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Het was de afgelopen periode
wel heel stil in het dorp. De
school dicht, het dorpshuis
verlaten, de Old Rooster nog
steeds gesloten, bij de
voetbalclub Blauw-Wit alles
donker en dan ook nog een
avondklok.
Maar wie nu goed kijkt en luistert
merkt toch enige verandering...
De vogels zijn weer te horen. Het
broedseizoen gaat beginnen en
als ik met de hond langs de
jachthavens loop, hoor ik alweer
het geluid van gereedschap tegen
de wanden van de boten. In de
polder groeit het klein hoefblad in
de bermen en de donkere dagen
zijn voorbij. ..Langzaam krabbelen
we uit de winterstand en hopelijk
nu ook eindelijk uit de Lockdown.

IJspret in West-Knollendam
Wat waren het prachtige winterdagen. Sneeuw in de polder, sneeuw in het dorp dat in
die eerste ijzige dagen door de harde, felle oostenwind tot sneeuwduinen werd
opgeblazen. Voor sommigen betekende dit, dat er flink geschept moest worden om het
huis uit te kunnen komen. Maar na het ongemak van de sneeuw kon de vorst zijn best
doen om voor goed schaatsijs te zorgen. In het begin lag zelfs de Zaan mooi dicht,
maar ja het belang van de doorgaande scheepvaartroute bleek groter dan het
vooruitzicht om nog eens op de Zaan te kunnen schaatsen. Een ijsbrekertje voer
vanuit de Knollendammervaart het ijs op de Zaan stuk. Gelukkig kon de vaart weer
goed dichtvriezen in de dagen daarna, maar voor de Zaan ging dat niet meer op.

De scholen zijn weer open, maar
kampen helaas wel met strenge
quarantaine regels. Bij de
voetbalclub wordt weer wat meer
getraind en de Old Rooster
bezorgt de maaltijden aan huis,
maar het is nog steeds afwachten.
In het weekend van 12 februari
leek het even alsof er niets aan de
hand was. Er kwam vrolijke
muziek uit de geluidsboxen achter
het dorpshuis en vele dorpsbewoners vermaakten zich op het
ijs, want de ijsbaan was open! Wat
een gezelligheid en wat hebben
we hier naar verlangd. Het was
van korte duur, maar het werd een
fantastisch mooi weekend om niet
gauw te vergeten.
Vandaag bij het schrijven van dit
verhaaltje staan de deuren van het
Dorpshuis na een jaar weer even
wijd open vanwege verkiezingsdag
en de dorpskrant ploft bij jullie op
de mat met verhalen over
gebeurtenissen en dorpsbewoners. We houden vol en kijken
reikhalzend uit naar het voorjaar
en betere tijden.
Wanda Kleiss
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De route van de tocht

