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1. Voorwoord 
 

Stichting de Zaanse Schans heeft als doel het in stand houden en uitbreiden van een typisch Zaanse woon- 

en werkbuurt. Vanuit die doelstelling zijn in 2016 de gesprekken met Stadsherstel Zaanstreek over de 

overname van de monumentale panden op de Zaanse Schans geïntensiveerd. Stadsherstel is voornemens 

de panden over te dragen aan Stichting de Zaanse Schans om zo de mogelijkheid te creëren voor een 

duurzame exploitatie van het Zaanse erfgoed. De verwachting is dat in 2017 de overname afgerond gaat 

worden.  

In het jaar 2016 is op het gebied van het behoud van erfgoed veel gebeurd. In maart 2016 ging het 

wevershuis open. Gered van de sloop door Stadsherstel, gebouwd in opdracht van onze stichting en 

geëxploiteerd door het Zaans Museum. Het wevershuis toont het oude ambacht van zeildoekweven zoals 

dat plaatsvond in de Zaanstreek. In 2016 heeft de Historische Commissie vele beleidsdocumenten gemaakt, 

die het behoud van het erfgoed beter borgen. En de eerste resultaten van het project kwaliteit, gericht op 

het verbeteren van de uitstraling van de Zaanse Schans, zijn zichtbaar geworden.  

De populariteit van het Zaanse erfgoed is onverminderd groot. In 2016 is gestart met het traject rondom 

het Masterplan 2030, met een ruimtelijke verkenning (droom) en een onderzoek naar de musea op de 

Zaanse Schans. Dit plan kan op een grote betrokkenheid rekenen van partijen op de Schans, maar ook 

daarbuiten. De Zaanse Schans en haar toekomst leven in de hoofden van velen en die voelen zich ook 

geroepen om actief mee te denken over de toekomst, getuige de ruim 150 deelnemers aan de bijeenkomst 

op 27 november 2016. Stichting de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad werken in 2017 verder aan 

een ontwikkelstrategie voor de toekomst.  

Anticiperend op de groeiende bezoekersaantallen is in 2016 de parkeervoorziening uitgebreid met een 

terrein aan de Diederik Sonoyweg, de Zakkenhandel. Verder is geïnvesteerd in een zogenaamd 

“welkomstteam”, die bezoekers begeleid bij hun bezoek aan de Zaanse Schans.  

Voor u ligt het jaarverslag 2016. Wij wensen u veel leesplezier en danken langs deze weg iedereen die heeft 

bijgedragen aan dit succesvolle jaar van de Zaanse schans.  
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Governance Code Cultuur 

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht. Deze code, feitelijk een 

aanwijzing opgesteld voor en door de culturele sector, geeft aanwijzingen voor goed bestuur en is gericht 

op de culturele sector. Stichting de Zaanse Schans heeft, hoewel zij officieel geen onderdeel 

uitmaakt van de culturele sector, onderdelen van deze code (de laatste versie dateert van 

14 oktober 2013) geïmplementeerd. Daarbij gaat het om periodieke evaluaties, risico-

analyse, omgang met tegenstrijdige belangen (in het stakeholderbestuur) en procedures 

rondom het opstellen van de jaarrekening.  

 

Bestuur Stichting de Zaanse Schans 

Juni 2017  
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2. Uniek Historisch Erfgoed 
 

De Zaanse Schans is, op initiatief van Stichting Zaans Schoon, in 1961 gecreëerd als reservaat van oude 

Zaanse huizen en molens. Dit moest voorkomen dat deze panden gesloopt zouden worden en uiteindelijk 

uit het beeld van de Zaanstreek en de Zaankanters zouden verdwijnen. Het unieke rijke Zaanse historisch 

erfgoed moest behouden blijven. Stichting de Zaanse Schans ziet het als haar belangrijkste taak om dit 

erfgoed te beheren, bewaren en bewaken. Niet alleen om ook het nageslacht te leren over de rijke 

geschiedenis van de Zaanstreek, maar ook om de bezoekers van de Zaanse Schans een ultieme beleving te 

geven van hoe de Zaanstreek er voor de industriële revolutie uitgezien heeft. In het kader van het behoud 

van dit unieke stukje erfgoed hebben wij de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd. 

