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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de Nota Ruimte van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) zijn de kernkwaliteiten voor de verschillende Nationale Landschappen 
benoemd. De dijk- en lintdorpen worden in deze nota als kernkwaliteit geduid. Iedere provincie heeft 
vervolgens de opdracht gekregen deze kernkwaliteiten voor haar Nationale Landschappen nader uit te 
werken. Dit heeft in Noord-Holland geresulteerd in een Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Deze 
is opgesteld om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap te behouden 
en versterken. Ook hier zijn de dijken en dorpslinten gekenmerkt als kwaliteit. Zaanstad erkent 
eveneens deze waarden van de historische dijken, linten en paden en heeft ze daarom aangemerkt 
als kernkwaliteit binnen de gemeente.   
 
Nu is behoefte aan een visie die de kwaliteiten en diversiteit van de dijken, linten en paden als geheel 
inzichtelijk maakt en een uitspraak doet over waar mogelijk ruimte voor ontwikkelingen is, met behoud 
van het unieke karakter en de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Ten behoeve hiervan 
wordt een beleidslijn historische dijken, linten en paden opgesteld, waarin op basis van verschillende 
kwaliteiten (waaronder cultuurhistorische waarden) van deze structuren richtlijnen worden opgesteld 
hoe om te gaan met de druk op de ruimtelijke kwaliteit. Tevens kan dit stuk dienen als input voor de 
omgevingsvisie en het toekomstige omgevingsplan. Om de cultuurhistorische waarden van de 
historische dijken, linten en dwarspaden binnen de gemeente Zaanstad te bepalen is deze 
cultuurhistorische verkenning opgesteld. 
 
 

1.2 Afbakening en begrippen 

Deze cultuurhistorische verkenning behandelt de ontstaansgeschiedenis, de verdere ontwikkeling en 
de archeologische, cultuurhistorische en historisch-geografische waarden van de historische dijken, 
linten en paden om vervolgens aanbevelingen te doen hoe met deze waarden om te gaan. Dit stuk 
beoogt handvatten te bieden voor nadere uitwerking van de bovengenoemde waarden en geeft 
aanbevelingen bij ruimtelijke ontwikkelingen of het wijzigen van bestemmingsplannen/ het opstellen 
van een omgevingsplan. Tevens is deze verkenning bedoeld als bewustwordingsdocument over de 
waarden en kwaliteiten die de dijken, linten en paden bezitten. Tenslotte dient de verkenning ook als 
inspiratiebron  om de kwaliteiten van de dijken, paden en linten te behouden en te versterken. 
 
Omdat de op te stellen beleidslijn vooral handelt over hoe om te gaan met de druk op de ruimtelijke 
kwaliteit van de bovengenoemde structuren is ervoor gekozen om het onderzoek vooral te richten op 
die historische dijken, linten en paden waar de ruimtelijke kwaliteit onder druk staat. Dit is vooral het 
geval bij de dorpen langs de Zaan en de ontginningslinten. De ruimtelijke kwaliteit van de ‘zeedijken’ 
en de ‘overige (binnenwater)dijken’ staan over het algemeen niet onder druk. Daarom zullen deze 
onderdelen wel benoemd worden, maar zal hier niet de focus op liggen wat betreft de beschrijving, 
waardering en aanbevelingen. 
 
In deze verkenning worden de volgende begrippen gehanteerd:  
 
Dijken 
Waterwerken die het achterliggende land tegen overstroming beschermen, onder te verdelen in:  
- Zeedijken 
Dijken die van oorsprong het achterland beschermen tegen overstroming van het zeewater. 
- Ontginningsdijken 
Dijken aangelegd ten behoeve van de ontginning van het veenmoeras, om het net ontgonnen land te 
beschermen tegen overstromingen.  
- Rivierdijken 
Dijken ter bescherming tegen het binnenwater.  
- Overige (binnenwater)dijken 
 Liniedijken, polderdijken, kanaaldijken, droogmakerijdijken. 
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Linten  
Langgerekte lijn van veelal vrijstaande bebouwing langs een weg, dijk, rivier of kanaal waarbij er 
sprake is van één hoofdgebouw (met eventueel bijgebouwen) per perceel dat uitsluitend ontsloten is 
via dat lint. Naast linten zonder veel zijpaden (Westzaan en Assendelft) komen ook de volgende twee 
variaties voor: 
- Kamstructuur: lintbebouwing met aan één zijde meerdere paden (langs de Zaan) 
- Visgraat structuur: lintbebouwing met aan twee zijde meerdere paden (Krommenie) 
 
Paden 
Een van oorsprong in de 17

e
 eeuw of 18

e
 eeuw aangelegd (met padreglement) doodlopende smalle 

weg, haaks op een dijk of lint, veelal van oorsprong langs een sloot. 
 
Langs de ontginningsdijken en de rivierdijken is lintbebouwing ontstaan. We hebben het dan 
respectievelijk over ontginningslinten en dijklinten langs de Zaan. 
 
Tevens zijn er binnen Zaanstad oorspronkelijke verbindingspaden tussen dorpen (bv van Zaandijk 
naar de Middel in Westzaan, van Wormerveer naar Krommenie, van Zaandam naar Oostzaan) 
en 19

e
 eeuwse verbindingswegen aanwezig in Zaanstad. (bv Communicatieweg). Deze paden en 

wegen worden in dit onderzoek kort genoemd omdat ze een belangrijk onderdeel vormen van de 
historische structuur van de Zaanstreek. 
 

1.3 Leeswijzer 

Deze verkenning zal eerst chronologische de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Zaanstad 
behandelen met de nadruk op de historische dijken, linten en paden. Hierbij is een nauwe 
verwantschap tussen de landschappelijke structuren en de bebouwing erlangs.  
Vervolgens zal nader in worden gegaan op de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling per onderdeel. 
In hoofdstuk 4 volgt de waardering op basis van de hierboven beschreven onderverdeling. De 
waardering bestaat uit te verwachten archeologische waarden, historisch geografische waarden en 
cultuurhistorische waarden. Als laatste worden in hoofdstuk 4 aanbevelingen gedaan voor de dijken, 
linten en paden aan de hand van de waardering in hoofdstuk 3. 
 
 

1.4 Werkwijze 

De beschrijving van de geschiedenis van de dijken, linten en paden in deze verkenning is tot stand 
gekomen op basis van informatie uit  literatuur onderzoek, bestemmingsplannen, cultuurhistorische 
verkenningen, de cultuurhistorische waardenkaart, het overzichtswerk ‘Geschiedenis van de 
Zaantreek’ en stukken over de zeedijken van de Provincie Noord-Holland.   

De waardering is tot stand gekomen door het analyseren van de geschiedenis, het onderzoeken van 
verschillend kaartmateriaal (waaronder de minuutplan van 1812), het bekijken van historische foto’s 
en veldwerk. 
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2 Ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling 
van Zaanstad 

2.1 Ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen tot en met de 
15e eeuw 

Vanaf circa 2200 tot 1200 v Chr. ontwikkelde het landschap van de Zaanstreek zich van een soort 
waddengebied tot  een hoogveenmoeras bestaande uit hoogveeneilanden omgeven door 
veenrivieren. Het hoogveen was zo hoog geworden dat het tijdens stormvloeden niet meer 
overspoelde. Inmiddels waren ook zeearmen in het landschap ontstaan waardoor het 
oppervlaktewater sneller kon worden afgevoerd naar de zee. Het Oer-IJ zorgde voor de ontwatering 
van de Zaanstreek direct in de Noordzee via een zeegat tussen Egmond en Castricum. Hierdoor werd 
het veenland droger en aantrekkelijk als vestigingsplek. Vanaf de IJzertijd (800 v. Chr.) trokken boeren 
vanuit de duinstreek het veengebied binnen, stichtten in wat nu Assendelft en Krommenie is 
boerderijen en legden akkers aan. Veengrond is echter een lastige substantie: het bestaat voor een 
groot deel uit water. Door het landbouwkundig gebruik werd water aan het veen onttrokken, waardoor 
het oppervlak daalde en weer natter werd. Ook verzandde omstreeks 200 na Chr. de monding van het 
Oer-IJ waardoor de afwatering stagneerde. Het veengebied werd daardoor weer natter en uiteindelijk 
was bewoning niet meer mogelijk. Rond 250 n. Chr. trokken de laatste boeren weg. Het gebied 
veranderde weer in een moeras.  
 

 
Impressie van het landschap van de Zaanstreek in de vroege middeleeuwen, foto van Nationaal Park 
De Groote Peel (Geschiedenis van de Zaanstreek H1, Piet Kleij en Chris de Bont) 
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De Zaanstreek omstreeks het jaar 1000 (Geschiedenis van de Zaanstreek H1, Piet Kleij en Chris de 
Bont) 
 
Door de groei van de bevolking in de vroege middeleeuwen ontstond er behoefte aan meer 
landbouwgrond. Zowel vanuit de monding van de veenrivieren, als vanuit de hoger gelegen delen in 
het landschap, zoals strandwallen, kreekruggen en de binnenduinrand, trokken boeren weer het veen 
in. Zo vestigden zich in de tiende eeuw na Chr. opnieuw mensen in het gebied rond Assendelft en 
Krommenie. Zij groeven sloten om het moeras te ontwateren en legden vervolgens akkers aan  om 
graan te verbouwen. Een deel van de ontginning werd grasland voor de beesten. Om te voorkomen 
dat water uit het nog niet ontgonnen veenmoeras over het ontgonnen land zou stromen, groef men 
tussen het ontgonnen land en het moeras een brede sloot om het moeraswater af te voeren. Deze 
afwateringssloten werden gouwen, weteringen of wateringen genoemd. Van de grond uit de sloot 
maakte men vaak een dijkje dat kwam te liggen tussen de gouw en het ontgonnen gebied, als extra 
bescherming tegen wateroverlast.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressie van het ontginnen van de 
Zaanstreek (Geschiedenis van de Zaanstreek 
H2, Piet Kleij en Chris de Bont) 
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Door de ontwatering van het land daalde het maaiveld. Het land werd te nat om graan te verbouwen 
en  de bewoners waren gedwongen de gouw over te steken en een nieuw stuk van het moeras te 
ontginnen om als akkerland en woongebied in gebruik te nemen. Achter dit nieuwe akkerland werd 
weer een nieuwe gouw gegraven. Het oude land werd grasland. Zo ontstond het Zaanse 
slagenlandschap.  
 
De bewoning van het gebied vond gelijk met de ontginning plaats. In de eerste periode woonden de 
boeren kris kras door het gebied. Vanwege de inklinking van de bodem en daardoor steeds natter 
worden van het land gingen de boeren in de loop van de dertiende en veertiende eeuw hun boerderij 
op een terp tegen de oude ontginningsdijken aan bouwen. Op deze manier zijn uiteindelijke de 
kilometers lange linten van Assendelft, Westzaan en Krommenie ontstaan. Dit zijn dan ook de oudste 
nog bestaande plaatsen van Zaanstad. Wanneer de dorpen exact gesticht zijn is niet duidelijk maar 
vermoedelijk is dit in de 12

e
 en 13

e
 eeuw geweest.  

 
In de eerste fase van de ontginning werd het land gebruikt voor akkerbouw, maar vanwege het al 
maar natter worden van het land door inklinking werden aan het einde van de 15de eeuw alleen nog 
de met bagger opgehoogde randen van de percelen voor de verbouw van graan benut. De overige 
gronden waren als grasland in gebruik. Het grasland werd vooral gebruikt ten behoeve van de 
melkveehouderij. Vervoer over het water was in deze tijd zeer belangrijk. De langgerekte kavels waren 
voornamelijk via de watergangen en sloten te bereiken en via de wegsloten die langs de 
ontginningsdijken liepen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontginningsrichtingen in de 
Zaanstreek (Geschiedenis van de 
Zaanstreek H2, Piet Kleij en Chris 
de Bont) 
 

Er was veel wateroverlast in het nog niet zo lang geleden ontgonnen gebied en er 
kwamen regelmatig watersnoodrampen voor. Daarom werd gestart met het beschermen van het land 
tegen de eb en vloed werking van het IJ en het Cromme IJe door middel van het aanleggen van 
dijken. Rond 1200 n. Chr. kwam de eerste zeedijk gereed: de St. Aagtendijk. Dit was de aanzet voor 
een stelsel van dijken dat nu bekend is als de Noorder IJ- en Zeedijken. Rond 1300 n. Chr. lagen 
Waterland en de Zaanstreek geheel binnen een bedijking. 
 
Ook de Zaan was onderhevig aan getijdenwerking en ook hier traden overstromingen op. Daarom 
wierpen de boeren die langs de Zaan woonden ook dijken op. Rond de dertiende eeuw werden de 
eerste dijken langs de Zaan aangelegd wat later een compleet stelsel van zogenaamde lage dijken 
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langs de Zaan zou worden. Met de aanleg van de rivierdijken werd namelijk onderscheid gemaakt 
tussen de hoge zeedijken en de lage dijken langs de Zaan. Tegelijkertijd werd de Zaan afgedamd op 
twee locaties (Zaandam en Knollendam) om afslag en verzilting van het land tegen te gaan en werd 
bij het Kalf ook een dam aangelegd. Het Kromme IJ werd afgedamd bij Bus en Dam op het einde van 
Krommeniedijk. 
 
De dijk langs de oostoever van de Zaan werd vermoedelijk iets later aangelegd, rond de 14

e
 eeuw. In 

de 12de tot 14de eeuw ontstond  bebouwing  bij de dammen in de Zaan in Zaandam, op het Kalf, bij 
de Knollendam en in het Kromme IJ bij Bus en Dam.  
 

 

Overzichtskaart met reconstructie van Noord-Holland anno 1288 (Waterlandsarchief) 
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Vanaf ongeveer 1500 vond her en der bewoning plaats langs de Zaanoevers, zoals in Wormerveer, 
Zaandijk en de Koog. Zo was een structuur ontstaan van de lange ontginningslinten van Assendelft, 
Krommenie, Krommeniedijk en Westzaan en wat bebouwingskernen langs de Zaan bij Zaandam, het 
Kalf, Zaandijk, Wormerveer en Knollendam. 
 

  

Zaanstad rond 1500, kaart uit de Atlas van de verstedelijking in Nederland  
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2.2 Ontwikkelingen in de 16e en 17e eeuw 

Aan het begin van de 16
e
 eeuw was de Zaanstreek vooral nog een agrarisch gebied. Wel begonnen 

de dorpen langs de Zaan te groeien. Pas aan het eind van de zestiende eeuw waren vrijwel de gehele 
Zaanoevers bewoond. Echter, rond 1573/'74 werden de Zaanse dorpen grotendeels verwoest door de 
Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Daarna moesten de dorpen weer worden herbouwd.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede kaart van Graefschap Holland van Jacob A. Colom, 1639  
(nog geen paden aanwezig en veel ruimte tussen de bebouwing) 
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Na 1580 begon de Zaanse industrie zich te ontwikkelen. Aan het eind van de 16

e
 eeuw en begin van 

de 17e eeuw ging het voorspoedig met de economie in Noord-Holland. De VOC werd opgericht en het 
Twaalfjarig Bestand van de Tachtigjarige Oorlog was in 1609 ingegaan. Hierdoor kon de handel 
floreren. In Zaandam was geen centrum ontstaan met een markt, omdat de producten die in de 
Zaanstreek werden geproduceerd werden verhandeld op de markten van Amsterdam, Haarlem en 
Alkmaar. Hierdoor was geen stad ontstaan rond een oude kern en ontbrak het aan strenge 
regelgeving zoals die wel aanwezig was in andere Hollandse steden. Dit zorgde nu voor een voordeel 
voor de Zaanstreek. Vanwege het ontbreken van regelgeving kon vervuilende industrie hier hun gang 
gaan en groeide de Zaanstreek uit tot het bedrijventerrein van Amsterdam en het grootste 
industriegebied van Europa in de 17

e
 eeuw. 

 
Ook de uitvinding van de zaagmolen had een enorme impuls aan de Zaanse economie gegeven. Het 
vlakke Zaanse land was een ideaal vestigingsgebied voor de molenindustrie. Er was ruimte genoeg, 
windbelemmerende bebouwing ontbrak en de grondstoffen en eindproducten konden via het 
uitgebreide waterwegenstelsel makkelijk worden aan- en afgevoerd. De Zaanse industrie was 
voornamelijk een veredelingsindustrie. Producten die werden verhandeld op de Amsterdamse 
stapelmarkt werden in de Zaanstreek bewerkt. De scheepsbouw, de houzagerij en alle aanverwante 
industrieën zoals touwslagerijen, zeilmakerijen en scheepkoekbakkerijen bloeide hierdoor sterk op. 
Hieruit ontwikkelde zich later de levensmiddelenindustrie zoals de olieslagerij en de gort- en 
rijstpellerijen. Langs de Zaan en in het veld kwamen vele industriemolens te staan. Zo ontwikkelde de 
Zaanstreek zich omstreeks 1600 tot het eerste grootschalige industriegebied. In het begin van de 
achttiende eeuw stonden er in de Zaanstreek meer dan 700 molens.  
 
 

 
De Hemmes gezien vanaf de Kogersluis, ongedateerd (GAZ 2107339) 
 
De molens in het veld konden bereikt worden via verharde paden langs de kavelsloten. Het waren 
voornamelijk houtzaagmolens, oliemolens en pelmolens, maar ook  verfmolens, tabaksstampers, 
snuifmolens en allerlei andere industriemolens.. Door de economische voorspoed trok men vanuit de 
oude dorpen, zoals Westzaan, Oostzaan en Wormer en Jisp naar de Zaan toe. Hierdoor nam de 
bebouwing langs de lage dijken toe. Eerst werd de Zaanzijde van de rivierdijken bebouwd. Hier 
kwamen de rijke koopmanshuizen, molens en pakhuizen te staan. In deze tijd had ook  ieder dorp 
inmiddels haar eigen kerk. Dit waren uiteraard prominenten bouwwerken. De landzijde van de dijk was 
aan het begin van de 17

e
 eeuw minder dicht bebouwd. Hier stonden voornamelijk wat simpelere 

woonhuizen en arbeiderswoningen. Aan deze zijde was ook de wegsloot met daaroverheen een groot 
aantal vrij hoge bruggetjes. Deze gaven toegang tot de haaks op de dijk aangelegde paden naar de 
molens. Toen de dijken waren volgebouwd werd in de Zaandorpen en Krommenie bebouwing langs 
de paden naar de molens toegevoegd. Zo ontstond de bekende kamstructuur en visgraatstructuur van 
deze dorpen.  
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Uitsnede kaart Leupenius, 1693 (GAZ 52.00789) 
Kamstructuur in Zaandam bestaande uit de dijk met dwars daarop de paden 
 
De bebouwing bestond in de 17

e
 eeuw voornamelijk uit één bouwlaag onder een zadeldak.  De 

panden waren voornamelijk van hout. Sommige huizen van rijke kooplieden hadden een bakstenen 
gevel,  maar de constructie en de overige gevels waren vaak nog van hout. Alleen openbare 
gebouwen zoals kerken of raadhuizen had men geheel in baksteen opgetrokken. Dit waren vaak 
panden van meer dan één bouwlaag hoog. De smalle, rechthoekige bebouwing stond ordelijk langs 
de dijk met de voorgevel vaak haaks op de dijk, het pad of naar de kerk gericht. In tegenstelling tot de 
bebouwing in steden had de bebouwing van de dorpen in de Zaanstreek een open karakter met veel 
doorzichten naar het open landschap of de Zaan. Alleen in het oude centrum van Zaandam, rond de 
sluizen, was de bebouwing aaneengesloten en hier kwamen vaak panden van twee bouwlagen voor. 
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Bebouwing aan de Westzijde nabij bij het Papenpad, ongedateerd (GAZ 22.12865)  
 
Met de komst van de Nauernasche Vaart in 1633 werd de waterverbinding  tussen het IJ en 
Assendelft en Krommenie vergroot. Er was nu groot vaarverkeer mogelijk in dit westelijke deel van de 
Zaanstreek en dit bracht het gebied welvaart. Daarmee nam ook in deze dorpen de bevolking en 
bebouwing toe. De zeedijken bleven vrijwel onbebouwd. 
 
 

2.3 Ontwikkelingen in de 18e eeuw 

Op de kaart van Johannes Dou uit 1683 zijn de bebouwde rivierdijken met haaks daarop paden en de 
lange ontginningslinten in het veenweidegebied goed te zien, evenals de vele molens langs de Zaan 
en in het veld. Deze structuur was in de 17e eeuw ontstaan en bleef tot in de eerste helft van de 
negentiende eeuw vrijwel hetzelfde.  
 
