
    Dit boekje is mogelijk gemaakt door Koos van de Woude Deel 1 



De watersnood van 1916. 

Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat.(57) 
 
Zware storm. 

In maart 1827 loopt de Kalverpolder door zwaar stormweer vol 

met water. De dijk aan de Oostzijde van Zaandam kan men 

nauwelijks behouden. Maar er kwam gen overstroming. Dat 

geluk hebben ze in 1916 niet, want….  

Op 11 januari was het hard gaan waaien en op 14 januari 

breekt de dijk door. Dat was voor het eerst na bijna honderd 

jaar. Twee dagen later staat het water al tot de Oostzijde van 

Zaandam tot zee. Van Purmerend tot de Oostzaner Overtoom 

en van Edam tot Nieuwendam en Buiksloot. Bij Verkade 

worden een groot aantal koeien gestald en bij William pont 

honderden. Wat Zaandam betreft gaf het weinig problemen bij 

de fabrieken. Maar in het Oostzijderveld waren drie 

houtzagerijen en enkele dop en pelmolens geïsoleerd. In de 

Oostzijde en zijstraten werden kistendammen opgeworpen, van 

de Klauwershoek tot ver over het kalf. Ter Wee’s theehandel 

gaf in 1917 zelfs een album uit, waarin uitvoerig werd 

beschreven wat de gevolgen van de ramp waren voor Zaandam. 

Water spuien. 
De in 1906 in gebruik genomen Wilhelminasluis bewees nu zijn diensten, want bij eb kon het overtollige 

water via het Noordzeekanaal in zee worden geloosd. Verder zag men met pompapparatuur en transport 

middelen, miljoenen kubieke water in enkele maanden te lozen en werden gelijktijdig de gaten gedicht.  

Foto; Oostzijde ter hoogte van de sporthal. 



 

 

Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat. (58) 

De Noordervaldeursluis. (Koos) 

De Noorder IJ en Zeedijk is een onderdeel van 

de Waterlandse dijkring en moest de Zaanstreek 

in het zuiden en zuidwesten beschermen tegen 

de getijwerkingen in het IJ. Door de aanleg van 

het Noordzeekanaal tussen 1865 en 1876 en het 

tegelijkertijd inpolderen van het IJ verloor deze 

dijk zijn betekenis als waterkerende zeedijk. 

Ook al omdat het IJ door de nieuwe 

Oranjesluizen werd afgesloten van de 

Zuiderzee. In deze dijkring zijn nog een aantal 

zeesluizen te vinden waaronder de Hanepadsluis 

en de kleine Wilhelminasluis, beide rond 1700 

gebouwd.  

Vanaf het Barndegat aan het IJ tot aan Wormer, 

waren deze sluisjes ooit een belangrijke 

verbinding Tussen de Zaan en het de achter de 

Noorder IJ en Zeedijk gelegen polder van 

Oostzaan. De valdeursloten waren belangrijk 

omdat dit de plaatsen waren waar vanuit het veld 

de Zaan kon worden bereikt. Daar lag de 

valdeursluis als doorgang. 

 
 

Aan de noordkant liep een pad 

waar huizen waren gevestigd. 

Rondom de sloot stonden vaak 

molens.  

De sluizen werden eerst 

geopend en gesloten door 

schuiven; de z.g. Valdeuren; 

zwaar en gevaarlijk. Deze 

schuiven werden later 

verwisseld door scharnierende 

deuren. De Noordervaldeur 

sluis is rond 1715 vervangen 

door een grotere sluis. Dat was 

belangrijk om het vervoer over 

water beter mogelijk te maken. 

Er stonden nogal wat molens 

met diverse functies, onder meer olie- en 

houtzaagmolens. Een aantal is benoemd in 

straatnamen o.a.; Pink, Juffer en Duinjager. 

 

Schutgeld. 

Toen werden er nog grote boten geschut, zoals 

Boeiers, Tjalken en pramen en later motor-

dekschuiten. De schippers moesten volgens de 

schutgeldregeling een aantal stuivers of 

penningen betalen, afhankelijk van de grote der 

schepen. 

