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Kanaalstraat

34

Beemsterburgwal

18 Nieuwbouw  
De Vijfhoek in  
hartje Purmerend  
De nieuwbouwplannen voor De Vijfhoek zijn te verdelen in 
drie gebieden: de Beemsterburgwal, de Kanaalstraat en de 
Beemstersteeg. De architectuur aan de Beemsterburgwal vindt 
aansluiting op bestaande panden en gebouwen. Op die manier 
past de nieuwbouw uitstekend bij de huidige bebouwing. In 
deze wonderlijke vermenging van oud en nieuw vind je diverse 
koopwoningen. 

Aan de Kanaalstraat wordt een ode gebracht aan de voormalige 
mengvoederfabriek die hier stond. Onder meer een hoogte accent 
en een logo in de gevel laten de historie op deze plek doorleven 

Prachtige nieuwbouwwoningen

Toplocatie

In het centrum

Uitstekend bereikbaar

Zowel koop als hoogwaardige huur 
woningen

Het project

in de toekomst. In deze unieke straat vind je zowel koop- als 
huurwoningen. De Beemstersteeg is het belangrijke en gezellige 
verbindstuk tussen de Kanaalstraat en de Beemsterburgwal. Hier 
vind je hoogwaardige huurwoningen.

Variatie in architectuur dus, maar met één gemeenschappelijke 
deler: hier woon je op een toplocatie in Purmerend. Op 
loopafstand van de binnenstad en het levendige centrum. 
Dankzij de centrale ligging ook goed bereikbaar met de auto en 
het openbaar vervoer. Zo sta je binnen no-time op metrostation 
Amsterdam-Noord, waarmee ook het centrum van Amsterdam 
niet ver weg is. 

Scan  
voor meer 
informatie
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Arent Huisman

Arent is een kind van Purmerend. Als kleine jongen zat Arent onder andere 
op de kleuterschool in de Kanaalstraat. Zo zette hij zijn eerste stappen in 
de grote mensenwereld op grond waar nu grote nieuwbouwplannen zijn. 
Later als jonge jongen werd er veel buiten gespeeld naast de school en 
werd er in de buurt ‘s winters geschaatst en ‘s zomers gevist. Als iemand 
onder andere deze buurt goed kent, dan is het Arent wel.

De buurt kent een lange geschiedenis: ‘Er zaten meerdere kleinere 
bedrijfjes. Van een mode atelier tot een paardenslager en een 
mengvoederfabriek. Ook zat hier een etablissement genaamd ‘Luis aan 
de ketting’ om kooplui te voorzien van eten, drinken en onderdak. Een 
groot deel was grond van een veilinghuis. Hier werd veel handel gedreven 
waarbij het water de ideale aan- en afvoer mogelijkheid was. Later 
kwamen ook veel vrachtwagens deze kant op met vooral groenten, fruit 
en augurken. Heel veel augurken. De veiling is in 1952 verhuisd, waarna het 
gebouw dienst heeft gedaan als opvang voor katholieke kerkgangers die 
elders geen plek meer hadden. Nadat er in 2003 brand uitbrak is een groot 
deel verloren gegaan. De jaren hierna is het gebied een stukje vergeten 
Purmerend geworden, omdat er niets mee werd gedaan. Daar komt nu 
gelukkig verandering in.’

Arent is enthousiast over de nieuwbouwplannen: ‘De architect heeft oog 
gehad voor de historie op deze plek. Dat vind ik erg mooi! De stijl past goed 
bij de buurt.’ Arent is zelfs zo enthousiast dat hij graag terugkeert naar zijn 
roots: ‘Ik woon nu in een dorpje net buiten Purmerend. Dat is prima wonen, 
maar toen ik de nieuwbouwplannen voor de Vijfhoek zag begon het toch 
te kriebelen. Dichtbij het centrum met alles wat je wenst in de buurt. Ideaal 
als je het mij vraagt. Ik heb me aangemeld en hoop straks trotse bewoner 
in de Vijfhoek te zijn. Dat zou de cirkel helemaal rond maken.”