De reden waarom het uiterlijk van de streek niet veel veranderde is de economische stagnatie vanaf 
het midden van de 18

e
  eeuw. Door aanhoudende geldverslindende oorlogen aan het eind van de 17

e
 

eeuw was de Republiek bijna failliet geraakt en de handel met overzeese landen was drastisch 
afgenomen. Vanaf  1739 kende de houthandel een moeizame periode. De landen waaruit het hout 
aangevoerd werd gingen zelf het hout verzagen en het hout vanuit het Rijngebied werd schaarser. 
Deze ontwikkelingen hadden een negatieve weerslag op de Zaanse handel en economie. Ook een 
besmettelijke pestplaag eiste vele slachtoffers en de veepest en paalworm zorgde eveneens voor 
grote problemen. Aan het einde van de 18e eeuw ging het nog steeds slecht met de economie in de 
Republiek. Het politieke systeem was corrupt, de regenten hadden vooral hun eigen belang voor ogen 
en de stadhouder, Willem V, deed ook weinig tot niets voor het volk. Engeland verklaarde in 1780 ook 
nog de oorlog aan de Republiek en daarmee stortte de economie definitief in. De handel in de 
Republiek nam af en zo ook in de Zaanstreek. De bevolkingsgroei en de bouw van huizen stagneerde 
en grote bouwactiviteiten bleven uit. Er werd sporadisch nieuwbouw toegevoegd aan de dorpen. Toch 
gold dit niet voor alle Zaanse dorpen. Een aantal Zaandorpen kende zelfs aan het einde van de 18

e
 

eeuw nog geen malaise. Krommenie, Wormerveer, Zaandijk en Koog aan de Zaan kenden zelfs een 
bloeiperiode vanwege de zeildoekweverijen, de papierindustrie en de olieslagerijen. Hierdoor werden 
hier wel nieuwe panden gebouwd of bestaande panden gemoderniseerd. Dit is af te lezen aan de rijke 
18

e
 eeuwse gevels in verschillende Lodewijkstijlen. In die tijd werd nog steeds voornamelijk in hout 

gebouwd.  
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Kaart van het 
Hoogheemraadschap 
van de Uitwaterende 
Sluizen in 
Kennemerland en 
West-Friesland. 
Getekend door 
Johannes Dou, 1683 
(GAZ 50.1351) 
 

 

2.4 Ontwikkelingen in de 19e eeuw 

Het beeld van de Zaanse dorpen langs de dijken met dwarspaden wijzigde zich tot ver in de 19de 
eeuw nauwelijks. Pas met de industrialisatie aan het einde van de 19

e
 eeuw veranderde dit beeld. 

De stoommachine werd al aan het eind van de 18
e
 eeuw uitgevonden, maar kon lange tijd nog niet 

concurreren met de windmolen. Pas na 1870 produceerde de stoommachine meer PK’s dan een 
windmolen. Vanaf dat moment verdwenen de molens langzaam uit het Zaanse landschap. De 
opkomst van de gasmotoren, elektromotoren en dieselmotoren rond 1890/1900 betekende echter de 
definitieve ondergang voor de meeste molens. Ze werden massaal gesloopt en vooral langs de Zaan 
vervangen door fabrieksgebouwen. Soms werden de molens zelfs opgenomen in de 
fabrieksbebouwing. Door deze verandering ontstond een schaalvergroting langs het water van de 
Zaan, maar ook in Krommenie nabij de Nauernasche Vaart vanwege de ligging aan het water. Vooral 
hemmen, buitendijkse landtongen, waren zeer geschikt voor fabrieksbouw vanwege de ligging en 
daardoor de bereikbaarheid over het water. Nu kwam de nadruk te liggen op de voedingsindustrie en 
aanverwante zaken. 
 
Deze tweede golf van industrialisatie bracht voor fabrikanten een tweede gouden eeuw met zich mee. 
Dit uitte zich niet alleen in de bouw van fabrieken, maar ook fabrikantenvilla’s, kantoren, winkels e.d. 
verschenen langs de lage dijken. Deze panden werden iets groter qua volume dan de 17

e
 en 18

e
 

eeuwse bebouwing. Ze bestonden vaak uit twee bouwlagen onder een kap en stonden niet meer 
alleen aan de Zaanzijde van de dijk, maar ook aan de landzijde. De woonomstandigheden voor de 
arbeiders waren echter slecht in deze periode. Door de industrialisatie en bevolkingstoename 
ontstond woningnood. Molenschuren werden omgebouwd tot woonhuizen voor vier a vijf gezinnen en 
de paden en dijken kwamen helemaal vol te staan. De vaak houten woningen waren klein, tochtig, 
koud, zonder goede voorzieningen en van slechte kwaliteit. 
 
Op deze manier ontstond in deze eeuw het beeld langs grote delen van de Zaan met grootschalige 
fabrieksbebouwing langs de Zaan, op de plekken waar vroeger de molens stonden, afgewisseld met 
o.a. stenen of houten pakhuizen en kleinschalige houten woonhuizen en  stenen villa’s en 
arbeiderswoningen De rijkere bebouwing stond nog steeds langs de dijk, waar van oudsher de rijkere 
huizen stonden, terwijl de arbeiderswoningen zich nog steeds voornamelijk langs de paden bevonden. 
Wormerveer is hier echter de uitzondering op. Hier was geen bebouwing aan de Zaanzijde van de 
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dijk. De directeurswoningen/ villa’s, pakhuizen en woonhuizen stonden aan de landzijde van de dijk 
met direct uitzicht op de Zaan. De fabrieken stonden aan de overkant van de Zaan in Wormer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaanstreek met hare fabrieken en overgebleven molens, 
1924 (GAZ 53.00385) 
 

Ook aan de lange linten in het veenweidegebied werden fabriekjes gebouwd, maar op een veel 
kleinere schaal.  
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Naast een locatie langs het water was een locatie langs het spoor interessant als vestigingsplek voor 
fabrieken. Vanaf 1860 begon het Rijk met de aanleg van spoorwegen. Er werden in deze tijd tien 
spoorlijnen aangelegd (lijnen A tot en met K). Zo werd in 1860 staatslijn K van Amsterdam via 
Zaandam naar Den Helder aangelegd. Tussen 1884 en 1885 werd de spoorlijn tussen Zaandam en 
Enkhuizen in gebruik genomen. De zorgde voor een betere verbinding van Zaandam met de grotere 
steden in de buurt. De aanleg van de spoorlijn vergrootte de bereikbaarheid van de Zaanstreek en gaf 
een impuls aan de ontwikkeling van Zaandam als woongebied. De spoorlijnen en later de 
telefoonlijnen zorgden er echter ook voor dat de rijke fabriekseigenaren de streek verlieten en in de 
duinen grote villa ’s lieten bouwen. Ze konden wanneer nodig makkelijk naar de Zaanstreek reizen of 
opbellen om zaken te bespreken. De bevolkingssamenstelling van de Zaanstreek werd dus eenzijdig 
met voornamelijk laag opgeleide arbeiders en boeren. Dit had ook zijn gevolgen voor de bebouwing.  
Na 1900 worden er weinig villa’s gebouwd terwijl er ook geen hogescholen of theaters verrijzen. De 
achtergebleven arbeiders konden dat niet betalen. Voor hun waren sociale woningen het meest 
geschikt. 
 
Tot de 19

e
 eeuw was vervoer over het water de belangrijkste manier van transport. Landwegen waren 

in de Zaanstreek ondergeschikt. Maar in de 19
e
 eeuw nam het landverkeer toe. Pas toen werden 

dorpsstraten en dijken verhard om zo als verkeersweg te dienen. Ook hygiëne speelde een 
belangrijke rol aan het einde van de 19

e
 eeuw. Er heersten verschillende ziekten waaronder malaria, 

die  toe te schrijven waren aan de aanwezigheid van de smalle vieze sloten. Dit leidde ertoe dat in 
deze periode veel wegsloten en padsloten gedempt werden. Zo werd bijvoorbeeld in 1853 een plan 
aangenomen tot verbreding van de Westzijde door de wegsloot te dempen.  
 
In 1876 was het Noordzeekanaal gereed gekomen. Door het inpolderen van grote delen land lagen de 
oude zeedijken niet meer direct langs het water en deden daarom niet meer dienst als zeedijken.  
 
 

 
Spoorlijn Zaandam – Enkhuizen dwars door de huidige wijk Kogerveld, 1895 (Topotijdreis.nl)  
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Hoornse lijn (spoorweg Zaandam- Enkhuizen), 1925 (GAZ 22.16739) 
 

 
Hille's Koek- en Beschuit fabrieken met daarachter het Oostzijderveld, links de spoorlijn naar 
Enkhuizen, 1935 (GAZ 22.22550) 
 

 
Zeepfabriek van HILKO met het pakhuis France aan de Oostzijde, 1935 (GAZ 22.22519) 
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Oostzijde zeepfabriek Hilko verpakkingsindustrie bv. Hellema, ongedateerd (GAZ 22.13695) 
 

 
Metaalwarenfabriek Pielkenrood Langepad,1920 (GAZ 22.04864) 
 
 

2.5 Ontwikkelingen in de 20ste en 21ste eeuw 

In de 20ste eeuw veranderde voor het eerst sinds eeuwen de opzet van de Zaanse dorpen wezenlijk.  
De industriële revolutie en bevolkingsgroei die aan het eind van de 19

e
 eeuw waren begonnen zetten 

zich aan het begin van de 20
ste

 eeuw voort. Het aantal fabrieken nam toe en daardoor het aantal 
fabrieksarbeiders. De woningnood werd groter. Vanwege deze aanhoudende woningnood en de 
wantoestanden in de woningbouw werd in 1901 de Woningwet ingevoerd.  Woningen moesten vanaf 
de invoering van deze wet voldoen aan een aantal eisen. Houten huizen werden onder andere 
verboden en er werden voorschriften gesteld aan bijvoorbeeld oppervlakte en licht- en luchttoetreding.  
Ook moesten gemeenten met meer dan 10.000 inwoners uitbreidingsplannen maken. Omdat de 
paden en dijken al volgebouwd waren moesten andere plekken gevonden worden om nieuwe 
woningen te bouwen.  Daarom werden de lege weilanden tussen de paden bebouwd. In eerste 
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instantie gebeurde dit heel simpel door evenwijdig aan de paden een straat aan te leggen en hier 
woningen aan te bouwen. Later werd de structuur van paden en dijken doorbroken en ontstonden 
nieuwe wijkjes met een heel ander stratenpatroon dan de bestaande kamstructuur van de dorpen 
langs de Zaan.   
 
Na 1945 is er weer een sterke groei van de bevolking en vangt de Zaanstreek onder andere de 
overloop uit Amsterdam op.  De Zaanse dorpen breidden wederom uit vanwege de woningnood. De 
wijken Poelenburg, Plan Kalf en Pelders- en Hoornseveld werden in deze tijd o.a. aangelegd volgens 
het principe van tabula rasa, oftewel een schone lei. Er werd niet voortborduurt op de bestaande 
structuren van het landschap, maar men legde geheel nieuwe stedebouwkundige structuren op het 
landschap.  Ook in Wormerveer en Krommenie werden op deze manier nieuwe wijken aangelegd. In 
de latere 20

ste
 eeuw werden nog meer wijken gebouwd bij de dorpskernen, zoals Rooswijk, 

Westerwatering en Westerkoog. De laatste grote uitbreidingswijk die gebouwd is in Zaanstad is 
Saendelft.   
 
In de tweede helft van de 20

ste
 eeuw werd het polderpeil in Zaanstad verlaagd en hierdoor was het 

noodzakelijk om hoogwatersloten aan te leggen achter de bebouwing. Dit om ervoor te zorgen dat het 
waterpeil bij de bebouwing niet te laag zou komen te liggen in verband met paalrot. In het landelijk 
gebied is dit de grens geworden waarachter bebouwing niet meer is toegestaan. 
 
Met het toenemende wegverkeer in de latere 20

ste
 eeuw werden de Zaanoevers minder aantrekkelijk 

als vestigingsplaats voor fabrieken en bedrijven. Deze verplaatsen zich naar bedrijventerreinen nabij 
snelwegen en langs het Noordzeekanaal. Hiermee kwamen de fabrieken leeg te staan. Een aantal 
fabrieken zijn herbestemd tot woningen of bedrijfsverzamelgebouwen. 
 
Deze ontwikkelingen in de 20

ste
 eeuw hebben, samen met de veranderende infrastructuur,  ervoor 

gezorgd dat de structuur van de dijken, linten en paden wat diffuser is geworden. Toch is de structuur 
nog steeds aanwezig en herkenbaar in het stedelijke en landelijke Zaanse landschap.  
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3 Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling per 
onderdeel 

3.1 Ontginningsdijken (linten in het landelijk gebied) 

Assendelft 
In de IJzertijd en de Romeinse Tijd woonden al mensen aan de westelijke rand van wat nu de 
Zaanstreek is. Resten van nederzettingen van deze mensen zijn tijdens archeologisch onderzoek 
aangetroffen in de polders ten westen van Assendelft. Omdat het gebied regelmatig werd geteisterd 
door overstromingen vertrokken deze inwoners vaak weer om hun heil te zoeken op hoger gelegen 
gronden.  Pas in de 10

e
 eeuw na Chr. trokken boeren de Zaanstreek weer binnen om deze keer niet 

meer te vertrekken. Zij vestigden zich langs de oevers van het IJ en de Wijkermeer, aan de noord- en 
westrand van de polder van Assendelft. Hiermee is Assendelft het oudste dorp van de Zaanstreek.  
Haaks op deze wateren groeven ze lange sloten om het veen te ontwateren en geschikt te maken 
voor akkerbouw. Om het water uit de nog niet ontgonnen gedeelten tegen te houden  wierpen ze een 
veenkade op en werd een brede sloot gegraven (een watering of gouw), de Kaaik. Langs de Kaaik 
ontstond een kleine nederzetting. Toen de grond te drassig werd om daar akkerbouw te bedrijven 
staken de boeren de Kaaik over en ontgonnen het gebied richting het oosten.  Ook aan het einde van 
dit tweede deel legden ze weer een dijkje aan en groeven ze een brede sloot. De precieze ligging van 
het dijkje en de sloot is niet bekend maar mogelijk ligt het dijkje onder de Dorpsstraat en was de 
vroegere wegsloot de sloot die bij dit dijkje hoorde. Toen ook dit tweede ontgonnen deel was 
ingeklonken en niet meer te gebruiken was als akkerland trokken de boeren weer verder het veen in 
en ontgonnen het laatste deel. Aan het einde van deze derde en laatste fase groeven ze een grote, 
brede sloot die de grens vormde met de ontginning van Westzaan. Deze sloot heette het Westzaner 
Twiske dat na 1633 werd vergraven tot de Nauernasche Vaart. De ontginning van dit gebied bestond 
uit een noordelijk deel en een Zuidelijk deel met daartussen een wild stuk veenland. Deze driedeling is 
nog steeds te zien in de structuur van het dorp door de knik in de Dorpsstraat en het afwijkende 
slotenpatroon ter hoogte van deze knik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart Assendelft met datering van bewoning 
(Geschiedenis van de Zaanstreek deel 1) 
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Zoals in de rest van de Zaanstreek werden ook hier de eerste boerderijen kris kras in het gebied 
gebouwd. Pas in de 12e tot 14e eeuw begon men zich op terpjes langs de Dorpsstraat te vestigen.  
Rond de kerk, die ook op een terp was gebouwd, ontstond een kleine dorpskern. Deze dorpskern is 
nog steeds herkenbaar vanwege de aanwezigheid van de 19

e
 eeuwse kerk met kerkhof, die op de 

plek van de middeleeuwse kerk staat (1410-1472).  
 

 
Tekening Hervormde kerk Assendelft, Saenredam, 17e eeuw (GAZ 91.007290) 
 
Uit schriftelijke bronnen uit 1514 blijkt dat het dorp in dat jaar 180 haardsteden telde en ongeveer 
1230 inwoners. De meeste bewoners, circa 60 a 70%,  van Assendelft leefden van veeteelt.  Hierop 
was men overgegaan toen het land te nat werd voor akkerbouw. Een klein aantal bewoners hield zich 
bezig met het weven van linnen en wellicht waren er wat mensen die leefden van de haringvangst. In 
de 16e eeuw was Assendelft beroemd om de enorme hoeveelheden melk die er vandaan kwam. 
Assendelft had de grootste veestapel in de streek en was het belangrijkste centrum van 
zuivelbereiding geworden. Het vervoer ging, net als in de rest van de Zaanstreek, voornamelijk over 
water. De 'vaarboeren' voeren naar hun koeien in het veld om te melken en te hooien. Roeien kon 
men alleen op de Delft, de Kaaik en enkele andere brede sloten. De resterende kavelsloten waren 
hier te smal en te ondiep voor. Op de kavelsloten voer men daarom met een typisch Assendelver 
melkschuitje het veld in om te melken.  
 
Met de opkomst van de handel en industrie aan het eind van de 16

e
 eeuw floreerde de molenindustrie 

en de scheepsbouw en ook de vele kleine boeren in Assendelft hadden hier baat bij. Ze verdienden bij 
als wever van zeildoek voor de grote Krommenieër zeildoekhandelaren. Uiteindelijk vonden een 
aantal Assendelvers werk in de zeildoekweverij. Langs de Dorpsstraat hebben tientallen kleine, 
houten zeildoekwevershuisjes gestaan. Het thuisweven bracht alleen niet veel op. De veeteelt bleef 
de belangrijkste bron van bestaan in de 17

e
 eeuw en bracht ook de welvaart in het dorp. De in 1633 

gereed gekomen Nauernasche Vaart versterkte dit, omdat de verbinding met de belangrijkste 
afzetmarkt, namelijk Amsterdam, hierdoor werd verbeterd.  Langs de vaart kwamen wat molens te 
staan, maar een echte molenpolder is de Assendelver polder nooit geworden. Ten opzichte van de 
andere Zaanse dorpen had Assendelft een zeer bescheiden aantal molens. Ook groeide de 
bebouwing in Assendelft in de 17

e
 eeuw nauwelijks. Er werd maar gemiddeld één huis in de twee jaar 

bijgebouwd in het dorp. Direct aan het lange lint was voldoende ruimte om deze bebouwing te 
plaatsen. Waardoor het maken van dwarspaden op het lint niet noodzakelijk was.   
 
Ook toen de economie  in de 18

e
 eeuw tegenzat werd nog steeds goed geld verdiend in Assendelft 

met het verkopen van boter en kaas. Aan het eind van de 18
e
 eeuw had Assendelft nog steeds een 

indrukwekkende veestapel en was de veeteelt nog steeds de belangrijkste bron van werkverschaffing.  
Het dorp kende daardoor niet de economische crisis die aan het einde van de 18

e
 eeuw die diverse 

andere Zaanse dorpen wel trof.  
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Kerkbuurt Assendelft ,1910-1920 (GAZ 21.10688) 
 

 
Kerk en Raadhuis Assendelft, ongedateerd (GAZ 21.11623) 
 
Tussen 1875 en 1940 was er sprake van een tweede bloeiperiode van de Zaanse industrie. De 
industrie concentreerde zich echter voornamelijk langs de Zaanoevers, waardoor Assendelft haar 
agrarische karakter nog steeds behield.  Wel werd er `lijmvleesfabriek` (1801) en kaasfabriek De 
Hoop (1893-1978) toegevoegd aan het dorp en nam het aantal woningen aan het lint toe.  
 
De structuur van het dorp en de agrarische uitstraling bleef tot aan het begin van de 20

ste
 eeuw 

ongewijzigd. Pas na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit. Na de Tweede Wereldoorlog werd aan 
de aan de oostzijde van het lint de Delftbuurt gebouwd en deze buurt werd in de latere 20

ste
 eeuw 

uitgebreid. 
 
De wegsloot werd in 1954 grotendeels gedempt. Alleen aan de zuidkant van het dorp bleef de 
wegsloot behouden.  
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Assendelft Dorpsstraat, 1950 (GAZ 22.18628) 
 

De grootste verandering van de structuur van het oud lintdorp is de bouw van de vinexwijk Saendelft 
Plannen voor deze wijk werden in de jaren ’90 van de 20

ste
 eeuw gemaakt en zijn in de 21

ste
 

uitgevoerd. Aan het lint is verder her en der nieuwbouw toegevoegd.  
 
Krommenie  
De eerste schriftelijke vermeldingen van dateren uit de tweede helft van de 13e eeuw (1250-1300), 
maar er was al eerder sprake van duurzame bewoning in dit gedeelte van de Zaanstreek. Uit 
vondsten blijkt dat al in de 11e eeuw bewoning was in het gebied bij Krommenie.  
De boeren ontgonnen het moeras vanaf het Crommeije (nu:de Kil, de Noorder- en Zuiderham) richting 
de huidige Nauernasche Vaart. Ook hier stonden de eerste boerderijen kris kras door het hele gebied. 
Resten van deze eerste middeleeuwse boerderijen zijn nog te vinden in de bodem van weilanden bij 
Krommenie. Vanaf de 13e eeuw concentreerde de bewoning zich langs de ontginningsdijk.  
Vondsten langs het Vlietsend bewijzen dit. Sommige huizen of boerderijen werden op terpen 
gebouwd. Zo ontstond de noord-zuid gerichte, lintvormige bebouwing van Krommenie, het huidige 
Vlietsend,  Zuiderhoofstraat, Noorderhoofdstraat en de Uitweg. Als gevolg van de voortgaande 
bodemdaling verdween rond 1500 alle akkerbouw uit Krommenie en werd veeteelt het hoofdmiddel 
van bestaan. In deze eeuwen was Krommenie een agrarisch lintdorp. Pas aan het einde van de 16e 
eeuw veranderde dit.  
 
Zoals bekend floreerde in de Zaanstreek de scheepsbouw en aanverwante industrieën in de 17

e
 

eeuw. Gerelateerd daaraan ontwikkelde zich in Krommenie en Assendelft de zeildoekweverij, waar 
zowel voor de scheepsbouw en -vaart als ook voor de molenindustrie zeildoek werd gemaakt. Over de 
oorsprong van de zeildoekweverij in de noordelijke Zaanstreek is weinig bekend. In 1597 hielden 58 
inwoners van Krommenie en Krommeniedijk zich bezig met spinnen en weven van linnen. Het is niet 
ondenkbaar dat deze mensen zich gingen toeleggen op het weven van zeildoeken toen de vraag 
hiernaar kwam en bleef toenemen in de 17

e
 eeuw.   

