Dit boekje is mogelijk gemaakt door Koos van de Woude Deel 8
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De Zuidervaldeursluis

De foto is rond 1906-1907 gemaakt bij de
Zuidervaldeursluis gezien richting het oosten.

De Zuidervaldeursluis was een van de
weinige verbindingen tussen de Zaan en
het Oostzijderveld. Vanaf de Zaan kwam
men in de Zuidervaldeursloot. Die gaf
toegang naar het Oostzijderveld. Een
komen en gaan van lange vletten met vee
en bouwproducten. Maar ook dekschuiten
hout en pulp voor de stijfselfabrieken. De
sloot werd ook gebruikt om de kinderen te
leren zwemmen. Vrouwen deden de was
en de haringverkopers spoelden er zijn
potten. Maar er stonden ook poephokjes
boven de sloot, tot het tonnetje zijn intrede
deed.
Foto1; aan de noordkant van de sluis was
een koffiehuis gelegen, aan de zuidkant van
de sluis bevond zich tot de brand uitbrak de
grutterij van Barend Aten. De wipbrug lag
in de Oostzijde. Hierachter staan de
meubelmakerij van B.J. Panjer en de
meelmolen de Haan aan het Molenpad.

Foto 2; de grutterij van Aten, die brandde
op 6 juli 1906 tot de grond toe af. Langs de
Zuidervaldeursluis staan nog enkele muren
van deze voormalige grutterij. De
Zuidervaldeursluis werd in 1949 gedempt,
waarna het terrein bij het fabriekscomplex
van Albert Heijn werd getrokken.
Foto 3; het eerste pand van Albert Heijn in
1911 naast de sluis op de plek van Bakker
Aten, dat langzaam uitgroeide tot een
groot complex van aan elkaar gebouwde
panden.

Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat (93)

Heyme Vis
Als oudste van de Zaanse verfindustrieën kan de
nv van Heyme Vis best genoemd worden. De
oprichting dateert van 1623, zodat deze firma
zich op een ervaring van ruim 300 jaar kan bogen.
Opeenvolgende familie geslachten hebben
gedurende die periode de zaken geleid. Dat mag
zeker bijzonder genoemd worden. Zoals met de
opkomst van alle Zaanse bedrijven, begon ook de
familie Vis haar industrie met een aantal molens.
Daarmee hebben generaties lang de zaken tot
ontwikkeling hadden gebracht. Een van de molens, de Duinjager, heeft nog tot lang in het
Oostzijderveld staan draaien. Het was de enige molen die was overgebleven in dat gebied van de
tientallen die daar hebben gestaan, tot de molen in 1781 verbrandde. Sinds heugenis is Amaril de
specialiteit van de onderneming geweest. (Amaril is een fijnkorrelig gesteente dat onder meer in
poedervorm gebruikt wordt) Vooral het keuren en malen van de stof had de grootste belangstelling,
het geen ook het verfhout betrof .In het midden van 1900 werd door middel van stoomkracht het
bedrijf gemoderniseerd. Hiermee kwam de eerste stoom-verfhout fabriek aan de Oostzijde langs de
Zaan in werking.Niet ver van café Zaanzicht en de Hoopbrug.
Behalve het fabriceren van strijk klare verf, plamuur en stopverf vormden de Japanlakken en
synthetische lakverf, roestwerende verf en de afbijtmiddelen de voornaamste producten van de firma
Vis. In het boek drie eeuwen verf van D Visvormen de zakelijke feiten van deze handelsonderneming,
waarvan het omvangrijke fabriekscomplex De Rembrand aan de Zaan getuigt van wat door wilskracht
verkregen werd. Tussen de 17e en 19e eeuw hebben de familie Vis daarvoor de grondslag gelegd. Toen
alleen door handwerk en windkracht naar technisch vermaakte producten gestreefd kon worden.
Branden en natuurrampen hebben de firma voortdurend geteisterd. Maar de verffamilie vond in
iedere tegenslag een stimulans voor de toekomst. De daarop volgende generatie moest van wind op
stoom overschakelen.