Groeide in de jaren ‘60 en 
‘70 op in de binnenstad 
van Purmerend

Geschiedenis

Kanaalstraat Purmerend  
Anno 1900

Ik zou toekomstige bewoners in de Vijfhoek 
van harte welkom willen heten in een 
voorheen vergeten, maar rustig stukje 
Purmerend met een mooie historie en een 
nog mooiere toekomst.

“
Kanaalstraat Purmerend 

Kanaalstraat Purmerend 
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Piet Schoorl

De mengvoederfabriek aan de Kanaalstraat in Purmerend is lange tijd 
een begrip geweest in de stad en omgeving. Vanaf 1953 werden op deze 
plek grondstoffen vanuit Rotterdam binnengebracht en verwerkt tot voer 
voor onder meer koeien, varkens en kippen. De fabriek heeft tot 1988 
dienst gedaan op deze locatie, waarna de grond aan de gemeente is 
verkocht. Die had al langere tijd plannen met dit gebied, mede vanwege 
de gunstige ligging.

Piet Schoorl kent de Vijfhoek in het algemeen en de Kanaalstraat in het 
bijzonder als geen ander. Nadat zijn vader overleed heeft hij op 18-jarige 
leeftijd in 1969 de mengvoederfabriek overgenomen. Een mooie tijd in 
een fijne buurt. Piet: ‘Er woonden weinig mensen. Het was vooral een 
gebied met veel bedrijfjes en instellingen zoals een kolenhandelaar, 
autoschadebedrijf, een school en een kerk. En op de plek van de 
mengvoederfabriek zat eerst een dokter.’ Problemen met de buurt heeft 
hij nooit gehad: ‘Ondanks af en toe stankoverlast of het aanrijden van 
grote vrachtwagens met aanhangers, heb ik nooit problemen gehad 
met bewoners in de omgeving. Zelfs niet toen er iets misging met het 
malen van meel en er via het dak een witte stofwolk over de buurt 
neerdaalde. Alles zat onder. Een mooi gezicht misschien, maar niet fijn 
voor omwonenden.’ 

De nieuwbouwplannen stemmen Piet tevreden: ‘De stijl van de 
nieuwbouw ziet er prachtig uit! Erg mooi ook dat de historie een plekje 
krijgt in de plannen. De poort die verwijst naar de 16 meter hoge silo die 
hier vroeger stond en teksten in de gebouwen die verwijzen naar het 
verleden. Fijn om te zien dat de geschiedenis op die manier een beetje 
voortleeft in het heden en de toekomst.’

Oud-directeur voormalig 
mengvoederfabriek  
‘De Landbouw bv.’

Geschiedenis

Arie Schoorl met kinderen op 
terrein ‘De Landbouw’

76

Een filmpje op de usb-stick van mijn zus (Tineke Abercrombie-Schoorl, voormalig 
voorzitter van Vereniging Historisch Purmerend) met daarop beelden van deze locatie 
uit het verre verleden heeft de architect geholpen om een stukje historie te verwerken 
in de nieuwbouwplannen.

“



Jan Rietvink
Architect van De Vijfhoek

Architect aan het woord

Ik ben trots dat we op deze mooie locatie de gaten in de stad kunnen vullen 
en daarmee een bijdrage leveren aan het herstel van de stad.
“

Architecten zijn over het algemeen geen popsterren met hordes 
fans. Zij kunnen nog normaal over straat en hoeven niet op de 
vlucht voor vervelende paparazzi. Toch is de naam Jan Rietvink 
geen onbekende in Purmerend en omstreken. Net buiten het 
historische stadscentrum van Purmerend, aan de Where, staan 
‘De Looiers’: markant, veelgeprezen én van de hand van Jan 
Rietvink.

