20 km wandeltocht
“tussen De Bullekerk en het Zaans Museum”

Start tussen 9 en 11 uur. Om 11.00 uur gaat ondergetekende zelf aan de loop.
Dertig jaar woon ik, Martin Punt, in Zaandam met veel
genoegen. De stad heeft een interessant verleden aan
scheepsvaart, hout, molens, industrie, stoom, cacao,
oliën en levensmiddelen. Men woonde tot aan de 19e
eeuw niet zozeer langs de Zaan maar aan de paden en
sloten die daar aan beide zijden loodrecht op
stonden.Elk pad/sloot had zijn eigen karakter en de
familie in de eerste woning hield toezicht. Van een
overheid moest men weinig hebben. Rond 1880 kwam
de eerste sociale woningbouw: grootschalig en
hygiënisch. Dat was o.a. noodzakelijk vanwege de barre
omstandigheden waarin het gros van de mensen leefde.
In de 20ste eeuw kwam er veel migratie op gang uit
andere delen van Nederland en later uit Italië en
Turkije. Bij het station is een terrein aan houten krotten
uitgekocht. Ik verbaas me vaak nog steeds over het
bestaan van bepaalde straatjes.
De eerste volkshuisvesting wordt tegenwoordig alweer
afgebroken, terwijl particuliere woningen blijven staan.
Het verschil is wel dat er nu overal riolering is. Mede vanwege de verspreid opgestelde
molens was er tot 1950 weinig afstand tussen wonen en werken.
De terugweg leid je door een stuk Zaandam uit de moderne 50-iger jaren.

Start:
Met de rug naar de kerk
en het terras de Dorst in
R. 1e straat Klokbaai, aan
het eind brug over de
Marga Klompéstraat uit.
R. voetpad langs
Provincialeweg, R 2e pad
Parkstraat het Volkspark
in, brug over en
L. tussen de huizen door,
eerste straat en daarna 1e
str. Langestraat in: RD tot
Westzijde.
L. Ooievaarstraat tot eind
R. Valkstraat en
Reigerstraat tot
Westzijde.
L. Westzijde na brug Links
2e straat
Harenmakerstraat, R 1e
Harenmakersdwarsstraat,
L .Boerenpad, R. over
Meester J.A. Laanplein R.
van Goghweg RD
oversteek van Westzijde
en volg pad rechts langs
brug, L. onder brug door L
terug naar Westzijde.
R Westzijde. en RD. 2,5
kilometer.
Op de grens met Koog a/d Zaan wordt Westzijde Zuideinde, later Raadhuisstraat en bij
Honigh de naam Hoogstraat en Lage dijk. U passeert molen de Bleeke Dood.
R. Julianabrug naar Zaanse Schans. L. de Zaanse Schans en R. als je de Zaan ziet en de
bebouwing ophoudt. RD. tot Zaans Museum.
Informatie: In het museum is de foto expo De Toekomst Is Paars te zien. Jongeren van de
LHBTIQ+ gemeenschap en hun vrienden zijn speciaal voor deze editie van ZaanPride
gefotografeerd. Jasper Groen maakte de foto's en jongeren vertellen hun persoonlijk
verhaal.
RUST
Rotonde oversteken voetpad links van de weg genaamd Pinksterdrie.

