Aanleg Vincent van Goghweg
Links van de toonkamer van het gas- en elektriciteitsbedrijf was een steeg, het Boerenpad,
die naar de ingang van de Rembrandtschool leidde. Naar het noorden gaand passeren we
nog een aantal oude houten huizen met op nummer 181 een fraai gerestaureerd pand dat
tegenwoordig Geboortecentrum Zaanstad huisvest en een aantal jaren geleden een
schilderswerkplaats van Dekker was.

Geboortecentrum Zaanstad
Achter Westzijde 181 staat nog een opmerkelijk gemeentelijk monument. Het is een oude
Doopsgezinde Vermaning uit Wormer. Dit houten gebouw stamt uit ca. 1650 en is in 1851
overgeplaatst naar Zaandam. Tot 1972 had het een functie als kerkgebouw, daarna heeft het
o.a. gefunctioneerd als clubgebouw van zwem- en polovereniging Nereus. Sinds 2001
repeteert hier het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor. Er zijn plannen om deze
Vermaning te verplaatsen naar de Zaanse Schans.

Links zijkant Geboortecentrum, rechts de Vermaning
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Na het gereedkomen van de Bernhardbrug kon het verkeer alleen maar links- of rechtsaf de
Westzijde in. Pas 16 jaar later waren de plannen gereed om het verkeer door te kunnen
laten rijden tot de Provincialeweg. Hiertoe werden de weilanden vanaf de Westzijde tot aan
de Vaart met zand opgespoten en werd een begin gemaakt met het slopen van de 17e
eeuwse huizen van Klein Rome, Meester Cornelispad en Blauwepad. De Vaart werd
afgesloten en ter plaats van de weg gedempt.

Afrit Prins Bernhardbrug ca. 1950

zandlichaam van de Vincent van Goghweg

Het fabrieksgebouw rechts op de linkerfoto is gebouw van de ENZOF (Eerste Nederlandsche
Stoom Ouwel Fabriek).
De ontwikkeling van het gebied ging nu in sneltreinvaart verder.
Tussen de Provincialeweg en de Vaart waren in de jaren ’30 reeds de Mauvestraat en de J.A.
Laanweg aangelegd. Het Sportfondsenbad was in 1940 gereed. Na het gereedkomen van de
Vincent van Goghweg, kreeg ook de J.A. Laanweg deze naam.
De naam J.A. Laan was een vreemde eend in de bijt. In plaats van naar een schilder had men
de straat vernoemd naar de Wormerveerse industrieel Jan Adriaan Laan. Met deze
naamgeving werd hij geëerd voor zijn inspanningen en geld om in Zaandam de
Ambachtschool te kunnen bouwen. Nu de naam van de weg afgenomen was, werd zijn naam
gegeven aan het parkeerterrein bij het Belastingkantoor en het clubgebouw van A.V.
Zaanland.
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