
Rond de Mauvestraat 
 

Nadat in 1930 de Provincialeweg tussen Station Zaandam en Station Koog-Zaandijk was 

aangelegd, kon een begin worden gemaakt met de bebouwing ten westen van de Vaart. De 

huizen aan de Mauvestraat en de zuidzijde van de J.A. Laanweg werden gebouwd. Aan de 

Vaart kreeg het overdekte Sportfondsenbad een plaats. Menig Zaankanter heeft hier leren 

zwemmen. Om polowedstrijden mogelijk te maken, was er in het ondiepe deel een houten 

vloer, die verwijderd kon worden.   

   
Situatie 1940 

 

Het uitwendige deel van het bad is onlangs gemeentelijk monument geworden. Het heeft 

geen zwemfunctie meer, maar heeft een woonbestemming gekregen.  

 
 

Tussen de Mauvestraat en de Papenpadsloot lag het complex van Houthandel Simonsz. In de 

balkenhaven was het voor de jeugd een spannende bezigheid over de balken te lopen. Als je 

al het geluk had om er zonder een nat pak overheen te lopen, liep je altijd nog de kans een 

pak slaag te krijgen van de mensen die op de werf aan het werk waren.  
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  situatie 1930       situatie 2020 

 

Op één van de weilandjes tussen de Papenpadsloot en de houtwerf van Simonsz heeft van 

1649 tot 1875 een oliemolen De Olievos gestaan. Door een zware storm in 1875 was de 

achtkant van de molen zo ernstig beschadigd dat het bovendeel van de molen gesloopt 

werd. De schuur bleef staan en dit terrein was rond 1920 in handen van de verffabriek van 

Pieter Schoen gekomen. Dit bedrijf startte daar een lakstokerij en bindmiddelenfabriek. De 

plaats was redelijk goed gekozen, want het lakstoken was een risicovol bedrijf met groot 

brandgevaar. Een kleine motorvlet met de naam Olievos voer enkele malen per dag over de 

Papenpadsloot naar de verffabriek aan de Oostzijde in Zaandam. In 1987 is de Lak-Indusrie 

Nederland gesloten en gesloopt. Op de plaats waar eens de L.I.N. stond, loopt tegenwoordig 

het Dik Trompad. 
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