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Cacaofabriek Nicolette

Westzijde

a Vanaf het station rechtdoor: Stationsstraat.
b Aan het einde linksaf: Zaanweg , deze gaat
over in het Noordeinde.
c Als je Gerkens Cacao ziet liggen weer omkeren
en terugrijden over het Noordeinde.
d Rechtsaf: Krommenieerpad.
Rechtsaf: Krommenierweg.
Einde links: Marktstraat.
Einde rechts: Noordeinde.
e Bij de Zaanbrug links, de brug over.
f Bij de T-splitsing rechts: Mercuriusweg.
Bij de rotonde rechtdoor: Rigastraat.
De parallelweg op: Koetserstraat.
g Rechtsaf: Spekhuisstraat.
Omkeren: Spekhuisstraat.
Rechtsaf: Koetserstraat.
h Aan het einde ﬁetspad op: Oeverlandroute.
Einde ﬁetspad: rechtsaf.
I Linksaf: het sluisje over.
Na het sluisje rechtsaf: de Enge Wormer.
J Bij de T Splisting rechtsaf: de Oeverlandroute,
Deze gaat over in de Kalverringdijk.
k Einde Kalverringdijk linksaf: Leeghwaterstraat.
l Bij de rotonde rechts: Pinksterdrie.
Einde links: Diederik Sonoyweg.
Bij de splitsing links aanhouden.
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Het Kalf

m Einde weg rechtsaf: Haaldersbroek,
(of eerst nog een stukje naar links en weer terug,
omdat het een prachtig stukje Zaanstad is).
Over het bruggetje linksaf: het Kalf.
n Einde van het Kalf linksaf de brug over, dan rechtsaf.
Hier kunt u pauzeren met een beker chocolade
Terugﬁetsen over het Kalf en bij het bruggetje
rechtdoor.
o Het Kalf afrijden, gaat over in Oostzijde.
P Paltrokstraat oversteken, onder het spoor door.
q Bij de brug rechts de trap op en de brug over gaan.
Over de brug naar rechts de Westzijde op.
Westzijde wordt Zuideinde, wordt Raadhuisstraat,
wordt Lagedijk.
r Bij Lagedijk nr 50A8
linksaf: een stukje de Jan
Bestevaerstraat in.
Omkeren en bij Lagedijk weer linksaf.
Wordt Hoogstraat.
s Een klein stukje verderop om het bedrijf heen.
Linksaf: Soendastraat.
Aan het einde tussen de paaltjes rechtdoor.
Eerst rechtsaanhouden, dan linksaf de Hogeweg op,
dan rechtsaf: Prinses Irenebrigadeweg.
Einde linksaf, weer verder langs de Zaan
b Linksaf, de Stationstraat in, richting station en
ﬁetsenverhuur Rent-a-Bike
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De Zaanse cacao-industrie komt voort uit de olie-industrie. In
de Zaanstreek verliezen vele oliemolens hun functie door de
komst van stoomolieslagerijen in de 19e eeuw. Noodgedwongen gaan de molens veevoer produceren uit industrieel afval
van stoomolieslagerijen, stoompellerijen en cacaofabrieken.
Bij toeval wordt ontdekt dat cacao-afval nog relatief veel cacaoboter bevat. De tweede helft van de 19de eeuw wordt zo
een bloeiperiode voor de cacao-industrie aan de Zaan. Cacao
is niet alleen een volksdrank, er is ook een groeiende vraag
naar andere chocoladelekkernijen. De bewerkte cacao wordt
ook door de farmaceutische industrie en cosmeticabranche
gebruikt. Cacao is namelijk goed bruikbaar als ‘smeermiddel’
in onder andere zetpillen en lippenstift.

Redactie: Ellen Holleman
Research & route: Annet Gnodde
Vormgeving: Hanneke de Graaf
De Cacaoroute is een samenwerking van Stichting Zaanse
Industriecultuur met Rent-a-Bike Zaanstreek.

Kom meegenieten en
beleef de wondere
wereld van cacao, van
boon tot chocolade!