Onder “zeildoekweverij” word overigens het hele proces van bewerkingen en behandelingen van 
hennep tot zeildoek bedoeld. Daaronder viel de hennepklopperij, de hekelarij, de spinnerij, de 
garenkokerij (of “ziederij'), de weverij, de rolrederij en de rollekoperij.  Aan het einde van de 17e eeuw 
en in de 18e eeuw kwam de overgrote meerderheid van het zeildoek op de Nederlandse schepen uit 
het noorden van de Zaanstreek, vooral uit Krommenie. In de zeildoekweverij vonden duizenden 
mensen werk, zowel binnen als buiten Krommenie. Het organiseren van de zeildoekproductie werd 
gedaan door rolreders. Zij organiseerden zowel de  productie als de verkoop van de zeildoeken. 
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Krommenie Padlaan, 1900-1920 (GAZ 21.57288) 
 
Het aantal inwoners van het dorp nam in deze tijd in omvang toe en per jaar werden gemiddeld 2 
huizen bijgebouwd. Om deze nieuwe panden een plek te kunnen geven werden haaks op het lint, aan 
weerszijden, een aantal paden aangelegd. Hierlangs werden de nieuwe huizen gebouwd. Ook langs 
de weg naar Wormerveer (Padlaan) en Bus en Dam (Heiligeweg) verrezen woningen. Op de open 
stukken land die over waren werden de gewassen garen gedroogd. Het kloppen van hennep 
gebeurde in  hennepklopmolens, waarvan de eerste in 1600 in gebruik werd genomen. In 1651 
stonden er vijf van dit soort molens in Krommenie. Daarnaast stonden er vier in Wormer en vier in 
Assendelft/Westzaan. Buiten hennepkloppers was de molenindustrie niet van grote betekenis in 
Krommenie.  
 

  
Kaart Krommenie Jacob Kuyper, 1868 (1868.nl) 
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Ook in de eerste helft van de 18
e
 eeuw was de productie van zeildoek nog hoog. Jaarlijks werden 

ongeveer 30.000 rollen zeildoek geproduceerd. Uit deze tijd dateren dan ook de mooie houten en 
stenen pronkgevel in de Lodewijkstijlen.  
 
 

 
Krommenie Noorderhoofdstraat, 1910 (GAZ 25_094_05529) 
 

 
Krommenie Zuiderhoofdstraat, 1863-1878 (GAZ 25_017_00642) 
 

Pas toen het slechter ging met de scheepsbouw in Zaandam, na 1739, ging het logischerwijs ook 
slechter met de industrie van de zeildoekweverij. Toch hield de industrie nog stand in de 18e eeuw, 
omdat het een nationale industrie was geworden. De producten werden door de hele Republiek en in 
alle overige landen van West- en Noordwest-Europa afgenomen. Krommenie verzorgde in 1769 75% 
van de productie van zeildoek in de Republiek. Toch liep de nijverheid verder terug, maar bleef wel 
bestaan. De bevolking nam af en daarmee ook de bebouwing. Maar dankzij de rijkdom van de 
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rolreders werden rond 1800 de fraaiste Zaanse panden van de hele Zaanstreek neergezet langs de 
Noorder- en Zuiderhoofdstraat, langs het oude lint van Krommenie dus. 
 

 
Kaart Krommenie, 1910 (GAZ 52.00753) 
 
 
Toen het zeilschip steeds meer plaats maakte voor het stoomschip en ook molens verdwenen, liep de 
zeildoekweverij opnieuw sterk terug. Echter, de economie leefde met de industrialisatie juist op. Uit de 
zeildoekweverij ontstond  de linoleumfabricage en de fabricage van blikken nam hoge vlucht vanwege 
de komt van de voedingsindustrie. Langs de Nauernasche Vaart verrezen grote fabrieken. De 
bevolking nam weer toen en daarom werd aan beide zijden van het lint, tussen de paden, nieuwe 
wijkjes gebouwd. Ook kwamen hier wat middenstandwoningen en villa-achtige panden te staan. Toch 
doorbrak dit de hoofdstructuur van het dorp niet. Dat gebeurde wel later in de 20

ste
 eeuw. Na de 

Tweede Wereldoorlog werden meer wijken toegevoegd aan weerszijden van het oude lint en ook in de 
21

ste
 eeuw is er nieuwbouw toegevoegd aan het dorp. 

 
Toch is de oude structuur van  het dorp met het lange noord-zuid georiënteerde lint met dwarspaden 
en bebouwde uitvalswegen naar de nabijgelegen dorpskernen goed herkenbaar gebleven.  
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Luchtfoto Krommenie, 1933  (GAZ 22.05061) 
 
Krommeniedijk 
De geschiedenis van Krommeniedijk is niet los te zien van die van Krommenie. Het is niet bekend 
welk dorp ouder is, Krommenie of Krommeniedijk. Eén theorie  is dat Krommenie eerst bestond en 
van daaruit Krommeniedijk is ontstaan. Wat wel duidelijk is, is dat het gebied vanaf de Crommeije is 
ontgonnen (vermoedelijk in de 10

e
 eeuw) en dat op last van Floris de V in 1280 de Westdijk werd 

opgeworpen. Deze dijk moest het achterland beschermen tegen het water van de Crommeije. Geloofd 
wordt dat dit het begin was van het ontstaan van het dorp Krommeniedijk. Op een kaart van de 
reconstructie van Noord Holland, opgesteld aan de hand van teksten, is Crommeijedije ook al te zien. 
Mogelijk werd hier al vanaf de 10

e
 eeuw gewoond en omdat de Crommeije een zeer visrijk water was 

is het aannemelijk dat de eerste bewoners vissers waren. Wel is zeker dat de lintbebouwing langs de 
Krommeniedijk in de 14

e
 of 15

e
 eeuw al aanwezig moet zijn geweest, getuige de vondst van twee 

dakpannen uit de periode rond 1400. Verder werd het dorp Krommeniedijk in 1449 voor het eerst in 
schriftelijke bronnen genoemd. In de latere middeleeuwen, rond 1500, bestond het dorp uit ongeveer 
100 woningen en circa 300 inwoners. Dit waren boeren, ambachtslieden, vissers, jagers en 
zeevaarders. In deze tijd was Krommeniedijk één van de grootste dorpen in de Zaanstreek en 
belangrijker dan Krommenie.  
 

 
Historische foto Krommeniedijk, 1912 (GAZ 25_094_05865) 
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Historische foto Krommeniedijk, 1925 (GAZ 25_094_05650) 
 
Toen aan het eind van de 16

e
 eeuw de economie opbloeide en Krommenie in omvang toenam, nam 

de bevolking in Krommeniedijk af. In Krommenie was de zeildoekweverij belangrijk geworden en ook 
in Krommeniedijk zullen thuiswevers zijn geweest. Toch bleef het dorp meer agrarisch gericht. De 
industrie en handel vond plaats in het nabij gelegen buurdorp Krommenie. In 1743 telde  
Krommeniedijk nog wel 492 inwoners, maar was Krommenie al groter. Ook invloed van de 
industrialisatie in de 19

e
 eeuw ging aan Krommeniedijk voorbij en daardoor veranderde het dorp qua 

opzet nauwelijks. In 1845 werd Krommeniedijk beschreven als zeer vervallen en slechts bestaande uit 
enkele boerenwoningen.  Pas met de aanleg van de spoorlijn van Wormerveer naar Uitgeest in de 19

e
 

eeuw veranderde dit. Dit vergrootte de bereikbaarheid en de bevolking nam toe. 
 
In de 19

e
 eeuw werd de Stelling van Amsterdam aangelegd. Deze stelling, o.a. bestaande uit forten, 

liniedijken en inundatievelden, liep pal langs Krommeniedijk. De liniewal, een stuk schootsveld en een 
stuk inundatieveld ligt pal langs het dorp.  
 
Met de bekende woningnood aan het begin van de 20

ste
 eeuw zijn wat woningen aan het lint 

toegevoegd, ten oosten van het dorp. Tot nu toe was de bebouwing vooral aan de “buitenzijde”/ de 
rivierzijde van de dijk gebouwd, op de kerk en een enkel pand na. Nu werd de bebouwing ook ten 
zuiden van de dijk gebouwd. Ook werd de bebouwing dichter, terwijl van oorsprong er veel ruimte 
tussen de panden waren in dit dorp. Ook in de latere 20

ste
 eeuw en de 21

ste
 eeuw is wat bebouwing 

toegevoegd of vervangen aan het lint, maar de structuur van het dorp is in al die eeuwen niet 
drastisch gewijzigd. Het is een lintdorp langs een dijk gebleven met alleen bebouwing direct aan het 
lint en veel doorzichten naar het open landschap. Het agrarisch karakter is afleesbaar gebleven door 
de aanwezigheid van de stolpen. 
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Luchtfoto Krommeniedijk, 1983 (GAZ 22.05068) 
 
Westzaan 
Uit onderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat Westzaan in de 12

e
 eeuw ontstaan is. Het is één van de 

oudste nederzettingen in de Zaanstreek en vanuit Westzaan zijn de dorpen aan de westelijke oever 
van de Zaan ontstaan. Het veenweidegebied van de huidige polder Westzaan werd in de 11

e
 of 12

e
 

eeuw ontgonnen en rond 1300 was het hele gebied in cultuur gebracht. In de 12
e
 en 13

e
 eeuw 

bouwden de boeren hun boerderijen op terpen tegen de twee oude ontginningsdijken in plaats van 
kris kras in het gebied. De ene ontginningsdijk dijk lag ter hoogte van het huidige  Zuideinde, de J.J. 
Allanstraat en de Kerkbuurt. De andere dijk was ter hoogte van de huidige Middel gesitueerd. De twee 
ontginningsdijken lagen versprongen ten opzichte van elkaar. De reden hiervoor was de aanwezigheid 
van het water het Twiske, de latere Nauernasche vaart. Aan de noordzijde van de Kerkbuurt kwam het 
lint dicht bij het Twiske te liggen. De grond werd daar te drassig en daarom werd er, meer naar het 
oosten, een andere ontginningsdijk aangelegd, de Middel. De Middel en de Kerkbuurt werden 
verbonden met elkaar door het Weiver. Langs beide zijden van de ontginningsdijken kwam 
voornamelijk agrarische bebouwing te staan en zo ontstond in de loop van deze eeuwen het lange 
lintdorp van Westzaan.   
 
In de eerste fase van de ontginning werd het land gebruikt voor akkerbouw, maar vanwege het al 
maar natter worden van het land door inklinking werden aan het einde van de 15de eeuw alleen nog 
de met bagger opgehoogde randen van de percelen voor de verbouw van graan benut. De overige 
gronden waren als grasland in gebruik. Het grasland werd vooral gebruikt ten behoeve van de 
melkveehouderij. In deze eeuw was het dorp nog dunbevolkt .Het bestond uit ongeveer 500 bewoners 
waarvan de meesten boeren zullen zijn geweest. Het boerenbedrijf was nog zeer extensief. 
Waarschijnlijk vormde dit er mede de oorzaak van dat Westzaners zich in de 15e eeuw incidenteel 
meer naar het oosten, langs de oevers van de Zaan, gingen vestigen. Hier was de grond 



 

 
30 

vruchtbaarder vanwege de overstromingen van de Zaan. Op deze manier is Zaandijk vanuit Westzaan 
ontstaan.  
 
In 1573-'74, gedurende de tachtigjarige oorlog, werd Westzaan door de Spanjaarden vernield, maar 
snel daarna werd het dorp weer opgebouwd en volgde een bloeiperiode. Na 1580 begon de Zaanse 
industrie zich te ontwikkelen met het hoogtepunt in de 17

e
 eeuw. Ook in Westzaan was deze 

ontwikkeling merkbaar. De polder Westzaan kwam in deze periode vol te staan met molens. Dit waren 
voornamelijk houtzaagmolens, maar ook papiermolens, pelmolens, oliemolens en verfmolens. Langs 
het lint nam de bebouwing toe. Schuren werden omgebouwd tot werkplaatsen en in het dorp kwamen 
onder andere traankokerijen, vleethuizen, pruthuizen en er ontstonden ook wat scheepswerven langs 
het IJ. Daarnaast bleef men bleef ook nog wel in graan handelen. Westzaan bleef ondanks deze 
ontwikkelingen ook een agrarisch dorp.  
 

 
Kaart van Jacob Aertsz  Colom, 1639 
 
In de 18

e
 eeuw stagneerde de economie in de Republiek, echter nog niet in Westzaan. De toppunt 

van bloei lag voor Westzaan juist in het begin van de 18
e
 eeuw. Nooit was het aantal industriemolens 

in Westzaan groter. Van die molens zijn er nu nog twee over, Het Prinsenhof en De Schoolmeester.. 
De welvaart uitte zich onder ander in het bouwen van de Grote Kerk (1740) en het bouwen en 
verfraaien van rijke koopmanswoningen die voornamelijk in de Kerkbuurt stonden. Ook de bevolking 
was gestaag gegroeid in de 17

e
 en 18

e
 eeuw. Rond 1742 woonden er ongeveer 2669 inwoners in 

Westzaan. In deze tijd verdichtte de bebouwing in de Kerkbuurt zich en werd dit de kern van het dorp. 
Echter, ten noorden en zuiden van de Kerkbuurt was nog voldoende ruimte direct aan het lint om 
bebouwing toe te voegen. Hierdoor was er geen noodzaak om paden haaks op het lint toe te voegen. 
Vanwege de bloei aan het begin van de 18

e
 eeuw zijn rijke gevels in voor die tijd kenmerkende 

Lodewijkstijlen te zien in het dorp.  
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Kerkbuurt Westzaan, 1900-1930 (GAZ 41.01201) 
 
 
Toch volgde ook voor Westzaan een moeilijke economische tijd na deze bloeiperiode. Pas in de 
tweede helft van de 19e eeuw ging het beter. Door de invoering van stoommachines en dieselmotoren 
verdwenen bijna alle molens uit het veld van Westzaan en verrezen langs het dorpslint kleine 
fabrieken, zoals de blauwselfabriek van Avis. Een in heel Nederland bekend Westzaans bedrijf was 
Molenaars Kindermeel, dat een kalkrijke en voedzame meelsoort produceerde, dat zeer geschikt was 
als ontbijt. Toch bleef Westzaan haar landelijke agrarische karakter houden, omdat de bedrijven 
verspreid stonden over het lange lint. De lange dorpsweg was overigens tot in ver de 19

e
 eeuw niet 

meer dan een pad. Vervoer over het water was namelijk tot die tijd nog steeds zeer belangrijk. De 
langgerekte kavels waren voornamelijk via de watergangen, ontwateringssloten en de naast de dijk 
lopende wegsloten te bereiken. Pas rond 1900 werd de wegsloot in de Kerkbuurt gedempt en hierdoor 
het straatprofiel verbreed.  
 

 
Historische foto Westzaan, 1900-1920 (GAZ 41.08473) 
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Kerkbuurt Westzaan, 1930-1940 (GAZ 21.15608) 
 

 
Kerkbuurt Westzaan, 1900-1930 (GAZ 41.01066) 
 
In de 20

ste
 eeuw veranderde de opzet van Westzaan nauwelijks. Alleen de dorpskern bij de Kerkbuurt 

breidde aan het begin van deze en na de Tweede Wereldoorlog uit. 
 
De belangrijkste wijzigingen in deze eeuw waren de aanleg van de provinciale weg en snelweg de A8 
van Koog aan de Zaan naar de Nauernasche Vaart. Deze wegen doorsnijden het lange  lint van dorp. 
Ondanks deze doorsnijdingen van wegen is de oorspronkelijke structuur van het lint van Westzaan 
nog steeds goed herkenbaar.  
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Luchtfoto Westzaan, 1950-1999 (GAZ 22.19109) 
 
Het lange lint is makkelijk onder te verdelen in de Middel, het Weiver, de Kerkbuurt, de J.J. Allanstraat 
en als laatste Zuideinde. De Middel heeft nog een zeer ruime opzet en daardoor een agrarisch 
karakter. Het Weiver bestaat uit redelijk dichte bebouwing met woonhuizen op smalle percelen met de 
voorgevel richting de weg. Ook de Kerkbuurt kent een relatief hoge bebouwingsdichtheid. Meer naar 
het zuiden, langs de J.J. Allanstraat, is weer meer openheid en meer doorzichten naar het achterland. 
Net als bij de Middel is hier het agrarische verleden van het dorp nog herkenbaar.  
 
 

3.2 Zeedijken 

Doordat vanaf de tiende eeuw grote delen van het veenmoeras van Noord-Holland werden ontgonnen 
klonk de bodem in en kwamen regelmatig overstromingen voor. Om het land te beschermen tegen het 
zeewater werden dijken aangelegd. Het is niet duidelijk wanneer dit gebeurde, maar waarschijnlijk 
werden in de 11de eeuw al de eerste dijkjes in het gebied opgeworpen. Dit werd vermoedelijk gedaan 
door particulieren en/of dorpen en zullen niet de hoge zeedijken zijn geweest, maar lagere dijken die 
in de loop der tijd steeds werden opgehoogd. Een deel van de grond voor de dijk werd binnendijks 
gewonnen en hierdoor ontstonden sloten direct langs de dijken. Na de grote vloed van 1178 werd 
besloten om de zeedijken aan te leggen. Tussen 1150 en 1200 werd de St. Aagtendijk opgeworpen 
en daarna volgde het hele stelsel van zeedijken rond de Zaanstreek. Dit stelsel moet rond 1300 
gereed zijn geweest. Naast het aanleggen van dijken werden ook dammen op verschillende plekken 
opgeworpen om het zeewater nog beter te kunnen beheersen. Tussen 1288 en 1300 moet de dam in 
Zaandam zijn aangelegd en niet veel later de Knollendam. In 1357 werd de Crommeije afgedamd 
door de aanleg van de Nieuwe Dam bij Busch en Dam en zo was rond 1400 de Zaanstreek bedijkt en 
de wateren afgedamd. 
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Dammen en dijken in Noord-Holland in de 14e eeuw 
 

 
Zaanstreek rond 1300 met de toen aanwezige dammen en dijken (Geschiedenis van de Zaanstreek 
H2, Piet Kleij en Chris de Bont) 
 
Na de bedijking van het gebied moest de afwatering binnen de dijken geregeld worden. Dit gebeurde 
door middel van het aanbrengen van sluizen in de dammen en dijken. Vooral de Assendelverzeedijk 
werd vanaf de 16

e
 eeuw van meerdere spuisluizen voorzien. De dijken waren in deze periode 

overigens nog niet zo hoog als nu en waren ook kwalitatief niet optimaal. Dat zorgde ervoor dat in de 
loop der tijd veel dijkdoorbraken zijn geweest en hierdoor veranderde de loop van de dijken en 
ontstonden braken. Bij een dijkdoorbraak werd het nieuwe dijkgedeelte altijd in een bocht gelegd 
omdat men het meest gunstigste bodemgedeelte uitzocht om het gat te dichten. Hierdoor veranderde 
de loop van de dijk door de eeuwen heen. Hoe bochtiger de dijk, des te meer dijkdoorbraken er zijn 
geweest in de loop van de eeuwen. 
  
De verantwoordelijkheid voor de onderhoud van de dijk lag in de begindagen bij de eigenaar van het 
land dat aan de dijk grensde. Dit was echter een groot probleem bij dijkdoorbraken. Dan werd deze 
specifieke eigenaar op hoge kosten gejaagd. Vaak konden de eigenaren de kosten voor 
dijkonderhoud niet opbrengen en deden zij noodgedwongen afstand van hun land. Daarom werd naar 
een ander systeem van verdeling van de kosten gezocht. De dorpen gingen het onderhoud betalen en 
de schout en schepenen traden op als dijkgraaf en heemraden.  
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Hoe de zeedijken  er aan het eind van de middeleeuwen hebben uitgezien is niet duidelijk. Uit 
geschriften uit 1569 kunnen we wel opmaken hoe de Hogendijk bij Zaandam eruit zag. Het was een 
zogenaamde “platendijk”. Dit was een aarden dijk, beschoeid met planken en/of kleine paaltjes. 
De Assendelverzeedijk was aan het einde 16de, begin 17de eeuw een eenvoudige aarden dijk. Wel 
had deze dijk palen ervoor staan om het water te breken. Op kaarten is te zien dat voor de dijken vaak 
voorland aanwezig was. Dit hielp ook om het water te breken. Op kaarten van Noord-Holland uit de 
16

e
 eeuw is het kronkelige verloop van de Assendelverzeedijk en Aagtendijk te zien. Dit duidt op de 

vele dijkdoorbraken. Dit had waarschijnlijk te maken met de ligging van de dijk met de zuidwestenwind 
die hier vrij spel had. Hier was van oorsprong ook voorland aanwezig, maar dit kalfden in de loop der 
eeuwen af en alleen de Hem bleef  behouden, omdat deze uit klei bestond. Ook is op de kaart van 
Christiaan Sgroten uit 1573 te zien dat de Cromme IJe al was afgedamd door de Nieuwedam 
waardoor de Westdijk in Krommenie haar waterkerende functie had verloren.  
 