Een evolutie waarvoor de grootste
energie noodzakelijk was. De firma die
die begin de 20e eeuw de zaken
waarnam, stonden voor de onverwachte
taak het bedrijf door twee oorlogen
heen te loodsen, om de angstige tijd
ongeschokt te boven konden komen.
Ook in de Duitse bezettingstijd, waar
geen werkgever zeker van zijn zaak was.

Toen de fabriek werd gesloopt kwam er een appartementencomplex voor in de plaats met de
naam ‘De Rembrand.’
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Een doorvaart in de Zaan.

Het was de 1e sluis waarschijnlijk al aangelegd in
de 15e eeuw op kosten van de bannen van
Wormer en Jisp. Deze hadden belang bij een
ongehinderde doorvaart en goede afwatering.
Deze sluis had meer het karakter van een
duikersluis. Hij was overkapt en te klein om
schepen van enig formaat te kunnen schutten.
In 1570 zakte door hoge vloed de sluis in elkaar.
Daarna werd er plaats werd gemaakt voor een
grotere sluis. Zelfs nadat de sluis was gesloopt en
in 1722 van de grond af werd opgebouwd, was de
grote stenen of Hondsbossesluis nog te klein,
maar er ontwikkelde zich wel scheepsbouw in de
Achterzaan.

Om een doorvaart mogelijk te maken tussen twee
wateroppervlakten, met een verschillend peil,
bouwde men sluizen. In de Zaanstreek waren er
genoeg van. Maar nadat het Noordzeekanaal was
aangelegd ontstond de behoefte om wat verder
de Zaan over te varen. Voorheen kon dat alleen
via de Overtoom, een verlaagd en van glooiingen
voorziene dijk, die westelijk ter hoogte van de
Damstraat naast de oude sluis lag. Het overhalen
was nogal een omslachtig gedoe. Vooral om de
grote zeilschepen te verhalen. Op het talud
werden grote zware planken gelegd en in
gesmeerd met vet. Voor het bedienen van de
kaapstander die met kabels aan het schip was
verbonden, waren 20 a 30 man nodig. Hoewel 3
kleine schepen per dag werden verhaald, kon er
maar een groot schip op een dag doorheen. Werd
het hoogste punt bereikt, dan werd de boot
behoedzaam de Zaan in getrokken. De Overtoom
werd van 1609 tot 1711 gebruikt.
De Kleine Sluis werd vanaf 24 oktober 1544 de
belangrijkste doorvaart van de Zaan. De sluis
kwam in de plaats van de kleine sluis, of wel de
Wormersluis, in de Dam van Zaandam.

Toch was het formaat van de sluis van grote
betekenis van het toenemende scheepvaart
verkeer. Het was op de Grote Sluis dag en nacht
een komen en gaan van veer- en marktschepen
afkomstig uit tientallen Noord-Hollandse dorpen
en steden. van een onafzienbare stroom van
houtvlotten en schuiten en lichters met goederen
voor de industrieën aan de Zaan. Maar ook
plezierboten en jachten in alle soorten en maten.
Helaas zijn er van de hoeveelheid geen cijfers
bekend. Want het Hoogheemraadschap van de
Hondsbossche verpachtte de exploitatie van de
sluis namelijk aan de hoogste bieder en er werd
verder geen aantekening van aard en omvang van
het aantal passages gehouden.
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De Noordervaldeursluis

Als je vroeger door de Oostzijde reed op weg
naar het Kalf, kwam je langs de
beschuitfabriek van Hille en veel later onder
het viaduct door van de spoorlijn Zaandam
Purmerend. Dan langs oliemolen De Jonker,
maar ook over de Noordervaldeurbrug. in de
17 eeuw gebouwd. En in 1715 vervangen
door een grotere sluis. Die brug lag bij de
voormalige sluis in Zaandam oost. Een
waterverbinding tussen de Zaan tot aan de
Gouw in het daar achter liggende
Oostzijderveld. In die tijd hadden de meeste
sluizen zware schuiven, de zogenaamde
valdeuren die geopend en gesloten werden.
Later zijn deze valdeuren vervangen door
draaiende deuren met luikjes voor het spuien
van water.
Voor het waterverkeer zijn de sluis en de
sloot van weinig betekenis geweest. Maar
was wel belangrijk voor het ophalen en
brengen van goederen van grondstoffen, per
schuit van naar de vijf molens in het veld En
ook de molenproducten moesten uiteraard over
het water worden vervoerd naar de markten
waar de producten verkocht werden;

zoals de Duinjager, Boerenjonker en kort na
de sluis stonden o.a. verfmolen de
Sluiswachter en oliemolens Quack en Oude