 

Onderhoud openbare ruimte 

Stichting de Zaanse Schans is als eigenaar van de openbare ruimte verantwoordelijk voor beheer en 

onderhoud ervan. Hiervoor ontvangen wij een jaarlijkse vergoeding van de gemeente Zaanstad, gebaseerd 

op een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. In 2015 heeft Stichting de Zaanse Schans 

een actualisatie gemaakt van het onderhoud in het openbare gebied. Daaruit is gebleken dat de kosten 

voor onderhoud stijgen, vanwege intensivering en uitbreiding van het arsenaal. Deze actualisatie is in 2016 

aan de gemeente Zaanstad gestuurd en van daaruit zijn gesprekken gestart over de verhoging van de 

jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud van het openbare gebied. Dit heeft geleid tot een extra bijdrage, 

die vanaf 2017 is toegekend.  

Naast het dagelijks beheer van het terrein, dat door medewerkers Facilitaire Dienst van Stichting de Zaanse 

Schans zelf wordt gedaan, is er een langdurige opdrachtrelatie met Baanstede Groen voor het 

groenonderhoud. Ook voor het onderhoud van de siertuinen, het snoeien van bomen en het schouwen van 

de sloten zijn er meerjarige afspraken met dienstverleners. Zo is het dagelijks beheer in handen van partijen 

die zeer bekend zijn met de Zaanse Schans en haar historische kwaliteit.  

Inzake het groot onderhoud van het openbare gebied is er in 2016 aandacht besteed aan de historische 

bruggen op het terrein. Meerdere bruggen hebben een schilderbeurt gekregen. Daarnaast is vanwege de 

toegenomen drukte extra onderhoud gepleegd aan de paden en de grasbermen langs de paden. Met name 

de stukken langs het Zeilenmakerspad en op de Kalverringdijk ter hoogte van landje De Haan slijten de 

bermen snel en worden regelmatig graszoden aangelegd.  

Tot slot is in 2016 ook het parkeerterrein uitgebreid. Nabij de uitkijktoren is het gravelterrein wat 

uitgebreid, waardoor voertuigen beter kunnen parkeren en er extra capaciteit is gecreëerd. Ook is vanaf 1 

juli 2016 een extra parkeerterrein beschikbaar gekomen aan de Diederik Sonoyweg 10 (de voormalige 

Zakkenhandel).  
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Onderhoud panden 

Ten aanzien van het onderhoud van de panden die in bezit zijn van Stichting de Zaanse Schans is in 2016 

groot onderhoud gepleegd aan de volgende panden:  

1. Restaurant De Kraai. De gevel aan de zuidzijde 
is aangepakt. Dit is reeds in 2015 gestart. 
Tijdens de werkzaamheden bleek er naast de 
gevel ook houtrot in het dak aanwezig te zijn. 
Gedurende die werkzaamheden is er asbest 
geconstateerd in het dak van de Kraai. Er is 
een asbestinventarisatie gedaan en het 
asbest is door een gespecialiseerd bedrijf 
verwijderd. In 2017 is de westgevel opnieuw 
geschilderd.  

2. De panden op Kalverringdijk 25 (toiletgroep, 
cacaolab, spuithuis/fietsverhuur) hebben een 
grote schilderbeurt gehad. Ook is de 
toiletgroep op Kalverringdijk 25 uitgebreid 
met twee damestoiletten.  

3. Van het woonhuis Zeilenmakerspad 5 
(Catharinahoeve) is de keuken gerenoveerd. Ook is de mestplaat bij de Catharinahoeve hersteld. 

4. De leemvloer van de Kuiperij (Schuitenmakerij) is hersteld. 
 

Verder zijn er vanwege stormschade bij diverse panden extra reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. 

