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Historische vaarroutes Oostzaan
Een serie tochtjes variërend van een half uur tot vijf kwartier varen langs historische elementen van de oude
banne Oostzaan. De routes kunnen eenvoudig gecombineerd worden tot een dagtocht. Voor het navigeren kan gebruik worden
gemaakt van de onderstaande kaart of van de Google-Maps versie van de routes. Op de website www.twiske.info wordt meer
informatie en illustraties gegeven.
De historie van Oostzaan gaat terug naar de ontginning van het immense veengebied
dat vroeger grote delen van Nederland bedekte. Vanaf de 11’ eeuw werd dit veen
ontgonnen en ontwaterd door het graven van kanalen en de kenmerkende evenwijdig
lopende slootjes met smalle eilandjes. Er werd turf gewonnen door het afgegraven en
uitbaggeren van het veen, maar niet zo veel dat ook de akkertjes verdwenen. Al vroeg
had Oostzaan haar eigen kerk, gebouwd op een terp die bij watersnood tot vluchtplaats
kon dienen. Het was een langgerekt lintdorp met een wegsloot, een gouw. Aan het
einde van het Zuideinde, langs de Oostzanerzeedijk had zich een tweede centrum van
activiteit ontwikkeld met een overtoom en een schutsluis die vanaf het Twiske toegang
gaven tot het IJ. Door de eeuwen heen is er veel veranderd; de vaarroutes geven een
beeld van deze veranderingen.

1. Rondje Noordeinde en Oostzanerveld
Het rondje begint bij de biksteenmolen De Vlijt. Gebouwd iets voor 1900 in
Zaandam voor het tot gruis malen van steen, o.a. voor het maken van schuurpapier.
De molen is recentelijk geheel opgeknapt. De route loopt in noordelijke richting
langs de ringdijk van de Twiskepolder, aangelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog
als werkverschaffingsproject. Nu is hier het recreatiegebied ’t Twiske. Grote delen
zijn opgehoogd met zand en van het oorspronkelijke verkavelingspatroon is weinig
over. Vervolgens wordt het Oostzanerveld doorvaren, een fraai voorbeeld van een
veenontginningslandschap met de kenmerkende evenwijdig lopende slootjes en
vele smalle eilandjes met dras grasland en rietkragen. Er is hier vroeger ook
akkerbouw geweest, maar door de diepe ontwatering die hiervoor nodig is daalde
het land wel erg snel. Het is moeilijk voor te stellen maar het oorspronkelijke veenniveau lag enkele meters hoger dan nu!
Tegenwoordig is het gebied alleen geschikt voor extensieve veeteelt en grasland. Het is het domein van de vaarboeren met
hun platte schuiten met landingsklep aan de voorkant waar zowel de tractor, vee als hooi op passen. Het is een ideaal
broed- en foerageergebied voor weidevogels zoals de grutto en de kievit.
Vele eeuwen lang was het uitzicht over het veld twee keer zo weids als nu. Maar
in de jaren zestig van de vorige eeuw begon een sterke uitbreiding van Zaandam
en de vroegere buurgemeente Oostzaandam werd volgebouwd met (soms wel
erg) grote flats die vanaf ver zichtbaar zijn. En er werd op de rand van deze
bebouwing, net op het grondgebied van Oostzaan een snelweg van Amsterdam
naar het noorden aangelegd. De restanten van het Oostzanerveld zijn nu een
beschermd gebied en maken deel uit van een Natura2000 gebied, tezamen met
het Ilperveld en Varkensland. Halverwege het Oostzanerveld kan een omweg
op en neer de Dorssloot worden gevaren of de route langs de Watering. Zie de
beschrijvingen hieronder en ook de kaart.
Aan het eind van de route passeren we het Westerstijfselmakerspad, een overblijfsel uit de Gouden Eeuw toen hier diverse
stijfselmakerijen waren gevestigd die graan tot stijfsel verwerkten. Een gevraagd product, niet alleen voor het stijven van kleding,
maar ook nodig in de weverijen van katoen en linnen. De Roemersloot was in tegenstelling tot vele andere sloten in het gebied
nog niet vervuild door de talloze traankokerijen uit die tijd en schoon water was belangrijk voor het fabricageproces. Wat er
overbleef van het stijfsel maken vond goede afzet in de pluimveemesterijen waarvan Oostzaan er altijd vele had.