L. op eind Diederik Sonoyweg tot eind fietspaadje R.
Haaldersbroek tot eind R. straatnaam: Kalf RD. met De Poel aan
rechterhand.
Informatie: ter hoogte van Kraanbedrijf Joh.Schol zie je rechts het
schiereiland De Hemmes dat in de toekomst ECOLOGISCH
bewoond gaat worden met energie van de splinternieuwe Molen
De Zaadzaaijer in traditioneel vormgeving.
RD. bij cacaofabriek R. Doctor H.G. Scholtenstraat tot na viaduct.
R. direct na viaduct voor de LIDL Slachthuisstraat, via de Boere
Jonkerstraat naar Oostzijde. L. Oostzijde 1.5 km volgen tot café
Zaanzicht aan Rechterhand
RUST bij café Zaanzicht
Met de rug naar Zaanzicht de Kopermolenstraat in en aan het eind de H. Heijermansstraat
oversteken en de Burgemeester In ‘t Veldpark inlopen, 20 meter het rode fietspad volgen
(Let op DRUK).
R. en zijpad negeren tot het ronde evenemententerrein. Linksaf: U loopt langs de populaire
plek waar de zon vastloopt en menigeen uurtjes stuk slaat.
Links aan houden bij basketbalterreintje en steek fietspad over (Let op DRUK).
Langs het speeltuintje. Het water van de Gouw heeft u aan rechterkant en de 65 jaar oude
Heemtuin verschijnt aan linkerkant. Voorlopig heeft u vanaf het fiets/wandelpad langs De
Gouw en goedoverzicht over de Heemtuin, maar vergeet niet om later in het seizoen
een kijkje te nemen.
R. de brug over (Links ziet u de zo genaamde Biomassacentrale) en sla direct opnieuw R.
Het water van de Gouw heeft u dan
rechts en links de 50 jaar oude flat De
IJdoorn.
RD. negeren zijpaden, na de IJdoornflat is
voetpaden-rotonde met daar achter een
grindpaadje richting vlonder het haventje
in,u zigzagt op de houten vlonder naar de
overkant. R. aan het eind = Schepenlaan
en opnieuw rechts waar dat kan L.
aanhouden op slingerpad, hou
speelheuvel aan rechterhand. RD op
voetpad tussen Gouw en ML. Kingweg
L. na de Nieuw Apostolische kerk, de Tjotterlaan tot eind L. 100 meter de Weer volgen
tot zebrapad.
R. oversteken van de Weer (Let op DRUK fietspad) voordat je de brug (richting
Pinasstraat) betreedt. R. direct. U heeft nu het water met daarachter de Weer aan de
rechterhand en links de bebouwing (van Hoornseveld/Peldersveld).
Kruis 2x een fietspad (van de Koopvaardijstraat en Brigantijnstraat):
Wat hebben planologen van de jaren 50 gedacht?
Kijk gerust wat rond in “De groene long van Zaandam”.

L. aanhouden richting schoolgebouw met oranje kozijnen om daar via het
metalen straatmeubilair de drukke Twiskeweg te kruizen.
Linksom het Natuurmuseum en looprichting vervolgen. Rechts van u ziet u de
Stadsboerderij Zaans Natuur - en Milieucentrum met verder daarachter een natuurspeeltuin
In wording.
RD en rechtsaf bij splitsing. Negeren 2 kruisende fietspaden (1 van de Clusiusstraat en 2 de
Lobeliusstraat). Volg wandelpad parallel aan de bebouwing tot aan rode afvalbak. R. ziet u
een steiger, waarop je het pad vervolgt.
RD op eind van steiger en daarna rechtsaf de Zuidervaart volgen, wordt M.L Kingweg.
L. brug over na de bocht. R. direct na brug nog vóor garage Langendijk: uitlaatzone, blijf de
Gouw volgen.
RD. bij Jan Eijdenbergstraat dat is de Jacob Rekstraat. .R. wandelpad bij bord “Ecologische
Oevers Langs de Gouw” Brug over aan eind van Boendermaker en het pad langs de Gouw
vervolgen.
RD. De Laan der Vrijheid in, maar wel gelijk rechtsaf slingerpaadje volgen: de Gouw aan
rechterkant en de Laan der Vrijheid links. Oversteken van de laan der Vrijheid aan het eind
van het voetpaadje, de George Louis Jambroesstraat uitlopen tot de H. Gerhardstraat.
R. tot rotonde. Oversteken van de H. Gerhardstraat voor het Mennistenerf, vervolg de H.
Gerhardstraat aan de overkant.
L. de 2e straat in, de Klaas
Katerstraat: let op!
Architectuur A.S.
Talmaplein. RD (linksig
aanhouden) op De Savorin
Lohmanstraat.
RD de Sluis over, langs
Zaantheater de Czaar
Peterstraat in.
L. 1e straat is de Hoge Dijk
en R. de Lage Horn in en R.
de Krimp met L. het Czaar
Peterhuisje.
RD.
De Krimp langs
Parkeergarage Rozenhof
door steeg naar Gedempte Gracht. RD Achter vishalte om de Westzijde in, RD naar
Bullekerk.
Informatie: Bij de Bullekerk is voor 1 euro een speciale ZaanPride Pin te verkrijgen voor alle
wandelaars die een zogenaamd Mini Pride Walk hebben gelopen op 12 juni 2021 (zolang de
voorraad strekt). Tevens is hier een Zaans Regenboogterras met Zaans Regenboog bier Mon
Cherry. Proost!

