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“KROON OP RIJKE HISTORIE…”

Spectaculaire opening Heron
Auto op Baanstee-Noord
De spectaculaire openingsshow van Heron
Auto, aan de Binnenzee 5 tot 7 in Baanstee
Noord te Purmerend, was een groot succes.
Voor personeel, het management en
diverse mensen die onder meer betrokken
waren bij de bouw, was de feestavond op
16 november jl een ontspannen afsluiter
van vele drukke dagen.

Heron Auto laat volgens directeur Rob Visser
zien, klaar te zijn voor de toekomst. “Het ondernemerschap, de durf en de innovatiekracht van
Heron Auto, in samenwerking met Stern Groep,
vormen de basis van het succes,” zegt hij.
Het nieuwbouwproject in Baanstee-Noord is
de ‘kroon’ op de rijke historie van Heron Auto.
Het jaar 2017 is voor Heron Auto heel bijzonder.
Henk van der Kwast, directievoorzitter van de
Stern Groep, memoreerde aan dat feit. Het is
precies 70 jaar geleden, dat de basis van Heron
Auto werd gelegd door familiebedrijf Beemsterboer. Zij werden in dat jaar door importeur
PON aangesteld tot Volkswagen dealer in Hoorn
en Enkhuizen. Later kwam daar het merk Audi
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Volkswagen dealer in Purmerend en in 1969
openden zij een tweede vestiging in Volendam.
De familiebedrijven bleven niet onopgemerkt.
In 2001 nam Stern Groep de autobedrijven over.
%F[FWFTUJHJOHFOHJOHFOJOWFSEFSPOEFSEF
naam Heron Autobedrijven. In 2008 veranderde
dat in Heron Auto.

Gloednieuwe Audi
op het balkon
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Foto links boven Rob Visser tijdens zijn speech
Foto rechts boven Christijan Albers en Winston Gerschtanowitz bespreken Max´s prestaties

wat er dagelijks over de N244 rijdt. Een betere zichtbaarheid kunnen we ons niet wensen,” aldus
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autodealers in Noord-Holland. “De wereld verandert snel en de autobranche moet mee veranderen.
Door deze investering laten we zien dat we vertrouwen hebben in de toekomst.” Peter de Lange
van gemeente Purmerend werd bedankt voor het geduld. Hij dankte tevens alle medewerkers en
personeel. “Ik ben trots op jullie allemaal. Samen gaan we er wat moois van maken,” zo besloot
Visser zijn toespraak.

VEEL MOOIS
De automerken Audi, Volkswagen, Seat en Skoda,
hebben een fraai onderkomen gekregen op het
nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord. Een
prachtige locatie aan de provinciale weg N244,
tussen Alkmaar en Edam-Volendam. “We zien

MAX VERSTAPPEN
De vroegere Formule 1 coureur Christijan Albers werd door presentator Winston Gerschtanowitz
geïnterviewd over de prestaties van Max Verstappen. De speciale Audi A8 werd eveneens onthuld.
Vele bezoekers wandelden door de gebouwen en bewonderden gloednieuwe, maar ook klassieke
wagens, die voor de opening van stal waren gehaald.
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