Familie Al in het schaatshok

Ondertussen werd tijdens dit winterweer druk gewerkt om de ijsbaan van ons dorp in goede
conditie te krijgen. Ik zag voorzitter Kees Al en Piet Zwaneveld van de IJsclub
West-Knollendam al dagen ijverig in de weer met de pomp en andere attributen om alles
goed voor te bereiden. Ook de nieuwe bestuursleden Michiel van Dijk en Dennis Broerse
stonden Kees terzijde bij dit alles. Zij waren zelfs bereid om met lieslaarzen door de eerste
bevroren sneeuwijslaag te lopen, zodat het water weer op de sneeuw kon lopen en er een
betere ijskwaliteit zou ontstaan. Volgens Kees was het niet nodig, maar zou het leeg laten
lopen en daarna weer volpompen een beter resultaat geven. Aldus geschiedde. Dat koude
klusje bleef de mannen dus bespaard. En … het ijs was inderdaad van topkwaliteit !
Na een paar dagen kon de ijsbaan open en werd er door kinderen en ouders met veel plezier
geschaatst en genoten van alle ijspret. Veel kinderen maakten voor het eerst kennis met de
ijsbaan en er werd druk geoefend soms met behulp van een stoel. Ook het sleetje trekken
door ouders en grootouders was populair. Nu stond Kees achter het loket van de koek en
zopie, af en toe bijgestaan door andere vrijwilligers, voor het verkopen van de chocolademelk
en snoep. Ook heeft de club veel spullen om het schaatsplezier te vergroten, zoals
reserveschaatsen in allerlei maten, ijshockeysticks, sleetjes, oefenstoelen, enz. Mocht u nog
bruikbare schaatsen over hebben, dan zijn die van harte welkom. De club doet zijn best om
er, zolang er ijs is, voor iedereen een paar fantastische ijspretdagen van te maken. De
muziek uit geluidsinstallatie draagt daar zeker aan bij. Kortom iedereen vermaakte zich
prima en het was heel gezellig.
→ lees verder
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→ Vervolg: ijspret
En dit allemaal met de handicap dat de
baan zo lek is als een mandje. Kees is al
zo’n acht jaar bezig om in overleg met de
wijkmanager van onze gemeente (het
terrein is eigendom van de gemeente) de
dijken verstevigd te krijgen.
Maar dat overleg levert elk jaar niets op.
Toen Kees bij de dienst Grondzaken van de
gemeente kwam, was iedereen enthousiast, maar uiteindelijk leverde dit ook niets
op. Het leek afgelopen jaar goed te komen,
doordat er contact gezocht werd met de
aannemer die de dijkverzwaring langs de
Zaan verzorgde.
Na veel gepraat wilde die het voor een flink
bedrag van de IJsclub uitvoeren, maar dan
moest het veld goed gemaaid en geprepareerd worden. Met de genoemde bestuursleden en de andere bestuurders
Jacques van Tol, Martijn Wilbrink en Marco
Enkelmans werd die klus met behulp van
het materieel van Jansen Hoveniers
geklaard. Maar de aannemer liet het
uiteindelijk afweten.
Voor een goed herstel is een flink bedrag
nodig dat de bescheiden IJsclub niet op kan
brengen. Kees schat in dat een bedrijf dit
voor ongeveer € 10.000,- zou kunnen
uitvoeren. De gemeente heeft wel
toestemming voor die operatie gegeven,
maar wil niet bijdragen. Wellicht dat een
crowdfund actie in de volgende herfst enig
perspectief kan bieden op die noodzakelijke verbetering. Dit winterseizoen
haalt de club vanwege de Corona de
contributie van €3,- niet op, maar volgend
seizoen wel en dan hopen ze dat het
dubbele of meer binnenkomt!
En nu maar hopen dat we met de volgende
vorstperiode met een verstevigde dijk weer
volop kunnen genieten van onze ijsbaan in
het dorp.
Ook vanaf deze plek veel dank voor het
werk dat de ijsclub voor de kinderen en
volwassenen van het dorp doet. Op naar de
volgende winter !
Jaap v Leverink

Alex brengt zijn stem uit & rechts de uitslagen

Verkiezingsdag in stemlokaal Noorddam
70+’ers konden al weken geleden per post stemmen en de afgelopen twee
dagen was het ook mogelijk te stemmen op andere kiesbureaus.
Toch willen we graag een foto van de eerste kiezer in ons eigen stembureau,
dorpshuis de Noorddam. Daarom staan we (Wanda en ik) met camera en
schrijfblok om vijf voor half acht bij de deur, klaar voor actie.
Het feest kan beginnen! Ruim op tijd draait de eerste stemmer zijn auto het
parkeerterrein voor de Noorddam op, het is Alex Dekker en hij heeft er zin in.
Als we achter hem (anderhalve meter! mondkapje op!) de Noorddam binnen
lopen worden de laatste voorbereidingen in het stemlokaal juist afgerond.
Alex is echt precies op tijd, het is klokslag 7:30 en als hij binnenloopt kunnen de
vijf aanwezige stembureauteamleden meteen aan de slag.
Het gaat een lange dag worden, tot diep in de avond, zeker met die mondkapjes
op. Maar op dit moment zien ze er nog fris en enthousiast uit.
Eén van de stembureauleden valt meteen op met zijn fluorescerende hesje, het is
Rogier Swagerman uit Koog aan de Zaan en hij is voorzitter van het team.
Hij zit voor en houdt toezicht. De overige leden doen het echte werk: Alex wordt
ontvangen door gastvrouw Daniëlle van Dijk.
Achter de tafels zitten de enige Westknollendammers van het team, Anna Crok en
Jolanda Hohensteijn. Zij nemen zijn kiespas in ontvangst en controleren zijn
identiteitsbewijs. Alles klopt en ze overhandigen hem het stembiljet.
Bij de stemhokjes zit Martijn Mooi om toezicht te houden en het rode potlood na
gebruik terug in ontvangst te nemen.
Als ook Wanda en ik ons formulier in de bus hebben gedaan, het team succes
hebben gewenst en de buitenlucht weer opzoeken rijdt de volgende kiezer net het
terrein op. Het is Michiel van Dijk en hij aanvaardt lachend dat hij niet de eerste is
die met zijn foto in de krant komt.
Jaco Bakker
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Door de Lockdown konden we niet met de
schooltuinen starten. Als het weer mag
willen we heel graag met de schooltuinen
beginnen. Zo hopen we dat de schooltuinen
er de komende maanden anders uit gaan
zien dan op dit moment (zie foto). Meester
Desi en Meester Hugo zullen binnenkort
met de voorbereidingen beginnen.
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Uitgelicht met
Sidney Zwaan