In de loop van de 19e en 20ste eeuw worden er in de Zaanstreek tal van kleine en grotere cacao- en chocoladefabrieken
opgericht. Grootes Cacao en Chocolaad, Cacao de Zaan, de
Jong’s Cacao, Pette, Arriba Chocolade en uiteraard Verkade
waren allemaal in de Zaanstreek gevestigd. Een groot deel
van die oude chocolade industrie bestaat niet meer, maar nog
steeds wordt een zeer groot deel van de wereld cacao-oogst in
de Zaanstreek verwerkt. In de jaren tachtig en negentig worden bekende merknamen waaronder Van Houten, Verkade,
Cacao de Zaan en Gerkens overgenomen door buitenlandse
concerns als United Biscuits, ADM, Cargill en Barr Callebaut,
die zich ook in de regio hebben gevestigd. Daarbij komt ook
nog Royal Duyvis Wiener Machinefabriek, de grootste fabriek
ter wereld die machines voor de cacaoverwerking produceert.
Dit alles versterkt de belangrijke positie die de Zaanstreek
nog steeds in de cacaosector heeft.
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Wist je dat cacao een seizoensproduct is? Elk najaar wordt de cacao geoogst in de landen rond
de evenaar waar cacaobomen worden geteeld.
Van die oogst wordt een groot deel verscheept
naar de Zaanstreek, omdat hier de grootste cacaoverwerkingsbedrijven zijn gevestigd. De
Zaanstreek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de cacaowereld en daarmee veel bijgedragen aan het populair maken van chocolade.
Daarom roept Festival Industrie Cultuur oktober
uit tot Cacaomaand! Speciaal voor deze gelegenheid geven we deze unieke Cacao fietsroute uit.
Ontdek het verhaal van de cacaoindustrie in de
Zaanstreek met deze route die voert langs oude
en huidige cacaofabrieken.

Chocolade wordt er anno 2015 in de Zaanstreek niet meer gemaakt. Al komt daar binnenkort verandering in met de komst
van een nieuwe chocoladefabriek, De Euforij, die het chocolademaken wil terugbrengen in de streek.
Deze fietsroute neemt je mee langs een aantal bijzondere
plekken die de historie van de Zaanse cacao-industrie maar
ook de hedendaagse industrie markeren.
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Tijdens WO I wordt er minder cacao aangevoerd en ook tijdens WO II heeft de cacao-industrie het moeilijk. Desondanks bloeit het in 1911 opgerichte Cacao de Zaan juist op en
het sinds 1928 in Wormer gevestigde Gerkens Cacao groeit
uit tot één van de grootste cacaoverwerkers. In 1928 start K.J.
Gerkens in de panden van het oliezaadverwerkende bedrijf
De Mol een bedrijfje voor het raffineren van plantaardige
en dierlijke oliën, Gerkens Olieraffinaderij. In 1963 neemt
Gerkens chocoladefabriek De Jonker, aan de Oostzijde in
Zaandam, over. Het bedrijf schakelt over tot de productie van
cacao en chocolade en de naam wordt veranderd in Gerkens
Cacao. Na diverse fusies en overnames is Gerkens onderdeel
van Cargill Cocoa & Chocolade en kan het tot de grootste
cacaoverwerkers ter wereld gerekend worden. Het bedrijf
produceert aangepaste cacaomassa die rechtstreeks aan de
chocolade-industrie wordt geleverd en cacaomassa, die door
Cargill verder verwerkt wordt tot cacaoboter en cacaopoeder.
Tussen de verschillende fabrieken langs de Zaan wordt warme cacao-massa getransporteerd. In ketels op drie dekschuiten die de namen dragen van de molens waar het mee begon:
De Jonker, De Aurora en De Eenhoorn.

