
                                                                                       

 
P E R S B E R I C H T  
 
 
 
 
Online feestelijk bouwevenement De Open Veste 
 
Mijdrecht/Purmerend, 9 december 2020 

 
Op woensdagmiddag 2 december vond op de bouwplaats van De Open Veste een feestelijk 
bouwevenement plaats. Niet fysiek natuurlijk, maar op een geheel andere wijze. De toekomstige 
bewoners van de koopwoningen konden via een livestream zien hoe wethouder Thijs Kroese van de 
gemeente Purmerend en Ralf Dressel, directeur van Bébouw Midreth, op de bouwplaats het startsein 
gaven voor de onthulling van een feestelijk promotiedoek.  
 
De Open Veste 
De Open Veste is als het ware een moderne veste aan het Noordhollands Kanaal tegen de historische 
binnenstad van Purmerend aan. In het project komen in totaal 171 appartementen en woningen rond 
een aangename binnentuin op een half verdiepte parkeergarage. In De Open Veste komt een grote 
mix van woningen, zowel qua type als in prijsklasse.. Er worden grondgebonden en gestapelde koop- 
en huurwoningen gerealiseerd. De 21 stadswoningen en 27 koopappartementen zijn bijna volledig 
verkocht. In het eerste kwartaal van 2021 gaan de 8 startersappartementen in de binnentuin in 
verkoop.  
Het Bouwinvest Residential Fund heeft 115 appartementen in De Open Veste gekocht. Het merendeel 
van deze 115 appartementen zal in het middenhuursegment worden verhuurd.  
 
Kop West 
Kop West is een nieuwe woonwijk van circa 800 woningen die grenst aan het centrum van 
Purmerend. Er is een grote variatie aan woningen, van zowel huur- als koopappartementen, 
grondgebonden woningen en zelfbouwkavels. Het plan bestaat uit 11 verschillende bouwvelden, 
waarvan De Open Veste (bouwveld F) er een van is. Kijk voor meer informatie op www.kopwest.nl. 
 
Naar verwachting worden de eerste woningen in De Open Veste in het eerste kwartaal van 2022 
opgeleverd. 
 
Het project is een ontwikkeling van Bébouw Midreth en wordt gerealiseerd door Bébouw Midreth uit 
Mijdrecht, een VolkerWessels onderneming.  
 
Kijk voor meer informatie over de 8 stadsappartementen op: www.deopenveste.nl. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

     
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
 
Bekijk hier de registratie van het online event: https://vimeo.com/486756442 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Ralf Dressel, Bébouw Midreth, 0297 760 100 
 
 
Over Bébouw Midreth 
Als ontwikkelende aannemer is Bébouw Midreth, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels, al veertig jaar 
actief in de woningbouwsector, van vastgoedontwikkeling en nieuwbouw tot renovatie en transformatie. Wij 
realiseren duurzame woningen in uitleg- en stedelijke gebieden. In nauwe samenwerking met onze 
ketenpartners ontzorgen wij de klant in het gehele bouwproces. Duurzame innovatieve oplossingen zijn daarbij 
ons handelsmerk. Zo kunnen we onze ambities samen met onze partners realiseren. Dankzij de inzet van onze 
circa honderd medewerkers hebben we een brede expertise opgebouwd.  
www.bebouw.nl 
 
 
 