deze buurt. Maar in plaats van iedere dag achter de
toonbank te staan, wilde hij graag iets met zijn handen
gaan doen. Dus op een dag is hij zijn eigen bedrijf
begonnen en sindsdien is hij niet zonder werk geweest.
Naast zijn werk en zijn huis heeft hij ook nog tijd voor
hobby’s. Sidney is een fervent wandelaar. Door de natuur
en het liefst heel lang. Twintig of dertig kilometer is voor
hem normaal. In augustus gaat hij vanaf Pieterburen naar
de Pyreneeën lopen. Hij gaat dan voor drie of vier
maanden weg. Ook golfsurfen is een grote hobby van
hem, onder Bordeaux in Frankrijk. Sidney is een echt
natuurmens. Ook speelt hij gitaar. In zijn huisje staan ook
twee gitaren. Hij speelt al heel lang. Hij heeft wel eens
zomaar voor de lol in een park gitaar gespeeld. Gewoon
afwachten wat er dan gebeurt. De reacties van de
mensen zijn dan erg leuk en daar doe je het eigenlijk voor.
Ook lezen doet hij graag. Boeken van Eckhart Tolle en
Michael Pilarczyk staan bij hem op de plank.
Sidney is graag op zichzelf, maar als straks het dorpshuis
weer open gaat kunnen we hem daar ook treffen. De
vriendelijkheid van het dorp bevalt hem erg. Ook de rust:
als je ’s ochtends wakker wordt en je hoort helemaal niets,
dat was hij niet meer gewend. Als hij ’s ochtends opstaat,
gaat hij eerst een uur tot anderhalf uur mediteren. Ook
doet hij aan yoga. Een schilder die aan yoga doet wordt
door zijn collegaschilders vaak lacherig over gedaan,
maar dat interesseert hem niets. Daar heeft hij geen
problemen mee.
Als je burgemeester zou zijn van dit dorp, waar zou je je
dan voor inzetten? Ik denk dat dat het sociale gebeuren
zou zijn. Op dit moment is dat zeker het belangrijkste. Dat
iedereen goed in het leven blijft staan. Dat iedereen die
eenzaam is betrokken wordt bij alles.

In het huisje dat jarenlang bijna niet te zien was omdat
het helemaal overwoekerd was zijn we vanavond te
gast. Op een winterse avond schuifelen Wanda en ik
naar onze afspraak. Sidney woont hier sinds maart al,
samen met een hond en twee katten. Binnen brandt
de pelletkachel en bewonderen we de sfeervol
verbouwde woning.
Als wij onze bewondering uitspreken vertelt hij dat hij de
verbouwing niet helemaal zelf heeft gedaan, maar samen
met zijn vriend en zijn ex-schoonvader. Toen hij de woning
betrad was alles gladgestuukt, maar hij heeft alles weer
veranderd. De balken van het plafond zijn onder zijn
leiding weer tevoorschijn gekomen. Hij heeft een vide
gemaakt, waar hij normaalgesproken slaapt, maar met de
huidige kou slaapt hij liever beneden in de buurt van de
kachel.
Sydney is schilder en heeft een eigen bedrijf. Hij schildert
van alles: monumenten, schadegevallen zoals water- en
roetschade en natuurlijk ook het normale
onderhoudsschilderwerk.
In Zaandam geboren, in Assendelft opgegroeid, dus we
kunnen wel zeggen dat Sidney een echte Zaankanter is.
Voordat hij schilder was werkte hij bij Kox, Sikkens, hier
vlakbij op de Handelsweg. Hij kwam dus al een tijdje in

Sidney, we hopen dat het je nog lange tijd zo goed bevalt
hier in het dorp en we wensen je van de zomer een goede
reis naar de Pyreneeën. We kijken uit naar je reisverslag.
Anita Wolvers