 
Uitsnede kaart van Christiaan Sgroten uit 1573 (www.kwaad.net/Purmerend-Geschiedenis) 
 
De kaart van Leupenius uit 1693 is een waardevolle bron voor de loop van de Oostzanerzeedijk. Deze 
was toen al rechtgetrokken, waardoor stukken voorland waren ontstaan.  
Ook is de Hogendijk op de kaart te zien. Dit was één van de eerste bewoonde straten van Zaandam 
Uit schriftelijke bronnen uit 1594 blijkt dat de bewoners van de dijk het onderhoud aan de dijk, ter 
hoogte van hun woonhuis, moesten bekostigen. Verder dienden de eigenaren hun huizen op acht voet 
van de buitenzijde van de dijk te zetten. Op de Dam in Zaandam, langs de Zuiddijk en de Hogedijk 
stond aaneengesloten bebouwing langs de dijk. De bebouwing stond vaak op smalle diepe percelen. 
In de 17

e
 eeuw kwamen hier buitendijks scheepswerven. Het overige deel van de zeedijken bleef 

voornamelijk onbebouwd. 

 
Uitsnede kaart Leupenius Hogedijk en Zuiddijk , 1693 (GAZ 52.00214) 
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Hogedijk, 1880 (GAZ 91.001701) 
 

 
Zuiddijk ,1910 (GAZ  22.11130) 
 

 
Zuiddijk ,1900 (GAZ  22.11129) 
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Verandering in het uiterlijk van de zeedijken kwam na de kerstvloed van 1717 toen de Assendelver 
zeedijk en de Aagtendijk op acht plaatsen doorbraken. De dijken werden  verhoogd en verzwaard. 
Een aantal van de dijken werd met pannen gedekt, de zogenaamde pannendijken en sommige dijken 
werden belegd met zwerfkeien. Het grootste gedeelte van de dijken zal echter wierdijk zijn geweest, 
dijken begroeid met gras waardoor de dijk sterker werd. Tussen de St. Aagtendijk en de 
Assendelverzeedijk werd in 1719 een overdijking van de Kil gemaakt, de Nieuwe Overdijking of de 
Nieuwe Dijk. Dit zorgde ervoor dat diverse dijken slaperdijken, binnendijken, werden.  
 

 
Kaart met o.a. daarop de Nieuwe Overdijking in Assendelft (http://www.hgmk.nl/wp-
content/uploads/2015/06/LB12-Dijken-om-Beverwijk.pdf)  
 
In 1736 trof een ander probleem de dijken: de paalworm. Het houtwerk moest hierdoor vervangen 
worden. Er werd gekozen om de buitentaluds te beleggen met zwerfkeien.  Deze ingreep was wel 
duur, waardoor deze verandering niet overal even snel werd doorgevoerd. 
 
Na de aanleg van het Noordzeekanaal (1865-1876) en het inpolderen van grote gedeelten van het IJ 
en het Wijkermeer in de 19

e
 eeuw verloor een gedeelte van de zeedijken haar zeewaterkerende 

functie en werd afgegraven, vervangen of verlegd.  De voormalige dijken van het Oer-IJ (de St. 
Aagtendijk en Assendelver Zeedijk) werden onderdeel van de Stelling van Amsterdam, aangelegd 
tussen 1880 en 1920 als verdedigingslinie rond Amsterdam. Het was een stelsel van forten langs een 
onder water te zetten linie. De St. Aagtendijk werd liniedijk van de eerste linie. De Assenderverzeedijk 
vormde de tweede liniedijk.  
 

 
Zeedijk Assendelft,  2002 (GAZ 21.36710) 
 
 
In 1932, toen de Afsluitdijk voltooid werd verloren ook de noordelijk gelegen zeedijken hun functie als 
zeewering. Met het verliezen van de waterkerende functie veranderde het uiterlijk van de dijken 
enigszins doordat nu bomen op de dijken konden groeien. Pas in de 20

ste
 eeuw, met de toename van 

het wegverkeer, zijn grote delen van de dijkprofielen van de Zeedijken drastisch veranderd. 
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Inmiddels bestaat de zeedijk rond Zaanstad uit diverse onderdelen namelijk Oostzanerzeedijk, de 
Westzanerzeedijk, de Assendelverzeedijk, de Nieuwe Overdijking, de Groenedijk, de Hogendijk, de 
Geniedijk, de St. Aagtendijk en de Nieuwendam te Krommenie en is de Noorder IJ en Zeedijk in zijn 
geheel provinciaal monument. 
 

 
Redengevende omschrijvingen Noorder IJ-  en Zeedijken, Provincie Noord-Holland 
 
Nauerna 
Het buurtschap Nauerna is het enige plaatsje in het buitengebied in Zaanstad dat ontstond langs de 
Zeedijken. Het lag bij de verbinding tussen het Twiske  en het IJ en had daardoor al in de vroege 
dertiende eeuw een functie in de waterhuishouding van het gebied. De waterstand werd met behulp 
van primitieve sluisjes gereguleerd. In 1424 werd voor het eerst melding gemaakt van het bouwen van 
een sluis bij Nauerna.  
Later werd hier de Nauernasche Vaart gegraven en werd de sluis vernieuwd. De huidige sluis dateert 
uit 1800.  
 
Nauerna was een echt dijkdorp met de bebouwing direct aan de dijk. De eerste bewoners zullen zich 
vast hebben bezig gehouden met visserij en mogelijk met wat landbouw. Later, met de aanleg van de 
Nauernasche Vaart ontstond meer bebouwing aan dit water en verschenen diverse molens aan de 
vaart, waaronder oliemolen De Pauw. Bij de sluis stond een herberg. In 1840 telde het buurtschap 24 
huizen en 198 inwoners. Het buurtschap is in de loop der eeuwen weinig veranderd. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Uitsnede kaart van Assendelft 
van Adriaan Anthonisz, 1595 
Rechts de Bloksloot met sluisje, 
links is Nauerna getekend aan 
het einde van de Twisch.  
 

 



 

 
39 

 

3.3 Rivierdijken  
(dorpen langs de Zaan) 

Algemeen 
De aanleg van het stelsel van dammen en dijken rond de Zaanstreek was uiteraard een stap 
voorwaarts in het beschermen van het land tegen het water. Maar ook het water van de Zaan zorgde 
voor overstromingen. Ondanks de ontginning en ontwatering van de Zaanstreek in de elfde en 
twaalfde eeuw bleven de oevers van de Zaan ongeschikt voor bewoning. Dit waren de laagste delen 
van het gebied en daarom behoorlijk drassig. Om overstromingen en verzilting van het land tegen te 
gaan werden ook langs deze rivier dijken aangelegd. De eerste dijken langs de Zaan zijn vermoedelijk 
al in de 12

e
 eeuw opgeworpen. De meeste lage dijken werden waarschijnlijk in de 13

e
 eeuw 

opgeworpen. De dijk langs de oostoever van de Zaan werd vermoedelijk iets later aangelegd, rond de 
14

e
  eeuw. Aan het eind van de 15

e
 eeuw was het grootste deel van de oevers langs de Zaan bedijkt. 

Alleen aan de oostzijde liep de dijk niet verder dan ‘t Kalf. De Kalverpolder was wel al ontgonnen, 
maar nog niet bedijkt. Dat gebeurde pas in 1637 toen de bestaande kades langs de Zaan werden 
opgehoogd tot dijken. Om de dijken zo recht mogelijk te laten lopen werden grillige landtongen langs 
de Zaan afgesneden. Hierdoor ontstonden grote stukken buitendijks land, de zogenaamde hemmen. 
Op deze hemmen werden later vaak molens gebouwd, omdat deze plekken ideaal waren wat betreft 
de windvang en de ligging aan het water. Bewoning vond vanaf de 13e en 14

e
 eeuw vooral bij de 

dammen in de Zaan plaats. In de vijftiende eeuw vond her en der bewoning plaats langs de gehele 
Zaanoevers en aan het eind van de zestiende eeuw waren er diverse dorpskernen langs de 
Zaanoevers.  
 
Door de economische voorspoed die begon aan het einde van de 16

e
 eeuw nam de bebouwing langs 

de dijken toe en ontstonden de langgerekte dorpen langs de Zaan. Langs het water kwamen molens, 
(koopmans)woningen en pakhuizen te staan. De landzijde van de dijk was doorgaans minder dicht 
bebouwd. De dijken langs de Zaan dienden overigens niet alleen als waterkering, maar vormden ook 
de doorgaande landverbindingen van het zuiden naar het noorden. Er liepen smalle onverharde 
paden over de dijken. Daar waar men bang was voor een dijkdoorbraak werd een tweede waterkering 
langs de eerste dijk aangelegd. Beide dijken raakten daarna bebouwd en zo ontstonden de 
zogenaamde dubbele buurten. 
 

 
Kaart van Jan Janzoon Backer en J. van den Endt, 1638  (GAZ 52.00257)  
Rechts is de Hemmes te zien en links de Kogerhem 
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Zaandam 
Zaandam ontstond aan de opgeworpen dam aan de monding van de Zaan.  Aan het eind van de 12e 
eeuw waren beide zeedijken bij het huidige Zaandam vermoedelijk al aanwezig. Op de westoever was 
dit de Hogendijk en op de oostoever de Zuiddijk. Tussen 1288 en 1300 werd vervolgens de dam in de 
Zaan aangelegd, de Hogendam. De eerste bewoners  bouwden hun huizen op de dam en langs de 
zeedijken. De Hogendijk en de Zuiddijk zijn hiermee de eerste bewoonde straten van Zaandam.  

 
Uitsnede kaart van Joost Jansz Beeldsnijder, 1575 (GAZ 53.00330) 
Middeleeuwse hoofdstructuur van Zaandam met de dam in de Zaan, de hoge- en lagedijken en een 
kerk op de terp.  
 
De lage dijk langs de westelijke oever van de Zaan bestond vermoedelijk al in 1370. De lage dijk langs 
de oostelijke oever werd in 1414 voor het eerst vermeld. Andere bronnen spreken echter over dat 
deze dijken al in de 13

e
 eeuw werden aangelegd. Ter weerszijden van de dam ontstond bebouwing en 

zo ontstonden de dorpen Oost- en Westzaandam. Langs de hoge en lage dijken breidden de beide 
dorpen zich steeds verder uit. Tevens werd vermoedelijk al in de 14e eeuw (rond 1350) een kapel op 
een terp ten oosten van de dam gebouwd. Bij archeologisch onderzoek in deze buurt zijn scherven 
gevonden uit 1325. Het is daarom aantoonbaar dat aan het begin van de 14e eeuw al bewoning was 
op deze terp. In 1401 was de kapel in ieder geval al aanwezig. Het buurtje om deze kapel zou zich 
later ontwikkelen tot de Klauwershoek.  
 

 
 Detail kaart ‘Sanerdam’ met scheepswerven op de oostoever, 1598 (Waterlandsarchief)  
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In de 15e eeuw bleven West- en Oostzaandam kleine nederzettingen. In Westzaandam stonden rond 
1500 bijvoorbeeld maar zeven huizen. Pas in de 16e eeuw groeien beide dorpen flink. Zo waren er in 
1514 al 185 huizen en 1200 inwoners en in 1543 stond in Westzaandam langs de Hogendijk en de 
lage dijk al aaneengesloten bebouwing. Ook breidde de bewoning zich langs de gehele oostoever zich 
uit naar het noorden totdat uiteindelijk de gehele oostoever tot aan ’t Kalf was bewoond.  
Aan het eind van de 16e eeuw werd de invloed van Amsterdam qua handel steeds groter. Dit had 
positieve gevolgen voor Zaandam. De Zaan werd de belangrijkste toegang tot Noord-Hollandse 
wateren en daarmee groeide de activiteiten rond de Hogendam. Hier floreerde de scheepsbouw en 
aanverwante industrieën.  Tijdens de Tachtigjarige oorlog werden veel dorpen in de Zaanstreek door 
de Spanjaarden verwoest. Ook West en Oostzaandam ondergingen dit lot, maar werden spoedig 
herbouwd vanwege de economisch goede omstandigheden. De dam was het ontmoetingscentrum 
van de dorpen en nabij deze dam kwamen in de loop van de 17

e
 eeuw langs de Hogedijk, Westzijde, 

Oostzijde en de Zaan wel zo’n zestig scheepswerven. Deze werven waren aan het begin van de 17
e
 

eeuw nog voornamelijk aan de Binnenzaan gesitueerd, maar zij verplaatsen zich in de loop van de 17
e
 

eeuw naar de Voorzaan. De bebouwing in de dorpen breidde zich in deze eeuw voornamelijk aan de 
westzijde uit langs de Zaan uit. Aan het begin van de 17

e
 eeuw groeide Westzaandam nog maar met 

3 a 4 huizen per jaar, maar na 1630 groeide het dorp al met 20 huizen per jaar. In deze tijd kwam dan 
ook een kerk en een vermaning langs de westkant van de Zaan. De hoge en lage dijken werden 
langzaam maar zeker volgebouwd en ook de bebouwing rond de kerk op de terp werd 
aaneengesloten. Opvallend is dat Zaandam zich niet rond een oude kern uitbreidde, langs de Zaan 
waardoor een lang bebouwingslint langs de Zaan ontstond. De reden hiervoor is waarschijnlijk het 
ontbreken van een marktfunctie in Zaandam. De producten die in de Zaanstreek werden 
geproduceerd werden verhandeld op de markten van Amsterdam, Haarlem en Almaar. Hierdoor 
ontstond geen echt centrum zoals in andere plaatsen. Zaanstad dankt hier in combinatie met de 
factoren van het landschap, haar unieke structuur aan. 
 
De smalle panden waren voornamelijk uit hout opgetrokken en waren doorgaans maar één bouwlaag 
hoog onder een zadeldak. Op en nabij de dam kwam wat hogere bebouwing voor in de vorm van 
panden met twee bouwlagen onder een zadeldak. Her en der stond wat agrarische bebouwing, vaak 
in de vorm van een stolp. De bebouwing stond haaks op de straat. Langs de Zaan kwamen naast 
scheepswerven en woonhuizen ook pakhuizen te staan. Toen de dijken waren volgebouwd maakte 
bouwde men de paden die haaks op de dijk waren aangelegd vol. Meer informatie hierover volgt in het 
hoofdstuk over paden.  
 

 
Grote Sluis en Hogendam, 1860 (150 jaar Zaandam) 
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Aan het begin van de 18

e
 eeuw stagneerde de groeide van Oost- en Westzaandam. Westzaandam 

was inmiddels groter dan Oostzaandam en had van alle gemeenten boven het IJ de meeste inwoners.  
Aan het einde van de 18e eeuw bleven grote bouwactiviteiten bleven uit vanwege de economische 
situatie en in de beide dorpen nabij de dam werden zelfs huizen afgebroken. In 1811 werden de twee 
dorpen door Napoleon samengevoegd tot één Zaandam. Vanaf deze tijd kunnen we dus pas spreken 
over één dorp. De structuur van Zaandam bleef lange tijd in hoofdopzet hetzelfde. Pas in het laatste 
kwart van de 19e eeuw zou hier verandering in komen met de tweede industriële bloeiperiode in de 
Zaanstreek.  
 

  
 

  
Details van de kaart Zaanstad omstreeks 1812 (GIZ)   
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Aan het aan van de 19
e
 eeuw en het begin van de 20

ste
 eeuw kwamen ook in Zaandam nieuwe 

woonwijkjes en straten. Sommige straten volgde de oorspronkelijke padenstructuur, zoals de 
Zeemanstraat en Botenmakersstraat, en andere wijken kregen een geheel nieuwe opzet. Dit is nog 
goed te zien in de plattegrond van Zaandam.  
 
Ook langs de bestaande structuren, de dijken en paden, werden bestaande panden vervangen door 
voornamelijk stenen huizen met meestal één, twee bouwlagen. Aan de Westzijde kwam ook nieuwe 
type bebouwing zoals villa’s, kantoren, winkels e.d. te staan en aan de paden werden nieuwe 
arbeiderswoningen. Dit soort nieuwe, meer stedelijke, bebouwing stond voornamelijk nabij het 
centrum. Verder van het centrum bleef de bebouwing dorpser. Aan de Oostzijde waren meer de 
fabrieken met de daarbij behorende bebouwing, zoals fabrikantenwoningen en arbeiderswoningen. 
Het dakenlandschap werd in deze tijd ook diverser en ging bestaan uit zowel zadeldaken, schilddaken 
als mansardekappen. 
 

  
Westzijde Zaandam, 1890 (GAZ 21.24301) 
 

 
Westzijde nabij Papenpad, 1900-1920  (GAZ 22.21732)  
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Bebouwing Westzijde, 1900-1920 (GAZ 41.03406) 
 

 
Oostzijde, 1910 (GAZ 41.08975) 
 

 
Oostzijde thv Zuidervaldeursloot, 1920 (GAZ 41.02960) 
 
Zoals gezegd kwam aan het eind van de 19

e
 eeuw in noordelijke richting fabrieksbebouwing.  Aan de 

westzijde van de Zaan ontwikkelde zich vanaf 1886 aan de Westzijde het Verkade-complex. In het 
zuiden van Zaandam was vooral de houtverwerkende industrie gevestigd (Bruynzeel, 1897). In 1903 
opende men de nieuwe Wilhelminasluis en werd de Achterzaan uitgediept. Dit zorgde aan het begin 
van de 20

ste
 eeuw voor nog meer fabrieken aan de Zaan, waardoor in het noorden van de Oostzijde 

een bijna gesloten strook van fabrieksgebouwen kwam te staan. 
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Fabrieken langs de Zaan, 1946 (GAZ 50.1082) 
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Fabrieken langs de Zaan, 1930-1960 (GAZ 41.07386) 
 

 
Verkadefabriek langs de Westzijde,1992 (GAZ 21.25990) 
 

 
Westzijde meer noordelijk bij de gasfabriek  (GAZ 91.001755) 
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Verder werden aan het eind van de 19

e
 en begin van de 20

ste
 eeuw de wegsloten langs de dijken 

gedempt uit hygiënisch oogpunt, maar ook vanwege de toenemende wegverkeer. Alleen een klein 
gedeelte van de dijksloot bij de Hogendijk, ter hoogte van de Russische buurt, bleef behouden. Dit is 
dan ook zeer uniek. De dijken werden ten behoeve van het toenemende verkeer verhard in deze tijd. 
Bij zowel de Oost- als Westzijde is wel te zien dat aan de landzijde bomen aanwezig zijn waar ooit de 
wegsloot was. Ook werd het stukken land waar nu de Burcht de huidige Dam zijn aangeplempt. 
Hierdoor kwam een deel van de zeedijken nabij de oude dam (De Hogedijk en de Zuiddijk) niet meer 
direct aan het water te liggen. In de loop van de 20

ste
 en 21 eeuw werd dit gedeelte van de zeedijken 

daarom steeds minder herkenbaar in het steeds stedelijker wordende landschap.  
 

 
Begin Westzijde, 1900 (GAZ 41.03447) 
 
Met de aanleg van de Wilhelminasluis rond 1903 werd een groot deel van de bebouwing op de dam 
gesloopt. Ook werd de Wilhelminabrug over het water aangelegd en daarmee verviel de functie van 
de oude dam als verbinding tussen de oostzijde en de westzijde van Zaandam. De locatie waar ooit 
de dam in de Zaan lag is nu niet meer goed herkenbaar. Alleen de locatie van de Grote Sluis verraad 
waar de dam in de Zaan ooit was.  
 
In de 20

ste
 eeuw werden na de oorlog weer  nieuwe wijken aan Zaandam toegevoegd, zoals 

Poelenburg en Westerwatering.  Aan het einde van de 20
ste

 eeuw heeft men aan de Oostzijde veel 
industriecomplexen vervangen door woningbouw. Ook zijn wegen door het gebied aangelegd. Toch is 
zijn de rivierdijken nog goed herkenbaar in het landschap en is ook de oorspronkelijke opzet van 
Zaandam nog goed herkenbaar, inclusief veel historische bebouwing. 
 
Kalverringdijk/ Zaanse Schans 
In tegenstelling tot de overige lage dijken aan de oostoever was er ter hoogte van de Kalverringdijk tot 
het begin van de 17

e
 eeuw nog geen dijk aangelegd. Wel waren er kades aanwezig. In 1637 werd 

besloten om de bestaande kades te verhogen tot dijken, vanwege aanhoudende wateroverlast. De 
dijk werd zo recht mogelijk aangelegd waardoor hier meerdere buitendijkse landjes (hemmen) 
ontstonden. Dit waren zeer gunstige molenlocaties. Na de aanleg van de dijk werden daarom op de 
hemmen veel (olie)molens gebouwd. Dit had vermoedelijk te maken met de nabij gelegen 
droogmakerijen, de Wijde Wormer en de Enge Wormer, waar in de jaren na de drooglegging veel 
koolzaad verbouwd werd om de grond droog te maken. Aan het eind van de 19

e
 eeuw ontstond op 

deze buitendijkse gebieden industrie, vanwege de gunstige ligging aan de Zaan. De fabrieken 
ontwikkelden zich verder in de 20

ste
 eeuw.  
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De Hemmes nabij de Kalverpolder en het Kalf, 1900 (GAZ 22.22705) 
 

 
Zaandijk en Kalverringdijk, circa 1930 (GAZ 22.22527) 
 
Pas in de jaren ’60 van de 20

ste
 eeuw verandert het gebied. Er werd een locatie gezocht voor het 

maken een houtbouwreservaat waar van de sloop geredde panden konden worden geplaatst. 
De Kalverpolder werd uiteindelijk gekozen als locatie om zo’n buurtje te realiseren. Architect Jaap 
Schipper maakte het ontwerp voor het buurtje. Het uiteindelijke ontwerp was gebaseerd op een 
authentiek Zaans dorp met bebouwing aan een dijk en uitbreiding van het dorp langs de paden haaks 
op de dijk. Verder naar het noorden kwamen diverse molens langs de Zaan of werden bestaande 
molens gerestaureerd (de Ooievaar en de Bonte Hen). In 1961 werd begonnen met de realisatie van 
het plan. Pas rond 1975 was het plan bijna geheel uitgevoerd. Daarna zijn sporadisch nog panden 
aan de Schans toegevoegd.   
 

