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Natuuroever Buitenhuizen
hersteld
Op woensdag 13 juli werd de herstelde natuuroever Buitenhuizen ofﬁcieel en feestelijk heropend door Nancy Schreijven-Westra, directeur
van Rijkswaterstaat. Ik citeer haar: ‘Het Noordzeekanaal kun je zien
als een ‘highway for ﬁsh and ships’. Met het herstel van de natuuroevers is er voor vissen als het ware een parkeerplaats gecreëerd waar ze
kunnen uitrusten. Ook vogels kunnen hier foerageren.’
De natuuroevers in dit gebied zijn
afgelopen winter door Rijkswaterstaat hersteld. De werkzaamheden
zijn vooral bedoeld om de bijzondere ﬂora en fauna in dit gebied
nieuwe kansen te geven. Ook is de
wat verwaarloosde oeverzwaluwen ijsvogelwand opgeknapt door
de Vogelbescherming Zaanstreek,
bekend van de mooie uitgave De
Kieft. De oever maakt deel uit van
een mooie wandelroute langs het
Noordzeekanaal. Er zijn nu op vele

plaatsen ten behoeve van de wandelaars kleurrijke informatieborden
geplaatst.
Als ergens recentelijk een positieve
invloed op de natuur is uitgeoefend
dan is het wel in dit opgeknapte
natuurgebied langs de oevers van
het Noordzeekanaal, dicht bij de
veerpont van Buitenhuizen. Zie de
vele ingepolderde ‘meertjes’ die
direct naast de veerpont zijn aangelegd. Kleine rustgebieden voor allerlei organismen. Hoewel het gebied
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Korfbal en geurstoﬀen
Bij Roda’s Club van 100 gaat het binnenkort
over de wereldberoemde geurstoﬀen voor
parfums van het van oorsprong Zaanse bedrijf Polak & Schwarz (nu IFF). Op vrijdagavond 4 november heeft
Roda’s Club van 100 een primeur. De beroemde parfumeur van IFF
(International Flavors & Flagrances) uit Hilversum, Franc Schiet, gaat
mogelijk alle geheimen vertellen van de parfums van Chanel en andere beroemde merken.
En dat allemaal van een van oorsprong Zaans bedrijf. In 1896
startten Polak & Schwarz een geurstoﬀenbedrijf in de Zaanstreek. Het
bedrijf was zeer succesvol, verkocht
wereldwijd geur- en smaakstoﬀen
en had vestigingen in diverse landen. In de Tweede Wereldoorlog
ontstonden problemen. De Duitse
bezetter maakte het bedrijven met
Joodse eigenaren heel erg moeilijk.
Joodse werknemers moesten wor-

den ontslagen, salaris moest worden
ingeleverd en een aantal werknemers
is zelfs omgekomen in Duitse vernietigingskampen. Maar het bedrijf
overleefde de oorlogsjaren, daarvoor was het ook voor de bezetter te
belangrijk.
In 1958 ging Polak & Schwarz een
fusie aan met het Amerikaanse bedrijf
Ameringen Haebler. De eigenaar van
dat bedrijf was nota bene een exwerknemer van Polak & Schwarz van

Recente luchtfoto, met dank aan de Digitale Beeldbank Westzaan. Uiterst links de ijsvogelen oeverzwaluwwand.

nieuw is, kun je al vele watervogels,
wilde planten en onderwaterdieren zoals de glasaaltjes ontdekken.
Kenmerkend en uniek zijn de brakke
vochtige biotopen in dit kanaal. Je
vindt er naast de vele soorten riet,
herik, bijvoet, echte valeriaan, bosandoorn, kluwenhoornbloem, krodde,
moerasspirea, smalbladige wikke,
vijfvingerkruid etc.
Naast de vele belangstellende
natuurliefhebbers waren gelukkig
ook de leerlingen van basisschool
De Dorpsakker uit Assendelf aanwezig. Zij werden ter plekke uitgedaagd
door ecoloog Arjan Kikkert om kikkervisjes, glasaaltjes en de vele soorten kreeftjes te onderscheiden. Wie
de jeugd heeft, heeft tenslotte de
toekomst.
Als je nu langs het Noordzeekanaal
wandelt, dan zie je veel (zwem)vogels

rondvliegen. Tijdens mijn struintocht
langs het opgeknapte wandelpad
richting wand voor ijsvogels en oeverzwaluwen, nog broedend in juli, heb
ik de volgende vogels gespot: kluut,
kuifeend, lepelaar, nijlgans, bergeend, blauwe en zilverreiger, scholekster, visdiefje, en tureluur. Ik zal er
zeker een aantal gemist hebben.
Natuurlijk zijn we als Westzaners trots
op de ijsvogel- en oeverzwaluwwand
van de Vogelbeschermingswacht
Zaanstreek. Met eigen ogen heb ik
nu kunnen genieten van het voeren
van de jonge ijsvogels en oeverzwaluwen. In de volgende uitgave van
De Kieft zal het resultaat van het
broedsucces vermeld worden. Ik ben
benieuwd. Het is duidelijk dat dit
gebied voldoende potentieel heeft
om uit te groeien tot een zeer interessant en divers natuurgebied.

40 jaar daarvoor. Het
Het historische pand van Polak & Schwarz aan
bedrijf
veranderde
het Irene Vorrinkplein in Zaandam.
toen de naam in IFF. In
1967 werden de activiteiten in Zaandam
helaas beëindigd. Wel
staat nog een van de
prachtige
fabriekspanden van Polak &
Schwarz aan het Irene
Vorrinkplein in Zaandam. Dit fabriekspand
met de mooie naam
Maison d’Essence bevat nu huurap- Hij is van oorsprong chemicus, maar
zit nu bij de ontwikkelingsafdeling
partementen voor de vrije sector.
om tot nieuwe geurstoﬀen te komen
Maar terug naar het huidige IFF, dat voor parfums. Het gaat steeds verer naar streeft marktleider te zijn in der om tot succesvolle geuren te
geur- en smaakstoﬀen. Er zijn maar komen. Het consumentengedrag
liefst 6700 werknemers in dienst, wordt nauwlettend gevolgd en
verspreid over 35 landen. Men heeft men probeert de ‘regionale geuren
ongeveer 38.000 producten in porte- die dromen vangen’ wereldwijd te
feuille. Inleider Franc Schiet is bij IFF
al twintig jaar in dienst als parfumeur.
Vervolg zie pagina 19 >>
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