Dorpshuis De Noorddam

Beste Dorpsbewoners
april 2021

Wat duurt het lang... het kost ons steeds meer moeite
om te blijven denken in wat wel en niet mogelijk is.
De afgelopen perioden is moeilijk geweest maar
desondanks hebben wij ook leuke momenten meegemaakt.
Als vanouds stond iedereen op de ijsbaan en hebben vooral
de kinderen in een paar dagen tijd het schaatsen onder de
knie gekregen.
De sfeer van gezelligheid en samen
met andere dorpsbewoners actief
bezig zijn was duidelijk te voelen.
Achter de schermen blijven wij actief
met allerlei klussen, het onderhoud
van ons dorpshuis staat niet stil.
Er worden weer voorzichtig plannen
gemaakt om de fietstocht langs
Zaanse dorps en buurthuizen later in
het seizoen te organiseren.
Tijdens de Paasdagen wordt er
een activiteit voor de kinderen
georganiseerd.
Ja, het duurt lang, het liefst willen
wij morgen terug naar het oude

normaal maar hoe moeilijk het ook
is wij zullen samen nog even op onze
tanden moeten bijten en de regels
in acht nemen en hopen dat het
vaccineren snel verloopt.
Het lijkt ver weg maar wij zijn
voorzichtig al aan het nadenken hoe
wij het seizoen in september kunnen
openen met een knalfeest voor
alle dorpsbewoners. En mogelijk
kunnen wij al eerder dit seizoen
beginnen met activiteiten. Wij blijven
voorzichtig positief.
Het bestuur

Het heeft even geduurd, maar het

mededelingenbord is weer gerepareerd
na de zinloze vernielingen.
Met dank aan EuroToilet, Michel de Boer
voor het gratis plaatmateriaal en Henk
Borstlap voor de reparatie en belettering.
Hopelijk komen we er volgend jaar
weer veel leuke mededelingen op.
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De ‘stille’ krachten
Het is nog steeds stil in ons
dorpshuis... Wij weten allemaal dat
het voortbestaan alles te maken heeft
met de inzet van louter vrijwilligers.
Daarom is het nu alles nog in pauzestand staat, wellicht een goed moment om twee van de ‘stille’ krachten
in de schijnwerpers te zetten.
Het gaat hier om Kees Al en Martin
Baars. Zij zorgen samen al heel wat
jaren voor het technisch onderhoud
van het gebouw. De twee mannen zijn
elke week op hun vaste dinsdagavond
in het dorpshuis te vinden om wat
stuk is te repareren, de noodzakelijke
onderhoudsklussen te doen en de boel
op orde te houden, zoals bijvoorbeeld
het opruimen van de zolder. Weliswaar
doen ze het nu in deze tijd iets rustiger
aan, maar stil zitten is er zeker niet bij.
Het gebouw staat er en dat betekent
dat de onderhoudsklussen gewoon
doorgaan. Van essentieel belang om
straks, als het allemaal weer kan en
mag, de deuren voor de dorpsbewoners open te kunnen zetten.
Ze hebben in de afgelopen jaren heel
wat werk verzet en gelukkig bij grote
klussen ook altijd kunnen rekenen op
behulpzame dorpsbewoners. Daardoor ziet het er allemaal nog piekfijn
uit, maar voor de toekomst hebben de
beide mannen nog een hele lijst met
ideeën en wensen.
Kees woont nu 36 jaar in het dorp en
daarvan is hij al zo’n 35 jaar als vrijwilliger betrokken bij het Dorpshuis. De
eerste 25 jaar heeft hij samen met z’n
vrouw Loes vele bardiensten gedraaid.
Hij heeft daar zelfs horecadiploma’s
voor gehaald. Maar op een gegeven
moment vond hij het tijd voor wat anders en ging hij samen met Martin aan

de slag als technisch onderhoudsman.
Martin had inmiddels het stokje overgenomen van meneer Dozy, die tot dan
samen met Eg Renaud het onderhoud
deed. Dat was eerst nog allemaal in het
oude Dorpshuis en later na de oplevering van het nieuwe gebouw stortten
ze zich op de nieuwe klussen. Dat bleek
zeer welkom, want er moest nog heel
wat gebeuren. Zo moesten er nog heel
veel elektrakabels getrokken worden.
De stopcontacten waren wel al aangebracht, maar stroom liep er nog niet
naar toe. Ook het toneel, zoals wij dat nu
kennen, was er nog helemaal niet. Daar
heeft indertijd vooral Jeroen Crok heel
veel werk voor verzet.
Terugkijkend noemen de beide mannen
zo een hele lijst op van wat er allemaal
is gedaan in de afgelopen jaren. Een
greep hieruit: Er is toneelverlichting
aangebracht;
De riolering is vernieuwd; Alle lampen
zijn vervangen door led-verlichting; Er
is een alarminstallatie aangebracht en
een geheel nieuwe geluidsinstallatie
gekomen; De garderobe capaciteit is
uitgebreid met nieuwe kledingrekken;
De noodverlichting is vernieuwd; Er is nu
een handige krattenkar voor het verp-

