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# Waar Info bij het beeld
1 Noorderweg 160 Neck

Kunstwerk: 
Rennende haas
Kunstenaar: 
Gerrit Graas

Gerrit Graas was een meester in het stileren, het vereenvou-
digen van vormen en toch de kracht en herkenbaarheid be-
waren. Dit zo bij onze polder passende dier is veel hoekiger 
dan in werkelijkheid. Hij is helemaal symmetrisch; van twee 
kanten gelijk. De houding is prachtig, steunend op zijn voor-
poten, de oren in de nek. De haas in zijn herkenbaarste hou-
ding, bevroren op de vlucht.

Ga in Purmerend de brug over bij het oude postkantoor en 
ga over de brug direct naar links.

2 Overwheerse Polderdijk 
nr 24. Purmerend (Be-
graafplaats)
Kunstwerk: 
IN Gods Hand
Kunstenaar: 
Wil Blokland

Plek van rust en bezinning in een kleine oase midden in Pur-
merend. Wanneer het beeld de zon vangt aan het eind van de 
middag, ontstaat er een stralend blauwe lichtbaan.  Omringd 
door het groen van de struiken is dit een mooi monument 
voor kinderen die voor of bij geboorte zijn overleden.

Vervolg je route langs de Overwheersepolderdijk.
3 Overwheerse Polderdijk, 

hoek Burg. Kooimanweg
Kunstwerk: 
Luisterend oor
Kunstenaars:  
Kollenburg en Meulenhof

Het beeld staat voor alle vrouwen die in de feministenbuurt 
van Purmerend in de verschillende straatnamen worden her-
dacht. Deze vrouwen riepen niet alleen om verandering maar 
realiseerden deze ook zelf.  Het beeld herinnert eraan dat al-
leen roepen niet genoeg is, er moet ook een luisterend oor 
zijn, de roep om verandering en gelijkheid moet ook worden 
ontvangen.

Veel theaters kampen de ko-
mende tijd nog met tekort aan 
ruimte en drastische beper-
king van het aantal bezoekers, 
met alle financiële gevolgen 
van dien. Veel cultureel aan-
bod is er dus nog niet. De 
zomervakantie komt eraan, 
maar lekker op reis is er ook al 
niet bij.
We kunnen klagen over wat 
er niet is, of elkaar gaan ver-
velen, maar we kunnen ook 
kijken naar wat wel kan en 
corona-proof is: lekker naar 
buiten en op de fiets! En als 
je goed om je heen kijkt, kun 
je onverwacht veel cultuur 
snuiven! Het Wijde Wormer 
Journaal neemt u graag mee 
op een culturele puzzeltocht. 
Op de fiets, maar dat spreekt 
vanzelf.

Vaak let je er niet meer zo op, 
maar er staan in onze omge-
ving mooie kunstwerken van 
brons, metaal of steen. Kunst-
werken die een onderdeel van 
je dagelijks straatbeeld zijn 
en daardoor niet meer wor-
den opgemerkt. Tijd om ze te 
herontdekken, gratis en altijd 

toegankelijk!  Hieronder staat 
een fietsroute uitgestippeld 
langs locaties waar beelden 
staan. We geven bij iedere lo-
catie een korte uitleg over het 
beeld zelf, de geschiedenis of 
de kunstenaar.

Route
We beginnen in Neck, op de 
Noorderweg nr. 160. Via de 
Neckerstraat fiets je eerst 
naar Purmerend en daarna 
langs de zuidkant van het 
Noord Holland Kanaal naar 
Spijkerboor. Vervolgens naar 
Oost-Knollendam, een stukje 
langs de Zaan en via Wormer 
(langs het gemeentehuis en 
het winkelcentrum) en Jisp 
weer terug naar Neck. In to-
taal is dat een route van rond 
de 30 kilometer.
Van elk uitgekozen beeld staat 
het adres aangegeven.
Neem je smartphone of pen 
en papier mee. Van ieder 
beeld hebben we een klein 
stukje gefotografeerd. Deze 
fotofragmenten staan links op 
deze pagina’s, elk met een ei-
gen letter van A tot en met U.