Het volgende ambitieuze project in Purmerend zal voor Jan ‘De 
Vijfhoek’ worden. Een langgekoesterde wens: ‘Ik ben al lange 
tijd met deze locatie bezig. In totaal al zo’n 20 jaar en steeds 
werden gemaakte plannen toch weer uitgesteld of afgeblazen. 
Nu is er eindelijk een ontwikkelaar die doorpakt, zodat we aan 
Purmerend een mooi stukje stad kunnen teruggeven. Deze plek 
draagt historie met zich mee. Ooit stond hier Slot Purmersteijn, al 
is dat heel lang geleden. Recenter was dit de locatie voor onder 
meer de mengvoederfabriek.’ 

De laatste jaren was het wachten op definitieve plannen om 
het gebied te ontwikkelen. Dat Jan de kans heeft gekregen 
zijn steentje hieraan bij te dragen maakt hem enthousiast: 
‘Nieuwbouwplannen op een historische locatie zoals deze, 
vragen om een speciale behandeling. In mijn werk kijk ik graag 
naar de geschiedenis van een gebied en probeer daar op een 
mooie manier iets van terug te laten komen in de ontwerpen die 
ik maak. 

Zo probeer ik aan de Beemsterburgwal recht te doen aan het 
historische karakter door een moderne vertaling van traditionele 
gevels en wordt het gebied aan de Kanaalstraat strak en 
eigentijdser. Hier maakt het hoge accent in de vorm van een 
toren en een oud logo een mooie verwijzing naar de fabriek die 
hier ooit stond.’

Jan is trots op het resultaat: ‘Met binnenstedelijke projecten heb je 
te maken met omwonenden en in dit geval bijvoorbeeld Vereniging 
Historisch Purmerend. Het is van belang dat iedereen zich in de 
nieuwbouwplannen kan vinden, zodat we nog trotser kunnen zijn op 
deze mooie stad. Ik denk dat die opgave goed geslaagd is en alle 
Purmerenders straks tevreden zijn met dit nieuwe stukje stad waar 
oude glorie toch een beetje doorleeft.’
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Purmerend is van 
alle markten thuis 

Hartje Purmerend

De Vijfhoek vind je in het hart van Purmerend. Ooit een 
vissersdorp, daarna een marktstad en enkele tientallen jaren 
geleden aangewezen tot groeikern waarna de stad flink 
is uitgebreid. De polder rond de stad maakte plaats voor 
nieuwbouwwijken en nu is ook het centrum aan de beurt voor 
verdichting en vernieuwing. 

De nieuwbouwwoningen van de Vijfhoek bevinden zich op een 
toplocatie. Niet ver bij hét centrale plein vandaan: de Koemarkt. 
Loop 5 minuten en sta op de plaats waar de stad samenkomt 
en elkaar ontmoet. Met gezellige bruine cafés, hippe kroegen 
en heerlijke restaurants verveel je je hier nooit. Maar ook de vele 
straatjes rond de Koemarkt maken dit tot een geliefde plek voor 
veel Purmerenders. Het centrum wordt in de volksmond ook wel “t 
stadje” genoemd. 

Als een (bijna) officiële Purmerender is het wellicht leuk om te 
weten waar dit vandaan komt. In 1434 kreeg Purmerend de eerste 
stadsrechten. Toen bestond het knusse stadje alleen nog uit 
het gedeelte dat nu het centrum is. Het centrum heeft dan ook 
een historische uitstraling met ruimte voor eenmanszaken en 
kleine ondernemers. De afwisseling met landelijke ketens en de 
levendigheid die een stad van meer dan 80.000 inwoners met zich 
meebrengt, maakt het centrum van Purmerend tot een divers, 
gezellig én levendig geheel. Kom gezellig je boodschappen doen op 
de wekelijkse dinsdagmarkt door het hele centrum heen.

Purmerend is van alle markten thuis. Van gezellige pleintjes tot 
rustige plekjes in de natuur en van stedelijke voorzieningen tot 
dorpse gemoedelijkheid. Je vindt het er allemaal en je hoeft niet eens 
goed te zoeken.
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Toplocatie met 
een gezellig 
centraal plein 

Ooit een vissersdorp,  
nu een groeikern

Wonen in de Vijfhoek betekent wonen in een stad met een 
gezellig centraal plein, de Koemarkt, een eigen theater, 
veel winkels, het leeghwaterpark, Purmerbos, musea, 
historische gebouwen, treinstations en veel meer. Je krijgt 
meer dan 80.000 stadgenoten die samen zorgen voor 
een heerlijke vibe. 