2. De Dorssloot
De route over de Dorssloot begint halverwege het rondje Noordeinde/Oostzanerveld. Het is belangrijk niet van de route af te
wijken en goed het midden van het vaarwater aan te houden. Modder en waterplanten liggen op de loer. Gebruik de GoogleMaps versie als hulp bij het navigeren, zie de QCR-code hieronder. Om de Dorssloot te bereiken loopt de route onder de spoorlijn
door. Deze lijn van Zaandam naar Purmerend en Hoorn werd aangelegd in 1864. Als voorwaarde voor de aanleg van het tracé
over haar grondgebied had Oostzaan bedongen dat er ook een station zou worden aangelegd. Dat is gebeurd en het station lag
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vlakbij De Haal van Oostzaan. Het station lag niet erg gunstig voor de inwoners en werd weinig gebruikt. Het werd in 1938
gesloten en in de 1967 afgebroken.
Er kan na het spoorbruggetje even linksaf gevaren worden naar de molen de
Windjager. Een kleine stellingmolen met acht kanten, ingericht als zaagmolen.
Het is een door Sopke Vergouw in 1978 gebouwde molen die geen bedrijfsmatig
doel had. Vanaf de molen kan even doorgevaren worden naar de Jagersplas voor
een duik, of terug naar het bruggetje om de Dorssloot te volgen. Gebruik
Google-Maps want vooral het eerste stukje van de Dorssloot is moeilijk te
vinden. Op de kaart is goed te zien hoe de oriëntatie van de sloten hier heel
anders is dan die van het Oostzanerveld. Het is een ander ontginningsblok
geweest, maar een groot deel hiervan is weggeslagen met het ontstaan van de
Wijde Wormer, een groot meer dat in 1625 werd ingepolderd. De ringdijk van
de Wormer is links te zien. Dorsen oftewel dwarsweteringen zijn vroeger
mogelijk veendijksloten geweest. Gegraven door ontginners aan de kopeinden
van ontgonnen percelen. Met modder werden dijkjes opgericht die het pas gewonnen land moesten beschermen tegen het water
uit de hoger gelegen venen. Aan het eind van de route moet deze weer in omgekeerde richting worden afgelegd.