ele
k voor actu
n Faceb oo aatregelen .. .
e
te
si
e
d
Kijk op
nde de m
e betreffe
informati

laatsen van de kratten bier en frisdranken, zodat de ruggen gespaard worden;
De waterafvoer is aangepakt, door de
afvoer in de sloot door te spuiten. Daarbij zijn toen meteen de verzakte zijkanten
van de sloot gerepareerd en de goten
schoongemaakt. Ook het noodzakelijke
snoeiwerk is gedaan.
En zo zijn er nog tal van zaken op te noemen, maar er liggen zeker ook nog klussen voor de toekomst op de plank. Grote
en kleine klussen. Twee jaar geleden is
wel al het schilderen van de buitenkant
van het stenen gedeelte uitgevoerd door
Steven-Jan Crok, maar nu is de grote
zwarte kap aan een schilderbeurt toe. Of
dat ook uitbesteed gaat worden of door
vrijwilligers opgepakt gaat worden is
nog even de vraag. Een plan, dat al een
tijd op de plank ligt, maar nog niet van
de grond is gekomen, is het schilderen
van de binnenboel. Er ligt al een kleurenschets(destijds door Cor en Gina Boot
gemaakt) klaar voor uitvoering, maar
dat soort grote projecten vragen veel organisatie, tijd, geld en (vrijwillige)menskracht. Zo wordt er ook over duurzaamheid gesproken en wordt er gedacht aan
het aanbrengen van zonnepanelen.
Ook de buitenverlichting heeft reparatie
nodig. Kortom, er is altijd wat te doen en
als het aan Kees en Martin ligt, blijven
ze nog wel even doorgaan. Ze hebben er
nog steeds plezier in, maar geven wel
aan dat het goed is als er op een gegeven
moment ook weer anderen zijn, die het
stokje gaan overnemen.
Met dit verhaal willen wij deze toppers
een podium geven voor al het (vrijwillige)werk dat ze al zoveel jaren doen.
Uiteraard zijn er nog meer ‘stille’ krachten die achter de schermen actief zijn
voor het dorpshuis. In de volgende krant
zullen wij de schijnwerpers op weer
andere vrijwilligers van ons dorpshuis
richten.
Wanda Kleiss

Paaseieren zoeken!

Op zondag 4 april om 11:30 uur
kunnen alle kinderen uit
Westknollendam paaseieren komen
zoeken bij het dorpshuis.
Voor ieder kind is een lekkernij
beschikbaar, en voor de
10 gelukkigen die het speciale ei
vinden nog iets extra’s!

Lijkt het je leuk!

Meld je dan wel aan via:

wkdkidsclub@gmail.com

Onder vermelding van je
naam en leeftijd.
Een briefje ingooien mag natuurlijk
ook op: Hannie Schaftstraat 16 of
bij Dorpshuis De Noorddam.
Aanmelden kan t/m 2 april.

Contacten bestuur,
vragen en verhuur
info@denoorddam.nl
aanmelden, inschrijving
evenementen@denoorddam.nl
voorzitter		
voorzitter@denoorddam.nl
penningmeester
penningmeester@denoorddam.nl
secretaris		
secretaris@denoorddam.nl
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Kraakhelder zaken doen!
Uw professionele schoonmaakpartner voor:

•Theater •Bioscopen •Kantoren •Winkelcentra
•Grootwinkelbedrijven...
Impula 109/111 1448 WL Purmerend
t. 0299 643 328 www.hso-schoonmaak.nl

Thuis uit eten!
The Old Rooster presenteert lekker

thuis uit eten, onze Kok kookt voor u en u
kunt dit natuurlijk afhalen bij ons maar de
mogelijkheid is er OOK om het bij u thuis te laten
bezorgen, dan bent u

Thuis uit eten!
-

Bezorgkosten € 2,50.
Bestelling vanaf € 20,00
gratis bezorgd
Bezorg straal 10 km

Vanaf dinsdag tot maandag leveringen in overleg. Afhalen
en bezorgen tussen 17.00 en 20.00 uur Reserveer ruim van
tevoren, dan voorkomen wij teleurstellingen. Voor vragen en/of
aanpassingen in het menu, neemt u gerust contact met ons op.
Westknollendam 6 4
1525 PP West- Knollendam 07 5 -7 7 2 1 6 7 5
IN FO@TH EOLDROOSTER . N L
W W W.THEOLDROOSTE R . NL

