
Op weg naar het Veldpark. 

 
Als de atletiekbaan in gebruik is door anderen, moeten we wel eens uitwijken naar het 

Veldpark. De officiële naam van dit park is Burgemeester J. in ’t Veldpark.  Joris in ’t Veld is 

geboren in 1869. Hij was actief in de S.D.A.P. en mede daardoor werd hij in 1937 de opvolger 

van Kornelis ter Laan als burgermeester van Zaandam. In 1941 werd hij door de Duitse 

bezetter ontslagen omdat hij onvoldoende meewerkte. Van 1945 tot 1948 werd hij opnieuw 

benoemd tot burgermeester van Zaandam. In 1948 kreeg hij de post van minister van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. Tot 1952 bekleedde hij deze post in de regering.  

De eerste plannen voor het aanleggen van een park in Zaandam-Oost werden al in 1923 

gemaakt. De recessie en de oorlog zorgden voor enige vertraging, want pas in 1946 kreeg 

het plan definitieve vorm. Een weidegebied tussen de voormalige oliemolen Het Honigvat en 

de Heijermansstraat werd aangewezen als de plek waar het park moest worden aangelegd.  

 

 
Molen Het Honingvat. 

  

Molen Het Honingvat kreeg zijn windbrief in 1685 en bleef in bedrijf tot 1929. Een brand 

veroorzaakte in dat jaar zoveel schade dat hij niet meer gebruikt kon worden. Toch werd hij 

pas in 1940/1941 helemaal gesloopt. Achter in het park, aan de Gouw liggen nog steeds 

enige molenstenen.  

In de jaren dertig van de vorige eeuw werden op het grasland tussen de molen en de 

Heijermansstraat al sportdemonstraties gegeven door de gymnastiekverenigingen Victoria 

en S.O.S.. We zijn dus niet de eersten, die op deze plek onze oefeningen staan te doen. Al 

jaren eerder had ook Sieger Schurink daar zijn trimuurtjes.  

Het stukje Gouw achter het huidige park was in was in de wintermaanden het verzamelpunt 

voor schaatsliefhebbers. Hier werden vriendschappen voor het leven gesloten. Er werd  
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gestart voor Dorpentochten, tochten naar Edam en Marken. De mooiste schaatsavonturen 

begonnen hier.    

Een stuk grond dus met geschiedenis.  

 

 
IJspret op de Gouw. 

 

 
Het opbinden van de schaatsen bij de Koebrug. 
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