
Hardlopen in het verleden - de Zesstedenloop, Koog aan de Zaan (2) 

 

We komen nu bij het belangrijke stukje Koog, namelijk de Koogersluis. Het water van de sluis 

mag nu verdwenen zijn, maar de naast de sluis gelegen herberg De Waakzaamheid blijft een 

unieke plek.  

 
Door de inspanningen van Bouwbedrijf Somass is en wordt nog steeds de omgeving van de 

gedempte sluis op een verantwoorde manier voorzien van nieuwe bebouwing met aandacht 

voor het verleden. Herberg en feestzaal De Waakzaamheid was jarenlang een belangrijk 

centrum van vermaak.  

Grote brandweerfeesten en 

concerten werden hier gevierd. 

Onder de gerestaureerde feestzaal 

ligt nog steeds de oude kolfbaan. De 

restauratie van De Waakzaamheid 

werd mede een succes door 

deelname aan de actie “Het mooiste 

pand van Nederland”. Opvallend was 

hierbij het enthousiasme  van heel 

veel Zaankanters  die hierbij op grond van hun mooie herinneringen ondersteuning gaven bij 

het herstel. 

We gaan verder richting Zaandam en passeren de 

Schipperslaan. Deze weg was de toegang tot de 

Koger Hem, wat eeuwen lang een belangrijk 

industriegebied voor de Koog is geweest. Het was 

ook heel lang het gebied geweest voor de familie 

Duyvis. 
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Momenteel heeft de firma Duyvis Wiener, voorheen machinefabriek P.M. Duyvis, hier haar 

domicilie. In 1885 begonnen P.M. Duyvis en D.W. Stork hun machinefabriek “Twente”. In 

1911 ontstond hier de eerste liftenfabriek van Nederland. Vanaf ca. 1970 begon men met 

activiteiten op het gebied van cacaopersen.  Duyvis Wiener is nu nog het belangrijkste 

bedrijf op het gebied van werktuigen voor de cacao- en chocolade-industrie ter wereld.  

 
 

De oliefabrieken van T. Duyvis besloegen het grootste deel van de Koger Hem. De fabrieken 

van P.M. Duyvis lagen achter de oliefabrieken.  

Vanaf 1850 begon T. Duyvis met de olieproduktie. Naast diverse eetbare oliën ontwikkelde 

men ook slasauzen en mayonaise. Vanaf 1960 begon men ook met nootjes en andere 

snacks. In 1969 werd het een onderdeel van AKZO. De olieproduktie verhuisde naar 

Vlaardingen en in 1989 werd de Koger Hem verlaten en werd het gebouw achter de molen 

De Ooievaar betrokken. Sinds 2006 zijn de Duyvisnootjes onderdeel van Pepsico. 
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