 

Overige panden op de Zaanse Schans 

 Stichting de Zaanse Schans is met Stadsherstel Zaanstreek in gesprek over de exploitatie van de 

woonpanden op de Zaanse Schans die in 2009 door Stadsherstel Zaanstreek zijn gekocht van Stichting de 

Zaanse Schans. Stadsherstel heeft moeite de exploitatie rond te krijgen en onderhoudsbudgetten staan 

onder druk. Bovendien zijn de aandeelhouders – Stadsherstel Amsterdam en Parteon - van mening dat het 

beter is dat de panden als totaalensemble weer in bezit komen van Stichting de Zaanse Schans. In 2016 zijn 

de gesprekken hierover geïntensiveerd en is de koop verder voorbereid. Er zijn diverse onderzoeken 

geweest, onder meer heeft Bouwadvies Groot Holland een beoordeling gegeven over de staat van de 

panden. Een belangrijk onderdeel van de overname is de overname van een lening bij Triodosbank. Door 

overname van de panden heeft Triodos gevraagd om een gemeentegarantie, voor het geval Stichting de 

Zaanse Schans niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In 2017 heeft de gemeente Zaanstad die garantie 

afgegeven. De verwachting is dat medio 2017 de overname wordt afgerond.  

Ten aanzien van de panden in handen van particulieren, waarbij een erfpachtovereenkomst geldt, houdt 

Stichting de Zaanse Schans voor wat betreft het onderhoud de vinger aan de pols.  
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Historische Commissie 

De Historische Commissie is een adviescommissie die is ingesteld, mede op verzoek van de Gemeenteraad 

van Zaanstad, om het bestuur van Stichting de Zaanse Schans gevraagd en ongevraagd te adviseren over 

alle vragen die betrekking hebben op de historische kwaliteit van de Zaanse Schans. De Historische 

Commissie is officieel ingesteld in 2012. De Historische Commissie bestaat per 31 december 2016 uit de 

volgende personen:  

• Sonja Valk-Babaubun, voorzitter; 

• Matthijs Ero, vice-voorzitter; 

• Hester Wandel; 

• Piet Koster; 

• Martin Schaap; 

• Jan-Piet Bloem;  

• Pier van Leeuwen. 
 

De adviseur Historie, bouwen en beheer van Stichting de Zaanse Schans, de heer Pieter Gravesteijn, voert 

het secretariaat van de Historische Commissie. 

In 2016 heeft de Historische Commissie tien keer vergaderd. Daarbij heeft de Historische Commissie zich 

veelal bezig gehouden met het ontwikkelen van beleid voor de Zaanse Schans. De commissie heeft onder 

meer de volgende beleidsstukken gemaakt:  

• Volendammisering op de Zaanse Schans. 

• Zichtlijnen. 

• Opzet voor een stijlboek voor panden. 

• Beoordeling van affichering.  
 

Daarnaast heeft de Historische Commissie advies gegeven over de Zeepziederij, reclame op het Zaans 

Museum, inpandige verbouwing van Kalverringdijk 17 en 19 en  de mindervalideningang bij het wevershuis. 

Ten aanzien van de toekomst van de Zaanse Schans heeft de Historische Commissie meegedacht over het 

plan voor de toekomst van de Zaanse Schans en heeft ze zich gebogen over de verzoeken tot uitbreiding 

van de Klompenmakerij en de Kaasboerderij Catharinahoeve.  

De vergaderingen van de Historische Commissie werden in 2016 in sommige gevallen ook  bijgewoond door 

‘’gasten’’, zoals voorzitter en directeur van Stichting de Zaanse Schans. In 2016 is er relatief veel overleg / 

discussie geweest tussen Historische Commissie enerzijds en bestuur/directie anderzijds met als doel meer 

op één lijn te komen over onderwerpen die het behoud van het cultuurhistorische erfgoed betreffen.  