EBRO VALVES BV

Ronde Tocht 9 • 1507 CC Zaandam
075 61 27 87 8 • info@ebrovalves.nl

Roode Wildemanweg 47 Wormerveer • envastgoedadvies.nl

Facebook
Instagram

Vervolg op de pijpenstelen
Een paar dagen later, het was inmiddels gestopt met
regenen, ben ik nog een paar keer langs de Noorddijk
gelopen. Kijken of er meer lag. En dat lag er! Nog veel meer
steelfragmenten waarvan sommige mooi versierd en een
stuk of 17 pijpenkoppen (ketels moet je eigenlijk zeggen),
waarvan een relatief groot deel oud, eerste helft 17e eeuw,
dikke stelen met wijd rookkanaal en kleine eenvoudige
kopjes met weinig tot geen versiering, maar al iets
vormvaster dan de allereerste (laat 16e eeuw) die in
Nederland gebakken werden, die zagen er niet uit. De rest
was jonger, groter en met dunnere stelen, 18e eeuwse en
nog grotere 19e of vroeg 20e eeuwse, met allerlei
uiteenlopende versieringen en teksten ('Ons Genoegen', de
naam van een rokersclub).
Er lag nog veel meer, scherven en oren van aardewerk
kruiken, porseleinen servies-scherven, tegelfragmenten,
botresten (slachtafval), een eeuwenoude koeienkies, een
deel van een wijwaterbakje, glas (van recent gewapend glas
tot heel oud en dun, met olie-achtige kleuren) en een
eeuwenoude wetsteen van Noors Eidsborgkwartsiet.
Rotzooi uit een afvalbelt, alles door elkaar over een periode
van 400 jaar.
Lang leve internet, ik kon alles vrij gemakkelijk terugvinden
op talloze websites over kleipijpen en andere
grondvondsten. Toch ook maar even een bericht met foto
gestuurd naar stadsarcheoloog Piet Kleij, wie weet of er wat
interessants bij zit! En ik was benieuwd of het allemaal wel
klopte wat ik dacht dat ik had verzameld aan ouwe troep (en
kennis).
Piet Kleij: "

Op mijn antwoord (ja, ook ongebruikte want van binnen nog
helemaal wit) is Cassandra Scheﬀer-Mud, beheerder van het
archeologisch depot, nog langsgekomen om de hele boel
mee te nemen. Gelukkig maar, ik heb al genoeg troep in huis.
Jaco Bakker
(...)

PAASACTIE * PAASACTIE * PAASACTIE
Onze huisfotograaf Kitty heeft een paar kleine
ijsbaanbewandelaars op de foto gezet. → herken je
jezelf? Klop aan bij Westknollendam 81 en ontvang
wat lekkers..

De laatste toendrabewoners
in ons land

In onze omgeving leeft een bijzonder diertje: de Noordse
woelmuis, Microtus oeconomus. Microtus betekent 'met
kleine oortjes' en 'oeconomus' slaat op zijn 'economische'
gedrag; hij slaat zaden en wortels ondergronds op als
wintervoorraad. Hij kan voortreffelijk zwemmen en komt
voor in drassige gebieden (vroeger werd hij wel zeemol
genoemd). Als er ook aard- en veldmuizen (allebei ook
woelmuizensoorten) in zijn gebied voorkomen, verdringen
die de Noordse woelmuis naar de natste plekken. Zonder
die concurrentie komt de Noordse woelmuis ook op drogere
gronden voor.
In het Engels heet hij de Tundra vole, de 'Toendra
woelmuis'. Eigenlijk een mooiere naam; zijn leefgebied
strekt zich uit over een enorm gebied rondom de
Noordpool, van Nederland in het uiterste westen tot
NW-Canada in het uiterste oosten. Een groot deel van dit
gebied is toendra of lijkt er op, vandaar de Engelse naam.
De ondergrond is er bevroren (permafrost) zodat water niet
kan wegzakken in de grond en er een lekker zompig gebied
ontstaat zonder hoge plantengroei. Precies waar de
Noordse woelmuis van houdt.
En wat onze Nederlandse Noordse woelmuis nou zo
bijzonder maakt; er zijn maar twee diersoorten die alleen in
Nederland voorkomen en nergens anders. Een ondersoort
van de Grote vuurvlinder en... onze eigen ondersoort van
de Noordse woelmuis, met een eigen achternaam: Microtus
oeconomus arenicola.
Eh, tot voor kort dan. Een paar maanden geleden werd z'n
wetenschappelijke naam officieel veranderd. Hij bleek
genetisch toch teveel af te wijken van de andere
Microtus-woelmuizen, dus nu vormt hij in zijn eentje een
nieuw geslacht, en heet nu Alexandromys oeconomus
arenicola. Een
mondvol voor zo'n
klein beestje!
Maar goed, hij is dus
heel bijzonder want hij
komt alleen in
Nederland voor.
Dat zit zo. Ook in de
laatste ijstijd leefden
Noordse woelmuizen
in de toendra's
rondom de ijskap, die
toen veel groter was
en waardoor ze veel
zuidelijker leefden. Zo

