Wandelend of fietsend langs
42 Stadsherstelmonumenten in de Zaanstreek

Aantal kilometer:

Circa 8,5km (Per fiets +- 35min, Wandelend: +-1:45min.)

Route:

Van Station Zaanse Schans naar Station Zaandam.

Binnenkijken in een Stadsherstelmonument:
1.

Wevershuisje, Zeilenmakerspad 8, (Zaanse Schans), elke dag geopend van 10 17 uur www.zaansmuseum.nl/zien-doen/wevershuis
2. Uurwerkmuseum Museum Zaanse tijd, Kalveringdijk 3 (Zaanse Schans), elke
dag geopend van 10 – 17 uur https://mnuurwerk.nl
3. Toren Zaandijkerkerk, Kerkstraat 10-16 (Zaandijk), open ma-vr 10-15 uur. Gratis
toegang.

Horeca met terras in een Stadsherstelmonument, en dus ook binnenkijken:
1.

‘De Waakzaamheid’, restaurant Kathmandu Kitchen, Hoogstraat 4 (Koog aan
de Zaan), dagelijks open van 12.30-22.30 uur, www.kathmandukitchen.nl/ZNS/
2. Bullekerk, Westzijde 75, voor openingstijden kijk op
www.bullekerk.nl/algemene-info

Tip:
Vrijdag is de leukste dag om de route te ondernemen. Dan zijn de twee
binnenkijkmonumenten en Kathmandu Kitchen open en bij mooi weer kunt u eindigen
voor de vrijdagmiddelborrel op het terras van de Bullekerk. Kijk voor de actuele
openingstijden op de betreffende websites.

42 Stadsherstelmonumenten:

U komt onderweg onderstaande Stadsherstelmonumenten tegen. Van de meeste
monumenten zijn uitgebreide verhalen beschikbaar. Klik daarvoor op het betreffende
pand. Ook zijn die verhalen uit te printen.

Het Stadsherstelbordje

De meeste panden zijn te herkennen aan het Stadsherstelbordje. Behalve op de
Zaanse Schans.

Op de Zaanse Schans:
-

-

Wevershuisje, Zeilenmakerspad 8
Burgemeesterswoning, Zeilenmakerspad 1
Tuinhuisje, Kalveringdijk 1
Kalverringdijk 7
Bakkerijmuseum, Zeilenmakerspad 4
Zonnewijzerspad 5
Stadsherstelmonumenten waar nog geen pandpagina van is:
De Kwakels 1, Kalverringdijk 3,5,8,9,10,11,17,19,21, Schansend 1, Zeilenmakerspad
2,3, Zonnewijzerspad 1,2,6,7,8

Deze tekening was onderdeel van een strip die wij op de bouwhekken op de Zaanse Schans plaatsten tijdens de
herbouw van het Wevershuisje.

En verder op de route
-

Zaandijkerkerk
Consistorie Zaandijkerkerk
‘De Waakzaamheid’ restaurant Kathmandu Kitchen
Honig villa
Honig kantoor/werkplaats klokkenmakershuisje
Honig kantoor/klokkenmakershuisje
Geboortehuis
Arbeidershuisjes (Westzijde 173/179)
Bullekerk
Bullekerk consistorie
Bullekerk aanbouw
Het Calff-huis
Luchthuis aan de Zaan

Start route; Station Zaanse Schans

Bij station Zaanse Schans volgt u de route naar de Zaanse Schans. Wist u dat wij
enkele jaren op 25 monumenten van de Zaanse Schans gepast hebben?
Vergeet niet het Wevershuisje (ca. 1722) te bezoeken. Stadsherstel redde het, door
het in 2011 te demonteren en in 2015 te plaatsen op de Zaanse Schans. De Vrienden
droegen daaraan bij.

Assendelft (2011)

Zaanse Schans (2020)

Kijk uw ogen uit op de Zaanse Schans. Ga zeker ook langs bij het monument
Kalveringdijk 3 en bekijk de Zaanse klok van Cornelis van Rossen die hij in zijn huisje
maakte die u later in Koog aan de Zaan tegenkomt.
Stap bij de laatste molen van de Schans op de voetveer naar Zaandijk. (1 mei t/m 30
sept. dagelijks tussen 10 en 17 uur www.voetveerzaandijk.nl) Mocht het veer niet gaan
dan kunt u de brug over de Zaan terugnemen, daarna gaat u rechts de Lagedijk op en
tussen de nummers 63 en 65 het pad in naar de Zaandijkerkerk (1878). Aan de
achterzijde ziet u de consistorie. In deze twee monumenten zijn 10 woningen voor
jongeren met de autisme spectrum stoornis gemaakt. De toren is op werkdagen
tussen 10 en 15 uur te beklimmen met kijkjes in de kerkruimte en bovenin een prachtig
uitzicht op de Zaanse Schans. De Vrienden en (Zaanse) fondsen droegen bij aan de
restauratie (2017) en openstelling van de toren.

Na uw bezoek aan de kerk loopt u terug de dijk op richting de brug waarover u
kwam, maar u gaat niet de brug op maar vervolgt uw weg over de dijk langs de
molen.
De weg gaat over in de Hoogstraat (Koog aan de Zaan). Aan uw linkerkant komt u op
nummer 4 Kathmandu Kitchen tegen in het gebouw De Waakzaamheid 1626). Wij zijn

sinds 2016 eigenaar van het oudste houten horecagebouw van Nederland waar o.a.
Billy Holiday optrad. Bekijk binnen de echte Zaanse Smuiger.

De Hoogstraat gaat over in de Lagendijk in Koog aan de Zaan. Aan de rechterkant,
Lagendijk 3, komt u de voormalige honigvilla (ca 1870), van de oranje soeppakjes
tegen. Zij zaten ook met hun kantoor in nummer 1, het klokkenmakershuisje met witte
zijgevel (circa 1800) en de houten werkplaats. Rond 1700 woonde en werkte hier drie
generaties klokkenmaker Van Rossen. De Vrienden droegen bij aan de restauratie.

De Lagendijk gaat over in de Raadhuisstraat en daarna in het Zuideinde. Vervolgens
wordt het de Westzijde. Hier komt u weer verschillende monumenten van ons tegen.
Als eerste ziet u rechts het geboortehuis (1625) op nummer 185. Aan de plaatsing van
het huis t.o.v. de weg kunt u zien dat we hier met een ouder pand (1625) van doen
hebben. Daarnaast ziet u de 4 onlangs door ons geredde arbeiderswoningen (eind 19e
eeuw). De Vrienden dragen bij aan het terugbrengen van het historische aangezicht
van deze panden.

Een stuk verder op nummer 75, aan de rechterzijde, komt u de Bullekerk (1641) tegen
met de consistorie (1861). Hier kunt u ook terecht bij de horeca op het terras of in de
kerk. De Vrienden hebben bijgedragen aan de herbestemming.

Daarna volgen de twee laatste prachtige Zaanse monumenten. Het aan ons nagelaten
pand aan de Westzijde 38, het zogenaamde Calff- huis (1704) waarvan gezegd wordt
dat Tsaar Peter de Grote het marmer voor de gang schonk aan de eigenaar en zijn
vriend Calff. Het bijbehorende luchthuis is te bekijken via de steiger die u kunt vinden
door het straatje voor het huis op nummer 20 in te gaan. Hier bent u op het eindpunt
aangekomen.

Tenslotte gaat u aan het einde van de Westzijde rechts richting Station Zaandam.

Een goede reis naar huis!