Aan de Lagedijk, waar nu de Julianabrug is, stond voorheen
de cacaofabriek van Teun Olij & Compagnon, in de volksmond de TOC. Teunis Olij, een ‘pelder’ en handelaar uit Zaandijk, wordt eind 19e eeuw compagnon in de firma Kamphuijs
& Olij en mede-eigenaar van molen De Wezel, in Koog aan
de Zaan, en oliemolen Het Jonge Big in Zaandijk. Het Jonge
Big is een zogenaamde ‘poeiermolen’. Dat wil zeggen dat uit
cacaoafval (door olieslagers ‘poeier’ genoemd) boter wordt
geperst. Ook De Wezel wordt ingezet voor de productie van
cacaoboter, maar wordt in 1905 vervangen door de nieuwe
cacao- en chocoladefabriek Hollandia. Na een grote brand in
1934 verplaatst de productie naar het Britse Hull en wordt in
1997 overgenomen door ADM Cocoa.
Met een andere compagnon start Olij in 1900 met cacaoverwerking in pakhuis ’t Kalf, Lagedijk 42-48 te Zaandijk. Achter
het pakhuis komt een chocoladefabriek: De Zwaan. In 1911
trekt Olij zich terug uit dit bedrijf, dat verder gaat als N.V. Zaanlandsche Cacaofabriek v/h T. Olij en Comp. In de jaren vijftig
verhuist het bedrijf naar Harderwijk, waar het nu nog produceert onder de naam Van Delft.
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cacao fietsroute
1

In de 19e eeuw begint Dirk Schoute met het malen van cacao
in molen De Zaanstroom, een trasmolen uit 1767. In 1884
gaat de naam over op de nieuwe cacaofabriek, opgericht door
Erven H. de Jong, en groeit uit tot een groot industriecomplex.
De fabriek gaat uiteindelijk failliet in 1956 en wordt in 1993
gesloopt.

cacao
route

De geschiedenis van het tegenwoordige ADM Cocoa begint
officieel op 3 april 1911. Op die dag wordt door vier Zaandijkers N.V. Chocoladefabriek De Zaan opgericht met als
doelstelling: het maken van chocolade- en suikerwerken en
aanverwante artikelen en de handel daarin. In november
1911 begint de productie van chocoladerepen en rumbonen.
Er werken al snel 15 mensen. De bedrijfsresultaten blijven
aanvankelijk achter bij de verwachtingen, en daarom wordt
in 1913 door aandeelhouder Jan Huysman het voorstel gedaan om persen aan te schaffen en zélf cacaoboter te maken.
Uitbreidingen volgden elkaar op en de productie groeit. Verschillende fabrieken, zoals De Zaanstroom in Wormerveer
en Cacaofabriek Wilhelmina, worden overgenomen. Na de
WO II wordt de befaamde Zaanhagel aan het productenpakket toegevoegd. In 1996 wordt het bedrijf overgenomen door
ADM en ondergebracht bij ADM Cocoa. In het bedrijf wordt
dan 190 kton cacaobonen per jaar verwerkt, de helft van de
totale hoeveelheid in Nederland!
Het Cacaomuseum in Koog aan de Zaan toont de geschiedenis van Cacao de Zaan. Het museum wordt gerund door vrijwilligers en is niet de hele week geopend. Groepen kunnen reserveren voor een rondleiding, dat kan via Rent-a-bike Zaanstreek

Na de introductie van de stoommachine, is de verwerking van
oliehoudende zaden voor de molens niet meer lonend. Veel
molenaars stappen over op cacaoafval uit de fabrieken. Door
dit afval goed te sorteren, te reinigen en uit te persen, konden
de molens nog rendabel blijven. Dit geldt ook voor pelmolen
De Grauwe Gans, die ooit vlak naast oliemolen de Os aan
de Kalverringdijk stond. De laatste eigenaar Jan Stuurman
koopt beide molens in 1913 voor de verwerking van cacaoafval. Stuurman bezat ook Cacaofabriek Aurora en daaraan
vast pakhuis Accra. Beiden zijn door brand verwoest, evenals
molen De Grauwe Gans. Ook molen De Ooievaar wordt in
1897 verkocht aan een nieuwe eigenaar die overschakelt op
de verwerking van cacaoafval. Het is van oorsprong een oliemolen die in 1669 vanuit Assendelft naar de Kalverringdijk in
Zaandam wordt verplaatst. Deze molen is in de Zaanstreek
de laatste overgebleven molen die cacao geslagen heeft.

