
FIETSROUTE 
‘HET WATER
VAN ZAANSTAD’

Ontdek het schone water van de Zaanstreek
■  Waterplan fietsroute
 lengte circa 33 km.

■  Verlenging fietsroute langs  
 forten/De Kil 
 lengte circa 40 km.

ROUTEBESCHRIJVING
FIETSROUTE 

 ‘HET WATER VAN 
ZAANSTAD’

Fietsen door 
waterrijk 
Zaanstad

Ga onderaan de 

roltrappen van de 

stationsuitgang 

richting de fietsen-

stalling. Voor de 

fietsenstalling rechtsaf, 

daarna direct naar 

links. Volg dit fietspad 

dat parallel aan spoor 

loopt. Ga links om 

het hoofdkantoor 

van Albert Heijn. 

Tegenover tankstation 

Kok bij stoplichten 

de Provincialeweg 

oversteken en de 

Hogendijk volgen. 

Blijf de Hogendijk tot 

het einde volgen tot 

de splitsing met de 

Nicolaasstraat.

      De Hogendijk
Bij de T-splitsing met de 
Nicolaasstraat gaat u rechtsaf 
(Nicolaasstraat). Na 200 
meter passeert u het sluizen-
complex en het Zaangemaal.

     Wormerveer
Op dit punt kunt u ook kiezen om de Waterplanroute II te fietsen (40 km). 
Ga voor het vervolg naar punt 14. 

Bij de T-splitsing met het Krommenieërpad gaat u linksaf 
(Krommenieërpad). Aan het einde van het pad rechtsaf en gelijk 
weer linksaf (Kerkstraat). Steek de provinciale weg (N246) over. 
Ga linksaf (Industrieweg) en ga bij het fietspad aan uw linkerhand 
linksaf. Steek de Provincialeweg (N203/N8) over. Ga rechtsaf en na 
de brug meteen linksaf langs de Nauernasche Vaart.

      Sluizencomplex
Na het passeren van de brug 
en het sluizencomplex gaat u 
bij het derde stoplicht recht-
door (Klaas Katerstraat).

     De Klaas Katerstraat
Aan het eind van de Klaas 
Katerstraat gaat u rechtsaf 
(H. Gerhardstraat), en bij de 
rotonde linksaf (Vermiljoen-
weg). U passeert de brug over 
de Gouw en aan het einde 
van de Vermiljoenweg gaat u 
linksaf (De Weer). 

     De Gouw en de Weer
U blijft De Weer volgen. Aan 
het eind van ‘De Weer’ gaat 
u rechtsaf (De Watering). Na 
de bocht gaat u linksaf het 
fietspad op. Dit fietspad gaat 
onder de snelweg A8 door. Bij 
de Y-splitsing links aanhouden. 
Op het viaduct heeft u aan uw 
rechterhand een fraai uitzicht 
over het Oostzanerveld. 

     Het Oostzanerveld
Rij het talud af en ga bij de 
eerste afslag rechtsaf. Ga met 
de bocht naar rechts, onder 
het viaduct door. Na de brug 
gaat u rechtsaf (Spouwpad). 
U rijdt in het recreatiegebied 
Jagersveld. (Vanaf dit punt 
kunt u t/m Krommenie, de 
borden volgen van de ANWB-
route aangeduid met LF7B.) 

     De Jagersplas
Bij de kruising met het Kuiken-
pad gaat u linksaf (Kuiken-
pad). Bij de kruising met de 
Dr. H.G. Scholtenstraat gaat 
u rechtdoor (De Kuil), en bij 
de T-splitsing gaat u rechtsaf 
(Kalf). Bij de ophaalbrug gaat 
u linksaf (Haaldersbroek) en 
na 150 meter gaat u linksaf 
(Diederik Sonoyweg). 