Tot slot is een bijeenkomst geweest over “bouwen op de Schans”, waarbij ook de leden van de Historische 

Commissie aanwezig waren. Onder leiding van Piet Oudega, voorzitter van Vereniging Zaans Erfgoed, is 

gediscussieerd over de omgang met de monumentale panden van de Zaanse Schans. De bijeenkomst werd, 

naast leden van de Historische Commissie, bezocht door leden van het bestuur, architecten, aannemers, 

historici en vertegenwoordigers van de Gemeente Zaanstad.  
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Project kwaliteit 

Doel van het project kwaliteit is het bewaken van de kwaliteit en beleving van de Zaanse Schans. In 2016 

zijn voor een eerste bundel van nieuwe afficheringen vergunningen aangevraagd bij de gemeente Zaanstad. 

Dit heeft tot flinke discussie geleid in de Historische Commissie en ook in de Commissie Welstand en 

Monumenten. De afficheringen zijn meerdere malen besproken met partijen. In 2017 is hiervoor de 

vergunning afgegeven. Voorts is met de meeste ondernemers op de Zaanse Schans een 

vaststellingsovereenkomst gesloten in het kader van het project kwaliteit. Met de ondernemers die dat nog 

niet hebben gedaan worden de laatste gesprekken hierover gevoerd. In het uiterste geval zal wanneer de 

situatie daarom vraag overgegaan worden tot handhaving.  

 

EFRO-project 

Het project “De Zaanse Schans als regionaal transferpunt voor toerisme”, ook wel EFRO-project genoemd, 

is in 2015 afgerond. Begin 2016 is de eindverantwoording van het project ingediend bij de verschillende 

financiers. Alle financiers hebben hun bijdragen conform oorspronkelijke beschikking vastgesteld. In de 

loop van 2016 zijn alle subsidiebedragen ontvangen.   
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3. Toeristische trekpleister van formaat 
 

Bezoekersaantallen 

De Zaanse Schans is al jarenlang een van de toeristische iconen van Nederland, de Schans staat vast in de 

top 10 van dagattracties van Nederland, waarbij met name het aantal buitenlandse bezoekers opvalt. Ook 

in 2016 behoort de Zaanse Schans tot de top van Nederland als het gaat om bezoek.  

De bezoekersaantallen zijn in 2016 licht gedaald ten opzichte van 2015. In totaal kwam het bezoekersaantal 

uit op bijna 1,85 miljoen bezoeken. De lichte daling laat zich zien vanaf april 2016. In oktober hebben de 

bezoekersaantallen zich hersteld ten opzichte van 2015. De verklaring voor de wat lagere 

bezoekersaantallen zit waarschijnlijk in het feit dat door de aanslag in Brussel het toerisme vanuit de “ver 

weg landen” minder is geworden. Daarnaast was er in 2016 in China een probleem met het verkrijgen van 

visa voor Europa. Dit heeft geleid tot minder bezoek uit China. Onderstaande grafiek laat de 

bezoekersaantallen per maand zien. Daarbij is gerekend met de formule die de bezoekersaantallen 

berekend aan de hand van parkeerbewegingen.  

 

 

Figuur 1: Grafiek: bezoekers per maand, 2015 en 2016 

 

Augustus was wederom de drukste maand qua bezoek, gevolgd door juli, april en mei. In april parkeerden 

de meeste touringcars op de Zaanse Schans. Januari en februari waren qua bezoek de minst drukke 

maanden.  
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In 2015 heeft Strabo uitgebreid onderzoek gedaan naar de bezoekers van de Zaanse Schans. In 2017 vindt 

opnieuw een dergelijk onderzoek plaats en zal er ook weer een herijking worden gedaan van het model dat 

ten grondslag ligt aan de berekening van de bezoekersaantallen. Voorts zijn we ook met de ondernemers 

van de Zaanse Schans in gesprek over de bezoekerstellingen om te bezien of we deze nog nauwkeuriger en 

met moderne technieken kunnen meten. 

Amsterdam Marketing heeft in 2016 de resultaten gepresenteerd van het BOMA, het Bezoekers Onderzoek 

Metropoolregio Amsterdam. De Zaanse Schans is uitgebreid meegenomen in dit onderzoek. De Zaanse 

Schans heeft ook een belangrijke positie in het toeristische aanbod van de metropoolregio. Een belangrijke 

conclusie uit het BOMA-rapport is dat de buitenlandse bezoeker wanneer hij van plan is Amsterdam te 

bezoeken de Zaanse Schans wordt gezocht als één van de “must sees”, naast bezienswaardigheden als het 

Rijksmuseum, van Goghmuseum en Anne Frankhuis. 