Een avondje uit kan in Purmerend prima gecombineerd 
worden met een bezoekje aan het theater op het 
Waagplein. Theater De Purmaryn is de ideale plek om te 
genieten van musicals, concerten, dans, cabaret, stand-
upcomedy, toneel en nog veel meer. 

In Purmerend kun je daarnaast heerlijk shoppen. Er is een 
gevarieerd winkelaanbod van lokale aanbieders tot nationale 
en bekende winkelketens. Er zijn veel gezellige straatjes en 
een groot deel van het winkelcentrum is overdekt. Handig bij 
typisch Nederlands weer. 

Even de stadse drukte ontvluchten? Ervaar de rust in één van 
de parken die Purmerend rijk is. Ten noorden van het centrum 
ligt het Burgemeester D. Kooimanpark en iets verderop het 
Leeghwaterpark. Heerlijke plek om te chillen, te genieten van 
mooi weer of om een stevige wandeling te maken.

Daarnaast vind je er een zwembad, amfitheater, 
kinderboerderij en vinden hier regelmatig activiteiten plaats. 

Gezellig

eten, drinken, 

uitgaan

“De Koemarkt”
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 Locaties & Cultuur

1  Kaasmarkt

2 Koemarkt

3 Theater De Purmaryn

4 Bibliotheek

5 Stadhuis

6 Brandweerkazerne

7 Pop- & Cultuurpodium P3

8 Bioscoop

9 Dijklander Ziekenhuis

 Winkels

10 Stadscentrum/Eggert

11 Albert Heijn XL

12 Dekamarkt

13 Winkelcentrum Wormerplein

14 Lidl

3

20
Centrum

A7
17

16

26

18

15

1

210

8

6

13

12

14

7

4

11

 Parkeren & Openbaar vervoer

15 Station Purmerend

16 Bushalte Stadhuis

17 Station Purmerend Overwhere

18 Bushalte Tramplein

19 Bushalte Gedempte Singelgracht

20 Parkeergarage Claxonate

21 Q-park Eggert

22 Parkeerplaats Schapenmarkt

5 Parkeren Stadhuis

 Natuur & Sport

23 Burgemeester R. Kooimanpark

24 Beusebos

25 Hertenkamp

26 Tennis/handbal/honkbal

27 Zwembad Leeghwaterbad

19

21

Noordhollandsch Kanaal

N
oordhollandsch Kanaal

Where

Where

24

23

25

22

5

9
27

Centraal gelegen & 
uitstekend bereikbaar 

In de buurt
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24 min

Vanwege de gunstige ligging is De Vijfhoek uitstekend 
bereikbaar. Het centrum is op loopafstand en met de fiets cross 
je binnen no-time naar alle uithoeken van de stad. Met de auto 
rij je via de Zuiddijk zo de A7 op en rondom De Vijfhoek kun je 
op meerdere plekken de bus pakken. Deze brengt je binnen 
enkele minuten naar de treinstations Purmerend en Purmerend 
Overwhere of het metrostation van Amsterdam-Noord. 

> Amsterdam-Noord 18 min

> Amsterdam Centraal 29 min 32 min

> Schiphol 31 min 47 min

> Alkmaar Station 31 min 43 min

Op het binnenplein van De Vijfhoek komen 40 parkeerplaatsen 
(betaald) en in de omgeving zijn diverse parkeermogelijkheden 
op loopafstand. Voor extra veiligheid kan je ook je auto 
parkeren in Parkeergarage Claxonate en Q-park Eggert. Zij 
hanteren een zeer schappelijke prijs, zeker ideaal voor gasten.