      De Kalverpolder
U rijdt de D. Sonoyweg uit. 
U steekt de Provincialeweg 
over (N515) en gaat rechtdoor 
de Zaanse Schans op 
(Kalverringdijk). U fietst nu 
door ‘De Zaanse Schans’. Blijf 
de Kalverringdijk tot einde 
volgen tot de T-splitsing met 
de Engewormer en sla daar 
linksaf (Engewormer).

      De Engewormer
Neem de eerste weg aan uw linkerhand over de 
Bartelsluis. Na de Bartelsluis linksaf en de eerste 
straat rechtsaf (Eendrachtstraat). Aan het eind van 
de Eendrachtstraat linkssaf (Rigastraat). Bij de 
rotonde rechtsdoor en u gaat bij de eerste weg 
linksaf (Nieuweweg). Over de Zaanbrug gaat u 
rechtsaf (Zaanweg). Blijf deze weg volgen tot het 
Krommenieërpad (4de afslag aan uw linkerhand).

     De Nauernasche Vaart
Blijf de weg langs de Nauer-
nasche Vaart volgen, tot de 
watertoren van Assendelft. 
Langs de Nauernasche Vaart 
komt u achtereenvolgens de 
volgende bezienswaardig-
heden tegen: Watertoren 
Assendelft, Het Noorderveen.

     Noorderveen
Bij de watertoren het eerste 
fietspad rechtsaf (Veenpolder-
dijk). Blijf deze dijk volgen en 
ga aan het eind met de bocht 
mee naar links (Veenpolderdijk) 
tot de kruising met de Zaan-
dammerweg. Bij de kruising 
gaat u linksaf (Zaandammer-
weg) en bij de rotonde recht-
door (Zaandammerweg). 

    Polder Assendelft 
    (route I)
Bij de T-splitsing linksaf de dijk 
op (Nauerna: Route I en II) en 
blijf de dijk volgen (verschil-
lende straatnamen: Nauerna, 
Overtoom en Westzanerdijk). 
Langs deze dijk komt u de 
volgende gemalen tegen: 
Gemaal De David en gemaal 
Pieter Engel.

     Polders in ’t IJ (route I)
U volgt de Westzanerdijk tot 
het einde. Voorbij de Aldi, fietst 
u de dijk af (Aris Van Broek-
weg). Bij de T-splitsing met de 
Houtveldweg linksaf (Houtveld-
weg). Bij het fietspad gaat u 
linksaf (fietstunnel onder weg 
en spoor door). Na de fiets-
tunnel gaat u linksaf en bent u 
weer bij station Zaandam.
Einde Waterplanroute I. 

     Molletjesveer (route II)
Bij het Krommenieërpad gaat u 
rechtdoor. Blijf het Noordeinde 
en de Noorddijk volgen. Bij de 
kruising met de Provincialeweg 
(N246) rechtdoor (Nijverheids-
straat). Ga met de bocht mee 
naar rechts (Handelsweg) en bij 
het eerste pad aan uw linker-
hand links (Molletjesveer).

     Veerpont Molletjesveer 
Aan de overkant van de Nauernasche Vaart gaat u rechtdoor 
(Taandijk). Deze dijk, welke overgaat in de Krommeniedijk, blijft 
u volgen. Vervolgens rechtdoor (Westdijk) en deze helemaal 
uitrijden tot Busch en Dam. Bij de kruising met de Provinciale-
weg N203 rechtdoor en bij de Y-splitsing houdt u links aan. Bij 
de kruising met de Communicatieweg West fietst u rechtdoor 
(Groenedijk). Blijf deze dijk volgen (Groenedijk, Zeedijk, Noorder 
IJ- en Zeedijk). 

    Noorder IJ- en Zeedijk    
    (route II)
Bij de rotonde, gelegen bij 
pont Buitenhuizen, linksaf 
langs de Provincialeweg N246 
en de eerste weg rechtsaf 
(Nauerna). Bij de T-splitsing 
rechtdoor (Nauerna). 