Kaar. Die door Monet in 1871 geschilderd.
zijn. Aan de noordkant van het
Noordervaldeurpad, stonden woningen.
Want dit was één van de drie plaatsen waar
men vice versa vanuit het veld de Zaan kon
bereiken.
In 1960 is de brug gesloopt en de sloot, die
tot aan de Gouw liep, een jaar later
gedeeltelijk gedempt. Hierdoor ontstond de
Noordervaldeurstraat. Een deel van de sloot
is nog aanwezig als waterpartij in het zuidelijk
deel van het Kogerveld.
Aanvankelijk werd de sluis geopend en gesloten door middel van schuiven, de zogenaamde valdeur, die later zijn vervangen
door scharnierdeuren. Met luikjes om het
verschil in waterhoogten te spuien.
De sluis is gesloopt in 1961 waarna ook een
gedeelte van de sloot is gedempt ten behoeve van de aanleg van het huidige bedrijventerrein tussen de Paltrokstraat en de
Hoornse lijn. Op het gedempte gedeelte
kwam een straat te liggen, de Noordervaldeurstraat. Het gedeelte tussen de dr. Scholtenweg en de Gouw bestaat nog en ligt tussen de Veldbloemweg en de Hoornse lijn in
de wijk Kogerveld.
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De Noorderbrug.
Het was wel een mooie brug, het had wel een
lastige hobbel in het midden van de beide
brugdelen. Soms bleef een kar met laag
onderstel wel eens op dat deel blijven
hangen.

In Zaandam waren drie plaatsen waar je van Oost

naar west kon komen. De Hoge Dam, het
stoom[pontje bij het Ruyterveer en de
Hoopbrug naast Café Zaanzicht. Maar ook in
de Koog was er zo’n oversteek in de Zaan; de
Noorderbrug naar het Kalf. Deze brug is in
1976 gesloopt. Maar gelukkig bestaan er nog
foto’s als herinnering. De brug lag tussen de
Raadhuisstraat naar de Boerenjonkerstraat in
de Slachthuisbuurt achter de Oostzijde. De
beug werd in 1902 geopend door de
burgemeester van Koog aan de Zaan.
De brug was 145 meter lang en voorzien van
een
dubbele
klapbrug
met
een
doorvaartwijdte van 14 meter. De
Noorderbrug was tot 1932 een tolbrug. Want
om gebruik te mogen maken van de brug
moest er tol worden betaald. Deze tol werd
verpacht en de pachter van de Noorderbrug,
de heer H. van der Kommer, liet in 1902 bij de
oprit aan de Raadhuisstraat een café met
woning bouwen. Dat zag je wel vaker, een café
bij de op- of afrit van een brug. Brugwachter
v/d Kommer maakt meestal een praatje met
een fietser en dan kon er meteen afgerekend
worden. Als voetganger, met of zonder
rijwiel, betaalde je 2 cent.

In het eerste jaar waren er direct al financiële
problemen door een lage opbrengst van de
tol. De toenmalige pachter moest daardoor
financiële compensatie aanvragen bij de
gemeente Zaandam. In 1907 waren er de
eerste voorstellen om de tol op te heffen.
Ook in de jaren daarna bleef er veel strijd
tussen de gemeenten Zaandam en Koog aan
de Zaan. Pas op 1 november 1932 werd de
brug tolvrij. De gemeente Zaandam stelde in
1950 een bedrag van ƒ70.000 beschikbaar om
de brug voor al te groot verval te behoeden.
In 1976 is begonnen met de sloop van deze
verbinding omdat de brug niet geschikt was
voor groot verkeer. In 1970 werd begonnen
met een nieuwe brug in het verlengde van de
Paltroktraat naar de Leliestraat in de Koog.
Die kreeg de naam Willem Alexanderbrug in
navolging van andere bruggen, met een
koninklijke naam.