 
Kalverringdijk, 1999 (GAZ  21.25141) 
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Koog aan de Zaan 
Dit dorp werd vermoedelijk in de 16

e
 eeuw gesticht vermoedelijk vanuit Zaandijk. De dorpen waren erg 

met elkaar verbonden en deelden lange tijd ook verschillende voorzieningen zoals een school, de 
kerk, het kerkhof en de armen- en weeszorg. De eerste bewoners hebben zich vermoedelijk nabij de 
Kogerhem, waar ook een sluis was, gevestigd. In 1543 werd vermeld dat er 5 huizen op ‘die Kogh’ 
stonden met een inwoneraantal van circa 30 personen. Aan het einde van de 16

e
 eeuw groeide het 

aantal inwoners. Ze hielden zich waarschijnlijk bezig met binnenvisserij, binnenvaart en de opvang 
van reizigers. Zo werd in de 17

e
 eeuw de herberg “de Jonge Prins” (nu de Waakzaamheid) gebouwd 

naast de sluis. Rond de kerk ontstond een kerkbuurtje, waardoor het dorp een kleine kern kreeg.  
 
Met het floreren van de handel in de 17

e
 eeuw kwamen ook in dit dorp molens te staan. De Kogerhem 

was uiteraard een goede molenlocatie, maar ook in het veld waren vele molens te vinden. Dit waren 
onder andere pelmolens, gortpellers. Vanaf het midden van de 17

e
 eeuw waren de molens in staat om 

gort te pellen. Gortenpap was volksvoedsel en proviand voor de schepen, waardoor een grote vraag 
was naar gort. Vooral in het midden van de Zaanstreek, rond Koog aan de Zaan waren veel van dit 
soort molens te vinden. Ook papiermolens waren in dit gebied vertegenwoordigd. 
 

 
Uitsnede kaart Leupenius Koog aan de Zaan, 1693 (GAZ 52.00214) 
 
In de 17

e
 eeuw ontstond in dit een bijzonder fenomeen met betrekking tot de structuur van de 

rivierdijken, namelijk de Dubbele Buurt. Na de watersnood in 1666 was er sprake van  een dreigende 
dijkdoorbraak en daarop besloot men om de dijk op die plek te verstevigen door een deel van de 
wegsloot te dempen. Later groef men meer landinwaarts een nieuwe wegsloot. Hierdoor ontstond die 
zogenaamde Dubbele Buurt.  
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Dubbele Buurt op de kaart 1812 (GIZ)                   Dubbele Buurt 1900-1920 (GAZ 41.02226) 
 
Aan het begin van de 18

e
 eeuw was Koog aan de Zaan een zeer dichtbevolkt dorp geworden en 

groeide verder in het vervolg van die eeuw. Vanaf circa 1739 ging het met de industrie in veel Zaanse 
dorpen niet goed vanwege de achteruitgang van de houtzaagindustrie. In Koog aan de Zaan, Zaandijk 
en Wormerveer had de papierindustrie, een industrie waar veel werkgelegenheid mee gemoeid was, 
nog geen last van deze achteruitgang. Hier groeide de werkgelegenheid juist. Deze industrie liep pas 
terug aan het eind van de 18e eeuw. Ook de stijfselmakerijen en de binnenvisserij zullen hebben 
bijgedragen aan het behoud van de goede economie van het dorp, alsmede het standhouden van de 
olieslagerijen, de pellerijen en verfmalerijen tot circa 1850. Koog aan de Zaan groeide hierdoor tot aan 
het begin van de 19e eeuw en kreeg toen pas te maken met een terugval in de bevolkingsgroei.  
 

 
Wegsloot Koog aan de Zaan, 1910 (GAZ 91.001120) 
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Lagendijk Koog aan de Zaan, 1900-1910 (GAZ 41.02264) 
 
Tot eind 19

e
 eeuw had Koog aan de Zaan, net als de andere Zaandorpen, die eerder beschreven 

kenmerkende kamstructuur van een dorp langs de Zaan. Aan de Zaanzijde bevonden zich de rijkere 
panden, dit in tegenstelling tot de landzijde van de dijk waar wat soberdere, kleinschaligere 
arbeiderswoningen stonden. Dit is nog gedeeltelijk herkenbaar in de huidige situatie.  De grote 
veranderingen kwamen pas aan het eind van de 19

e
 eeuw. De wegsloot werd gedempt en panden 

werden afgebroken om fabrieken te bouwen. Een aantal van de meest fraaie panden werd herbouwd 
in het Openlucht Museum in Arnhem. Vooral de Kogerhem was een geliefde locatie. Hier kwamen 
onder andere oliefabriek T. Duyvis Jz., stijfselfabriek ‘De Bijenkorf’ en stoom-oliefabriek ‘De Reus’ met 
diverse bijbehorende pakhuizen. Ook in de 20e eeuw bleven de fabrieken van Duyvis en honig een 
belangrijke rol spelen in het dorp. Maar ook koekfabriek Van Delft, machinefabriek P.M. Duyvis, 
Evenblij Vaten en de Zaanlandse Zakkenhandel, Garage Gesink, De Waakzaamheid en Zaanlandia 
Leesmappen waren in het dorp gevestigd.  
 

 
Kogerhem Koog aan de Zaan ,1890 (GAZ 22.13968) 
 
 

 
Fabrieken op de Kogerhem Koog aan de Zaan, 1940 (GAZ 91.001118) 
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Fabrieken langs de Zaan 1946 (GAZ 50.1082) 
 
De rijke fabrikanten lieten villa’s en kantoren bouwen aan weerszijden van de dijk 
 

 
Hoogstraat Koog aan de Zaan, 1910-1930 (GAZ 41.08462) 
 

 
Koog aan de Zaan, 1920-1940 (GAZ 41.00328) 
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Raadhuisstraat Koog aan de Zaan ,1918 (GAZ 91.001048) 
 
Het dorp werd aan het begin van de 20

ste
 eeuw uitgebreid met nieuwe arbeiderswijkjes, vooral ten 

zuiden van de Kogerhem. Hierbij werd wel om de oude structuur van de paden heen gebouwd, 
waardoor de oude kamstructuur behouden bleef, maar wel minder herkenbaar werd in het landschap. 
 

 
Luchtfoto Koog aan de Zaan, 1933 (GAZ 22.05043) 
 
De grootste ingreep in de 20

ste
 eeuw is waarschijnlijk wel de aanleg van de snelweg die het dorp op 

een autistische manier doorkruist. Hiervoor is een gat geslagen in de structuur van het lange dijklint.   
 
Zaandijk  
De dijk bij Zaandijk is vermoedelijk aan einde van de 14

e
 eeuw aangelegd. In 1397 werd namelijk het 

recht verleend om de “Zaandijck” te hebben, te houden en te gebruiken. Hiervoor moet de dijk al zijn 
aangelegd. De dijksloot ontstond tegelijkertijd met de dijk, omdat de grond uit de dijksloot werd 
gebruikt om de dijk te maken. De eerste bewoners van Zaandijk kwamen van de Middel in Westzaan. 
In 1494 verzochten Hendrick Pietersz “Oudt Heyn” en Katryn aan de schout en schepenen van 
Westzaan of zij op de “lage dijk” aan de Zaan een woning mochten bouwen. Ongeveer vijftig jaar later, 
in 1543,  werden er zestien huizen geteld in het gehucht en zullen er rond de 75 tot 100 inwoners in 
Zaandijk hebben gewoond. De eerste huizen stonden aan de dijk aan de Zaanzijde. Over de dijk liep 
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een onverhard pad voor voetgangers. Deze weg moest vrij blijven en daarom was het verboden om 
midden op de dijk een huis te bouwen. Naar Westzaan liep het Kerkepad (nu de Guisweg). Via dit pad 
liepen de inwoners van het gehucht naar Westzaan om daar naar de kerk te gaan. Rond 1570 waren 
er negentien huizen in het plaatsje aanwezig. Echter, het dorpje werd twee jaar later verwoest door de 
Spanjaarden, maar het werd spoedig herbouwd en groeide daarna snel. 
 
In 1613 waren er vermoedelijk 50 huizen in Zaandijk aanwezig, wat neer komt op rond de 250 tot 300 

inwoners. Ook de molens verschenen in deze periode in het veld ten westen van het dorp en langs de 

Zaan. De komst van de molens bracht veel bedrijvigheid met zich mee. De moleneigenaren vestigden 

zich vlakbij de molen, evenals de ambachtslieden die op de molen werkten. Deze roering trok ook 

kooplieden aan. Zo ontstond in Zaandijk de situatie dat de rijke kooplieden en moleneigenaren aan de 

Zaanzijde van de Lagedijk woonden met aan de overzijde van de dijk vaak een overtuin. Toen de 

Zaanzijde van de dijk was volgebouwd werden aan de andere zijde van de dijk huizen gebouwd. Hier 

kwamen voornamelijk ambachtslieden en winkeliers te wonen. 

In 1622 werd de dijk toegewezen aan het Banbestuur en werd bepaald dat wanneer een pand bij de 
dijk werd opgericht men dat deel van de dijk moest verharden. Zo werd het pad over de dijk langzaam 
verhard in de 17

e
 eeuw.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze kaart van Zaandijk uit 1638 is “Zaendijck” aan 
de linkerkant van de Zaan te zien. Goed te zien is de 
dijk met aan weerszijden bebouwing. Verder is ten 
zuiden van Zaandijk duidelijk het “Kerck padt” met daar 
langs een sloot te zien. Aan het begin van de 17

e
 eeuw 

zijn achter de dijk nog geen paden met bebouwing 
aanwezig. 
 
 

Uitsnede kaart van Jan Jansz Backer en J. van den Endt Zaandijk,1638  (GAZ 52.00257) 
 
Na het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 bloeide de economie van Zaandijk verder op. De 
bevolking groeide gestaag en haaks op de dijk werden paden gemaakt en volgebouwd. Hier woonden 
de arbeiders, landmannen (boerenknechten),molenknechten en sjouwerlieden. In de eerste helft van 
de zeventiende eeuw waren er al een paar papiermolens in de Zaanstreek, maar de uitvinding van  
een maalrol met ijzeren messen, de Hollander,  rond 1670 maakte papierbereiding aanzienlijk beter. 
Het vermoeden bestaat dat deze uitvinding is gedaan in Zaandijk. Hierna floreerde de papierindustrie 
in de Zaanstreek. Het was aan het begin van de achttiende eeuw een belangrijk centrum in Europa 
voor de papierbereiding. Hier profiteerde Zaandijk mede van. Het werd het centrum van de 
papierindustrie. Hierdoor bleef de economie en daarmee de bevolking van Zaandijk ook in de 18

e
 

eeuw groeien. De rijke koopmannen lieten koopmanswoningen bouwen aan de Lagedijk of lieten oude 
panden moderniseren. De arbeiders en ambachtslieden woonden voornamelijk in de nabijheid van de 
kerk, in het buurtje ‘achter de kerk’, en aan de overige paden in de nabijheid van het buurtje en bij de 
het Kerkepad.  
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Beeldentuin Zaandijk , ongedateerd (GAZ 41.08188) 

 

 
Lagedijk Zaandijk ,1920-1940 (GAZ 41.08199) 
 

      
Herbouwde kerk Zaandijk, 1880 (GAZ 21.04788) en kerkplein, ongedateerd  (GAZ 21.04794) 
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Buurtje achter de kerk, fabriek van Pielkenrood te zien, rond 1920 (GAZ 91.002480) 
 
Aan het eind 18

e
 en begin 19

e
 eeuw stagneerde de groei van de bevolking al bleef Zaandijk een 

bedrijvig dorp met papiermolens, oliemolens, verfmolens, houtzaagmolens, een pelmolen, een 
oliedikkokerij, een patentoliefabriek en een boekdrukkerij. Toch heeft de 19

e
 eeuwse industrialisatie 

gek genoeg weinig invloed op het uiterlijk van Zaandijk. Alleen langs de Zaan komen wat bedrijven, in 
het buurtje achter de kerk ontstaat fabriek Pielkenrood, ten zuiden van het dorp komt cacaofabriek De 
Zaan. Wel is in het veld diverse bedrijvigheid.  
 

  
Fabrieken langs de Zaan,  Zaandijk, 1946 (GAZ  50.1082) 
 

 
Zaandijk noord,1937 (GAZ 22.05046) 
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Flink uitgebreide metaalwarenfabriek aan het Langepad, 1920 (GAZ 22.04864) 
 
Pas in de jaren twintig van de 20e eeuw kwam er verandering in de structuur van het dorp. De 
wegsloot en bijna alle sloten langs de paden werden gedempt. Ook verschenen nieuwe woonwijkjes, 
zoals 'het rode dorp' en de 'Bomenbuurt'. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied tussen Lagedijk 
en Provincialeweg verder volgebouwd, in aansluiting op de vooroorlogse bebouwing. Met de komst 
van deze bebouwing zijn een aantal paden verdwenen. In het in de jaren ‘70 gereconstrueerde buurtje 
de Domineestuin is de padenstructuur wel behouden. Ondanks deze ontwikkelingen is de structuur 
van de dijk, inclusief rijke bebouwing, met de paden dwars op de dijk redelijk goed bewaard gebleven. 
Daarom is een groot deel van het oude Zaandijk aangewezen als rijksbeschermd dorpsgezicht. 
 

 
Kaart deel van Gortershoek, 1812 (Zaanatlas)  
 

 
Luchtfoto Zaandijk Aviodrome 1935 (GAZ 22.22527) 
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Zaandijk, 1923-1940 (GAZ 22.00123) 
 

 
Zaandijk ,1900-1940 (GAZ 87.00392|) 
 
Wormerveer  
Wormerveer is vermoedelijk midden 14

e
 eeuw ontstaan nabij een veer richting Wormer, in het noorden 

van het huidige Wormerveer ter hoogte van waar nu de Hervormde kerk staat. Het veer bestond al 
rond 1350 en was een belangrijke verbinding tussen de oostoever van de Zaan en de westoever. 
Vanwege het belang van de verbinding is het te verwachten dat er al snel bebouwing ontstond bij het 
veer. De eerste bebouwing stond langs de Zaan en langs het pad naar het oudere Krommenie. In 
1504 werd de eerste kerk in het dorp gebouwd. Deze stond op dezelfde locatie als de huidige 
Hervormde kerk en om de kerk stonden circa 14 of 15 huizen. Rond de kerk ontstond een buurtje en 
in de loop van de 16

e
 eeuw breidde het dorp richting het zuiden langs de Zaan uit. Aan het eind van 

de 15e en begin van de 16
e
 eeuw leefden rond de 100 mensen in rond 18 woningen in het dorp. In 

eerste instantie hielden zij zich, net als  de meeste inwoners van de Zaanstreek, bezig met visserij en 
veeteelt en akkerbouw.  
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Kerk Wormerveer, 1790 (GAZ 11.0348) 
 
Ook dit dorp werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwoest en ook dit dorp werd spoedig herbouwd. 
Inmiddels hadden immigranten uit onder andere Vlaanderen zich hier gevestigd en zij zorgden voor de 
toename van de handel in het dorp. Ook trokken inwoners van de andere dorpen in de buurt naar 
Wormerveer. In 1613 stonden er al 94 huizen in het dorp en dit aantal was in 1638 gegroeid tot 170. 
Het dorp breidde verder richting het zuiden uit. Hier was vooral de industrie gevestigd en stonden 
onder andere pakhuizen en molens. Ook aan de Noorddijk stonden vele molens. Langzaam maar 
zeker was ook hier een langgerekt dorp langs de Zaan ontstaan. Opvallend aan dit lange dorp was dat 
de bebouwing alleen aan de landzijde de stond met de voorgevel naar de Zaan, waardoor de 
inwoners vrij uitzicht hadden over de Zaan. Aan de overkant van de Zaan, aan de Veerdijk, zagen zij 
de vele molens die daar langs de Zaan stonden.  
 

 
Wormerveer Zaanweg met de panden richting het water, ongedateerd (GAZ  41.08747) 
 
De meeste molens waren oliemolens. Dit kwam omdat hier veel koolzaad voor handen was. In de 
droogmakerijen de Schermer en de Beemster werd dit onder andere verbouwd omdat dit zeer 
geschikt was om het land geschikt te krijgen voor landbouw. Wormerveer lag dichtbij deze 
droogmakerijen en profiteerde hier volop van. Verder waren de papierindustrie en de stijfselmakerij 
van belang als  middelen van bestaan. Hierdoor groeide Wormerveer in de 17

e
 eeuw uit tot een  

belangrijk industriedorp met, in het noorden en zuiden, de vele molens. Toen de dijk volgebouwd 
werden enkele paden haaks de dijk bebouwd.  Ook ontstond in deze tijd de Dubbele Buurt. Aan het 
einde van de 16e eeuw of het begin van de 17e eeuw was op deze plek sprake van een dreigende 
dijkdoorbraak, waardoor men besloot de dijk te verstevigen door de sloot te dempen. De nieuwe 
wegsloot werd iets meer landinwaarts gegraven en zo was een dubbele buurt ontstaan. 
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Wormerveer Dubbelebuurt, 1918 (GAZ 21.02267) 
 

 
Dubbele Buurt op de kaart van 1812 (GIZ) 
 
In de 18e eeuw namen de scheepsbouw en de houtzagerij in Zaandam in omvang af, maar de 
papierindustrie en de olieslagerij beleefden nog steeds een bloei. In 1731 waren er 20 oliemolens in 
Wormerveer en 7 papiermolens. Daarnaast waren er nog een pelmolen, een tabaksstamper, een 
verfmolen, een meelmolen, een snuifmolen en een mosterdmolen in het dorp bijgekomen in deze 
eeuw. Vanwege de aanwezigheid van al deze molens waren ook vele pakhuizen in het dorp. 
 
Met de aanleg van het Noord-Hollandskanaal in 1824 ontstond een tweede bloeiperiode voor 
Wormerveer, omdat het kanaal ervoor zorgde dat de schepen vlakbij Wormerveer kwamen. De 
industrialisatie zorgde er verder voor dat de molens langs de Zaan werden langzamerhand vervangen 
door fabrieken. De Wormerveerse fabrikanten stapten als eerste in de Zaanstreek over op 
stoomkracht en zo ontstond langs de oostoever van de Zaan in Wormer een indrukwekkende 
fabriekswand. In het zuidelijkse en noordelijkste deel van dit dorp, waar de molens stonden, verrezen 
ook fabrieken. Deze waren in handen van onder andere Wessanen & laan, Bloemedaal & Laan, Crok 
& Laan Crok & Laan, de Firma Boon en de Gebrs. Laan. In Wormerveer, aan de overzijde van de 
fabrieken, lieten de fabrikanten hun moderne villa’s en kantoren bouwen.  Omdat Wormerveer ook 
een centrum van kaashandel was, verrezen er ook verschillende kaaspakhuizen langs de Zaan, zoals 
de nu nog bestaande kaaspakhuizen Gouda  (!) en Amsterdam en het naar Nauerna verplaatste 
kaaspakhuis Archangel dat op het Noordeinde stond. 
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Fabrieken langs de Zaan, 1946 Wormerveer Noord  (GAZ 50.1082) 
 

 
Fabrieken langs de Zaan 1946 Wormerveer Zuid (GAZ 50.1082) 
 

 
Fabrikantenvilla’s Zaanweg Wormerveer, 1900-1920 (GAZ 21.26440) 
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Haaks op de Zaan werd in de 19
e
 eeuw de Marktstraat aangelegd ter hoogte van twee oude paden. 

Het veranderde de structuur van het dorp daarom niet.  In 1867 werd achter het dorp een station, 
langs de spoorlijn Zaandam-Alkmaar, aangelegd. Hier kwam ook de Wandelweg. Tussen de Zaanweg 
en de Wandelweg werd in 1895 het Wilhelminapark gerealiseerd.  
 
Vanaf 1900 werd de ruimte tussen het spoor en Zaan steeds meer bebouwd. Hier ontstonden 
arbeidersbuurten voor de vele arbeiders die in de fabrieken werkten. Na de Tweede Wereldoorlog 
werden nieuwe wijken, meer ten noorden van het dorp, aangelegd. In de 21

ste
 eeuw is nieuwbouw 

gepleegd geheel in het noorden van het dorp. Zo is het huidige Wormerveer ontstaan waarbij de 
slingerede dijk met de dwarspaden haak erop nog steeds herkenbaar is in het landschap.  
.  