Cacao in de Zaanstreek

De dubbele oliemolen Het Schepel wordt in archieven voor
het eerst genoemd in het jaar 1654. De molen gaat verschillende malen over in andere handen, maar wordt uiteindelijk
in 1825 gesloopt. In 1875 worden op het erf van het Schepel drie
geteerde houten pakhuizen gebouwd. De pakhuizen zijn een
karakteristiek onderdeel van het industriële landschap langs
de Zaanoevers. De pakhuizen Maas, Waal en Schepel,
drie rijksmonumenten, zijn lang eigendom geweest van ADM
Cocoa maar sinds 2013 is gemeente Wormerland de eigenaar.
Ze worden beheerd door stichting Zaanse Pakhuizen die een
nieuwe invulling zoekt voor de panden.
In 1872 wordt de Chocoladefabriek J. Pette Hzn opgericht.
De eerste stenen fabriek wordt in 1899 gebouwd en al snel
volgen er meer. Voor het ontwerpen van twee nieuwe fabrieksgebouwen wordt de Wormerveerse architect Mart J.
Stam aangetrokken, een pionier op het gebied van grote
betonconstructies, in die tijd nog een nieuw en onbekend
bouwmateriaal. Hij bouwt in 1916 een 28 meter hoge in beton opgetrokken cacaotoren en in 1919 de chocoladefabriek,
waarin het eigenlijke productieproces plaatsvindt. In de toren worden cacaobonen opgeslagen, die per schip vanaf de
Zaan worden aangevoerd.
Pette Cacao en Chocolade gaat in 1937 failliet. De Firma
Boon neemt het bedrijf en ook een groot deel van het personeel over. Tot midden jaren vijftig worden er nog producten
onder de naam Pette verkocht. De bekendste producten van
chocoladefabriek Boon zijn de Koetjesrepen en Engelse drop.
Bijzonder in de architectuur van de chocoladefabriek en de cacaotoren is de toepassing van betonnen paddenstoelkolommen, een van de vroegste voorbeelden van deze bouwconstructie in Nederland. De voormalige chocoladefabriek en de
cacaotoren staan tegenwoordig op de Rijksmonumentenlijst.
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Rond 1850 kopen Hendrik Koekenbakker en Lucas Boekenoogen oliemolen De Moriaan, die voor het eerst in 1654
genoemd wordt. De samenwerking tussen beide heren loopt
niet lekker en Boekenoogen gaat alleen verder en houdt De
Moriaan. Eind negentiende eeuw verkoopt Boekenoogen de
molen aan de firma Wessanen en Laan, die hem in 1898
laten slopen. In 1921 start de firma Wessanen hier een fabriek,
waar cacaoboter wordt gemaakt. In de loop der jaren groeit
de cacaofabriek, die nog steeds de Moriaan heet, uit tot het
derde grote cacaoverwerkende bedrijf binnen de Zaansteek.
Tegenwoordig zijn beide cacaofabrieken onderdeel van het
Amerikaanse bedrijf ADM Cocoa.

Het Zaans Museum neemt je mee naar een
wereld-beroemd stukje Holland. Het Holland van de molens, de industrieën, de groene
houten huizen en van Nederlandse iconen als
Honig, Albert Heijn en Verkade. Een belevenis
voor klein en groot is de Verkade expositie.
Hier waan je je in een vroeg twintigste eeuwse
chocolade- en koekjesfabriek, waar de originele
machines nog volop draaien en de geschiedenis
van Verkade tot leven komt.
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Het buitendijkse schiereiland De Hemmes, bij het Kalf, ontstaat tijdens de talrijke stormvloeden in de 12e eeuw. Door de
ligging aan het open water is de Hemmes een perfecte plaats
voor molens. Er worden er hier dan ook acht gebouwd: De Oranjeboom, De Roggebloem, De Oude Zwan, De Zeemeeuw, De
Kogmeeuw, De Zaadzaaijer, De Prolpot en De Poelsnip. Rond
1900 wordt Jan Huysman eigenaar van de 17e-eeuwse oliemolen De Zaadzaaijer. Huysman kocht meerdere molens voor zijn
nieuwe olieslagersfirma en legt daarmee de basis voor Cacao
de Zaan, het huidige ADM Cocoa. Sinds 2012 maakt Stichting
Hemmes Groep plannen voor nieuwe ontwikkelingen op de
Hemmes, onder andere met een voorstel voor de herbouw van
de Zaadzaaijer als de allereerste Zaanse energiemolen.