Dit is de opdracht: zoek bij elk 
beeld in de route beschrijving 
het fotofragment dat daarbij 
hoort. Noteer achter het num-
mer van het beeld de juiste 
letter. Wanneer je alle foto’s 
hebt herkend, zet je het lijstje 
van de nummers met bijpas-
sende letters op de website 
www.wijdewormerjournaal.
nl/puzzeltocht. Hier verschijnt 
een invulformulier waarop je 
de juiste cijfer-letter combina-
tie kunt invullen.
Onder alle goede inzenders 
gaan we loten: de eerste prijs 
bestaat uit twee vrijkaartjes 
voor een spannende of ro-
mantische film in het Filmhuis 
in Purmerend, de tweede prijs 
is een kaartje voor een leuke 
kindervoorstelling in de Kleine 
Verbeelding. Uiteraard nadat 
beide theaters in september 
weer open zijn gegaan. Je kunt 
er dus de hele zomer over 
doen. De laatste inleverdatum 
is 30 augustus.
We wensen jullie succes en 
vooral heel veel plezier.

Loes Michels
Lex Bösensell

Peter Duin

Met het Wijde Wormer Journaal op fiets puzzel tocht
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# Waar Info bij het beeld
4 Koemarkt. Purmerend

Kunstwerk: 
Koeien
Kunstenaar: 
Hans Kuiper

De mond en klauwzeer in 2002 maakte een einde aan de koe-
handel op de markt die hier al sinds 1484 werd gehouden. 
De beelden zijn onder andere een pink op een melkkruk die 
de toekomst loeiend begroet, een onzeker net geboren kalf 
nog wankel op de poten en een koe in rust die het hier en nu 
rond haar aanschouwt, met al het  gedoe daarbij.

5 Waagplein ( bij de Pur-
maryn) Purmerend
Kunstwerk: 
Aarde en water
Kunstenaar:
Nick Jonk

De kunstenaar dankt zijn bekendheid vooral aan zijn bronzen 
afbeeldingen van mens – en dierfiguren. Vaak hebben ze een 
mythologisch thema. Zijn werken zijn zowel krachtig als gra-
cieus. Zo’n 200 marktpleinen, straten en parken in Nederland 
worden gesierd met zijn kunst. Ook in de VS, Italië en Bel-
gië zijn diens werken in openbare ruimte terug te vinden. In 
Grootschermer staat de beeldentuin van Nick Jonk, wat zeker 
de moeite waard is om eens te bezoeken.

6 Kaasmarkt
Kunstwerk: 
Bankzitten
Kunstenaar: 
Hans Bayens

Na een kleine zwerftocht door Purmerend kreeg dit beeld ein-
delijk haar definitieve plek voor het oude stadhuis. De kun-
stenaar kiest voor vrijwel al zijn werken vooral situaties van 
mensen in hun dagelijks leven. In dit geval voor een liefdevol-
le omhelzing. Het beeld is hier goed op haar plek, waar vele 
kersvers gehuwde paartjes de trap van het oude gemeente-
huis weer afdalen na net hun ja-woord gegeven te hebben.

Let op: vanaf hier fiets je via de Hazenpolder, langs het 
Noord Hollands Kanaal richting Spijkerboor.

x Tip: kunstwerk bij de 
waterzuivering

Vergeet niet te genieten van het prachtige spiralende kunst-
werk aan de overkant van het Noord-Hollandskanaal bij de 
waterzuivering.

7 Kanaaldijk 19 (let op !!! = 
vlak voor Spijkerboor)
Kunstwerk: 
Moai
Kunstenaar: 
onbekend

Het beeld is door de onbekende kunstenaar gemaakt na een 
inspirerende reis naar de Paaseilanden: de oorspronkelijke 
beelden daar zijn vanaf de 11e tot de 17e eeuw gemaakt, tot 
de bevolking er plots mee ophield. Nadat ze afgewerkt wa-
ren, werden de beelden naar bepaalde ceremoniële plekken 
gebracht. Daar werden de ogen ingelegd met wit koraal en 
pupillen van obsidiaan.

8 Pontje Spijkerboor
Kunstwerk: 
Jan Hop
Kunstenaar: 
Linda Meulenhof

“ Deze oever weet van mens en dier en heen en weer. De 
overzijde als magneet, lonkt zij de pont. Deze oever draagt de 
herinneringen in zijn zwarte aarde. Het spiegelend waterop-
pervlak geeft de beelden terug. Deze oever weet waarom vele 
vogels hier landen. In Veermans jas zat vogelzaad, het voer 
uit Veermans hand. Deze oever was getuige van dienst laatste 
overtocht. Deze overzijde immer voor pont’s doel, heeft ene 
keer de aankomst ontbeerd.”
Jan Hop – veerman 1911 – 1946

9 Hof van Noord Holland; 
Oudelandsdijk
Oost Knollendam
Kunstwerk: 
De Melkfabriek
Kunstenaar: 
De Boer

Wat moet je hier vooral doen?

