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'Grenzen van
Assendelft' op
foto-expositie

Aanlegvan de spoorlijn Zaandam-Uit-
geest, de bouw van de spoorbrug over
de Nauernasche Vaart omstreeks
1868. Links de molen de Witte Zwaan.
De locomotief heet Christine.

FOTO'S HISTORISCH GENOOTSCHAP ASSENDELFT



et Historisch Genoot-
schap Assendelft doet

iets anders dan anders.
"Dit keer geen tentoonstelling met
foto's van het dorp met als thema
ondernemers of verenigingen. Op
deze expositie gaan we de buiten-
kanten van het dorp langs", licht
secretaris Cor Sikkes toe.
Antieke landkaarten en oud foto-
materiaal. Daar draait het komend
weekeinde allemaal om bij de
expositie 'Grenzen van Assendelft'
in het Cultureel Raadhuis aan de
Dorpsstraat. Centraal daarbij staat
de gemeentegrens van het dorp en
de veranderingen daarin door de
eeuwen heen.
Het vele materiaal biedt een fraai
overzicht vanaf circa 1300waarin
de contouren van het dorp werden
bepaald door de Noorder IJ- en
Zeedijk. Assendelft was en is qua
oppervlakte nog steeds de grootste
gemeente in de Zaanstreek, in het
noorden grenzend aan Kromme-
nie, ten oosten aan Westzaan, ten
zuiden aan het vroegere IJ en ten
westen aan het Wijkermeer,
Heemskerk en Uitgeest. Ooit had
het uitgestrekte gebied van Assen-
delft een oppervlakte van bijna
vijfduizend hectare, inclusief de
buurtschappen Busch en Dam,
Vrouwenverdriet en een groot deel
van Nauerna. De aanleg van het
Noordzeekanaal in de tweede helft
van de 1geeeuw zorgde voor grens-

Langs de randen
van Assendelft

Café Sportlust te Buitenhuizen-As-
sendelft anno '914.

verschuivingen. Enerzijds kreeg
Assendelft er grond bij door de
drooglegging van het Wijkermeer
en de inpoldering van het IJ, an-
derzijds verloor het dorp terrein
door het graven van het Noordzee-
kanaal. .
Zo raakte Assendelft het schierei-
land Buitenhuizen, een buitendijk-
se polder, kwijt aan Spaarndam.
Het is bijna niet voor te stellen dat
de Dorpsstraat in de 1geeeuw via

een veer over het IJ doorliep tot ver
in Buitenhuizen, richting Spaarn-
dam en Velzen. Het Noordzeeka-
naal slokte nog meer grond op. Bij
de verbreding van het kanaal in
1930 en de verlegging van de Assen-
delver Zeedijk moesten dertig
woningen wijken en in 1974was
het weer raak en werden de wonin-
gen van het personeel van de rijks-
pont opgeofferd aan een nieuwe
ingreep aan het kanaal. De aanleg
van de spoorlijn in 1869 pakte ook
niet uit in het voordeel van het
dorp. Het treintraject sneed het
noordelijk deel af van de rest van
de gemeenteAssendelft. Kromme-
nie wilde dat noordelijke deel best
inlijven onder het mom dat zij
beter in staat waren het gebied te
beheren dan Assendelft. Het leidde
tot een tientallen jaren durende
strijd die telkens weer oplaaide.
Met name door de aanleg van de
Provincialeweg in de jaren dertig
van de vorige eeuw dacht Kromme-
nie een sterk argument in handen
te hebben. Door de nieuwe weg

xpositie

De expositie 'Grenzen van Assendelft' van het
Historisch Genootschap Assendelft is 9 en 10 no-
vember van 11tot 16 uur te zien in het Culturele
Raadhuis, Dorpsstraat 160, en het er tegenover
liggende restaurant Assumburg.

werd immers de noordkop van
Assendelft nog meer van het dorp
geïsoleerd. Maar het zou nog tot 1

juli 1965 duren eer de rijksoverheid
besloot om het gebied ten noorden
van de spoorlijn toe te wijzen aan
Krommenie. Daarmee verloor
Assendelft in één klap een gebied
van zeven hectare en werden 850
inwoners van Assendelft van de ene
op de andere dag Krommenieërs.
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