      Natuur-
vriendelijke 
oevers pont 
Buitenhuizen 
(route II)
Voor het vervolg 
van uw tocht en 
een verdere 
beschrijving, gaat 
u naar punt 12 van 
Waterplanroute I.
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De gemeente Zaanstad en Hoog-
heemraadschap Hollands Noorder-
kwartier hebben een waterplan 
opgesteld. In dat waterplan staat 
hoe zij samen het water in Zaanstad 
veilig, schoon en aantrekkelijk willen 
maken en houden. 
Onderdeel van het waterplan is om 
u kennis te laten maken met het 
Zaanse water. Dat kan met deze fiets-
route. We wensen u veel plezier!

Wilt u meer informatie over het water-
plan, kijk dan op de website van de 
gemeente (www.zaanstad.nl) of die van 
het hoogheemraadschap (www.hhnk.nl).



Ontdek het schone water van de Zaanstreek

FIETSROUTE
‘HET WATER

VAN ZAANSTAD’

Zaanstad is omringd door water 
en dat levert prachtige plaatjes 

en fietsroutes op. Met de 
Waterplanroute I en II fietst u langs 

de watersystemen van de streek. Op 
www.zaanstad.nl/waterplan kunt 

u gratis een uitgebreide brochure 
downloaden met meer informatie 

over de werking van de verschillende 
systemen en de ijkpunten waar u 

langsfietst. Hieronder leest u vast een 
korte samenvatting van elk punt. 

De Hogendijk
1

De Hogendijk is een oude waterkering 
tussen het voormalige IJ en de polder 
Westzaan. In de tijd dat het IJ nog in open 
verbinding stond met de Zuiderzee was 
deze dijk een zeekering. Nu dient de dijk 
als kering tussen het Noordzeekanaal 
(waterpeil NAP -0.40m) en de Polder West-
zaan (waterpeil NAP -1.04m).

Sluizencomplex
2

In het hartje van Zaandam ligt een sluizen-
complex met accijnshuisjes. In de 14de eeuw 
lag op deze plek een dam in de Zaan. In de 
17de en 18de eeuw kreeg de dam pas sluizen. 
Van de twee huidige sluizen draagt de 
kleinste (uit 1722) typisch genoeg de naam: 
‘de Groote Sluis’. De grote sluis heet de 
Wilhelminasluis en dateert uit 1903. 

De Klaas Katerstraat
3

De Klaas Katerstraat ligt in de polder Oost-
zaan. De wijken rondom deze straat werden 
in de jaren dertig van de vorige eeuw 
opgehoogd en beter bewoonbaar gemaakt. 
In die tijd werden sloten vervangen door 
gemengde rioolstelsels. 

De Jagersplas
6

Centraal in het gebied waar u zich nu be-
vindt, ligt de Jagersplas. Dit water ontstond 
na een grote zandwinningoperatie voor de 
Coentunnelweg en heeft een diepte van 
maar liefst 30 meter. 

De Kalverpolder
7

Aan de oostzijde van de Kalverpolder staat 
een voor Nederland bijzondere watermolen: 
De Hercules. Deze molen, een Amerikaans 
model, wordt ingezet om de Kalverpolder te 
bemalen. 

Engewormer
8

In de 16de en 17de eeuw werden de grote 
meren in Noord-Holland ingepolderd. De 
Beemster is wereldwijd een bekend voor-
beeld, maar ook de Engewormer stamt uit 
deze periode. 

Noorderveen
11

Gemaal De David
Dit stoomgemaal werd in 1891 gebouwd ter 
vervanging van de molen De David. 
Gemaal Pieter Engel
Het gemaal Pieter Engel vervangt sinds 1972 
De David. 
          Watertoren Assendelft

De watertoren van Assendelft 
(1885) doet geen dienst meer, 
maar is wel de oudste in de 
provincie Noord-Holland die 
nog bestaat. 

Het Noorderveen
Het Noorderveen is een na-
tuurgebied ten noorden van 
de Assendelver watertoren. 