10 Oostknollendam (Dorps-
straat; begraafplaats)
Kunstwerk: 
Momento Mori
Kunstenaar: 
onbekend

Gaat hier binnen en laat alles van dit leven los, hier achter 
wacht het andere..
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Foto P
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# Waar Info bij het beeld
Let op: fiets vanuit Oost Knollendam langs de Zaan richting 
Wormer, neem na de begraafplaats van Oostknollendam de 
eerste echte afslag naar links op het beneden-fietspad, met 
het bord: doodlopende weg. Sta je bij de afslag naar het ka-
nocentrum, dan ben je iets te ver doorgereden!

11 Poelweg 4 Wormer
Kunstwerk: 
Eternity
Kunstenaar:  
Arpad Sxombathelyi

Strak en schitterend ligt deze knoop te stralen in het zonlicht. 
Afhankelijk van het weer weerspiegelt ze het blauw of grijs 
van de voorbij drijvende wolken. Ze verandert voortdurend 
van kleur terwijl haar strakke vorm ongeschonden door tijd of 
elementen vrij boven het water lijkt te zweven.

Let op: vervolg je weg langs de Zaan.

12 Bruinvisweg 1, Wormer. 
Bedrijf: Solas
Kunstwerk: 
Flow
Kunstenaar: 
Arpad Sxombathelyi

De kunstenaar werkte voor dit bedrijf dat wereldwijd machi-
nes voor verpakkingen maakt. Inmiddels hebben zijn gesti-
leerde beelden over heel Europa zijn weg gevonden.

Let op: blijf langs de Zaan fietsen tot de brug naar Wormer-
veer en bij Café/restaurant de Batavia, ga bij de brug naar 
links tot de rotonde en dan naar rechts.

13 Papiermaker-straat 1 
Wormer
Kunstwerk: 
Wormerwonen
Kunstenaar: 
Ben Oldenhof

Woningbouwvereniging WormerWonen is met ruim 2.100 
huurwoningen dé sociale verhuurder in de Zaanstreek. Hun 
doel?
“Het op continuïteitsbasis realiseren van betaalbaar en ge-
wenst wonen voor mensen met een lager inkomen in gevari-
eerde en leefbare buurten.”
Dit beeld representeert de betrokkenheid van de organisatie 
bij haar huurders.
Let op: blijf langs deze weg fietsen.

14 Rigastraat, Wormer
Kunstwerk: 
De Prop
Kunstenaar:  
Herbert Nouwens

De Prop is een herinneringsmonument aan de werknemers 
van de van Gelder papier fabriek waar Wormer nauw mee 
is verbonden. De gietijzeren zuilen zijn afkomstig uit de oor-
spronkelijke fabriek. De gekreukelde rvs platen symboliseren 
een prop papier. Aanvankelijk was er veel verzet tegen een 
dergelijk monument omdat van Gelder ook veel vervuilend 
asbest papier had vervaardigd. Uiteindelijk kwam het monu-
ment er toch door het te wijden aan de medewerkers en niet 
aan het bedrijf zelf.

15 Gemeentehuis Wormer-
land te Wormer
Kunstwerk:  
Ritmisch sculpturaal
Kunstenaar:  
Fredy E. Wubben

Het beeld van staal en glas, helder turquoise geschilderd richt 
zich op  met een strip die uit de grond lijkt te komen en zich 
kronkelend daarna weer de grond in werkt. In de hal van het 
gemeente huis verschijnt de strip opnieuw, hier kronkelt hij 
omhoog het trappen huis in om te eindigen in een druppel 
van glas. Zou er onder de grond nog meer zitten??

Let op: vanaf hier fiets je door naar het winkelcentrum van 
Wormer.

