
                                 Assendelft:
Geschiedenis

(1) In het midden van de 11e eeuw is er al sprake van een kerk in 
Assendelft. Dankzij opgravingen in de Assendelver polder worden in 1983 
langs de Zuiderweg, de fundamenten van deze kerk blootgelegd. 
Reconstructie van deze fundering laat zien dat het om een rechthoekig houten 
gebouw gaat van twaalf bij zes metegebouw gaat van twaalf bij zes meter. Naast de kerk ligt een kerkhof, waarvan 
een enkele kist nog in redelijke staat verkeert.

Rond 1410 wordt De Odulphuskerk gebouwd op de plaats van de huidige 
Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat. Sint Odulphus is de schutspatroon van 
alle zeevarenden, maar in het bijzonder van de vissers. Veel Assendelvers 
leven van de visvangst (haring). Als rond 1582 de Odulphuskerk overgaat in 
Protestantse handen, verliest het kerkgebouw haar naam.

Een aantalEen aantal Assendelvers gaan in 1582 over tot de Gereformeerde Godsdienst 
en het kerkgebouw wordt vreedzaam overgenomen. Vanaf juli 1594 wordt er 
een kerkboek bijgehouden door de kerkelijk gemeente in Assendelft.
Door bouwvalligheid werd in 1852 het kerkgebouw afgebroken en vervangen 
door een kleiner exemplaar. Het zou echter niet goed aflopen met deze kerk.
"Op 17 juli 1893 verbrandde ten gevolge van blikseminslag de Nederlands 
Hervormde Kerk te Assendelft." Deze gebeurtenis 
markeert het begin van de historie van het huidige markeert het begin van de historie van het huidige 
kerkgebouw.

          

Westzaan:

Zaandam:

Kerkbuurt vormt van oorsprong de hoofdkern 
van Assendelft. Samen met Noordeinde en 
Zuideinde vormt het lintdorp Assendelft. 

Het is niet ongewoon voor lintdorpen om van 
oorsprong te bestaan uit meerdere delen en 
dat deze delen als buurtschappen werden 
geduid. geduid. 
De hoofdkern bestaat in die gevallen vaak 
ook uit een middengedeelte waar een kerk 
werd gesticht.

De Held Jozua is een paltrok-houtzaagmolen in Zaandam. De molen is
gelegen achter het station Zaandam. De molen is bekleed met hout en 
zwart geteerd, en vormt nog een geheel met zijn houtloodsen, alleen 
hebben die schuren een andere bestemming gekregen in de vorm van
een restaurant. Na de bouw van een elektrische zagerij in 1946 kwam 
de molen uiteindelijk in 1949 tot stilstand.
De molen met restaurant heet nu  De molen met restaurant heet nu  De Blauwe Pauw

Relkepad   Via dit pad is de 
molen te bereiken. De Pel-
molen Het Prinsenhof is te 
bezichtigen. 
(zie de info bij het Relkepad)

Deze achtkante bovenkruier 
werd in 1722 gebouwd en zou werd in 1722 gebouwd en zou 
zich in de daarop volgende 
183 jaar uitsluitend met het 
pellen van gerst bezighouden. 

(2) Grote Kerk Westzaan  De eerste steen voor de grote kerk 
werd gelegd op 10 Mei 1740. De bouw die ruim een jaar duurde, 
werd op 16 Juli 1741 bekroond met 
een plechtige inwijding. De architect 
en aannemer was Jan van der Streng
uit Amsterdam. De kerk werd gebouwd 
tegen de uit rond 1300 stammende tegen de uit rond 1300 stammende 
gotische toren. Op 1 Januari 1843 is 
de toren ingestort.
 

‘t Reght Huys werd van 1781 tot 1783 
gebouwd naar een ontwerp van de Amster-
damse stadsbouwmeester Creutz. Tot 1811 
deed het dienst als Rechthuis van de banne 
Westzaan. De Banne Westzaan omvatte 
sedert de Middeleeuwen alle dorpen aan de 
WWestelijke Zaanoever, met Westzaan als 
oudste en als bestuurscentrum. De Banne 
werd in 1816 opgeheven, waarna in 1820 
het gebouw in gebruik kwam bij de nieuwge-
vormde gemeente Westzaan. Boven de toe-
gangsdeur tot het raadhuis zien we het 

Latijnse opschrift: sVVm CVIqVe Dare hIc opVs atqVe Labor, wat 
betekent “ aan ieder het zijne te geven is hier het werken en streven ”.
De hoofdletters in het opschrift geven opgeteld het jaartal 1782.
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Noorder IJ en Zeedijk   De plaatselijke aanduiding is hier de 
Westzanerzeedijk. We lopen buitendijks. Het land is drooggelegd ten be-
hoeve van de aanleg van het Noordzeekanaal. Het buitentalud is over 
een paar honderd meter met zwerfkeien gedekt als herinnering aan de 
periode dat er buitendijks nog water lag. Binnendijks liggen “wielen”.

Vanuit de Bus:

Nauerna  Dit buurtschap ligt aan weerszijden van de Schermer-
sluis die de Nauernaschevaart en het Noordzeekanaal verbindt. Ken-
merkend voor Nauerna is de jachthaven. 

Lettergiet museum de Stichting Lettergieten 
1983 is opgericht op 12 december 1983. De 
aanleiding was de geleidelijke verdwijning van de 
ambachtelijke grafische technieken in de zestiger en 
zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Molen 'De Schoolmeester' is een in 1692 als papiermolen 
gebouwde zeskante bovenkruier met stelling. De molen is gebouwd 
aan het Guispad, de wegverbinding tussen Zaandijk en Westzaan, 
aan de westkant van de Watering. 

Zijn naam dankt hij waarschijnlijk aan het feit dat een van zijn 
oprichters schoolmeester van beroep was. 
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