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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

Nieuw: laarzenpad Noorderveen

Als kind kwam je er zeker niet. Lan-
ge tijd was een klein stukje van dit 
gebied de gemeentelijke stortplaats 
van Westzaans huisvuil. In die zelfde 
tijd was aan de Nauernasche vaartdijk 
het TOP-hokje (Tot Ieders Plezier), een 
particuliere zwembad met verkleed-
gelegenheid, douche en duikplank. 
Nu niet meer goed voor te stellen. 
Dit Noorderveen wordt niet voor 
niets door Westzaners en Assendel-
vers De Hel genoemd. Slecht land. 
Ik citeer uit een oud geschrift: ‘Want 
daar in dat land van water en slappen 
grond, daar heerschte hij, volgens de 
vaders en moeders oppermachtig, de 
Bullebak, die de stoute kinderen aan 
de benen trok en meevoerde naar 

zijn donker rijk, op den diepen, mod-
derige bodem.’ Br, br, br.
Er is nu een ongevaarlijke, minder 
drassige wandelroute aan de uiterste 
noordrand van Het Noorderveen. Een 
echte aanrader, probeer het ook een 
keer te bewandelen. Op 2 april werd 
dit twee kilometer lange wandel-
pad (enkele reis) feestelijk geopend 
door wethouder Dick Emmer van 
Zaanstad. Een oase van rust, zo dicht 
bij Westzaan en Assendelft, wat wilt 
u meer? Ik heb nu een aantal keer 
met veel plezier het nieuwe laarzen-
pad gelopen. Er zullen er zeker meer 
volgen. 
Toen ik het voor het eerst het wan-
delpad liep, moest ik sterk denken 

aan mijn eigen mooie jeugdherinne-
ringen in de vroege jaren zestig. Het 
open veld langs de Euverenweg en 
de Paardensloot, dicht bij het Weiver. 
Hier leerde ik roeien, zeilen en riet-
sigaren roken. Hier hoorde ik de kie-
vit, grutto, roerdomp voor het eerst. 
De blauwe reiger was toentertijd 
nog een zeldzame verschijning. Heel 
onbekommerd, geen internet, geen 
smartphone.

Het Noorderveen heeft landschap-
pelijk en in botanisch opzicht een 
geheel eigen karakter, doordat hier 
nog in de vorige eeuw turfafgra-
vingen hebben plaatsgevonden. Het 
bestond voor een deel uit een com-
plex van legakkers en petgaten. Het 
deel van de wandelroute heeft min-
der berkenbomen of struiken. 
Als je tijdens het wandelen op dit 
pad om je heen kijkt, let dan vooral 
op de mooie vergezichten tussen de 
watertoren (1885) en het torentje van 
Assendelft, de Sint-Odulphuskerk 
(1883). Het wandelpad is eigenlijk 
geen echt wandelpad te noemen, 
zoals het dichtbij gelegen Riettop-
pad, het Freek Engelpad of het Frans 
Marspad. Het is meer een open-
veldbelevenis. Er zijn leuke op- en 
afstapjes om over de afrasteringen 
te komen. De koeien, echt nieuws-

Het laarzenpad Nooderveen is met rood 

aangegeven. 

Tussen de Nauernasche vaart en de dorpsstraat van Assendelft ligt 
noordelijk van de Communicatieweg (zie kaartje) een uniek drassig 
gebied: het Noorderveen, een zogenaamd veenmos-berkenbroek. 
In de winter is het per voet te betreden, en dan alleen als het dagen 
stevig gevroren heeft. Dit stukje Noorderveen is vrijwel ontoegan-
kelijk. Het is gevaarlijk te betreden, te drassig. Het is trouwens een 
beschermd Natura 2000-gebied. 

gierige dames, lopen er vrij rond. Er 
is een zelf te bedienen voetveer, dat 
de korte maar avontuurlijk wandeling 
nog completer maakt. 

Het wandelpad is tot stand gekomen 
in overleg en met toestemming van 
het recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer en de respectieve-
lijke grondeigenaren. Dankzij dit 
mooie initiatief kunnen we nu van het 
laarzenpad Noorderveen genieten. 
De wandeling start vlak bij de water-
toren. Volg na de Vrouwenverdriet-
brug de Nauernasche vaart richting 
Krommenie tot even voor Krijgsman 
op nummer 23. Pas op, je mist mak-
kelijk de ingang. Bij de Dorpsstraat 
667 eindigt de wandelroute. Neem 
laarzen of stevige schoenen mee. Het 
heet namelijk niet voor niets een laar-
zenpad. 

Het laarzenpad vanuit de lucht. Met dank aan Tom Kistjes, vliegerfotograaf. Het trekpontje.

Zaterdag 28 mei was een zeer 
geslaagde dag. Er zijn uitein-
delijk 330 verschillende kavels 
geveild en er is 18.000 euro op-
gehaald. 

Tijdens de avond zelf waren onge-
veer 200 mensen aanwezig. Op 
drie na zijn alle kavels geveild. 
Een aantal leuke kavels zijn onder 
andere meerdere overnachtingen 
in Westzaanse bed & breakfasts, 

een midweek in een huisje op Texel, 
tien vleespakketten van elk vijf kilo 
van Westzaanse koeien, een meter 
chocolade met het logo van West-
zaan, meerdere vaartochten door 
de grachten van Amsterdam, inte-
rieuradvies, het bekappen van een 
Shetland pony, een huiskamer-
concert, een barbecue voor tien 
personen, een rondvlucht boven 
Noord-Holland in een vliegtuig, een 
cursus biologisch koeien melken, 

inclusief hapje en drankje en ga zo 
maar door!
We hebben enorm veel positieve 
reacties gekregen en veel support 
van de Westzaners, dat bleek wel uit 
het feit dat we tot een uur voor de 
veiling nog steeds items aangebo-
den kregen. Wij willen iedereen har-
telijk danken voor al de mooie kavels 
die we hebben mogen ontvangen. 
Maar ook bijvoorbeeld de twintig 
wijklopers, die alle huizen langs zijn 
gegaan. Dit zijn voorbeelden die een 
mooie invulling geven aan ons motto 

‘voor de gemeenschap, door de 
gemeenschap’. 
Mede door het succes en de verdere 
groeipotentie die de veiling heeft, 
hebben we de intentie uitgespro-
ken om van deze veiling een West-
zaanse traditie te maken. In welke 
vorm en frequentie, daar gaan we 
het nog over hebben, maar het 
wordt zeker vervolgd!
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