eens in de 100.000 jaar wordt het een stuk warmer, zo'n
periode heet een interglaciaal, letterlijk de periode 'tussen
de ijstijden'.
Ook nu zitten we in zo'n warmere periode. Tienduizend jaar
geleden begonnen de ijskappen snel af te smelten. Er smolt
zo veel ijs dat de zee meer dan 120 meter steeg. De
toendra's verplaatsten zich langzaam noordwaarts en
daarmee ook de Noordse woelmuizen. Op een aantal
plekken konden ze niet meer verder en zo bleven er
geïsoleerde populaties over. Wereldwijd zo'n twaalf
plekken. In die gebieden evolueerden ze tot evenzovele
ondersoorten. Op de kaart is goed te zien hoe geïsoleerd
die van ons zitten van hun soortgenoten in de rest van de
wereld.
Zelfs hier leven ze niet in een aaneengesloten gebied, maar
in geïsoleerde populaties. Op Texel en verspreid over de
Hollandse en Friese veengebieden. Door tal van oorzaken
neemt hun leefgebied af. Inmiddels zijn ze de laatste jaren
op een aantal plekken uitgestorven; ondermeer op
Schokland (sinds 1952), in de Wieden (1971), de
Reeuwijkse plassen (1981), Noord-Beveland (voor 2007)
en zo voort. Ook in onze eigen gemeente Zaanstad neemt
het aantal leefgebieden af. Recent bijvoorbeeld door aanleg
van een hockeyveld bij Westzaan en door woningbouw; o.a.
Kreekrijk Assendelft en dus het Brokking-terrein ten zuiden
van ons dorp. De Noordse woelmuis staat op de
Nederlandse
Rode Lijst en is
dus zwaar
beschermd,
maar sporten en
mooi wonen
vinden we
belangrijker. Er
komen jaarlijks
zo'n
honderdduizend
Nederlanders
bij, die moeten
ook wonen en
sporten. Dan
moet je af en
toe leefgebied
van beschermde
soorten
vernietigen. .
En dat mag,
onder
voorwaarden.
Mitigatie is het toverwoord. Dat is een duur woord voor
gedwongen verhuizing. Ergens anders wordt dan een
gebied aangewezen waar de beschermde diersoort (in dit
geval de Noordse woelmuis) een nieuw bestaan moet
opbouwen. Kan dat wel? Als zo'n gebied geschikt is, zitten
er dan niet allang woelmuizen? En verdringen de
gedwongen migranten dan de huidige populatie niet?
Inmiddels hebben ze, in de sloot tussen de Noorddijk en de
nieuwe wijk De Tuinen, een nieuw thuis gekregen; een
reeks platte moddereilandjes. De eerste
hondenpootafdrukken heb ik er al waargenomen. Verder
niets, geen riet, geen onkruid, alleen maar bagger, net
boven het waterpeil. Hoe zit dat? Wat vinden de Noordse
woelmuizen er zelf van? Zag hun oude leefgebied er
eigenlijk ook zo uit voordat het volgebouwd werd?
Volgende aflevering meer daarover.

Jaco Bakker

Willy Lubbers’

Toen: 1937 (foto 1) In West-Knollendam stond Oliefabriek "DE VREDE” 1995 (foto 2) de kade waar de schepen met lijn- en
koolzaad aanmeerden. Nu: 2021 (foto 3) Op de plek van Oliefabriek "DE VREDE” bevindt zich nu de Firma Woud.

