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Afval storten in de natuur
Rond 1961 verhuisde ik van de Kerkstraat in Koog aan de Zaan naar
het Weiver 83 in Westzaan. Wat mooi. Ik kon direct achter het huis met
een roeibootje het weiland in. De A8 moest nog aangelegd worden,
je keek zo naar de Linoleumfabriek in Krommenie. Van mijn moeder
kreeg ik de bijnaam Prikkenbeen. Met een netje liep ik door het moerassige weiland om vlinders te vangen en te determineren. Al snel
kreeg ik van de buren, de dames Molenaar, hulp. ‘Freddy, kijk daar
vliegt een blauwtje.’ Zo leerde ik snel. Na aﬂoop kreeg ik van de wat
deftige dames Molenaar een heerlijke eierkoek.
Schuin aan de overkant van de straat
was het heerlijk spelen. Er stond een
GMC, een half gesloopte vrachtwagen uit de Tweede Wereldoorlog. De
autobanden lagen hoog opgestapeld. De tuintjes waren nog niet zo
aangeharkt als nu. Vrijheid blijheid.
Van loodvergiftiging of ﬁjnstof werd
nog niet gerept. In het Westzijderveld was rond 1930 een stortplaats
van vaten van Evenblij. De Mallegatsloot was gitzwart en stonk. Toen
mijn vader tien was, mocht hij mee

de afvalvaten wegbrengen. Dan was
feest voor de kleine Jan. De vaten
bevatten helaas wel resten van olie,
aromaten en soms ander chemische
resten. Het stonk. Bodemvervuiling
was nog geen prioriteit. Na de oorlog was economische vooruitgang
belangrijker.
Tijdens een vaartocht met vrijwilligers van de OBW kwamen we langs
een niet onderhouden, rommelig
veldje. Daar had jaren geleden een

Een hoop vuilnis als recreatiepark. Uitzicht op de afvalberg.

heftige, ondergrondse veenbrand
gewoed. Dagenlang is de brandweer
bezig geweest om de chemische
brand blussen.

verf’ gevonden. Later bleken het resten van drukinkt te zijn. Het goedje
droogde niet zoals je van verf verwacht.

Veel stortplaatsen in
de Zaanstreek

Voorheen werd in Westzaan-Zuid
afval verbrand. Vanwege de hoge
uitstoot van milieugevaarlijke stoﬀen
werd die oven gesloten. Daarna werd
het afval gestort. De Nauernasche
Polder, gelegen tussen Nauerna en
het Noordzeekanaal, is sinds begin
jaren tachtig in gebruik als stort van
de ﬁrma Afvalzorg. In 2006 hadden
de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland, het havenbedrijf
Amsterdam en Afvalzorg een convenant gesloten, buiten de bewoners
van Nauerna om. De vuilstort zou
tot in lengte van jaren open blijven.
Gelukkig bood de belangengroep
Nauerna dapper weerstand. Na jarenlange geschillen en een mediaoffensief is in 2013 een overeenkomst
gesloten tussen betrokken partijen.
Er werden excuses aangeboden
aan de bewoners van Nauerna en
afgesproken dat de vuilstort in 2022
deﬁnitief wordt gestopt. Boven op
de vuilstort wordt nu een natuur- en
recreatiepark aangelegd.

Op nog geen honderd meter van ons
huis, dicht bij de hoek van de Middel
en het Weiver, op het land van Jan
Bakker, was ook een stortveldje waar
je huisvuil naar toe kon brengen. Je
kunt het nu nauwelijks meer zien,
alles is in het veen weggezakt. Bij de
watertoren was in de zestiger jaren
een vrij grote stortplaats van huisvuil.
Je kan de verhoging in het veld nog
zien. In Nauernasche vaart was een
zwemgelegenheid met de naam Tot
Ons Plezier, oftewel TOP-hokje. Als je
er zwom kreeg je zeker een zwarte
snor van het vuil.
Bij de Kromme Reef lag een grote
stortplaats van vliegas. We speelden er heerlijk. Er was een stevige
verhoging waarin je tunneltjes kon
graven. Veel ouders verboden hun
kinderen daar te komen. Je werd
roetzwart van het stof. Op zekere dag
had een vriendje daar een blik ‘rode
Nieuwe Natuur? Wel een mooi uitzicht.

Nieuwe bezems vegen schoon
Er stonden drie belangrijke punten op de vergadering van 1 mei: Koningsdag, nieuwbouwplan Vaartzicht en De Dag van Westzaan. De opkomst was
goed en ook waren er weer nieuwe gezichten. Deze ‘nieuwelingen’ werden
direct opgenomen en na het voorstelrondje was het ijs deﬁnitief gebroken.
U kent vast het spreekwoord ‘nieuwe bezems vegen schoon’. Voor de nieuwelingen was dit zeker van toepassing. Ze brachten goede ideeën in en
vernieuwende inzichten.

Koningsdag
De nieuwe locatie Kerkbuurt/Lambert Meliszstraat is overwegend
goed ontvangen en zorgde voor
meer intimiteit en sfeer. Marcel
Haarhuis vroeg namens de commissie Koningsdag om feedback. Als
scheidend commissielid deelde hij

zijn zorg over de jaarlijkse ﬁnanciering. Door vermindering van sponsorgeld en subsidie is het lastig om
veel activiteiten voor de kinderen
in te kopen. Het aantal leden van de
Westzaanse Gemeenschap zit slechts
rond de 500, en dat op een inwonersaantal van circa 5000. Bovendien is

de contributie lang niet altijd inbaar.
Veel inwoners weten niet dat de contributie van 10 euro wordt ingezet
om activiteiten als Koningsdag en
Sinterklaas te bekostigen. Dus betaalt
u nog niet mee aan de Westzaanse
Gemeenschap en vindt u dat de activiteiten in Westzaan moeten blijven,

meld u dan vandaag nog aan als lid
via westzaansegemeenschap@upcmail.nl of 075-6153348.
De aftredende commissie kijkt met
een goed gevoel terug op Koningsdag 2017, die ordelijk en veilig is verlopen. Inmiddels hebben zich twee
dames aangemeld om in de commissie Koningsdag plaats te nemen.
Wilt u ook uw steentje bijdragen en
de handen uit de mouwen steken,
meld u dan aan bij westzaansegemeenschap@upcmail.nl.
Voor
meer informatie kunt u de notulen
opvragen.
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