Bereikbaarheid

Parkeren

Situatie

Beemstersteeg

Kanaalstraat

Beemsterburgwal

P

P

P

P

P

P

P

24 min

1716

Parkeren op 

loopafstand
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Beemsterburgwal 
10 koopwoningen

3 en 4 kamers

Uitzicht op de Where

Vloerverwarming

Zonnepanelen

Eigen berging

Deze woningen 
bevatten:

Aan het water 

& midden in 

het centrum
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Beemsterburgwal
plattegronden

bnr 43 - 65 m2 
Begane grond

bnr 46 - 65 m2 
Begane grond

Beemsterburgwal

BEGANE GROND

46 43

43
46

Beemstersteeg

Beemstersteeg

Beemsterburgwal

EERSTE VERDIEPING

50 49 48 47

48

4950
47

LL

LL

Beemstersteeg

Beemsterburgwal

TWEEDE VERDIEPING

52 51

5152

Beemstersteeg

Beemsterburgwal

DERDE VERDIEPING

54 53

5354

LL

LL

2726



bnr 47 - 70 m2 
1e verdieping

bnr 48 - 69 m2 
1e verdieping

bnr 49 - 69 m2 
1e verdieping

bnr 50 - 70 m2 
1e verdieping

plattegronden
2928



bnr 51 - 141 m2 
2e verdieping

bnr 52 - 141 m2 
2e verdieping

plattegronden
3130



bnr 53 - 120 m2 
3e verdieping

bnr 54 - 119 m2 
3e verdieping

plattegronden
3332
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Kanaalstraat
12 koopwoningen

3 kamers

Vloerverwarming

Balkon op het zuiden

Zonnepanelen

Eigen berging

Deze woningen 
bevatten:

Wonen op een 

historische 

locatie
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Kanaalstraat
plattegronden

bnr 16 & 21 - 103 m2 
2e & 3e verdieping

bnr 17 & 22 - 103 m2 
2e & 3e verdieping

Kanaalstraat
TWEEDE VERDIEPING

16 17 18 19 20L

Kanaalstraat
DERDE VERDIEPING

21 22 23 24 25L

Kanaalstraat
VIERDE VERDIEPING

26L

Kanaalstraat
VIJFDE VERDIEPING

27L

4342



bnr 18 & 23 - 103 m2 
2e & 3e verdieping

bnr 19 & 24 - 92 m2 
2e & 3e verdieping

bnr 20 & 25 - 101 m2 
2e & 3e verdieping

plattegronden
bnr 26 & 27 - 101 m2 
4e & 5e verdieping 4544



Beemstersteeg
Huurwoningen

Dan hebben wij goed nieuws. 
Want er komen huurwoningen 
in de Kanaalstraat en in de 
Beemstersteeg.

Meer info? Schrijf je dan in voor 
onze nieuwsbrief dan houden wij 
jou op de hoogte wanneer wij 
van start gaan!

Interesse in een 
huurwoning? 
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Genieten van 
nieuwbouw 
Jouw eigen nieuwbouwwoning vanaf de grond 
opgebouwd zien worden. Hoe mooi is dat!? Maar er 
zijn meer voordelen aan nieuwbouw. De modernste 
technieken en de nieuwste bouwmaterialen zorgen dat 
jouw woning voldoet aan alle hedendaagse eisen als het 
aankomt op duurzaamheid. Goed voor het milieu,  
de energiekosten én voor jou als bewoner.

Gebouwd volgens nieuwste isolatie normen
Voorzien van gecertificeerd hang en sluitwerk
Geïsoleerde beglazing 
De lift is geluidsreducerend
Geavanceerd installatie systeem
Alle appartementen zijn voorzien van vloerverwarming
Warmte terugwin installatie
Gebruik gemaakt van innoverend en duurzaam bouwmateriaal 
Uiteraard voorzien van rookmelders 
Energielabel A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hypotheekshop 
Purmerend 
Hoogstraat
Het afsluiten van een goede hypotheek is de belangrijkste 
financiële beslissing in je leven. Je sluit deze immers voor een 
langdurige periode af. De ervaren hypotheekadviseurs van De 
Hypotheekshop Purmerend Hoogstraat weten dat als geen 
ander. Zij kijken samen met jou welke hypotheek(vorm) het 
best bij jouw situatie, wensen en (toekomst)plannen past. Zo 
maak je altijd een verantwoorde keuze.