16 Faunastraat, Parkeer-
terrein winkelcentrum 
Wormer
Kunstwerk: 
Beestenboel
Kunstenaars: 
Lumi Hama
PeterMeijn

Hoe maak je van iets lelijks iets moois? Veel viaducten en 
fietstunnels in Nederland worden al sinds jaar en dag opge-
vrolijkt door graffitikunstenaars. Vaak illegaal en met kans op 
boetes of zelfs een strafblad, werken ze bij nacht en ontij aan 
hun kunstwerken. Graffitikunstenaar Peter Meijn heeft  ont-
werpen van dieren uit onze leefomgeving van Lumi Hama,  zo-
als  de lepelaar, roerdomp en ijsvogel, bij vol daglicht en met 
instemming van de burgemeester uitgewerkt.
Een lust voor het oog op een saai maar noodzakelijk parkeer-
terrein. Zoek de foto maar vindt alle drie de kunstwerken.
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# Waar Info bij het beeld
Let op: voor het volgende beeld gaat de route een stukje te-
rug, richting Wormerveer, naar de basisschool de Eendracht, 
daar waar de Dorpsstraat van Wormer overgaat in de Zand-
weg.

17 Zandweg 15 Wormer (obs 
de Eendracht)
Kunstwerk:  
Het Moriaantje
Kunstenaar:  
Gerard vd Leeden

Het beeldje op het plein is duidelijk een gekleurd kindje.
In de 17e eeuw begonnen Nederlanders de term Moriaan te 
gebruiken als synoniem voor mensen met een donkere huis-
kleur. Daarvoor  werd het woord door elkaar gebruikt voor 
een diversiteit aan etnische groeperingen uit Azië, het Mid-
den Oosten en Afrika.

Niet te zien is of het een jongentje of een meisje is. De toen-
malige burgemeester die het beeldje aankocht  voor de kleu-
terschool (rond 1965) had aan de beeldhouwer gevraagd in 
het midden te laten wat het geslacht van het beeld zou zijn. 
Een (naakte) jongen mocht het perse niet zijn omdat dat te 
provocerend zou zijn volgens een aantal dorpsbewoners. De 
beeldhouwer had daarop voor dit beeld twee ontwerpen 
gemaakt van meisjes Moriaantjes, met rokjes aan, maar die 
werden door de gemeente afgewezen. In de jaren 80 werd 
het beeldje verwijderd. Jaren stond het zonder armen als een 
soort Venus van Milo op de werf te verkommeren. Na restau-
ratie is het beeld weer terug geplaatst voor de nieuwe basis-
school.

Let op, vanaf hier loopt de route via de Dorpsstraat naar Jisp 
en vandaar uit terug naar Neck. Steek bij het gemaal de ring-
vaart over naar Oosterdwarsweg en sla daarna linksaf naar 
de Noorderweg en dan naar Neck.

18 Bocht Dorpsstraat Wor-
mer/Jisp
Kunstwerk:  
Verbonden Hoofd
Kunstenaar: 
Gerrit Graas

In de scherpe bocht van de Dorpsstraat, waar deze overgaat 
in de Weiver, met uitzicht over het weiland en het brede wa-
ter richting Neck, staat een massieve kop met maskerachtige 
trekjes. Een doek om het hoofd, platte neus. Grote ogen zon-
der pupillen. Gerrit Gras heeft ook dit beeld mooi gestileerd. 
Veel hoekiger is het dan een normaal hoofd. Het is uit een 
brok graniet gehouwen, Je kunt zelfs zien welke kant hij op-
gehakt heeft.

19 Weiover 1a Jisp
Kunstwerk: 
De Stier
Kunstenaar: 
onbekend

In een keurige tuin, met begonia’s omringd, staat deze stier 
trots, bewegingsloos, aan de kant van de weg. Een ode in 
brons aan de oerkracht van dit dier.

20 Hoek Hallerweg/Tjaden-
weg Neck
Kunstwerk: 
De verwondering
Kunstenaar: 
Henri de Bruin

Een klein onopvallend beeld op een klein plekje. Zonder 
details, alsof het al eeuwen in weer en wind hier staat. Een 
hoog-zwangere vrouw? Een abstracte weergave van de oer-
moeder? Raad maar. Alles is goed.

21 De Grootweg, Neck
Kunstwerk: 
laat het ons weten
Kunstenaar: 
laat het ons weten bij  
het opsturen van je 
oplossingen.

In de Grootweg t.o. nr. 17, vind je in het midden ervan een 
mooi, ruim speelplein waar kinderen de ruimte kunnen ne-
men en ouders hen vanaf een bankje in de gaten kunnen 
houden terwijl ze tegelijkertijd even kunnen bijpraten.  Twee 
mooie beelden houden toezicht op het reilen en zijlen van de 
buurtbewoners. 
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