Bij deze sluizen stond meestal een café. Soms 

gebeurde het wel dat, als een schipper te lang 

bleef zitten, er tijdens het schutten de boot klem 

kwam te zitten onder de brug. 

. De meeste van die kleine sluisjes zijn 

verdwenen, waaronder de Zuider- en 

Noordervaldeursluis in de Oostzijde. Maar ook 

de Poelsluis in Wormer, terwijl de 

verbindingsloten zijn gedempt. De sluis is 

gesloopt in 1961 waarna een gedeelte is 

gedempt t.b.v. de aanleg van een 

bedrijventerrein en uitbreiding van de Hoornse 

lijn. Er kwam een straat met een aantal huizen te 

liggen. Een deel van de sloot bestaat nog en ligt 

achter de kerk tot aan de Gouw.  

 

 
 



Tussen Rosmolenstraat. & Oostzijde.(59) 

De Heemtuin ( Koos) 

Ooit had ik een sleutel van het stalen hek, in de 

met bosrank overwoekerde poort. Als imker ben 

ik een aantal jaren houder van de bijenstal in de 

heemtuin geweest. De poort is verplaatst omdat 

er een stuk park bij de heemtuin is getrokken. 

Maar hoe is dit paradijsje eigenlijk ontstaan. Ik 

ging op een dag kijken en kreeg een rondleiding 

van Peter Zijp, die er regelmatig te vinden is. 

 

In de beginjaren 1950 werd aan de oostkant van 

Zaandam langs de Gouw, voor het aanleggen van 

een stadspark, een groot stuk grond opgespoten. 

Het gebied werd in tweeën gedeeld. Een 

diagonaal lopend bos. Aan de zuidkant een 

recreatief deel met speel en sportweiden. Het 

andere deel heeft een wat rustiger karakter. Daar 

ligt de Heemtuin, die eigenlijk bij toeval is 

ontstaan. Tijdens het opspuiten van de grond, 

brak er een dijkje door. Op deze plaats is een 

grote hoeveelheid slib de Gouw in gespoeld. 

Hierbij is een soort spoelgat ontstaan. De plek 

bleek zicht uitstekend te lenen voor een tuin met 

karakteristieke plantensoorten. In 1954 besloot 

men daar de 1,2 ha grote tuin aan te leggen, 

omzoomd door een z.g. Zeeuwse haag. De 

opening van het park, dat naar Burgemeester In 

het Veld is genoemd, werd in op 16 juli1955 door 

Burgemeester Thomassen geopend.  

 

Inheemse planten. 

De bedoeling was om hier planten te kweken die 

door allerlei oorzaken zouden verloren zouden 

gaan. Er groeit nu een groot assortiment aan 

planten en bomen. Daaronder zijn zeldzame zoals 

Maretak, Schubwortel, eenbes en diverse  

 

 

 

 

 

 

Orchideeën. Die trekken op hun beurt weer 

insecten aan. De manier van onderhoud vergde  

Intensieve behandelingen van de voedselrijke 

grond. Dit werd vooral in het begin als 

problematisch ervaren.  

 

Maar door de plantsoenendienst is er behoorlijk 

geëxperimenteerd en flink ingegrepen om te 

weelderige plantengroei en vergrassing van de 

heide tegen te gaan. Maar toen Zaandam in 1980 

was opgegaan in de gemeente Zaanstad en er 

moest worden bezuinigd, brak er een moeilijke 

periode aan. Er dreigde zelfs een sluiting van het 

kleine paradijs. Maar vanaf 1993 werd de 

Heemtuin samen met de kinderboerderij, het 

biologisch lescentrum en in de stichting Natuur 

en Milieu educatie ondergebracht. 

   

Natuurlijke ontwikkeling. 

Er wordt tegenwoordig getracht door maaibeheer 

een natuurlijke ontwikkeling tot stand te brengen. 