 

Toenemende bezoekersaantallen / Masterplan 2030 

De toenemende bezoekersaantallen op de Zaanse Schans hebben geleid tot een discussie over de drukte 

op de Zaanse Schans. De stijging van het bezoekersaantal heeft geleid tot een heisessie in 2015 van het 

bestuur van de Zaanse Schans waarin is besloten tot een Masterplan 2030. Besloten is om dit Masterplan 

samen met de gemeente Zaanstad te ontwikkelen. In 2016 is daadwerkelijk gestart met het ruimtelijk plan. 

De uitgangspunten van het Masterplan zijn als volgt:  

• Het erfgoed en het verhaal van dat erfgoed zijn de basis en dat vergt betere kwaliteit van het 
aanbod op de Schans (meer historie en verhaal); authenticiteit is wezenlijk voor de Schans. 

• De menging van wonen (voor liefhebbers), werken en bezoek in stand houden; het maakt de 
Schans bijzonder en bewoners zijn belangrijk voor de veiligheid. Dit betekent investeren in 
bewoonbaarheid van de woningen.  

• Sturing van bezoekersstromen: zowel in routing op de Schans, als in werving en toegang. 
• Massatoerisme en commercie zijn geen uitgangspunt, maar bezoek van (grote) groepen en de 

commercie hebben wel een plaats op de Schans. 
• Inzetten op kwaliteit: authentiek erfgoed, openbare ruimte en faciliteiten (wc’s) die schoon en 

heel zijn, gastvrijheid, hoge verblijfskwaliteit, goede spullen in winkels en horeca, goede 
informatievoorziening. 

• De Zaanse Schans heeft een poortfunctie naar de regio. De Zaanse Schans is daarmee belangrijk 
voor de toeristische ontwikkeling van de streek. 

 

In 2016 heeft bureau BVR in opdracht van Stichting de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad gewerkt 

aan een “ruimtelijke droom” voor de Zaanse Schans 2030. In januari 2016 heeft een startbijeenkomst 

plaatsgevonden en daarna is samen met stakeholders en deskundigen gewerkt aan de droom. Op 28 

november 2016 heeft BVR de droom gepresenteerd aan ruim 150 geïnteresseerden, zowel gevestigd op de 

Zaanse Schans als erbuiten.  
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De droom van BVR is de basis voor verdere uitwerking van de toekomstplannen voor de Zaanse Schans. 

Momenteel werken Stichting de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad samen aan verdere uitwerking 

van het toekomstplan. Daarbij is veel ruimte voor participatie vanuit de stakeholders van de Zaanse Schans 

en de omgeving. De verwachting is dat eind 2017 de ontwikkelstrategie in concept gereed zal zijn. 

Implementatie volgt daarna. 

Daarnaast worden ook de andere onderdelen van het Masterplan (verdienmodel, logistiek) verder 

uitgewerkt.  

 

Korte termijn maatregelen 

De toegenomen drukte knelt met name op het parkeerterrein. Veel bezoekers komen nog met de auto, 

camper of per touringcar. In 2016 hebben we de capaciteit voor auto’s en campers uitgebreid door het 

gravelterrein achter het Zaans Museum beter in te richten. Daarnaast hebben wij vanaf 1 juli de beschikking 

gekregen over het terrein van de Zakkenhandel, Diederik Sonoyweg 10. Dit is een overloopterrein, waar 

zowel touringcars, campers als auto’s kunnen parkeren. In ieder geval parkeert het personeel van de Zaanse 

Schans in het hoogseizoen standaard op dit terrein.  

