
 

Hardlopen in het verleden- Zesstedenloop, Wormerveer 
 

De route van de loop ging via de Krommenieërweg naar de Zaanweg. In 1929 was er nog 

geen sprake van de Provincialeweg richting Marken-Binnen, maar als je nu zo goed mogelijk 

de oude route wilt lopen moet je vóór de 

N 246 even naar rechts en vervolgens door 

het tunneltje onder de weg door gaan.  

 

De smalle brug over de Watering maakt 

het bijna ongeloofwaardig dat al het 

verkeer tussen Krommenie en 

Wormerveer hier over moest. 

Verder lopend passeren we het 

Marktplein waar vroeger het zogenoemde 

Rode Dorp was.  

Bij de Zaan gekomen, slaan we rechtsaf 

het Noordeinde op. 100 meter voorbij de 

Marktstraat, tussen de panden Zaanweg 

115 en Zaanweg 114 zien we in het 

straatbeeld rechts nog de contouren van 

de Noordersluis. De Noordersluis werd 

omstreeks 1960 gedempt. 

Het Sluispad en het Oversluispad zijn nog 

twee oude paden waarvan de huizen een 

overtuin hebben. Een uniek stukje 

Zaanstreek. 

De Zaanweg was 100 jaar geleden een stuk smaller dan nu. Toch valt het op dat er na 

honderd jaar nog steeds zoveel gebouwen herkenbaar zijn. 
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Voorbij de Stationsstraat was vroeger het Gemeenthuis van Wormerveer. De fabriekswand 

aan de kant van Wormer is voor een deel knap gerestaureerd. De Zaanbrug, iets verder, is 

gebouwd door de 

Wormerveerse fabriek 

van Klinkenberg. 

Op de brug zien we het 

tolhuis, waar je moest 

betalen om van 

Wormerveer naar 

Wormer te gaan. De 

zesstedenloop heeft er 

mede voor gezorgd dat 

vrijwel alle tolhekken in 

de periode 1930 tot 1934 verdwenen. 

Aan het eind van de Zaanweg moest je de 

Zuidersluis overgaan om via de Dubbele 

Buurt het laatste stukje van Wormerveer, 

het Zuideinde,  te bereiken. Op dit stukje 

Wormerveer was niet alleen het kantoor 

van Papierfabriek van Gelder, maar stond 

ook de Cacao- en Chocoladefabriek van 

W.J. Boon. De Chocoladefabriek verdween 

na een spectaculaire brand in 1933. Door 

de strenge vorst veranderde de ruïne in een groot ijspaleis.    

Aan het eind van het Zuideinde zien we boven een 

groot pand een adelaar. Dit pand maakte deel uit van 

de zeepfabriek van Jan Dekker, die bekend stond 

onder de naam De Adelaar. 
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