Twijfel je tussen huren of kopen, wil je jouw maximale 
hypotheek weten? Vragen waar wij de antwoorden op hebben. 
Plan daarom gerust een (bel)afspraak in. De Hypotheekshop 
Purmerend Hoogstraat staat 24/7 voor jou klaar. Het eerste 
gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek 
kijken wij naar wat we voor jou kunnen betekenen!

Hoogstraat 37, 1441 BB Purmerend

purmerend528@hypotheekshop.nl

0299 - 43 67 64

4948

Nieuw 

wonen in 

Purmerend

Financiën
Daarnaast heb je geen last van financiële verrassingen. Je profiteert 
van garanties op uitgevoerde werkzaamheden waardoor je niet 
geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld hoge onderhoudskosten. Alles is 
gloednieuw en kan nog jaren mee. 

Geldverstrekkers stimuleren de koop van nieuwbouw door aantrekkelijke 
rentetarieven te rekenen. Bij een nieuwbouw hypotheek krijg je 
bijvoorbeeld een betere rente, dan bij het afsluiten van een hypotheek 
op een bestaande woning. Een huis kopen brengt veel extra kosten 
met zich mee. Bij een nieuwbouwwoning hoef je de kosten voor 
overdrachtsbelasting (v.o.n.) en een bouwkundige keuring niet te 
betalen. Daarnaast zitten kosten voor de notaris en inschrijving kadaster 
al in de koopprijs verwerkt.

Wooncomfort
Ook het wooncomfort van nieuwbouwwoningen ligt erg hoog. 
Geen last van vervelende tocht en in de hitte of extreme kou 
zijn nieuwbouwwoningen vanwege de nieuwste technieken 
uitstekend in staat de temperatuur te reguleren.

Veilig wonen
Tot slot voldoen nieuwbouwwoningen aan de nieuwste 
veiligheidsvoorschriften. Denk aan bedrading en leidingwerk, 
maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot inbraakpreventie. 
Daarnaast is elke woning voorzien van een rookmelder.  
Zo woon je comfortabel én veilig in jouw nieuwe woning.



Van Overbeek
Makelaars
Heb jij interesse in een woning in De Vijfhoek en wil jij  
jouw huidige koopwoning verkopen? Wij helpen graag!

Neem contact met ons op voor een gratis waardebepaling. 
Daarmee kunnen we een waarde indicatie geven. We komen dan 
bij jou thuis langs om de waarde te bepalen.

Kijk voor meer informatie op 
www.vanoverbeek.nl/gratis-waardebepaling

Colofon

Ooms Bouw en Ontwikkeling BV 
Scharwoude 16
1634 EA Scharwoude

Ontwikkeling & realisatie

Disclaimer

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. De foto’s in de brochure zijn 

artistimpressions en zijn een voorbeeld van hoe de woningen er straks uit kunnen zien. De 

situering van de voet- en fietspaden, groenstroken en terreininrichting kunnen wijzigen. De op 

tekening aangegeven maatvoering is indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Wij behouden het recht voor om tijdens de (af)bouw wijzigingen in materialen en afwerking, die 

geen enkele afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning en geen financiële consequenties 

hebben voor de koper, door te voeren.

Wij bedanken Arent Huisman, Jan Rietvink en Piet Schoorl voor hun historische kennis, verhalen en 

het beschikbaar stellen van oude beeldmaterialen. 

Van Overbeek Makelaars
Gorslaan 12
1441 RG Purmerend

Verkoop, communicatie & copyright
T 0299 - 42 88 98
I www.vanoverbeek.nl
E purmerend@vanoverbeek.nl

Rietvink Architecten B.V. 
Ambachtsweg 7  
1474 HV Oosthuizen

Architect

Scan  
voor meer 
informatie
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Gorslaan 12, 1441 RG Purmerend

purmerend@vanoverbeek.nl

0299 - 42 88 98
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