4

8

9

Naast de Mallegatsluis stond houtzaagmolen De Dikkert.
De molen is in 1898 gesloopt en Cacaofabriek Wilhelmina komt er voor in de plaats. De fabriek wordt in 1928 gekocht door Cacao De Zaan en is uiteindelijk gesloopt in 1979.
Op de locatie zijn appartementen gebouwd.

Aan de Jan Bestevaerstraat 60, in Koog aan de Zaan, opent
J.A. Francken in 1899 zijn fabriek Francken Cacao- en
Chocoladefabriek & Co. Na WO I breken moeilijke tijden aan. Francken redt het niet in zijn eentje en fuseert met
Caspar Flick uit Amsterdam. Ze gaan verder als de N.V. CacaoUnie, die in 1924 wordt opgeheven. Vanaf 1930 tot 1968 vestigt
cartonnagefabriek Alphenaar zich in het pand. Vanaf 1954
specialiseert dit bedrijf zich in stanswerk, groeit uit zijn jasje
en verhuist in 1968 naar de Industrieweg te Wormerveer.
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Naast het groene huisje op Lagedijk 72 stond Cacaofabriek Nicolette. Dit pand is in 1974 gesloopt. Het bedrijf
van Nicolaas Wit was toen al verhuisd naar de Vaartdijk in
Krommenie. Achter het groene houten huis aan Lagedijk 132,
staat de voormalige Cacaofabriek Arriba, rond 1911 opgericht door H. van der Woude uit Zaandijk en J. Dekker uit
Westzaan. Waarschijnlijk lieten ze zich voor de naam inspireren door het oorspronkelijke herkomstgebied van de cacaoboon, Zuid-Amerika. Na de eerste wereldoorlog is de fabriek
opgedoekt wegens gebrek aan grondstoffen.

Ondernemer Jacob Willem Boon begint met molen De
Boonakker blauwsel en cacaopoeder te malen. Hij handelt ook in specerijen en verfwaren. In 1875 start hij samen
met compagnon P. Ruyter Dz. een chocoladefabriek aan het
Zuideinde, op de plek waar schepzandmolen Het Ruimpje
stond. Het bedrijf krijgt in 1907 de zeldzame goedkeuring tot
het voeren van het Wapen van Koningin Wilhelmina. Grote
uitbreidingen volgen met de bouw van de panden De Ruiter,
Promena, Trinidad, Venezuela en Bahia plaats. In 1933 wordt
het bedrijf getroffen door een grote brand die de meeste panden in de as legde. In 1938 fuseert het bedrijf met de Russische Caramelfabriek Promena en veranderde de firmanaam
in Promena Boon & Comp. Een jaar later neemt het bedrijf de
chocoladefabriek van Pette over.
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Geraadpleegde bronnen*:

gemeente archief Zaanstad; www.beeldbank-nh.nl; www.decacaoboom.nl;
www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl; www.industrieel-erfgoed.nl;
www.inoudeansichten.nl; www.molendatabase.org; www.zaansgedaan.nl;
www.onh.nl/nl-NL/verhaal/15600/cacao-uit-amsterdam-en-omstreken;
www.pette.nl; www.zaans-industrieel-erfgoed.nl; www.waterlandsarchief.nl;
www.wikimedia.org; www.nl.wikipedia.org;

Fotografie:

Frank Welgemoed
Cees Kingma
Alf van Beem
Hanneke de Graaf
Gemeentearchief Zaanstad
*Alle bronnen zijn zo zorgvuldig mogelijk weergegeven, mocht u menen
dat wij onterecht een bron niet of niet juist vermeld hebben, laat het
ons weten via zaanstreek@festivalindustriecultuur.nl
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