
Zuivelfabriek Warder

1911 - 1967



Oprichting

In 1911 besloten 15 boeren in Warder een 
kaasfabriek op te richten. Aanleiding was een 
onderhoud met de directie van zuivelfabriek 
“Hollandia” in Purmerend, waarbij er geen 
overeenstemming over de melkprijs werd 
bereikt. 

De oprichtingsvergadering was op 12 maart 
1911 en reeds op 11 april van dat jaar werd de 
eerste steen gelegd van de kaasfabriek 
“Warder”.





Onafhankelijkheidsfeest op zondag 21 september 1913 ter 
gelegenheid van het 100 jarig jubileum van het koninkrijk. 



De kaasmaker

Er werd een advertentie geplaatst voor een 
kaasmaker. Het salaris was f. 18,- per week 
+ 1 cent per extra gemaakte kaas boven de 
125 stuks. Tevens kreeg hij gratis melk, 
boter en kaas voor eigen consumptie.

Er kwamen 11 sollicitanten op af, waaruit 
de heer Jacob Stapel uit Graft werd 
geselecteerd.



De familie Stapel: 50 jarig 
jubileum van de echtelieden 
Pieter Stapel en Trijntje Kuiper.

Zoon Jacob Stapel (2e links 
achter) was hier de eerste 
kaasmaker. Foto uit 1921. 



De kaasfabriek rechts. Bij het hek staan Dieuwertje Ubbels en Jan Visser 
(Pommetje). Ook mooi in beeld de ophaalbrug ervoor. Foto van circa 1921.



Fragment uit oprichtingsakte





Verbouwing 1931
De fabriek was aanvankelijk opgezet als 
“dagfabriek”, d.w.z. dat de boeren ‘s avonds hun 
melk thuis lieten romen en de volgende morgen 
de afgeroomde avondmelk met de “zoete” 
ochtendmelk aan de fabriek leverden. Door 
deze werkwijze kon de fabrieksinstallatie 
eenvoudig blijven.

In 1931 besloot het bestuur om de kaasfabriek 
om te bouwen tot een “zoetfabriek”. Er kwam 
een oproomlokaal, zodat het opromen niet 
meer bij de boeren thuis hoefde te gebeuren en 
de boeren twee keer per dag hun verse melk 
aan de fabriek konden leveren.



Verbouwing van de fabriek tot zgn. zoetfabriek in 1931. 
Rechtsboven kaasmaker Dirk Stammes en zijn echtgenote



Verbouwing 1931. We zien rechts Dirk Haan. 3e en 4e van rechts Dirk Stammes en 
Cornelia Leijen. 5e van rechts is Sijtje Haan-Bakker met de hond. Verder werklieden.



Bij de melkontvangst van de kaasfabriek,  v.l.n.r. Pieter Haker (2e kaasmaker 
1935-1938), Dirk Bakker (de melkrijder) en Annie Stammes



Dirk Stammes bij de 
melkwagen van Dirk Bakker



Wim Stammes (zoon van de 
kaasmaker) verlaat met de 
fiets het fabrieksterrein



Hier wordt de melkwagen, voortgetrokken door paard, van melkrijder Dirk Bakker 
uitgeladen en de melkbussen worden gewogen. 





Dirk Stammes en 
Cornelia Leijen in 
de woonkamer 
begin april 1945.



1944-1945:

Dirk Stammes en 
zijn vrouw 
Cornelia Leijen
zijn bezig in de 
gaarkeuken 
terwijl hun 
dochter Annie de 
administratie 
bijhoudt.



Luchtfoto 1950













Bestuur Zuivelfabriek. Boven v.l.n.r. Simon de Vries, Jan Visser, Willem de Jong, 
Jacob Kout en Jan Pauw. Onder v.l.n.r. Dirk Reijnders, Jan Bakker Pzn, Andries 

Karbaat en Dirk Middelbeek Hzn.



Op het kantoor van de Zuivelfabriek. Links achter de typemachine Jan Bakker Pzn. 
en rechts is Andries Karbaat aan het schrijven .



"Onderonsje" tussen links Dirk Middelbeek (Witte Dirk) 
en rechts Jan Bakker (Dikke Bakker).



Piet Brevé, hier in actie, heeft melk gereden voor Warder van 1961 tot juni 1966.



Halverwege de 60-er jaren







RODI
verwerkingsfabriek voor honden en 

kattenvoer

1969 - 1978



Na sluiting van de zuivelfabriek in 1967 wordt er in 1969 een fabriek voor honden-
en kattenvoer (pens) in het fabrieksgebouw gevestigd.







Personeel RODI bovenste rij v.l.n.r.: Adrie Konijn (broer Henk Konijn), Beth Visser-Ent, 
Wim de Jong, Riet Binnenwijzend, Achmed …, Rene Wessels, Piet Haan, ?, 
Mustafa Agün (onder); onderste rij v.l.n.r.:  ?, Henk Mol, ?, ?, Klaas Weeshof en Ali ... .



Sluiting RODI
De Rodi fabriek had behoefte aan verdere 
uitbreiding. Dit kon in Opmeer onder gunstiger 
voorwaarden (subsidie) gerealiseerd worden. 
Hierdoor werd de productie in Warder in 1978 
beëindigd. 

Op het terrein wat hierdoor vrijkwam, zouden 6 
dure koopwoningen gerealiseerd worden. Dit riep 
veel tegenstand op. Men wilde liever goedkope 
woningen voor de eigen bevolking. Het heeft bijna 
6 jaar geduurd voordat de fabriek gesloopt werd.  



Begin jaren 80: de leegstaande fabriek staat te koop 



De verloedering slaat 
toe. Een roemloos 
einde.



Zuivelhof

In 1985 kreeg het terrein eindelijk een nieuwe 
bestemming: er kwam een woonerf met 8 
premie-koopwoningen en 11 sociale 
huurwoningen.










