
De Bullekerk en omgeving 

 

In 1823 starten Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp een voettocht door Nederland. Zij 

beginnen in Amsterdam en lopen via Buiksloot naar Zaandam. Na een eenvoudige maaltijd in 

herberg De Otter brengen zij eerst een bezoek aan het Czaar Peterhuisje en daarna aan de 

Bullekerk. Als ze daarna doorlopen naar Wormerveer valt het hun op dat de economische 

situatie in de Zaanstreek er behoorlijk goed uit ziet. Dit in tegenstelling tot de algemene 

situatie in ons land. Door de oorlogen van Napoleon is de economie in Europa er slecht aan 

toe. 

Zij lopen langs de westkant van de Zaan over wat zij noemen een met straatstenen 

geplaveide weg langs een smalle gracht. Stomverbaasd zijn ze over het grote aantal 

papiermolens, houtmolens en oliemolens die ze tot ver van de weg in het veld zien staan. 

Een heel klein stukje van deze wandeling over de Westzijde doen we 200 jaar later over. 

 

 
 

Links van de kerk loopt het Zuiderkerkpad en aan de rechterkant het Noorderkerkpad. Deze 

namen zijn later veranderd in Tuinstraat en Parkstraat. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig 

huwelijk schonk Cornelis Corver van Wessem een park aan Zaandam, dat in 1890 werd 

geopend. Het Volkspark werd aangelegd op een weiland aan het eind van de Parkstraat. 
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Het is ontworpen in de Engelse landschapsstijl door Stephan en Eilmann. Stephan was ook 

de ontwerper van het Wilhelminapark in Wormerveer, dat in 1898 geopend werd. 

Naast het park verrees een stoomzagerij en -schaverij De Prins van Oranje. Tijdens de 

bezettingsjaren moest de naam gewijzigd worden in De Primus.  

 

 
 

Het park had ook een paviljoen waarin concerten en feesten werden gegeven. Helaas 

leverde de exploitatie zoveel verliezen op, dat het paviljoen in 1939 gesloten werd In de 

hongerwinter werden opstallen gesloopt en verdwenen bomen in de kachel. In 2000 werd 

het park gerenoveerd. Het eind van de Parkstraat werd ook gebruikt door de meisjes van 

Verkade, die van het station via de Parkstraat en de Valkstraat bij de fabriek aankwamen. 

Als we verder de Westzijde aflopen, passeren we achtereenvolgens Stuurmanspad, de 

Langestraat, Ooievaarstraat, Reigerstraat en het Hollandse Pad.  

Daarna komen we uit bij het Papenpad.  

 

 
Westzijde met Papenpadbrug in noordelijke richting 
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