Hardlopen in het verleden – Zesstedenloop, Zaandijk
Bij zeepfabriek De Adelaar van Jan Dekker kon men in die tijd de weg langs de Zaan
vervolgen tot aan Zaandijk. Zo’n veertig jaar geleden kreeg oliefabriek De Toekomst
toestemming de weg af te sluiten en een omleidingsroute aan te leggen.

Op de grens van Wormerveer en Zaandijk, ongeveer op de plaats waar nu de Wormerveerse
Roeivereniging is gevestigd, was opnieuw een tol geplaatst. Ook deze tol had als
belangrijkste taak het geld bij elkaar te sprokkelen dat de gemeente Zaandijk nodig had om
de weg, de Lagedijk, te onderhouden. Deze tol werd in 1930 definitief weggehaald.

Hier was ook jarenlang het openlucht
zwembad van Zaandijk in de Zaan. Dit
zwembad, waar onder meer zwemvereniging
Nereus trainde, werd in 1976 gesloten.

Opvallend is het te noemen dat op deze
plaats, waar ook het gemaal Het Leven er voor zorgt dat het Guisveld het overschot aan
water op de Zaan kan lozen, de jeugdige Zaankanters in de Zaan verkoeling zoeken op
warme dagen. Vlak daarna werd vervolgens oliemolen De Koperslager gepasseerd. De
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Zaandijkerweg liep hier onder de stelling van de molen door. Deze molen werd op 28 juli
1964 door brand verwoest. Op deze plaats ligt nu de Showboat.

1930

1932 snelwandelen

De wegsloot werd op dit stuk pas na 1950 gedempt. Vervolgens passeerden de lopers
plekken die ook in 2020 nog herkend worden. Naast de oude margarinefabriek De Kroon,
tegenwoordig Karlshamns, ligt de Zaandijkersluis met aan de Zaankant uiteraard een café.
Heel lang voerde dit bedrijf de naam “Van Ouds Oost-Indië”.
Vrijwilligers zorgen er nu voor dat
kleine bootjes via de sluis van het
Guisveld naar de Zaan kunnen
varen en omgekeerd. Aan de
andere kant van de sloot was
houthandel Donker gevestigd,
waarvan de laatst overgebleven
houtloods nu in gebruik is bij
bouwbedrijf Somass. Houthandel
Donker heeft daar meer dan
honderd jaar in hout gehandeld.
Eerst nog met windkracht met
molen Het Herderskind. Deze van oorsprong papiermolen werd in 1859 omgebouwd tot
zaagmolen. Als herinnering aan deze houthandel staat nu, als je door het fietstunneltje naar
Zaandijk-west gaat, ten oosten van de spoorlijn nog een oude meerpaal met het bordje “van
licht naar Donker”.
De lopers van toen hadden daar nog geen weet van.

pagina 82