3. De Haal
Aan het begin van het rondje Noordeinde/Oostzanerveld kan een omweg langs De Haal
worden gemaakt. De Haal is een oud lintdorp dat deel uit maakt van Oostzaan. De
omweg loopt eerst langs de ringdijk van de Twiskepolder. Rechts ligt het
Recreatiegebied ’t Twiske dat hier wat meer het karakter van het oude veenweidegebied
heeft behouden. Langs de ringdijk wordt veel paardgereden. Links zien we de
kenmerkende smalle veeneilandjes. Op de kaart is goed te zien dat deze eilandjes een
andere oriëntatie hebben dan die in de rest van Oostzaan. Het gebied rondom De Haal
maakte deel uit van een ander veenontginningsblok. In plaats van Oost-West, zoals in
het Oostzanerveld, lopen de sloten hier schuin, ZO-NW. Na enige tijd komt de route uit
op het stroompje Twiske, de vroegere Den Twisck. Dit is de grens tussen de oude
bannes Oostzaan en Den Ilp/Landsmeer.
Vroeger was het Twiske een belangrijke transportroute. In het zuiden lagen de
Oostzaner Overtoom en het IJ en in het noorden lagen de markt van Purmerend en het
Wormermeer. Mensen, goederen en vee werden over het Twiske getransporteerd. Van deze rol is nu weinig meer over. Eerst
was er de inpoldering van de Wijde Wormer in 1625. Dit was niet in het voordeel van Oostzaan. Het grote meer werd gebruikt
voor de visvangst, voor transport en als waterboezem, en dit viel opeens allemaal weg. Met de aanleg van een schutsluis in de
ringdijk van de Wormer werd hier wat goedgemaakt voor Oostzaan. De sluis moest onderhouden worden door de ingelanden
van De Wormer en Purmerend en die hebben herhaaldelijk geprobeerd om hier onderuit te komen. Uiteindelijk besliste de aanleg
van de spoorlijn Zaandam–Purmerend het lot van deze sluis, want die ging er dwars overeen. Er was nog een tweede sluisje,
schuin op het eerste, die het Twiske verbond met de Westerveersloot. Deze verbinding was verbroken door de aanleg van de
Twiskerdijk die Purmerland scheidde van de polder Oostzaan. Dankzij de sluis behield Oostzaan de toegang tot de markt van
Purmerend en hij is lang in gebruik geweest. Oostzaan heeft veel moeten vechten om ook deze sluis in goede staat te laten
houden. Uiteindelijk is hij in 1968 opgevuld en werd er wat later langs het fietspad een informatiebord geplaatst met een
gedenksteen “gelyt door Gerrit van der Horst” die mogelijk bij deze sluis hoorde. Zie de illustratie hierboven voor de situatie
rond 1690. Beide sluisjes zijn zowel bekend als het Twiskersluisje en als het Suzannasluisje.

4. De Watering
De Watering is een belangrijk afwateringskanaal in de Polder Oostzaan. Toen het
veen ontgonnen werd lag het land een stuk hoger dan de zee en waren er natuurlijke
waterlopen naar het IJ. Het is goed mogelijk dat zo’n veenriviertje aan de oorsprong
van De Watering heeft gestaan. Als men bedenkt dat al het grondverzet in die tijd
met de hand moest worden gedaan is het goed voor te stellen dat men zoveel
mogelijk gebruik maakt van wat het landschap te bieden had.
Met het dalen van het veen en het stijgen van de zeespiegel werd het steeds
moeilijker om overtollig water van de polder op het IJ te lozen. Uiteindelijk moest
er bemaling komen en in 1631 werd een poldermolen gebouwd. Eén molen bleek
niet genoeg en twintig jaar later kwamen er nog twee. De molens waren bekend als
de Waker, de Slaper en de Dromer. Zo kreeg de polder Oostzaan de actieve controle over het waterpeil, mits het waaide
natuurlijk. In 1906 kwam er een dieselgemaal. De molens zijn daarna afgebroken. De Watering lag vroeger vrij in het
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Oostzanerveld maar ligt nu ingesloten tussen de snelweg naar Amsterdam en de grote flats van Zaandam. Er staat sinds 1994
een moskee langs de Watering. Aan het einde van De Watering, voorbij het fraaie bruggetje van het Weerpad/Kerkstraat en
jachthaven RS Watersport, is het eilandje zichtbaar waarop vroeger de molens stonden.