Door een eigen waterhuishouding met sluisjes is 

er een bloemrijk grasland ontstaan, met vele 

libellen, vlinders en bijen. De laatste zijn 

gehuisvest in een vijftal kasten in een z.g. 

bijenstal, met een eigen imker. Tegenwoordig 

kunnen de bezoekers het volgende plantenleven 

bewonderen; een waterplas met oevervegetatie, 

rietland, moeras, jeneverbesstruiken. Maar ook 

loofbos, eik, beuk, haagbeuk en naaldbomen. 

 

Renovatie. 

In 2010 is er door een renovatie van het park 0.8 

ha tuin bijgekomen waarin voorbeeldtuinen; 

kruidentuin, vlindertuin, vogeltuin en een 

vijvertuin gelegen zijn. Er is een muur gemetseld 

met muurvegetatie. Tevens is er een knuppelpad 

door een natte graszone naar bloemrijk land. Om 

bezoekers te trekken timmert beheerder Jeroen 

Buijs met zijn vrijwilligers flink aan de weg, zo 

was er een kerstmarkt, een kabouterroute en 

onlangs zelfs een kunstmarkt en verzorgde 

oproep EO een wandeling. Ook voor de jeugd; 

verjaardag vieren of puzzeltocht. Maar voor elke 

liefhebber valt er natuurlijk genoeg te genieten in 

dit kleine flora en fauna paradijs. 

 



Tussen Oostzijde & Zaan (60) 

De Peperhoek. 

De Peperhoek, met de Peperstraat(de Bierkaai) 

Kalverstraat, Franse pad, Klauwershoek en de 

Noorderkerk-straat was een zeer belangrijk 

stadsdeel, wat betreft opslag van goederen. 

Vanaf de Klauwershoek tot voorbij het voorste 

deel oostzijde. Met een doolhof van straatjes en 

stegen, houten huizen en sommigen met stenen 

voorpui. Veel oude pakhuizen met opslag van 

koloniale waren. Koffie, thee, tabak, maar ook 

visnetten, traan en specerijen. Ebmeijer met 

drankenopslag, vatenpakhuizen van Karskens, 

een pindakaasfabriek van Terwee en 

graanpakhuis Groningen. 

Tabaksfirma Het oude Londen van de familie 

Kohne, stond tegenover de Oostzijder kerk. Bij 

deze tabakszaak, betrokken talrijke Zaankanters 

hun rookwaar. Veel werknemers hebben er 

jarenlang gewerkt, zelfs 40 tot 50 jaar. De zaak 

had een eigen pelmolen (de Traanroeier) 

koffiebranderij, tabakskerverij. Maar ook eigen 

vracht en reiswagens, soms met chauffeur in 

livrei. 

Café Spitsbergen. 
Uiteraard was er in de Peperstaat was ook een 

café een goede oude naam en een roemrijk 

verleden; Spitsbergen. In de tijd van 

walvisvaarders, waren hier bijeenkomsten, van  

reders, schippers en varensgezellen. Door de 

pakhuizen was er veel reuring van komende 

schippers, vrachtrijders en sjouwermensen. Het 

was geen wonder dat in de buurt met zoveel 

brandgevaar ook een brandweerpost was; spuit 

no. 1. Het toeval wilde dat het spuithuis, in een 

smal steegje lag met toegang naar de 

Peperstraat met als buurman waard Japie Boon 

van café Spitsbergen, die tevens bootjes 

verhuurde. Want er waren nogal wat werfjes 

verbonden door sloten, zoals de Appelen werf 

van firma wafelbakker. 

In de zomermaanden was het café al vroeg 

geopend. Als er in de vroege ochtend een brand 

was geweest, was het de gewoonte om de 

handspuit schoon te maken. Dan zorgde de 

kastelein voor koffie en zodra slagerij Eijmer op 

de Hoogedam open was, werd er worst gehaald. 

In de winter ging men na het schrobben over tot 

het reinigen van de spuit. Maar het poetsen 

deed men in het restaurant. Zo raakte men goed 

bevriend met de herbergier. Op 15 juni 1878 

werd door Johan Ebmijer, de eerste aanzet 

gegeven, tot een moderne brandblussing in de 

Zaanstreek, voorloper van de vrijwillige 

brandweer.