 
Kaart uitbreiding Wormerveer , 1907 (GAZ 53.00310) 
 
Westknollendam 
Dit dorp is de uitzondering op de regel van langgerekte dijkdorpen langs de Zaan. Na het aanleggen 
van de Knollendam in de Zaan ontstond bewoning haaks op de Zaan op een buitendijkse langtong bij 
de dam. Het vermoeden bestaat dat Knollendam in de 15

e
 eeuw is ontstaan. Dankzij de dam als 

belangrijk verkeerspunt in en het goede viswater groeide het dorp, maar echt groot werd het nooit. In 
1543 huisden 18 mensen in maar vier  ‘haardsteden’ in het gehucht. Met het toenemen van de 
welvaart in de 17

e
 eeuw groeide ook de bevolking van Knollendam. In 1635 woonden er 220 mensen 

in het dorp. Hoewel in de rest van de Zaanstreek de economie floreerde en het gebied veranderde in 
een groot industriegebied vol molens, was dit in Knollendam niet het geval. Er stonden weinig molens 
in het gebied rond het dorp of aan de Zaan. De bewoners zullen zich voornamelijk bezig hebben 
gehouden met visvangst. De walvisvaart speelde in de 17

e
 eeuw een rol in het dorp.  

 

 
Uitsnede kaart Uitwaterende Sluizen Johannes Dou Knollendam, 1683 (GAZ 52.00181) 
 
In 1632  en 1637 werd de dam in de Zaan verwijderd. Door de drooglegging van de Schermer verloor 
de dam zijn functie en kwam het dorp geïsoleerd te liggen . Door het weggraven van de dam 
stagneerde de groei van Knollendam wat nu opgedeeld was in twee delen: Oost- en Westknollendam.   
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Pontveer Knollendam, 1940-1954 (GAZ  21.16855) 
 
De bevolking legde zich meer toe op veeteelt en later graanhandel. Pas aan het eind van de 19

e
 eeuw 

en het begin van de 20
ste

 eeuw ontstond wat meer bebouwing in de dorpskern en aan de 
Westknollendam, de straat  in het verlengde van het veer naar Markenbinnen. Hier stond ook een 
fabriek. Pas in de latere 20

ste
 is bebouwing ten noorden en zuiden van de dorpskern toegevoegd. 

Toch is het dorp nooit groot geworden en is de oorspronkelijke structuur van een straat haaks op de 
Zaan, op een landtong waar ooit de dam was, nog goed herkenbaar.  
 

  
Kadastrale minuutplan omstreeks 1817 (GIZ) Kaart Westknollendem, 1916 (GAZ 500164) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westknollendam, 1900-1910 (GAZ 41.00199) 

 
De lagedijk langs de rivier is door deze beperkte groei van het dorp onbebouwd gebleven en is de dijk 
voor een zeer groot gedeelte een simpel talud bedekt met gras met een sloot erlangs en pad of een 
eenvoudige weg erop. 
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3.4 Paden  

Algemeen 
De eerste paden in de Zaanstreek waren de kerkenpaden die de verschillende dorpen met elkaar 
verbonden, zoals het Weerpad tussen Zaandam en Oostzaan, de huidige P. J. Troelstralaan, en het 
Kerkepad tussen Westzaan en Zaandijk, de huidige Guisweg. 
Aan het eind van de 16

e
 en begin van de 17

e
 eeuw verschenen de eerste molens in de velden achter 

de dorpen en in de loop van de 17
e
 eeuw werden dit er steeds meer totdat er zo’n 700 industriemolens 

in de Zaanstreek aanwezig waren. Om de molens over land te bereiken werden paden gemaakt. Vaak 
was zo’n pad niet meer dan een uitgesleten onverhard weggetje langs de sloot. Dit was de tweede 
soort paden die in de Zaanstreek werden aangelegd. 
 
Toen de dijken waren volgebouwd en men meer ruimte nodig had om huizen neer te zetten, was men 
genoodzaakt om in het veld te gaan bouwen. Om dit langs de molenpaden te doen was een logische 
keuze. De aanwezigheid van de vele molens in het veld was dus essentieel voor het ontstaan van de 
kamstructuur van de Zaandorpen. Zonder de aanwezigheid van de dorpen was deze structuur 
waarschijnlijk niet ontstaan. De locatie van het molenpad op de ven kon verschillen. Dit had invloed op 
hoe de bebouwing op de ven kwam te staan. Liep het molenpad langs de noordzijde van de ven in 
oost- westelijke richting, dan werden de voorgevels van de panden naar het noorden gericht. Achter 
de panden, op het zuiden, was een achtererf die gebruikt kon worden als bleekveldje. Wanneer een 
pad langs de zuidzijde van de ven liep werden de voorgevels richting het zuiden gesitueerd. Omdat de 
achtererven dan niet voldoende zon vingen om goed als bleekveld te dienen werden aan de overzijde 
van het pad, langs de oever van de sloot, bleekveldjes gemaakt. In een aantal gevallen liep het pad 
over het midden van de ven. Hier werd de bebouwing aan weerszijden van het pad gesitueerd. 
Meestal stond de bebouwing  met de nok haaks op het pad. Soms werd dit patroon doorbroken door 
een pand dat evenwijdig aan het pad was gebouwd. Soms was dit ingegeven door de maat van de 
ven en de erven. Was de ven of het erf ondiep dan moest de bebouwing wel met de nok evenwijdig 
aan het pad worden gebouwd. Op deze smalle vennen met ondiepe erven zullen vaker de 
molenknechten hebben gewoond en niet de molenbazen. In eerste instantie was er nog veel ruimte 
tussen de panden op de paden. Later werden de paden steeds voller gebouwd en ontstond meer 
aaneengesloten bebouwing bestaande uit woonhuizen, pakhuizen en een enkele boerderij. Aan het 
einde van de paden stonden uiteraard de molens. Aan deze paden woonden voornamelijk arbeiders. 
De houten woningen waren klein en sober en bestonden voornamelijk uit één bouwlaag onder een 
kap. 
 
Om orde te houden op de paden waren er padreglementen. Dit waren overeenkomsten met daarin de 
rechten, plichten en gedragsregels die notarieel waren vastgelegd door de padgemeenschap. 
De padnamen waren vaak afgeleid van de eerste bewoner of de molen waar het pad naartoe leidde. 
Het eerste padreglement is waarschijnlijk die van het Peperpad in Oostzaandam uit 1622. 
De meeste reglementen hadden vaak dezelfde inhoud. Er werd onder andere in bepaald wie 
verantwoordelijk was voor het onderhoud van de sloten en bruggen, waar de secreten waren 
toegestaan, wat te doen bij brand of gladheid en welke bedrijvigheid verboden was. Padheren hielden 
toezicht op de naleving van zo’n padreglement.  
 
In Zaandam ontstonden de eerste bebouwde paden. Deze stammen voornamelijk uit de tweede helft 
van de 17

e
 eeuw. De paden in Koog aan de Zaan, Zaandijk en Wormerveer dateren voornamelijk uit 

de 18
e
 eeuw. Dit komt ook overeen met de economische bloeiperioden van de dorpen.  

 
Zaandam 
In Oost- en Westzaandam concentreerde zich in de 17

e
 eeuw de scheepsbouw en aanverwante 

bedrijvigheid, waardoor deze dorpen hard groeiden. De eerste paden ontstonden nabij de dam in de 
Zaan. Het eerste pad waarvan een reglement bekend is het Peperpad (reglement uit 1622) in 
Oostzaandam iets ten noorden van de Oostzijderkerk (iets ten noorden van de huidige Peperstraat). 
Daarna volgden twee paden in Westzaandam: het Zilverpad en het Kuijperspad (de huidige 
Gedempte Gracht). Toen rond 1650 het Westerkattegat was gegraven en daar een nieuwe haven 
ontstond werd de Hogedijk verbonden met de haaks op de Zaan gemaakte paden door een pad 
genaamd Rustenburg. In het noorden van Westzaandam werd een pad bebouwd langs de 
Mallegatsloot bij de Mallegatsluis, het Aemlandt (padreglement uit 1643). Hier was veel vaarverkeer 
dat van de Zaan via de sluis naar de molens voer. Het was dan ook een logische plek om pakhuizen 
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te bouwen. In eerste instantie was de scheepsbouwindustrie gevestigd langs de Binnenzaan, maar 
later in de 17

e
 eeuw verhuisde deze industrie naar de Voorzaan. Dit is waarschijnlijk de reden waarom 

de paden langs de Zuiddijk zijn ontstaan. Daarna volgden de paden langs de Oostzijde. 
 
Hieronder een overzicht van de paden in Oost- en Westzaandam met de jaartallen  
    1622: Peperpad, Oostzaandam   
    1637: Zilverpad of Zuider Nieuwendijk, Westzaandam; 
    1637: Kuijperspad (of Geldelozepad of Noorder Nieuwendijk), Westzaandam; 
    1638: Middelste Ven ('t Ventje), Westzaandam; 
    1643: Paardeven (of Aemland, Ameland), Westzaandam; 
    1643: Princepad (of Jan Vingerlingsven, Prinsenstraat), Westzaandam; 
    1649: Stikkelspad (Stationsstraat), Westzaandam; 
    1650: Bogertpad (Boomgaardspad), Oostzaandam; 
    1656: Bloeme Graft (of Cornells Bleeckers Ven, Bloemgracht), Oostzaandam; 
    1656: Vincke padt (Vinkenstraat), Westzaandam; 
    1656: Seijlpadt (Gedempte Gracht), Westzaandam; 
    1656 Rustenburg (of Piet Hessenven), Westzaandam; 
    1656: Crimpenburgh ('t Krimp), Westzaandam; 
    1656: Jacob Mensenven (of Damstraet, Dampad), Westzaandam; 
    1656: Jacob Claesz Noomen padt (of Blauwe pad), Westzaandam; 
    1660: Haringpad (Stationsstraat), Westzaandam; 
    1662: Holland (Hollandse Pad), Westzaandam; 
    1663: Hovenierspad, Westzaandam; 
    1668: Moolenpadt, Oostzaandam; 
    1671: Tysenpadt, Westzaandam; 
    1671: Jan Barentsz Backerspat (Bakkerspad), Westzaandam; 
    1672: Roosendael (nu bij Jonge Arnoldusstraat), Oostzaandam ; 
    1674: Papier padt (Kauwerspad), Westzaandam ; 
    1677: Nickelspadt, Westzaandam ; 
    1677: Franse pad (Fransestraat), Oostzaandam ; 
    1678: Kalverstraet (Kalverstraat), Oostzaandam ; 
    1679: Knijnepadt (Konijnenpad), Oostzaandam, 
    1679: Jan Prinsenpadt (of het Noorder Kerckpadt, Parkstraat), Westzaandam ; 
    1679: Pietie Wijespad, Oostzaandam ; 
    1685: Molenpadt (of Voogtenpadt, Botenmakersstraat), Westzaandam ; 
    1692: Halstraet (Halstraat), Oostzaandam, 
    1694: 't Eylant (nu ongeveer bij Belgische straat), Oostzaandam ; 
    1702: Oude Wagtmeesters padt, Westzaandam, 
    1713: Hanepad, Oostzaandam; 
    1719: Boumanspad (Bouwmanspad), Westzaandam, 
    1720: Sluispad, Oostzaandam ; 
    1722: Wijnkantspat (Wijnkanspad), Westzaandam ; 
    1723: Jan Voogten Pat, Westzaandam ; 
    1725: Backerspad (Blauwe Arendspad), Westzaandam; 
    1728: Schapenpad, Westzaandam ; 
    1729: Valdeurspad, Oostzaandam ; 
    1730: Spinhuijspatt (Stationsstraat), Westzaandam ; 
    1730: Brouwersgracht (voormalig Klein Rome), Westzaandam ; 
    1731: Kaddegat en Nieuwe Haven (Kattegat had waarschijnlijk al in 1651 een reglement),         
              Oostzaandam; 
    1746: St Catryne Pat (of Dirck Claasz Ven, Cathnjnepad), Oostzaandam ; 
    1754: Papepad (of Jacob Dirckx pat), Westzaandam ; 
    1757: Smaal, Oostzaandam; 
    1762: Weverspat (of Kramerspat), Oostzaandam; 
    1764: 't Bakkerspad, Westzaandam; 
    1796: Huijsmanspad (of Doctor Rogaardspad, Dr. Roggertspad), Westzaandam; 
    1798: Zuider Jacob Menschen padt (of Roosgraft, Rozengracht), Westzaandam. 
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Kaart van de vroegste aanleg van (de huidige) Gedempte Gracht en omgeving. 
 

 
Blauwepad Zaandam,1964 (GAZ 22.02915) 
 

 
Papenpad Zaandam,1900 (GAZ 41.03019) 
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Kikkerspad Oostzijde  Zaandam, ongedateerd (GAZ 22.28225) 
 

 
Sluispad Zaandam,1930 (GAZ 41.03162) 
 
Met de aanleg van de paden ontstond in de 17

e
 en 18

e
 eeuw nu bekende kamstructuur van Zaandam. 

Deze structuur is dus te danken aan de komst van de industriemolens in het veld en de aanleg van 
paden naar die molens. Hoogstwaarschijnlijk had zonder deze ontwikkeling een andere dorpsstructuur 
ontstaan. 
 
Met de toenemende aandacht voor hygiëne die aan het eind van de 19

e
 eeuw ontstond en het 

toenemende wegverkeer werden veel sloten langs paden gedempt. Wanneer de kaart van Zaandam 
rond 1812 wordt vergeleken met een kaart uit 1903 is deze verandering vooral in het westelijke deel 
van Zaandam goed zichtbaar. Zo werd de sloot bij het Zilverpad, het Kuijperspad en het Middelste 
Ventje gedempt en ontstond de Gedempte Gracht. De Zeemansstraat dateert van 1892 toen twee 
oudere dwarspaden werden samengevoegd na demping van de Noordersloot. 
 
Ook is veel 17

e
 en 18

e
 eeuwse bebouwing aan het eind van de 19

e
 en begin 20

ste
 eeuw vervangen 

voor stenen arbeiders woningen, nog steeds bestaande uit één bouwlaag onder een kap. Toch is de 
structuur en de uitstraling van de paden in veel gevallen behouden gebleven. 
 
Koog aan de Zaan 
Koog aan de Zaan beleefde haar bloeiperiode in de 18

e
 eeuw en in deze tijd zijn ook de meeste paden 

in het dorp ontstaan. Deze waren vooral in het noorden en zuiden van het dorp te vinden, nabij de 
sluizen. Het Noordersluispad (1720) bevond zich, tot de demping in de jaren '70, bij de de Kogersluis 
ten noorden van de Kogerhem. Daarna werd het de Sluisstraat. Ten noorden van dit pad werden nog 
een aantal paden bebouwd. De Breedweer ontstond rond 1719 aan de Mallegatsloot, bij de 
Mallegatsluis. Deze doorgang was een belangrijke aanvoerroute naar Westzaan. Aan weerszijde van 
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de Mallegatsloot, aan zowel de Ameland als de Breedweer verrezen grote  panden als schuren, 
pakhuizen en loodsen. Over het algemeen stonden soberdere arbeiderswoningen aan de paden, 
bestaande uit één bouwlaag onder een kap. Meestal stond de bebouwing op smalle kavels met de 
voorgevel haaks op het pad, maar in Koog aan de Zaan zie je dat de bebouwing wat gevarieerder op 
de kavels stond en ook wat betreft volume varieerden de panden. 
 
Hieronder een opsomming van paden in Koog aan de Zaan: 
    1683: Schipperslaan (of Groote Koogeven of Stinkpad), Koog, 
    1694: Domineespad (Zuiderkerkstraat, (Koog) ; 
    1697: Vossepad (Vermaningstraat), Koog, 
    1704: Claes de Wittepadt, Koog ; 
    1713: Pad van burgemeester Gerrit de Wit, Koog ; 
    1717: Relkenpad (Reëlenstraat), Koog ; 
    1719: Breedweer, Koog ; 
    1720: Noorder Sluijspatt (Sluisstraat), Koog; 
    1725: 't pad van Jan Derkse Prins, Koog ; 
    1726: Vriesse pad (Stationstraat), Koog ; 
    1753: Broodkorfs-pad, Koog ; 
    1754: Jan Bestevaarspad (of Piet Tuinenpad), Koog; 
    1767: Weefhuispad (Boschjesstraat), Koog ; 
 

 
Sluispad Koog aan de Zaan, 1900-1940 (GAZ 41.00431) 
 
Vanaf eind 19

e
 eeuw werd de bebouwing vervangen en toegevoegd aan de paden. Verder zijn alle 

sloten gedempt, op de Mallegatsloot na. Toch zijn veel paden nog bewaard gebleven en herkenbaar 
in het stedelijke landschap. 
 

 
Breedweer Koog aan de Zaan, 1899  (GAZ 91.002642) 
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Breedweer fragment kaart circa 1812 (GIZ) 
 

 

Kaart zuiden Koog aan de Zaan, 1899 (GAZ 53.00571) 

 

Mallegatsloot richting sluis met links de Breedweer, ongedateerd (GAZ 41.02258) 
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Zaandijk 
Ook Zaandijk kende haar grootste economische bloeiperiode en daarmee groei van het dorp in de 18

e
 

eeuw. Toch is er een veel ouder pad aanwezig, het Guispad (vroeger het Kerck Padt). Dit  was van 
oudsher de verbinding naar  Westzaan, waar men naar de kerk ging. Hier was bebouwing aan 
ontstaan. 
  
De omgeving nabij de sluizen in de Zaan was de plek waar veel activiteiten plaatsvonden en daarom 
ontstond ook daar vaak bewoning. Ook in Zaandijk ontstond een pad nabij de sluis en de Sluissloot in 
het noorden van het dorp, het Hazepad. Het padreglement stamt uit 1722 en het pad was vernoemd 
naar oliemolen De Oude Haas waar het pad naartoe leidde. Het was één van de belangrijke paden in 
Zaandijk, vanwege de ligging aan die Sluissloot. Het Zaagselpad dateert van 1766 en is zo genoemd 
omdat het pad naar een zaagmolen leidde en door middel van zaagsel werd verhard. Ook achter de 
kerk was een heel buurtje ontstaan met paden dwars op de dijk, nu is daar nog de Domineestuin van 
over.  
 
De bebouwing op de paden in Zaandijk stond vaak netjes geordend op smalle percelen met de nok 
haaks op het pad. Ook aan het Hazepad was dit het geval. Wel stonden aan het eind van een pad 
vaak meer schuren en bijvoorbeeld een boerderij. De bebouwing was daar iets groter van volume en 
soms dwars langs het pad gebouwd en er was meer ruimte tussen de panden waardoor doorzichten 
ontstonden. De paden in het buurtje achter de kerk vormde hier een uitzondering op. Hier stond de 
bebouwing gevarieerder op de percelen en varieerde de panden in grootte en vorm. Dit had te maken 
de bedrijvigheid in het buurtje. Er waren molenschuren, scheepswerven, pakhuizen en woonhuizen te 
vinden. Dit zorgde voor een grote variatie aan bebouwing.  
 

  
Buurtje Buurtje achter de kerk, 1812 (GIZ) 
 

 
Bebouwing aan het begin van het Hazepad Zaandijk, ongedateerd (GAZ 26.01084) 
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Hazepad Zaandijk,1920-1950 (GAZ 41.04353)      
 

 
Bebouwing in het midden van het Hazepad met molen " De Windhond", 1920 1950 (GAZ 41.04355)      
 

 
Ezelspad Zaandijk, 1910 (GAZ  91.000267) 
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Woonhuis De Boer en Pakhuis De Arend ten westen van de kerk, 1910 (GAZ 91.002269) 
 

 
Achter de kerk voor 1910, Pielkenrood nog gevestigd in een huis (GAZ 91.002480) 
 
Ook in Zaandijk zijn veel padsloten aan het einde van de 19

e
 of begin van de 20

ste
 eeuw gedempt. 

Door de aanleg van nieuwe straten en het toevoegen van bebouwing zijn in deze tijd een aantal 
paden verdwenen. Soms is alleen de aanzet van een pad vanaf de dijk nog behouden. Bij het 
Hazepad en wat nu de Domineestuin is, zijn nog wel de slotenl behouden gebleven.  
  
Opsomming van paden in Zaandijk: 
    1706: De Tuyn of Tuinpad, Zaandijk ; 
    1710: Nieuwe Vaert agter de Kerck, Zaandijk; 
    1722: Gorterspad, Zaandijk ; 
    1722: Hasepad (Hazepad), Zaandijk ; 
    1728: Sonnepad (Zonnepad), Zaandijk ; 
 

 
Parkstaat Zaandijk, 1910-1940 (GAZ  41.04527) 
 
 



 

 
73 

Wormerveer 
In Wormerveer ontstond de padbebouwing ook pas in de 18

e
 eeuw, met de bloeiperiode van het dorp. 

Wel was een ouder pad aanwezig waar al bebouwing aan was ontstaan, namelijk het 
Krommenieërpad. Dit was de verbindingsweg naar Krommenie. Hier ontstond later het buurtje 
Zevenhuizen. Dit buurtje is nu geheel verdwenen. Ook in Wormerveer ontstonden paden nabij de sluis 
vanwege de activiteiten die daar plaatsvonden en omdat de sloot bij de sluis een belangrijke vaarroute 
was. Zo ontstond aan de westoever van de Zuidersluissloot het Hennepad.  
 