5. Rondje Zuideinde en Zuidwestplas
De route loopt in zuidelijke richting langs recreatiegebied ’t Twiske en passeert de
Twiskemolen. Een poldermolen oorspronkelijk gebouwd rond 1541. Het is een
rijksmonument en heeft heel lang de Hooglandspolder drooggemalen. In 1938 werd
de molen zwaar beschadigd en later afgebroken. In 1974 is de molen herbouwd op
de ringdijk van de Twiskepolder. Hij helpt met het op peil houden van het
waterniveau, dat zo’n anderhalve meter lager ligt dan dat van de polder Oostzaan.
Daarna komt de Luijendijk en de Luijendijksluis. Sinds 1589 scheidt deze dijk de
polder Oostzaan van Waterland. Waterland was groot en het was niet eenvoudig
voor de ingelanden, de eigenaren van de grond, het eens te worden over de gewenste
waterstand. Dankzij het dijkje werden Oostzaan en buurgemeente Oostzaandam zelfstandig. De dijk blokkeerde echter wel het
verkeer, dat toen grotendeels over het water ging. Op meerdere plaatsen werden er derhalve overtooms of overhalen aangelegd.
Daar werden de bootjes over de dijk getrokken. In 1834 werd er een echte schutsluis aangelegd, de ‘Luyendijksluis’.
Oorspronkelijk van hout en vanaf 1907 in steen uitgevoerd. Vanaf dit punt kan de route naar de Oostzaner Overtoom worden
gevaren, zie hieronder. Deze omweg duurt ongeveer drie kwartier.
Terugvarend door Oostzaan passeren we het voormalig Weeshuis van Oostzaan.
Beroepsrisico’s waren vroeger hoog, vooral in de scheepvaart, infecties waren vaak
dodelijk en ook het kraambed had risico’s. Er waren derhalve veel wezen. Het huis
was oorspronkelijk een buitenhuis, gebouwd in 1695. Later werd het gekocht door
Oostzaan en verbouwd tot weeshuis. Boven de deur van het bijgebouw zijn de
beeltenissen van een jongen en een meisje zichtbaar die “met dankbaarheid”
vertrekken. De laatste wees vertrok in 1942. Een van de wezen, David Teer, heeft
het uiteindelijk geschopt tot Burgemeester van Zaandam. Aan de andere kant van
de brug ligt rechts het voormalig Polderhuis. Het is gebouwd in 1925 ten behoeve
van het bestuur van de Polder Oostzaan in de strakke stijl van de Amsterdamse
School, met haakse hoeken. Het schuine dak is later geplaatst.

6. De Oostzaner Overtoom
Vanaf de Luijendijksluis kan zuidwaarts het Twiske worden gevolgd.
Links ligt de Luijendijk en nieuwbouw van Landsmeer. Rechts nog wat
eilandjes met weiland van Oostzaan. Vanaf de brug onder de ringweg
varen we in Amsterdam. Wat nu de Kadoelen en Oostzanerwerf heet was
vroeger gewoon Landsmeer en Oostzaan. Het Twiske was de grens tussen
deze twee “bannes” die doorliep tot aan de zeedijk langs het IJ. Daar was
een overtoom oftewel overhaal waar schepen over de dijk werden
getrokken en een schutsluis. Aan de kant van het IJ was een werf voor de
overslag van goederen en reparatie aan schepen. Er was handel en
activiteit en de Oostzaansche Overtoom ontwikkelde zich tot een bedrijvig
centrum. Via het Twiske werd melk uit de regio naar Amsterdam gevaren
en de zeevaart bracht hout, graan en walvissen. Uit de blubber van
walvissen werd olie gewonnen, o.a. voor verlichting. Er lagen langs het
Twiske vroeger een aantal van deze fabrieken, die een vreselijke geur
verspreidden en het water vervuilden. Deze overlast moest jaarlijks worden afgekocht.
De Overtoom is tegenwoordig niet meer herkenbaar, behalve aan de knik waar de Landsmeersdijk overgaat in de Oostzanerdijk.
De Oostzanersluis, afgebeeld op bovenstaande foto, is in 1966 opgevuld. Maar het fraaie bruggetje tussen de dijk en het
Zuideinde is er nog steeds en het hoogteverschil tussen de polder en de dijk is hier goed zichtbaar. Vroeger kwam hier ook de
langs het Zuideinde gelegen wegsloot oftewel gouw uit, maar die is in 1961 gedempt. Het is onzeker of het laatste stukje van de
route geheel vrij van troep is dus vaar voorzichtig.

Volg de route op
Google-Maps
(tip: zet ‘satellite
view’ aan)

Bekijk een video
van de route

Bekijk de route
op de website
https://twiske.info
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