek is weliswaar buiten
gebruik, maar een bezichtiging is nog
altijd de moeite waard. Op het erf een
verzameling oude schoolbussen.

6

Purmer-Noord

De Purmer zonder veehouderij zou de
Purmer niet zijn. De familie Helmig
houdt ca. 160 melkkoeien. Bezoekers
krijgen een goede indruk van een
melkveebedrijf vandaag de dag.

14. Bob en Nora Jongejans,
Oosterweg M14

Op dit lieflijke erf treft u selecte oude
fruitbomen.

15. Familie Hopman, Oosterweg M12

Vijftien paarden vinden hier hun
pensionplek. De eigenaren verzorgen
hun eigen paarden. Gert Hopman heeft
voorts een kleinschalig grondverzetbedrijf en toont zijn machines op het
weiland aan de overkant.
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In dit voormalig stoomgemaal geven
medewerkers van Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier tekst en uitleg
over de werking van het gemaal vroeger
en nu. Want als elektrisch gemaal zorgt
het nog steeds voor het drooghouden
van de Purmer. Er is een kleine tentoonstelling ingericht.

Wat Van Geemen allemaal doet, is te
veel om kort samen te vatten. Kom en
zie met eigen ogen de veelzijdigheid
van dit bedrijf.

13. Familie Helmig, Oosterweg M16

6. Nelleke de Heer en Erwin Kooij,
Oosterweg E22

Je komt ogen en oren te kort in de
prachtige vaste plantentuin en de
bloemenweide, in de boomgaard met
ca. 50 fruitbomen en in een stukje
vogelbos met tal van vogelsoorten
tussen de takkenrillen. De moestuin
zorgt jaarrond voor groentes.

12. Van Geemen, Grond Wegen Water,
Oosterweg M20

7

16. Karin en Boyd Coyner,
Oosterweg M9

Karin en Boyd verwelkomen je
met open armen bij stolpboerderij
Ruimzicht. Geniet van de muziek van
het zigeunerorkest: Ogto Gadjè.
En er is een tentoonstelling van de
beroemde Spaanse kunstenaar
Alvaro Sotomayor.

10. Corina’s Crea Koe, Oosterweg M28
Pu
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3. Hanneke Huber, Edammerweg E1
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Parkeren bij v.v.
De Wherevogels

Altijd al eens willen kijken in de tuin van
huis Zonneweelde? Dat kan vandaag!

Het kleinste winkeltje van de Purmer,
waar je terecht kunt voor (haak)garen
en overig hobbymateriaal. Tevens geeft
Corina workshops die u tijdens de open
dag kunt mee beleven.
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11. Martin Oly, Oosterweg M22
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Parkeren op het weiland
15
aan de overzijde
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Martin Oly Metaalbewerking verwerkt
ijzer, aluminium en rvs tot maatwerk
producten voor horeca en retail en
produceert tevens sierhekken. Neem een
kijkje in dit bedrijf, zie hoe de machines
werken en kijk naar de mogelijkheden
die metaal biedt.
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17. Dirk Beets, Oosterweg M4

Rond de boerderij is een grote
verzameling oude tractoren, rijtuigen
en arrensleden te vinden.