 
Hennepad Wormerveer, 1910-1930 (GAZ 21.02280) 
 
Ten oosten van de Zuidersluissloot was het Schoolpad. Nog een stukje oostelijker, waar nu de 
Warmoesstraat is, waren twee paden te vinden. Ter hoogte van de Bankakade, tussen de 
Celebesstraat en Zuideinde, is nog een overblijfsel van het (Sint) Pieterspad te zien is in het 
stratenpatroon. In het noorden, waar het veer naar Wormer was, waren ter hoogte van de huidige 
Marktstraat twee paden. De sloot bij die paden is in de 19

e
 eeuw gedempt en zo is de Marktstraat 

ontstaan. Ook bij de andere paden werden de sloten gedempt in de 19
e
 eeuw. Alleen de sloot bij de 

Hennepad is nog aanwezig. Aan het eind van de 19
e
 en begin van de 20

ste
 eeuw zijn nieuwe wijkjes 

ontstaan. In een groot deel van de gevallen volgde de nieuwe straten het patroon van de oude 
verkavelingsstructuur. De structuur van de paden is daarom nog herkenbaar in het stratenpatroon van 
het huidige Wormerveer. 
 
De paden waarvan een padreglement bekend is: 
    1704: Crommenieer padt, Wormerveer ; 
    1704: Weverspadt (Weverstraat), Wormerveer ; 
    1769: Hennepadt, Wormerveer. 
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Krommenieerpad Wormerveer, 1947-1950 (GAZ  21.02571) 
 

 
Sint Pieterspad Celebestraat Zuideinde Wormerveer, 1920-1940 (GAZ 21.55223) 
 

 
Marktstraat Wormerveer, 1900-1920 (GAZ 41.01737) 
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Krommenie 
Paden kwamen weinig voor in de niet aan de Zaan gelegen dorpen. Krommenie is hier echter een 
uitzondering op de regel. Net als bij de Zaandorpen ontstond een bebouwd pad bij de sluis naar de 
Nauernasche Vaart, het huidige Weiver. Ook de uitvalswegen richting buurtschap richting Uitgeest en 
Busch en Dam, nu de Heiligeweg, en richting Wormerveer, nu Padlaan, werden bebouwd. Het 
Kattenpad, nu de Evenwichtstraat, lag iets ten noorden van het Weiver en nabij de Heiligeweg waren 
het Spinderspad en een pad ter hoogte van de huidige Vermaningsstraat te vinden. Meer naar het 
noorden lagen een aantal paden ter hoogte van het huidige Blok en de Kruisstraat. Ook hier speelde 
de aanwezigheid van een sluis naar de Nauernasche Vaart een belangrijke rol bij het ontstaan van 
bebouwing langs de paden. Omdat de paden hier aan weerszijden van het lint zijn ontstaan is er geen 
sprake van een “kamstructuur”, zoals bij de Zaandorpen, maar van een “visgraatstructuur”. Ook hier 
zijn in de 19

e
 en 20

ste
 eeuw de meeste sloten gedempt en is er bebouwing toegevoegd en vervangen 

langs de paden. Toch is de in de 17
e
 eeuw ontstane structuur nog aanwezig in het huidige 

stratenpatroon. 
 

 
Kattepad Krommenie, 1900-1940 (GAZ 87.00416) 
 

 
Heiligeweg Krommenie, ongedateerd  (GAZ 21.01349) 
 

 
Padlaan Krommenie, 1900 (GAZ 41.09268) 
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3.5 Overige (binnenwater)dijken 

Binnen de gemeente zijn een aantal dijken die niet vallen binnen de eerder beschreven categorieën, 
maar die wel belangrijk zijn om kort te noemen vanwege hun historie en betekenis voor de gemeente 
Zaanstad. 
 
Haaldersbroek 
Dit dorp is in de middeleeuwen ontstaan in een Vaartpolder (de Kalverpolder). Het is niet duidelijk of 
het langs een (ontginnings)dijkje of pad is ontstaan. Dit is nog niet onderzocht. Daarmee valt 
Haaldersbroek onder dit hoofdstuk, al vormt het wel een uitzondering omdat het zeker is dat het dorp 
langs een dijkje is onstaan.  
Haaldersbroek heeft een middeleeuwse oorsprong. Het dorp werd voor het eerst vermeld in de 14de 
eeuw, maar was wellicht al in de 13

e
 eeuw bewoond.  De bewoners van het dorp leefden in eerste 

instantie van de veeteelt en visserij. Met de komst van de vele molens in de buurt van het dorp in de 
17

e
 eeuw zullen ook molenknechten aanwezig zijn geweest in het dorp.  Rond 1630 woonden er naar 

schatting 175 mensen. In de 18
e
 eeuw had het dorp een T-vormige structuur bestaande uit het 

hoofdpad Haaldersbroek en in het noorden haaks daarop het Oosteinde en het Westeinde, nu de 
Haaldersbroekerdwarsstraat. Op de kadastrale minuutplan uit 1812 is te zien dat alleen het Oosteinde 
nog over is, waardoor de huidige L-structuur van het dorp is ontstaan. Met de opleving van de 
economie aan het eind van de 19

e
 eeuw beleefde ook Haaldersbroek haar economische hoogtepunt. 

In deze tijd kreeg het dorp een grote katholieke kerk aan de overzijde van de Braak, ter vervanging 
van de oudere kerk op dezelfde locatie.  Haaldersbroek werd in de twintigste eeuw kleiner, maar bleef 
grotendeels in hoofdvorm en karakteristiek behouden.  
 

 
Uitsnede kaart Leupenius Haakdersbroek, 1693 (GAZ 52.00214) 
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Haaldersbroek, 1900-1910 (GAZ  41.02702) 
 

 
Haaldersbroekerdwarsstraat, 1960 (GAZ 22.10093) 
 

 
Kalf RK Kerk, 1750 (GAZ 26.00569) 
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Taandijk 
Dijk in het verlengde van de Krommeniedijk, mogelijk middeleeuws van oorsprong. 
 
Nauernasche Vaartdijk  
De voorganger van de Nauernasche Vaart was een brede grenssloot tussen de Polder Westzaan en 
de Assendelverpolders. Kort na 1566 is op de westoever een dijk aangelegd om te voorkomen dat 
water uit de Assendelverpolder in het Twiske zou stromen. In 1633 werd het Twiske verbreed en 
doorgetrokken naar het noorden tot tot aan het meer De Schermer. Dit was nodig voor de afwatering 
van de tussen 1633 en 1635 drooggelegde Schermer en de Schermerboezem. Daarom was de Vaart 
ook aangelegd door de heren van de Schermer. Langs de Vaart werden op de oostoever nu ook een 
dijk opgeworpen terwijl op de westoever de oude 16

e
 eeuwse Twiskedijk in de nieuwe Nauernasche 

Vaartdijk werd opgenomen. Deze dijken werden vlak na de aanleg ook nog wel Twiskdijk genoemd. 
Tot aan het eind van de 19

e
 eeuw stond er vrijwel geen bebouwing langs de vaart op een aantal 

molens na. Daarna is vooral bij Krommenie industriële bebouwing langs de vaart gekomen en zijn ten 
oosten van de vaart bij Krommenie bedrijventerreinen ontstaan. 
 

 
Nauernasche Vaart bij Krommenie Hennepklopper, ongedateerd  (GAZ 21.06812) 
 

 
Nauernasche Vaart, 1930 (GAZ  91.007332) 
 

 
Nauernasche Vaart bij Krommenie, 1924 (GAZ 25_094_05551) 
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Vlietpolderdijk  
De Vlietpolder bevindt zich in de Zuiderpolder in Assendelft en is in 1638 drooggelegd en bedijkt. De 
dijk is onbebouwd en ligt redelijk verscholen in het landschap. 
 
Veenpolderdijk  
Vanaf 1804 werd turf gewonnen in dit gebied waardoor het moerassig en nat werd en er uiteindelijk 
een meer ontstond. Daarom is het gebied in 1847 bedijkt en drooggemaakt. 
 
Communicatieweg 
Deze 19

e
 eeuwse verbindingsweg ligt op een in 1663 aangelegde dijk die de scheiding vormde tussen 

de Noorder- en Zuiderpolder van Assendelft. Deze dijk heette de Nieuwedijk of Zijdewindsdijk. In 1849 
werd deze landweg van Westzaan via Assendelft naar Heemskerk en verder naar Beverwijk, 
geopend.  
 

 
Communicatieweg Assendelft,1900-1940 (GAZ 41.00004)   
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4 Waardering 

De waardering bestaat uit archeologische waarden, historisch geografische waarden en 
cultuurhistorische waarden.  
 

4.1 Te verwachten archeologische waarden 

De dijken van vóór 1800 zijn van archeologisch belang omdat van veel dijken niet bekend is wanneer 
ze zijn aangelegd en hoe ze zich verder hebben ontwikkeld. Door archeologisch onderzoek kan het 
ontstaan en de ontwikkeling van de dijk worden achterhaald. 
 
De paden en linten van voor 1850 zijn van archeologisch belang omdat hieruit het ontstaan en de 
ontwikkeling kan worden achterhaald van de verschillende Zaandorpen (inclusief Oost- en 
Westzaandam, samen het latere Zaandam).  
 
Tevens liggen in de wegsloten en padsloten en op de oude erven archeologische vondsten die veel 
kunnen vertellen over de manier van wonen en werken in de oude Zaandorpen. 
 
Uit bestudering van de gegevens uit archeologische onderzoek gedaan bij de oude dijken, paden en 
linten kan het ontstaan en de ontwikkeling van het gehele gebied van Zaanstad worden afgeleid. 
Daarom zijn de dijken, linten en paden van grote waarde voor de Zaanse geschiedenis.  
 

4.2 Historisch geografische waarden 

Algemeen 
De dijken, linten en paden met de bijbehorende sloten zijn de historische hoofdstructuur van de 
gemeente Zaanstad, daterend uit de middeleeuwen en de 17

e
 eeuw. Het is een unieke ruimtelijke 

structuur in Nederland, omdat de het geen vastomlijnde oude kern is die zich in de loop der tijd vanuit 
die kern heeft uitgebreid, maar een ontwikkeling langs een rivier die geleid heeft tot een circa 10 
kilometer lang lint van bebouwing. De ruimtelijke ontwikkeling van Zaanstad is hoofdzakelijk bepaald 
door het landschap, de ontginning daarvan, de aanwezigheid van de Zaan, de aanwezigheid van de 
molens in de 17

e
 eeuw (en de bijbehorende molenpaden) en de afwezigheid van een marktfunctie in 

Zaandam. Die historische hoofdstructuur van dijken linten en paden heeft zeer hoge historisch 
geografische waarden vanwege de ouderdom en de uniciteit op landelijk niveau van de structuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historische structuur Zaanstad, Atlas van de 
verstedelijking in Nederland  
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Kaart historische groei Zaanstad, Atlas van de verstedelijking in Nederland 
 
Ontginningsdijken/ linten 
De hoogwatersloten zijn kenmerkende structurerende elementen geworden in het landelijk gebied, 
daterend uit de latere 20

ste
 eeuw.  

 
Westzaan 
- De loop van het lint is nog oorspronkelijk (middeleeuws) en heeft daarom hoge waarde. 
- Het hoogteverschil tussen de zeedijk en de ontginningsdijk, in het zuiden, is nog beleefbaar. 
- Op diverse plekken is de ontginningsdijk nog als dijk herkenbaar vanwege het hoogteverschil tussen 
de dijk en het naastliggende land.  
- Er is op kleine delen langs het lint nog een wegsloot aanwezig (In het zuiden en langs de Middel). 
 

  
Wegsloot Westzaan                                Wegsloot Middel 
 
- De Kerkbuurt is van rijkswege beschermd gezicht heeft vanwege de structurele en visuele gaafheid 
van de verkaveling en situering van de bebouwing hoge waarde. 
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- Het gebied geheel in het zuiden van Westzaan kent wat dichtere bebouwing dan het midden van de  
J.J. Allanstraat.  
 

 
Zuiden en midden van Westzaan en detail middengebied, kaart 1812 Zaanatlas 
 
- In de Kerkbuurt heeft een dichtere bebouwingsdichtheid dan het overige deel van het dorp. Het heeft 
een meer besloten karakter.  
- Ook het Weiver is relatief dicht bebouwd. 
 

 
Kerkbuurt en Weiver, kaart 1812 Zaanatlas 
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- De Middel heeft een zeer open karakter. 
 

 
Middel Westzaan, kaart 1812 Zaanatlas 
 
- Bebouwing/ hoofdgebouw direct aan het lint met eventueel bijgebouwen daarachter (op de Kerkbuurt 
na).  
- Open doorzichten naar het achterliggende landschap tussen de vrijstaande panden door, bij de 
bruggen en bij de vrije kavels. 
 

 

  
Doorzichten naar het achterland/ openheid 
 
- Toenemende openheid naar het zuiden toe. 
- Aanwezigheid van de vele sloten. 
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Krommenie 
- De loop van het oorspronkelijke lint, de middeleeuwse ontginningsdijk, is nog aanwezig.  
- De geringe breedte van de Noorder- en Zuiderhoofdstraat om dat hier geen wegsloot aanwezig was 
Alleen bij de open stukken liep een sloot, maar dat was niet de wegsloot. Die ligt waarschijnlijk achter 
de huizen aan de westkant, maar is daardoor eigenlijk geen wegsloot meer.  
- De openheid van het landschap in het noorden van Krommenie, waardoor afleesbaar is dat het een 
open landschap was tussen twee dorpskernen. 
- De ontginningsdijk is in het noorden van het dorp, waar het water aan de westkant aanwezig is, nog 
herkenbaar.  
- De relatief dichte bebouwing in de kern van het dorp, Noorder- en Zuiderhoofdstraat tussen Weiver 
en Oranjeplein, met aaneengeschakelde bebouwing of bebouwing dicht op elkaar (geringe ruimte 
tussen de panden). 
- Naar het noorden toe wordt de bebouwing minder dicht. 
 

 
Krommenie, kaart 1812 Zaanatlas 
 
- In het noorden is alleen de oostzijde van de dijk bebouwd. 
- In het noorden heeft het gebied een meer agrarisch karakter. 
 

 
Openheid tussen Krommenie en Krommeniedijk 
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Krommeniedijk 
- De loop van de oorspronkelijke, middeleeuwse dijk is nog bewaard gebleven. 
- De sloot langs de dijk is nog aanwezig. 
- De sobere inrichting van de dijk. 
- Het dorp kent van oorsprong bijna alleen bebouwing aan de buitenzijde van de dijk. Heel sporadisch 
stond aan de landzijde bebouwing, waarbij de bebouwing direct aan de dijk gesitueerd is. Aan de 
andere kant van de dijk zicht op het open veld. 
- Openruimte tussen Krommenie en Krommeniedijk waardoor afleesbaar is aan het landschap dat het 
hier om twee aparte dorpen gaat. 
- Het groene karakter van het dorp. 
- Ruim opgezette verkaveling aan de westkant van het dorp. 
 

 
Krommeniedijk, kaart 1812 Zaanatlas 
 
- Enkele doorzichten naar het buitendijks gebied, met onder andere zicht naar een overblijfsel van het 
Crommeije. 
- Liniewal, inundatieveld en schootsveld van Stelling aanwezig aan de noordkant van de dijk. 
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Assendelft 
- Hoogte verschil tussen zeedijk en ontginningsdijk, helemaal in het zuiden van Assendelft 
- Knik in de Dorpsstraat als zichtbaar overblijfsel van de ontginning van het gebied in 3 delen: de 
noordelijke ontginning, de zuidelijke ontginning en het middenstuk ertussen. De knik maakt de 
ontmoeting tussen deze 3 ontginningsgebieden afleesbaar. 
- Lage bebouwingsdichtheid in het zuiden van Assendelft. 
- Dichtere bebouwing bij de Kerkbuurt. 
 

  
Zuiden van Assendelft met knik in het lint en rechter kaart Kerkbuurt, kaart 1812 Zaanstad 
 
- Aanwezigheid Wegsloot met bruggetjes naar de kavels  in het zuidelijk deel Dorpsstraat van zeer 
grote waarden. 
- De structuur van de oude dorpskern is nog herkenbaar in het landschap. 
- Bebouwing met hoofdgebouw direct aan het lint, eventuele bijgebouwen zijn erachter gesitueerd. 
- Het zeer lange doorlopende lint uit de middeleeuwen is nog goed herkenbaar en de loop is nog 
oorspronkelijk, daarom heeft dit hoge waarde. 
- Doorzichten naar open land, waar nog aanwezig van hoge waarde. 
- Doorzichten vanaf de bruggetjes via de sloten naar het achterliggende landschap. 
- De schuine situering van de bebouwing ten opzichte van het land vanwege de afleesbaarheid van de 
verkavelingsrichting t.o.v. het lint. 
- Op sommige plekken nog hoogteverschil zichtbaar tussen lint en naastliggend land, daardoor is de 
ontginningsdijk afleesbaar. 
- Aanwezigheid van de vele sloten. 
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Zeedijken  
- Van grote waarde als belangrijke structuurdragers in de Zaanstreek. 
- De middeleeuwse dijken zijn van zeer hoge waarde vanwege de herkenbaarheid loop Oer IJ. 
- De loop van de Zeedijken is nog vrijwel geheel oorspronkelijk bewaard gebleven. 
- Het bochtige tracé van de zeedijken als afleesbaarheid van de dijkdoorbraken. 
- De plekken waar zicht is op het open landschap vanaf de hoge dijken en waar de dijken in het open 
landschap zichtbaar zijn, zijn van groot belang voor de beleefbaarheid van de zeedijken. 
- De hoogte van de dijken is vaak nog zeer goed herkenbaar, vooral de dijken langs het voormalige IJ, 
waardoor deze herkenbaar zijn als zeedijken. De dijken ten noorden van de vml Nieuwe Dam in de 
CrommenIJe zijn lager omdat daar de waterkerende functie eerder van minder belang werd. 
- De sloten naast zeedijken hebben hoge waarde als van oorsprong behorende bij de dijken. 
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- In het stedelijke gebied van Zaandam zijn de dijken herkenbaar doordat bij doorzichten tussen de 
bebouwing het hoogte verschil ervaren kan worden tussen de dijk en het landschap ernaast. 
- Alleen in Zaandam zijn  de dijken relatief dicht bebouwd. Daarbuiten is bebouwing langs de dijk 
sporadisch. In het landelijke gebied staan alleen her en der wat boerderijen langs de dijken. 

  
 

 
Panden aan de Zuiddijk, dijk goed herkenbaar vanwege hoogteverschil. 
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Zeedijken/Nauerna  
- De grote variatie in stijl en datering van de bebouwing. 
- De kleinschaligheid van de bebouwing met de nadruk op eenvoudige woningen van één bouwlaag 
onder een kap.  
- Vrije ligging van de bebouwing t.o.v. de rooilijnen gebouwd, vrij op de kavels. 
 
Rivierdijken langs de Zaan 
- Loop van rivierdijken nog bijna geheel oorspronkelijk. 
-De kamstructuur, dat wil zeggen het kenmerkende patroon van dijkbebouwing met (inmiddels 
gedempte) wegsloten en de dwars daarop staande paden die de industriemolens ontsloten is nog 
grotendeels herkenbaar in de dorpen langs de Zaan. Dit is een typisch Zaanse structuur ontstaan door 
de aanwezigheid van de vele molens in het veld en de molenpaden er naartoe. Zonder de 
aanwezigheid van de molens was deze structuur waarschijnlijk niet ontstaan. Deze structuur heeft 
daarom van hoge waarde.  
 

 
Kamstructuur Zaandam met paden dwars op de dijk, kaart 1812 Zaanatlas 
 
- De dijken langs de Zaan zijn binnen het bebouwde gebied niet goed herkenbaar als dijken. In het 
noorden van de Oostzijde, bij het Kalf en bij Noordeinde in Wormerveer richting Westknollendam is de 
dijk wel herkenbaar en beleefbaar. Dit zijn zeer waardevolle gedeelten. Ook de Kalverringdijk is zeer 
herkenbaar als dijk en daarom heeft de dijk hoge waarde 
- De nog bestaande hemmen langs de Zaan hebben hoge waarde vanwege hun zeldzaamheid.  
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Hemmes, Zaanatlas 2016 
 
 - De twee nog bestaande dubbele buurten in Koog aan de Zaan en Wormerveer hebben hoge 
waarden.  
 
 
Zaandam 
- Sommige bebouwing uit het begin van de twintigste eeuw aan de landzijde van de Oostzijde staat 
iets schuin ten opzichte van de dijk, waardoor een zaagtandvormige rooilijn ontstond. Deze plaatsing 
komt voort uit de oude verkavelingstructuur, waarbij de ontginningssloten iets schuin op de Zaan 
waren gegraven. Dit is daarom van waarde. 
-Aan de Oostzijde liggen het Grote Glop en het Kleine Glop. Deze open stukken in een lintbebouwing 
zijn langs de Zaan zeldzaam en daarom van grote waarde.   
- De Zaanse Schans is een goed voorbeeld van de structuur van een typisch Zaans dorp met de 
Kalverringdijk nog goed zichtbaar als dijk. 
- De loop van de zeedijken, lagedijken is nog goed herkenbaar. 
- De ligging van de oude dam is nog herkenbaar. 
 
