
SPEURTOCHT1. JAN KONING BRUG, mogelijke tussenstop de brug 
over Edam in bij tankstation Tamoil, vervolg de tocht 
over de dijk richting Kwadijk.
4. BRUG KWADIJK, mogelijke tussenstop Kwadijk in bij 
July’s Streekstalletje, vervolg de tocht over de dijk naar 
Purmerend.
5. BRUG PURMERWEG, naast een mogelijke tussenstop 
bij Kinderboerderij de Ridder, op naar Ilpendam, sla hier 
linkaf bij het bord, de dijk af naar beneden. Vervolg deze 
weg helemaal rechtdoor, totdat je bij het evenementen-
terrein aankomt, en sla hier rechtaf. Mogelijke tussen-
stop bij het Purmerkerkje is hier gelijk aan de linkerkant. 
Vervolg vervolgens de weg helemaal rechtdoor en 
daarna de dijk op de weg vervolgen.
6. BRUG ILPENDAM, mogelijke tussenstop Ilpendam in 
bij het Wapen van Ilpendam. Vervolg de tocht of over de 
dijk richting Monnikendam, of sla linksaf de Hofweg in 
en sla de eerstvolgende rechtsaf om daarna links te 
gaan de dijk op en rij de weg helemaal uit.
7. BRUG MONNIKENDAM. Let hier goed op, en steek 
dan voorzichtig de weg over. Sla hier linksaf na het bord 
en rij zo de Purmer weer in. Sla bij het kruispunt 
rechtsaf de Oosterweg op en rij die helemaal uit. Bijna 
halverwege de Oosterweg staat boerderij Leeuwendaal
waar een tussenstop mogelijk is. 
2,3 ROTONDE N244 OOSTERWEG, let hier ook goed op, 
want het is een drukke weg. Zorg niet voor 
verkeershinder of gevaarlijke situaties. Bord 3 is vanaf 
het fietspad goed te zien, ga voor bord 2 even een 
stukje het fietspad door naar rechts pakken. Ga 
vervolgens het tunneltje door de Oosterweg vervolgen 
en sla bij de T-splitsing rechtsaf richting Edam en fiets 
de dijk op. Vervolg bij 1.  
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Houdt rekening met de Corona regels!
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MAAK een originele foto!
voor, naast, rondom, een van de 7 

fotoborden en win de 
originaliteitsprijs!

De Purmer kalender van €14,95. 

Stuur uw foto naar: 
purmer400jaar@gmail.com

PURMER 400 JAAR

Purmer Klei
In het kader van alle feestelijkheden wordt het thema van 
de feesten Purmer Klei. Wie kent het niet? Wie heeft er 
niet mee gewerkt? Wie heeft het wel eens onder zijn 
schoen of aan zijn broek gehad? Als je de Purmer 
binnenrijdt zie je het al liggen? Ook voordat de Purmer 
ontgonnen werd, lag het gebied al vol met klei en 
waarschijnlijk over 400jaar nog steeds. 

De klei heeft ons veel vruchtbare grond gebracht, maar 
ook toekomst voor gezinnen, boeren en bedrijven. Vele 
hebben hun bestaan opgebouwd op deze grond. 
Onderlinge samenwerking om die klei te trotseren als het 
weer tegenzit of juist mee, kei harde klei of juist 
verschrikkelijk zacht, maar wat bij blijft is dat het nooit 
weg zal gaan;           PURMER KLEI       

In 2022 viert de Purmer haar 400-jarig bestaan. De 
polder is verdeeld tussen de gemeenten Purmerend, 
Edam-Volendam en Waterland. De dijken en wegen
worden beheerd door het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier

In 1618 is men gestart en in 1622 was de Purmer 
volledig drooggemalen en werd de 2680 ha /26,8 km² 
grote polder droog. Het droogmalen is in werking gezet 
door de heer Leeghwater. (zie monument nabij Purmer 
kerk)

De Purmer heeft een bijzondere historie en een mooie 
mythe. De Purmer is gelijk aan de Beemster en 
Schermer een binnenzee. Deze binnenzeeën stonden in 
een openverbinding met de Noordzee. Noord Holland 
was verdeeld door meren en landerijen.
De binnenmeren zijn onderling verbonden door de 
rivier de Where in Purmerend, die de wateren rondom 
de polders nog steeds met elkaar verbind.

Na het droogleggen zijn er landerijnen en buitenhuizen 
in de Purmer gekomen. De landbouwgrond is erg rijk en 
de Purmer is dan ook uitermate geschikt voor 
landbouw. Door veranderende inzichten zien we dat de 
Purmer verschillende gezichten kent; Landelijk-, Bos-, 
Industrie- en woon- gebied. 
Meer info; 
https://www.poldersporen.nl/leeghwater/purmer.html
https://waterlandsarchief.nl
Boek: buitenplaatsen in de Purmer

De Purmer Meermin, Wapen van de Purmer

Er is een prachtig verhaal over een vrouw onder  zeewier,
een zeemeermin, die in de Purmer werd gevangen. Het 
gebeurde in de in 1403 na een hevige storm en onweer 
schijnt zij in het meer van de Purmer terecht te zijn
gekomen, zie toen nog verbinding had met de open zee.
Twee boerenmeiden uit Edam vonden haar en brachten 
haar aan land. Het verhaal was zo speciaal dat de heren 
in Haarlem haar ook wilden zien. Benieuwd naar het hele
verhaal? 
https://edamsmuseum.nl  
https://www.spijkertegels.nl/zeewezens/purmer-viswijf
https://www.despeeltoren.nl/

https://www.vereniginghistorischpurmerend.nl/
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