Handspuit in 1907. 

Tijdens de bouw van de Beatrix brug, is er veel in 

die wijk verdwenen. In 1959 werd begonnen met 

de oprit van de brug, daarvoor moest niet alleen 

oliehandel Dekker & Molenberg verdwijnen. 

Maar ook diverse ondernemers en huizen. Nu 

rest alleen nog de naam van de nieuwe 

Peperstraat. 



Tussen Oostzijde & Zaan(61) 

Brandalarm in de wijk.  

In de Zaanstreek woedden ongeveer 

anderhalve eeuw terug honderden branden. 

In Zaandam zeker tientallen. Ook de 

Rosmolenbuurt bleef niet bespaard. Vooral 

omdat veel huizen van hout waren, maar ook 

pakhuizen met cacaobonen, zaad, lijnolie en 

dergelijke of verffabrieken. Tevens molens 

en houtzagerijen, zoals houtzagerij De 

Morgenster van v/d Stadt, in het 

Oostzijderveld. De preventie liet veelal te 

wensen over. Het duurde soms wel even 

voordat een melding doorkwam. De roep, 

kreet of schreeuw om hulp: “Brand! 

Brand!’, was voor de brandweer het teken; 

Uitrukken!  

Soms was het blusmateriaal niet toereikend. 

In 1935 brandde een huis in de Belgische 

straat gedeeltelijk af. Een paar dagen later 

gebeurde dat met een dubbel woonhuis, dat 

uitbrandde, aan het Vijzelaarspad bij de 

Oostzijde. Er was een kippenhouderij 

gevestigd. Bij de brand werd hulp ingeroepen 

van de fabrieksspuit van beschuitfabriek 

Hille, want vaak hadden langs de zaan 

gevestigde fabrieken eigen materiaal. Omdat 

in de Oostzijde tot aan het Kalf en omgeving 

nogal wat branden woeden, was aan het 

Kopermolenpad, bij de Zaan, een brandspuit 

gevestigd; no 3.  

Grote branden. 

Bij forse branden werd er groot materieel 

ingezet. Nadat eerst een bloemenwinkel in de 

hens was gegaan, stond er in oktober 1926 

een groot stenen gebouw, dat voorheen als 

Rk kerk diende, in de fik. Het was 04.00 uur 

en het gebouw was de Volksbond aan de 

Oostzijde. Na een doffe klap sloegen de 

vlammen uit het dak. Niet veel later aan alle 

kanten. Tegenover de RK kerk stond het 

graanpakhuis Groningen, dat bespaard bleef. 

Een aantal mensen is met moeite hun huizen 

ontvlucht. Door de gebouwen rondom was 

het brandende perceel moeilijk bereikbaar. 

Grote paniek in het gebouw er naast. De 

Mariastichting, waar talrijke nonnen bezig 

waren de oudjes en zieken naar elders te 

brengen. Alle zegen komen van boven, kreeg 

toch een andere dimensie, toen door de 

enorme hitte de dakpannen stuk knalden en 

tussen de vluchtende naar beneden vielen. 

Brandgevaarlijk. 

In de ogen van de brandweer was het 

graanpakhuis Groningen, van Keg, in de 

Peperhoek, erg brandgevaarlijk. Het houten 

pand met getrapte weeg* werd nu door 

diverse bedrijfjes gebruikt. Nadat het pand in 

1901 met veel moeite werd behouden, ging 

het in maart 1944 toch in vlammen op. De 

brand was zo heftig, dat er 16 stralen ingezet 

werden. Iets verder ten noorden van het pand 

stond de RK Josephschool (de Fabriek). 

Tabak moet branden, maar niet in het 

tabakspakhuis Oud Londen, dat bleef net als 

bij een kleine brand in1934, die op tijd werd 

ontdekt, behouden. De brand die om vier in 

de middag begon, kreeg om half zes; brand 

meester. 

(*overlappende planken) 