1

2

3

Het bouwjaar van de Stoomfabriek “de Vrede” was in 1872 – en deze werd gesticht door P.H. Kaars Sijpesteijn. Op de plek van
oliefabriek “DE VREDE” heeft ook de molen "DE VREDE” gestaan en deze is in 1872 omgebouwd door P.H.K. Sijpesteijn als
stoomolieslagerij.
Na herhaalde verbouwingen kon er wekelijks ruim honderdduizend kg lijn- en koolzaad verwerkt worden. Dit werd met schepen
aangevoerd. Na 1899 onder meer ook ten behoeve van de Linoleumfabriek in Krommenie die ook eigendom was van dezelfde
familie Sijpesteijn. Per week werd zeventigduizend lijn- of raapkoeken (veekoeken) geproduceerd en circa dertigduizend kg olie.
Later kwam ”DE VREDE” in handen van Loders Croklaan/Unilever te Wormerveer.

Uit Lijnolie werden 3 soorten lijnkoeken gemaakt, murwe, halfzachte en harde. De verschillen kwamen tot stand door de
duur van het persen en in de molen door het aantal slagen. De harde koeken bevatten minder eiwit omdat de lijnolie er
bijna volledig werd uitgeperst. De murwe hadden het hoogste vetgehalte. Het gewicht per koek bedroeg 1 kilo. In de jaren
50/60 kregen de werknemers gelegenheid om 1 keer in de maand wat van de productie van Loders Croklaan b.v (boter,
margarine, olie, waspoeder enz.) op bestelling gratis mee naar huis te nemen. Dat werd dan op zaterdagochtend (toen er
nog gewerkt werd tot 12 uur) meegenomen. Er werkten uit de gehele omgeving mensen bij "DE VREDE” in
ploegendienst, zelfs uit de Wieringenmeer. Zij kwamen dan per busje van de Vrede naar Westknollendam.
Tussen het lijn/koolzaad werd nogal eens wat gevonden. Zo ook eens een speertje In 1991 is de
oliefabriek de “Vrede” ter ziele gegaan en vervolgens is de fabriek in 1995 geheel gesloopt.
(speertje)
De molensteen van de molen “de Vrede” die op het fabrieksterrein stond is nog bewaard gebleven.
En deze staat nu op veldje van de Bakkerstraat tegenover de speeltuin.
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2

De Vrede heeft altijd een helpende hand geboden aan de dorpsbewoners
van West-Knollendam
* In de tijd dat er nog geen douches waren in de woningen konden
gezinnen douchen in de “Vrede”
* Voor de speeltuin werden speeltoestellen, zoals schommels, en een
draaimolen gemaakt.
* Verlichting werd er gemaakt en ook aangelegd voor op de ijsbaan.
* Hulp bij het bouwen van het oude Dorpshuis “DE NOORDDAM “ .
Onderdak werd er geboden voor de brandweerauto omdat er een nieuwe
3
brandweerkazerne gebouwd werd (zie foto 1) Zo ook was de “Vrede”
vele malen het decor voor grote brandweeroefeningen in die tijd in
samenwerking met politie en ambulance (zie foto 2)
Tot de
volgende
keer maar weer, Willy
* Voordat de “Vrede” werd gesloopt gaf de Theatergroep “Hollandia” in de lege
fabriek
nog voorstellingen.Wat
een Lubbers-Kool
aparte
sfeer gaf. Bijna alle Knollendammers bezochten de voorstellingen (zie foto 3)

ONZE SPONSOREN

Ampèrestraat 35-37 • 1446 TR Purmerend

Ampèrestraat 35-37 • 1446 TR Purmerend • 0299 462511
info@molenvastgoed.nl • molenvastgoed.nl

Specialistische Dienstverlening.
*Glasonderhoud *Gevelonderhoud
*Vloerconservering *Diepreiniging sanitair/keukens
*Hogedrukreiniging *Schoonmaak ICT en telecomruimte

Industrieweg 50, 1521 NE Wormerveer
Telefoon: 06 87878711

Impula 109/111 1448 WL Purmerend
t. 0299 643 328 www.hso-schoonmaak.nl

Kwaliteit op eenzame hoogte
Roode Wildemanweg 45 • 1521 PZ Wormerveer • zaanstaddakwerken.nl

LED VERLICHTING
EXCLUSIEF OP MAAT
VERLICHTING
0631166565
citylinedesign.com

GEMAAKT MET MOOIE
HOUTSOORTEN

KOOPMAN
BRANDBEVEILIGING
Papiermakerstraat 2 1531 NA Wormer
Tel. 075-642 68 53 Fax. 075-642 54 85

