Voorwoord
Begin januari ben ik naar Zaandam
verhuisd. Ik ben dus nog volop bezig de
streek te verkennen. Wat me hier direct
is opgevallen, zijn de vele contrasten.
Stedelijke bebouwing en industrie,
afgewisseld door polderlandschappen,
pittoreske dorpjes en uitgestrekte
veenweidegebieden. Wonen en werken
zijn hier van oudsher sterk gemengd.
Deze dynamiek en afwisseling vind ik
de grootste charme van de Zaanstreek.
De elf kilometer lange rivier vormt de
verbinding tussen al deze gebieden en
gemeenten. Tijdens een vaartocht over
de Zaan heb je een prachtig zicht op
de Zaanse molens, de monumentale
fabrieken en pakhuizen, en de
honderden houten huizen met hun rijk
versierde gevels langs de Zaanoevers.
Het panorama op de Zaanse Schans
is natuurlijk een van de bekendste en
mooiste dorpsgezichten van ons land.
Het behoort dan ook al jarenlang tot
de top 20 van grootste toeristische
attracties in Nederland.
Zelf heb ik tijdens mijn verkenning van
de streek als klein nadeel ervaren dat
veel bezienswaardigheden verspreid
liggen en deels ‘verstopt’ zijn. Veel
bezoekers komen niet verder dan de
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Zaanse Schans, terwijl de streek nog
zo veel meer heeft te bieden. Dit boekje
‘Uitjes in de Zaanstreek’ omschrijft
niet alleen de bekendere uitjes, maar
openbaart veel van die verborgen
schatten, zoals Het Blaauwe Hof in
Wormerveer, het Vijfhoekpark in
Zaandam en ‘Het ouwe huis anno 1656
te Jisp’.
Al met al maakt deze uitgave de streek
toegankelijker, zowel voor inwoners
van de streek als voor toeristen en
dagjesmensen van buiten. Voor wie de
streek daadwerkelijk wil leren kennen,
zijn de korte en bondige beschrijvingen
van de rijke geschiedenis onmisbaar.
Verder bevat het een handige index op
plaatsnaam en type uitje, vermeldingen
van openingstijden, OV-routes en
prijzen, en prachtige foto’s.
Dankbaar zal ik dan ook zeker
gebruikmaken van dit mooie boekje.
Ik wens ook u veel leesplezier en veel
genoegen bij uw kennismaking met
het brede aanbod aan musea, fietsen wandelroutes, kinderboerderijen,
parken en nog veel meer. Graag tot
ziens in de Zaanstreek!
Februari 2008
Burgemeester Zaanstad,
Geke Faber
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