
N.V. NOORDHOLLANDSCHE CONSERVENFABRIEKEN PETER VERBURG 
 
Deze maatschappij is gevestigd in Noordscharwoude en in N.V. vorm opgericht bij acte van 10 
december 1948. Het maatschappelijk kapitaal wordt gesteld op ƒ 1.000.000,— verdeeld in 20 
preferente aandelen van ƒ 1000,— en 980 gewone van ƒ 1000,— alle stukken zijn op naam. 
Een gelukkig mens heeft een of meerdere abonnementen op tijdschriften waar bij tijd en wijle 
geschreven wordt over een stukje geschiedenis wat je kunt gebruiken voor de aanwezige collectie 
oude effecten. 
Zo ook het blad "Heemschut", waar ik al eerder iets uitgehaald heb. 
In het decembernummer van 2010 wordt door Marcel Overbeek geschreven over een stukje historie 
van deze maatschappij met uiteraard nadruk op de fabriekspanden. 
Op het stuk staat de naam Noordscharwoude als een woord gespeld terwijl het in twee woorden, 
Noord-Scharwoude geschreven moet worden. Op de foto in het blad "Heemschut" staat in de gevel 
Noordhollandsche Conservenfabriek, waar het stuk spreekt over Fabrieken. Hoe is het mogelijk dat 
zo'n waardepapierdrukwerk de controles heeft overleeft. Slordigheidjes? De drukker heeft zijn naam 
niet op zijn eigen werk gezet, Maar terug naar het verhaal. Het bedrijf lag aan de Voorburggracht 301 
in Noord- Scharwoude, een gebied waar in de 19e eeuw zeer veel kool werd verbouwd waar zuurkool 
van gemaakt kon worden. Dit was dan ook het belangrijkste werkgebied van de Conservenfabrieken 
van Peter Verburg. Hij was het die de in 1878 opgerichte fabriek in 1894 overneemt. Hij breidt de 
fabriek uit en er verschijnt aan de straatzijde een monumentale voorgevel in Hollandsche neo-
renaissancestijl. 
In het jaar 1988 wordt het bedrijf overgenomen door de Cebeco Handelsraad en verandert de naam in 
Burcht Foods. Door de steeds meer afnemende vraag naar ingeblikte groente, het bedrijf was zo 
omvangrijk geworden dat zuurkool alleen niet meer voldeed en ze bijna alles inblikten, moest het 
bedrijf in 1998 sluiten. 
Terug naar "Heemschut", de panden stonden in 2010 nog netjes op een rijtje een verbouwingsplan 
werd gemaakt en de Woningbouwvereniging Langedijk heeft opdracht gegeven om woningcomplex te 
realiseren. De gevel, een rijksmonument blijft behouden en er achter komen 22 appartementen en 
maisonnettes. Het zal nu, 2013, wel afgebouwd zijn. 
Nu bij de bewoners nog een ingelijst aandeel aan de muur. 
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