Koog aan de Zaan 
- De Kogerhem en de Dubbele Buurt hebben hoge waarde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kogerhem en dubbele buurt op de kaart van 1812, 
Zaanatlas 
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Zaandijk 
- In het beschermd dorpsgezicht Gortershoek staat de bebouwing aan de landzijde  divers gesitueerd 
t.o.v. de dijk vanwege de verkavelingsrichting die haaks op de dijk is. Door het bochtige verloop van 
de dijk varieert daarop de richting van de verkaveling t.o.v. de dijk. 
-  Het glop (open gebied tussen Lagedijk 302 en 334) is zeer zeldzaam als laatste open vergezicht 
aan de Zaan op de westoever. 
- In het noorden van Zaandijk is nog stukje oorspronkelijke structuur van dijk met water erlangs 
aanwezig. Dit is van grote waarde vanwege de zeldzaamheid van de oorspronkelijke structuur van het 
landschap. 
 

 
Glob en nog oorspronkelijk stuk water noorden van Zaandijk, Zaanatlas 2016 
  
Wormerveer 

- De onbebouwde Zaanzijde van de dijk is zeer kenmerkend 
voor de structuur van Wormerveer. 
- De oorspronkelijke loop van de dijk is in heel Wormerveer 
nog goed herkenbaard en bewaard gebleven. Helemaal in 
het zuiden is de dijk niet meer te beleven, maar nog wel 
aanwezig op het fabrieksterrein.  
- Het stuk water bij de dijk bij Noordeinde is nog onderdeel 
van de oorspronkelijke structuur van dijk met sloot erlangs en 
daarom van waarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog oorspronkelijke sloot, Zaanatlas 2016 
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- Helemaal in het noorden van Wormerveer is de dijk met de dijksloot nog zeer goed herkenbaar. Dit 
is van grote waarde omdat de lagedijken als dijken nog nauwelijks herkenbaar zijn op de overige 
plekken. 
- Aanwezigheid van Dubbele Buurt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbele buurt Wormerveer, 
Zaanatlas 2016 
 

Westknollendam 
- De herkenbaarheid van de oorspronkelijke structuur van het dorp en de dijk langs de Zaan. 
 
Paden 
-  Het slagenlandschap met de kenmerkende Zaanse kamstructuur van een dijklint met dwars daarop 
de sloten en paden of in het geval van Krommenie een ontginningslint met dwars daarop paden 
waardoor een visgraatstructuur is ontstaan hebben zeer hoge cultuurhistorische waarde. De paden 
zijn onderdeel van deze vanaf de 17

e
 eeuw ontstane structuur en hebben daarom hoge waarde.  

Een overzicht van alle nog aanwezige de paden in Zaanstad staat op de Cultuurhistorische 
waardenkaart. 
- De nog aanwezige sloten langs paden hebben hoge waarden vanwege de zeldzaamheid ervan. 
- De in sommige dwarsstraten aan de Oostzijde van Zaandam is een ´knik´ te zien. Deze ‘knik’ vormt 
de overgang van het oorspronkelijke pad naar de daarop aangelegde ´nieuwe´ straat 
-  Het niveauverschil van sommige zijstraten/ paden t.o.v. de dijk laat zien hoe de paden lager gelegen 
waren.   
- Haaldersbroek heeft hoge waarde vanwege de unieke structuur van twee haaks op elkaar geplaatste 
paden. Met Haaldersbroek als een relatief breed hoofdpad met smalle wegsloot en de 
Haaldersbroekerdwarsstraat met een smal dwarspad met een vaart daarlangs.  
 

  
Sluispad in Zaandam met sloot     Papenpad in Zaandam met Sloot 
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Overige (binnenwater)dijken 
- Haaldersbroek is een beschermd gezicht en heeft hoge waarden. 
 
 
 

4.3 Cultuurhistorische waarden 

Algemeen  
- De structuur van de dijken, linten en paden vertellen het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van 
onze gemeente. Ze zijn onze “middeleeuwse binnenstad”. 
- De stolpboerderij is een zeer kenmerkend gebouwtype en belangrijke identiteitsdrager in de 
Zaanstreek. Zij vertellen het verhaal van de agrarische geschiedenis van de dorpen 
- Ook de Zaanse houtbouw is een zeer kenmerkend en waardevol element in het Zaanse landschap. 
- Kerken met hun kerktorens zijn zeer belangrijk in het landschap als herkenningspunt van de 
dorpskernen.   
- Ook de molens vormen belangrijke herkenningspunten. Uiteraard is alle overige monumentale 
bebouwing van hoge waarde in het landschap. 
 
Ontginningsdijken 
 
Westzaan 
- Individueel karakter van de vrijstaande bebouwing. 
- Nauwelijks geschakelde rijtjes woningen aanwezig. 
- Relatief veel historische bebouwing nog aanwezig in het dorp (50 jaar of ouder). 
- Veel houtbouw. 
- Agrarische bebouwing nog aanwezig als herinnering aan het agrarische verleden van het dorp. 
- Sobere inrichting van de weg, bij Middel is de weg zelfs zeer smal en uiterst sober. 
 

 
Sobere inrichting van de weg 
 
- Kleinschalige vrijstaande bebouwing domineert het dorp. 
- Afwisseling in de bebouwing in vorm, volume, nok- en goothoogte, dakvormen en architectuur is 
kenmerkend voor het dorp.Kerkbuurt  
 
- Sobere bouwstijlen overheersen in het dorp. 
- Alleen richting de Kerkbuurt en in de Kerkbuurt zijn rijkere panden aanwezig. 
- De bebouwing is over het algemeen een bouwlaag onder een kap. 
- Regelmatig komen nog stolpen voor. 
- Alleen in de Kerkbuurt van oorsprong panden met twee bouwlagen onder een kap 
- Afwisseling tussen haaks op het lint en dwars op het lint geplaatste panden 
- De bebouwing in Kerkbuurt vanwege de verscheidenheid aan historisch waardevolle bebouwing 
zoals molens, houten huizen, industrieel erfgoed en 19e eeuwse villa's.  
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Kerkbuurt  
 

 
J.J. Allanstraat zicht op de Kerkbuurt   
 

 
Boerderij Westzaan  
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Kleinschalige houtbouw Westzaan 
 

 
Kleinschalige houtbouw Westzaan 
 

 
Boerderij Middel 
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Diversiteit aan bebouwing, wel veel houtbouw en kleinschalig 
 
Krommenie 
- Veel variatie in de historische bebouwing, nokrichting, nok- en goothoogten, bouwstijl, 
materialisering. 
- mede m.b.t. van de ligging t.o.v. de rooilijn.  
- Aan de Noorder- en Zuiderhoofdstraat zijn relatief veel oude houten huizen bewaard gebleven in. 
Hier zijn, in vergelijking met de andere ontginningslinten, zeer rijke 18e-eeuwse pronkgevels aanwezig 
in het dorp. Wellicht de rijkste van de hele Zaanstreek.  
- Naar het noorden toe wordt de bebouwing soberder en simpeler. 
- De historische bebouwing is kleinschalig. Vaak één bouwlaag onder een kan, maar in Krommenie 
komt ook historische bebouwing voor van twee bouwlagen in een kap. Vooral naar het noorden toe is 
de bebouwing kleinschaliger en dorpser. 
- Ieder pand heeft zijn individuele karakter met eigen nok- en goothoogte, materialisering, bouwstijl 
etc. 
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Uitweg/ Vlusch Krommenie 
 

 
Kleinschalige bebouwing 
 

 
Kleinschalige sobere bebouwing aan de Zuiderhoofdstraat  
 
Krommeniedijk 
- Panden vrijstaand, veel ruimte tussen de panden. 
- Agrarisch karakter van het gebied. 
- De overgebleven agrarische bebouwing, o.a. stolpen, als verwijzing naar het agrarische verleden 
van het dorp. 
- Sobere bebouwing. 
- Kleinschalige bebouwing, op de stolpen na. 
- De aanwezigheid van eind 19

e
 en begin 20

ste
 eeuwse bebouwing als verwijzing naar die 

bloeiperiode. 



 

 
98 

 
 
Assendelft  
- De stolpen in het landschap hebben zeer hoge waarde vanwege de afleesbaarheid van het 
agrarische verleden van Assendelft. 
- Nog relatief veel historische bebouwing (50 jaar of ouder) aanwezig. 
- Veel vrijstaande kleinschalige bebouwing van één bouwlaag onder een kap.   
- De sobere bebouwing, veel arbeiderswoningen. 
- Veel afwisseling/ variatie in de bebouwing. 
- Nok veelal haak op het lint gericht.  
- Eind 19

e
 eeuwse/ begin 20

ste
 eeuwse bebouwing wel in kleine series met nok evenwijdig aan het lint 

(vooral richting Krommenie). 
- Zadeldak, schilddak, mansarde kap of bij stolpen een piramide dak, voornamelijk gedekt met rode 
pannen (niet geglazuurd oid). 
- Panden zijn voornamelijk in hout of gebakken materiaal opgetrokken. 
- Bestrating is grotendeels sober. 
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Zeedijken 
- De dijken hebben hoge waarde vanwege de ouderdom.  
- De gietijzeren paaltjes (soort van hectometerpaaltjes) op de dijk hebben hoge waarden. 
- De dijken vertellen het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van de Zaanstreek. 
- De dijken vertellen het verhaal van de geschiedenis van de waterbeheersing van Noord-Holland. 
- De IJ- en Zeedijken zijn beschermd op grond van de provinciale monumentenverordening Noord-
Holland.  
- Wanneer bebouwing staat langs de dijk is deze kleinschalig. Veel panden zijn maar één bouwlaag 
onder een kap. Maximaal twee bouwlagen onder een kap. 
- Dijken waren van oorsprong niet beplant met bomen. 
- Bomen op dijken vertellen het van verhaal van dijken die hun waterkerende functie al een geruime 
tijd hebben verloren. 
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Rivierdijken/ stedelijk lint 
- Fabrieken werden vooral gebouwd waar ooit molens waren en op de hemmen. Deze kwamen niet in 
de oude dorpskernen (de oudste delen van de linten waaruit de linten zijn gegroeid). 
 
Zaandam 
- Locaties bij sluizen waren van oudsher zeer belangrijk omdat dit aantrekkelijke plekken waren om je 
te vestigen vandaar dat de oudste bebouwing van Zaandam bij de sluizen in de Zaan ligt.  
- De Westzijde heeft in het zuiden een stedelijke uitstraling met dichte bebouwing en veel eind 19

e
 en 

begin 20
ste

 eeuwse panden die voornamelijk uit twee bouwlagen onder een kap bestaat.  
Deze bebouwing staat aan beide zijden van de weg. Er is veel variatie in de plaatsing van de panden 
t.o.v. de rooilijn, maar ook in volume, goot- en nokhoogten, materiaal en ornamentiek. In dit deel van 
Zaandam staan veel historisch waardevolle panden die de straat een zeer rijke uitstraling geven. Hier 
staan geen fabrieken meer aan de dijk, op de panden van Verkade na. 
Er is een grote diversiteit aan historische bouwstijlen en kapvormen met wel de overhand van 
zadeldaken haaks op de straat. En al is een groot deel van de panden in het gebied niet aangewezen 
als monument, het gebied bezit wel degelijk een zeer groot aantal panden met hoge cultuurhistorische 
en architectuurhistorische waarde. 
Na de voormalige Verkadefabriek wordt de bebouwing kleinschaliger met meer panden met één 
bouwlaag onder een kap, is er meer houtbouw en meer ruimte tussen de panden, waardoor het een 
dorpsere uitstraling krijgt. 
 

 
Rijke villabebouwing aan de Westzijde met daarachter kleinschalige meer sobere padbebouwing 
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- De Oostzijde heeft een minder stedelijk en rijk karakter dan de Westzijde. Er is meer ruimte tussen 
de panden en het grootste deel van de panden bestaat uit één bouwlaag onder een kap. De 
architectuur is duidelijk soberder dan aan de Westzijde. Al zijn aan de Oostzijde ook 19

e
 eeuwse villa’s 

aanwezig. 
- Aan de Oostzijde staan noordelijk, na de spoorlijn, veel fabrieken. Dit zijn vaak gegroeide complexen 
waardoor er een grote variatie is in volume, goot- en nokhoogten en bouwstijlen.  Tegenover de 
fabrieken staat kleinschalige bebouwing. 
- Richting ’t Kalf neemt de bebouwingsdichtheid af en komt er meer openheid en groen in het 
landschap. Hier is de dijk grotendeels onbebouwd aan de Zaanzijde. 
- Bij de Hemmes staan weer grootschalige fabrieken zoals Gerkens en Jan Schoemaker.  
 

 
Kleinschalige sobere bebouwing aan de Oostzijde 
 
 

 
Grootschalige fabrieken meer ten noorden van de Oostzijde 
 
- Beschermd gezicht de Zaanse Schans met de vele monumentale panden en de kamstructuur met 
rijke panden aan de dijk, sobere arbeiderswoningen aan de paden en noordelijk de molens langs de 
Zaan. 
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Koog aan de Zaan 
- Aan Zuideinde is nog relatief veel historische houtbouw aanwezig. Hier is de opzet van rijke panden, 
fabrieken en pakhuizen langs de Zaan en wat soberdere panden langs de landzijde van de dijk nog 
afleesbaar. Her en der staat en fabriek. Deze worden afgewisseld met kleinschalige bebouwing.  
- Nabij de kerk zijn de panden rijker. Het zijn eind 19

e
 / begin 20

ste
 eeuwse panden waaronder villa-

achtige bebouwing. Dit is de kern van het dorp en hier staan geen fabrieken. 
- Bij de Kogerhem is een heel complex van fabrieken aanwezig. Dit is van oudsher een logische plek 
om fabrieken te bouwen, vanwege de ligging aan het water. In de Kogerhem loopt ook nog een oud 
pad, het Broodkorfspad. 
- In het Noorden van het dorp (de Hoogstraat) domineert weer de kleinschalige bebouwing met rijke 
houtbouw langs de Zaanzijde en rijke eind 19

e
 begin 20

ste
 eeuwse bebouwing aan weerszijden van de 

straat. 
- Aan de Zaan ligt een fraaie Zaanse tuin met een tuinbeeld van De Faam. 
 

 
Vermaning 
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Villabebouwing aan de dijk 
 

 
Fabriekswand Kogerhem 
 
 
Zaandijk 
- In beschermd gezicht Gortershoek is de structuur van rijke panden aan de Zaanzijde en soberdere 
panden aan landzijde nog afleesbaar. Alleen als er sprake is van bebouwing van rond 1900 dan staat 
de rijke bebouwing aan beiden zijden van de weg. Kleinschalige bebouwing (één a twee bouwlagen 
onder een kap) domineert in het dorp en het monumentale karakter van de bebouwing zeer hoog. Er 
is een grote variatie in bebouwing door afwisseling in bouwstijlen, materiaal gebruik (hout en steen) en 
variatie in pandbreedte.   
- De Beeldentuin is een fraaie Zaanse tuin met vijf tuinbeelden.  
- Nabij de kerk staat langs de dijk nog steeds rijke bebouwing. Aan de landzijde is de bebouwing hier 
sober.  
- In het noorden van Zaandijk zijn wat pakhuizen en een grote fabriek (Karlshamn) aanwezig.  
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Diverse monumentale bebouwing langs de dijk 
 

 
Zaangtandplaatsing van de bebouwing aan de landzijde t.o.v. de dijk 
 
Wormerveer 
- Net als in de andere Zaandorpen is er veel afwisseling in architectuurstijlen, bouwhoogten, 
materiaalgebruik, volume, plaatsing t.o.v de weg e.d. 
- De fabrieken staan in het uiterste zuiden en noorden van het dorp. De fabrieken zijn veelal organisch 
gegroeide complexen met verschillende bouwvolumes in diverse bouwstijlen. 
- Helemaal in het zuiden staat fabriek ‘de Adelaar’. 
- Langs het Zuideinde is de afwisseling tussen pakhuizen, woonhuizen, fabriekjes en kantoren 
kenmerkend. De bebouwing staat hier strak langs de rooilijn en met vrij uitzicht op de Zaan, net als in 
bijna het gehele dorp. 
- Langs de landzijde van de dubbele Buurt staan enkele grote villa’s en aan de Zaanzijde wat 
kleinschalige bebouwing en een pakhuis. 
- Langs de Zaanweg staan voornamelijk (rijke) houten woonhuizen, villa’s, kantoorvilla’s met diverse 
bouwhoogten (één of twee bouwlagen), in diverse bouwstijlen en afwisselend houtbouw en 
baksteenbouw. Her en der staat een pakhuis. Tegenover de fabriekswand in Wormer staan zeer rijke 
bakstenen villa’s daterend uit eind 19

e
 en begin 20

ste
 eeuw. Meer noordelijk staan wat kleinschaligere 

woonhuizen. 
- Aan het Nooreinde staan vooral kleinschalige pandjes van één bouwlaag onder een kap. 
- Helemaal in het noorden staan twee fabriekscomplexen  ‘Meneba’ en Brokking’.  
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Bebouwing aan de Zaanweg 
 
 

  
Bebouwing Zuideinde/ Dubbele Buurt 
 
Westknollendam 
- Kleinschalige sobere bebouwing langs de oorspronkelijke straat haaks op de Zaan.  
 

 
Westknollendam 
 
Paden 
- De paden zijn ontstaan vanwege de molens in het landschap. Wellicht was er anders een andere 
structuur ontstaan. De paden vertellen daarmee het verhaal van Zaanstad als 17

e
 eeuws  

industrielandschap. 
- De aanwezigheid van paden zorgt voor de afleesbaarheid waar in de 17

e
 eeuw belangrijke plekken 

waren, zoals verbindingsroutes naar naburige dorpen, sluizen, dammen en bijvoorbeeld een veer. 
- De paden waren smal onverhard, sober en simpel. 
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- De bebouwing van een pad was  altijd lager dan die aan de dijk. 
- De bebouwing was kleinschalige (één bouwlaag onder een kap) en meestal sober. De Bloemgracht 
in Zaandam is daar een uitzondering op. 
- De percelen waren vaak smal waardoor de bebouwing haaks op het pad georiënteerd was. 
- De gebruikte materialen voor de panden waren hout, baksteen en gebakken pannen 
- De bebouwing grensde vaak direct aan het pad. 
- Bedrijfsbebouwing stond meer aan het einde van paden, zoals schuren, pakhuizen, houtloodsen e.d. 
- Af en toe stond een boerderij of een kerk langs een pad. 
- De Domineestuin is niet beschermd, maar heeft hoge waarde vanwege de afleesbaarheid van de 
oorspronkelijk structuur en bebouwing aan de Zaanse paden. 
- Bebouwing was 'individualistisch'. Er was alleen seriematige bouw bij hofjes en eind 19e / begin 
20ste eeuwse arbeiderswoningen. 
- Zadeldaken, schilddaken, mansardekappen. 
- Beschermd gezicht Haaldersbroek van waarde vanwege de oorspronkelijke structuur en bebouwing.  
 
 

 

 
Kleinschalige sobere padbebouwing (arbeiderswoningen) aan de Oostzijde van Zaandam 
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Kleinschalige sobere padbebouwing aan de Westzijde van Zaandam 
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Sobere kleinschalige bebouwing langs de Tuinstraat in Zaandijk 

Overige (binnenwater)dijken 

- Haaldersbroek heeft hoge cultuurhistorische waarden. 
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5 Beleidskader 
 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) uit 2010, waarin de Wro nader is uitgewerkt, 
is opgenomen dat per 1 januari 2012 bij het maken van bestemmingsplannen een beschrijving moet 
worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden 
en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Bij nieuwe 
ontwikkelingen in een gebied, dienen de gevolgen voor de cultuurhistorische waarden op voorhand in 
kaart te worden gebracht. Zodoende is het sinds 1 januari 2012 verplicht om cultuurhistorische 
waarden te verankeren in het proces van ruimtelijke ordening en moet bij het opstellen of wijzigen van 
een bestemmingsplan daarmee rekening worden gehouden. 
 
De gemeente Zaanstad heeft deze regelgeving in de Erfgoedvisie 2011-2018 verankerd. Deze 
erfgoedvisie is in oktober 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en hierin is geregeld dat voor 
bijzondere welstandsgebieden, gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen plaats zullen vinden of een 
nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld een cultuurhistorische verkenning verplicht is. Het is namelijk 
essentieel voor het planproces dat in een vroeg stadium de cultuurhistorische waarden van het gebied 
onderzocht worden. De uitkomsten van een dergelijke verkenning kunnen als basis dienen voor 
verdere ontwikkelingen binnen het gebied en zijn waardevol gebleken als inspiratiebron voor onder 
andere het stedenbouwkundige programma van eisen of de spelregelkaart. 
 
In 2009 heeft de gemeente Zaanstad de Archeologienota Zaanstad 2009 aangenomen. Hierin staat 
onder andere dat bij ontwikkelingen waarbij de bodem wordt verstoord, rekening moet worden 
gehouden met de archeologische vindplaatsen. In gebieden die op de bestemmingsplankaart (de 
verbeelding) staan aangegeven als gebieden van archeologische waarde, kan archeologisch 
onderzoek verplicht worden gesteld. In gebieden die op de verbeelding niet als gebieden van 
archeologische waarde staan aangegeven, geldt een meldingsplicht voor archeologische vondsten. 
Dit laatste is mede gebaseerd op artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016. 
 
 

6 Bronnen 

 
Afkortingen bij de afbeeldingen 
GAZ: Gemeente Archief Zaanstad (Beeldbank) 
GIZ: Geo Informatie Zaanstad 
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