Polder Assendelft
12

In de polder Assendelft is de geschiedenis van 
het landgebruik te herleiden uit de verschil-
lende waterpeilen. In het westelijke deel van 
de polder Assendelft zijn het smalle verkave-
lingsloten met zachte oevers in een kleiige 
ondergrond. In het oostelijk deel, met veen-
ondergrond, is het slotenpatroon fijnmaziger.

Gemaal Nauerna
Sinds 1992 is gemaal Nauerna in bedrijf voor de 
bemaling van ca. 900 ha van het oppervlakte-
water van de polder Assendelft. Nauerna loost 
op het Noordzeekanaal. 
Gemaal Overtoom;
De bemaling van de polder Westzaan werd op 
21 april 1982 overgenomen door het gemaal 
Overtoom. Het bemaalt met twee vijzels de polder 
Westzaan en loost op het Noordzeekanaal. 

Polders in ‘t IJ
13

De Nauernasche-, Westzaner- en Zaandam-
merpolder (kleipolders) maakten voor de 
drooglegging deel uit van het IJ, een zijarm 
van de Zuiderzee. 

Veerpont Molletjesveer
15

Hier kunt u het handmatige veerpontje 
naar de overkant nemen. De pontveer is 
in gebruik van 15 april t/m 15 oktober van 
9.00 - 21.00 uur. Mocht het veer niet in 
gebruik zijn, dan gaat u na de kruising 
met de Provincialeweg (N246) linksaf 
(Industrieweg) en deze blijft u volgen tot 
het kruispunt met de Kerkstraat. 

Bij dit kruispunt gaat u rechtsaf (Kerk-
straat). Na de brug gaat u rechtsaf 
(Noordervaartdijk). Deze weg, langs de 
Nauernasche Vaart, blijft u volgen tot de 
T-splitsing met de Taandijk. U gaat hier 
linksaf (Taandijk).

Noorder IJ- en Zeedijk
16

De Noorder IJ- en Zeedijk is een primaire 
waterkering, daterend uit de 13de of 14de 
eeuw. De dijk ligt gedeeltelijk op de oude 
oeverwallen van het Oer-IJ. 

Het Oostzanerveld
5

Het Oostzanerveld hoort waterhuishoud-
kundig bij dezelfde polder als Zaandam-
Oost. Dit gebied is een veenweidegebied 
en daarmee een belangrijke verblijf- en 
broedplaats voor weidevogels. 

De Nauernasche Vaart
10

De vaart is in de 17de eeuw gegraven als 
extra afwateringskanaal om het uit gemalen 
water van de toen net ingepolderde 
Schermer en Beemster te kunnen afvoeren 
naar het IJ.

De Gouw en de Meer
4

De Gouw en de Weer zijn oude veenrivier-
tjes. Oorspronkelijk was het gebied waar u 
nu fietst een veenweidegebied, zoals het 
Oostzanerveld. 

Wormerveer
9

De weg in Wormerveer loopt direct langs 
de Zaan en geeft een onbelemmerd uitzicht 
op het water en het imposante industriële 
rivierlandschap. 

Op dit punt kunt u ook kiezen om de Waterplan-
route II te fietsen (40 km). Het vervolg vindt u op 
pagina 6, vanaf punt 15.

Polder Westzaan
14

De polder Westzaan is een fraai voorbeeld 
van een waterrijk slagenlandschap. Type-
rend voor dit landschap zijn de lange kavel-
vormen, de grote openheid, de weelderige 
rietstroken en de hoogteverschillen van de 
grond. 

 Einde Waterplanroute I

Waterplanroute I heeft een lengte 

van 33 km en Waterplanroute II is 

uitgebreid tot 40 km.

Natuurvriendelijke
oevers pont Buitenhuizen

17

Rechts van pont Buitenhuizen heeft 
Rijkswaterstaat natuurvriendelijke oevers 
aangelegd. 
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Bezoek nu ook de website:
www.ontdekdezaanstreek.nu