In 2016 is het zogenaamde “welkomstteam” gestart. Dit team, dat bij de twee ingangen van de Zaanse 

Schans staat, heeft aandacht voor het sturen van bezoekers over de Zaanse Schans, met name wanneer er 

sprake is van piekdrukte. Daarnaast geven ze voorlichting aan bezoekers van de Zaanse Schans. Na enkele 

maanden is besloten om de persoon nabij de entree Schipperplein te laten stoppen, vanwege de beperkte 

meerwaarde op die plek. De persoon bij de entree Kalverringdijk heeft meerwaarde en die inzet wordt ook 

in 2017 gecontinueerd.  

 

Marketing en PR 

Op het vlak van Marketing en PR heeft Stichting de Zaanse Schans haar centrale rol meer ingevuld. In 2015 

is het Strategisch Marketingplan vastgesteld en in 2016 is het eerste jaarplan op basis van dit strategisch 

plan gemaakt en uitgevoerd. De uitvoering van de activiteiten op het vlak van PR en marketing stonden in 

2016 in het teken van het verbeteren van de standaardproducten zoals aanpassing van de website en de 

app, nieuw beeldmateriaal, de nieuwsbrief en social media. De opsomming hieronder geeft een beeld van 

de activiteiten in 2016. De uitvoering van de marketing gebeurt in nauw overleg met de stakeholders van 

de Zaanse Schans, die vertegenwoordigd zijn in het marketingoverleg.   

Op het vlak van Marketing en PR hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden in 2016:  

• De website www.dezaanseschans.nl is vernieuwd. De website is interactiever geworden, met meer 
aandacht voor de wensen van de bezoeker aan de website. Ook de app van de Zaanse Schans heeft 
een complete restyle ondergaan 

http://www.dezaanseschans.nl/
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• Het beeldmateriaal is vernieuwd. Is nu meer bericht op de beleving die de bezoeker krijgt op de 
Zaanse Schans, namelijk een typisch Zaans dorp anno 1850. 

• De nieuwsbrief is vernieuwd en wordt vanaf 2016 iedere maand digitaal aan een groot bestand van 
ontvangers gezonden. De nieuwsbrief is gestandaardiseerd, met iedere maand een interview, een 
column en de foto van de maand. 

• Er is flink geïnvesteerd in het opzetten en bijhouden van de sociale media. Met name Facebook en 
Instagram laten spectaculaire groei zien van het aantal gebruikers. 

• Er zijn 88 persontvangsten geweest. Daarnaast hebben we aan twee bijzondere persreizen 
meegedaan van Amsterdam Marketing en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. 
Dit zorgt voor veel free publicity. Voor de pers is een aparte website opgezet (pressdoc) met de 
belangrijkste informatie over de Zaanse Schans. 

• In samenwerking met de stakeholders is een nieuwe wervingsfolder ontworpen. Deze is in 2017 
gedrukt en verspreid. 

• Diverse rondreizende (inter-)nationale muziek- en dansgezelschappen vroegen een gratis optreden 
aan op de Zaanse Schans. Men gaf gemiddeld een optreden van één uur op het Schipperplein en 
bezocht daarna op eigen gelegenheid de Zaanse Schans. 

• Voor toeristische relaties is in het Zaans Museum een “Get Together” borrel georganiseerd door 
de Ondernemersvereniging Zaanse Schans. Hier zijn zo’n 50 relaties op af gekomen.  

• Stichting de Zaanse Schans heeft in 2016 als standhouder deelgenomen aan de Uitmarkt in 
Amsterdam. De Zaanse Schans was onderdeel van de stand van de Zaanstreek.  

• Daarnaast hebben ook individuele ondernemers via hun beursdeelname en contacten de Zaanse 
Schans gepromoot. Henri Willig Kaas / de Catharinahoeve heeft bijvoorbeeld geparticipeerd in 
verschillende buitenlandse beurzen. Ook de klompenmakerij heeft deelgenomen aan buitenlandse 
salesmissies. Stichting de Zaanse Schans heeft in sommige gevallen ondersteuning geboden aan de 
beursdeelnames van de ondernemers.  

 

Evenementen 

In 2016 hebben de volgende evenementen plaatsgevonden op de Zaanse Schans:  

Datum(s) Evenementen 

5 juni  Zaanse Kinderboekenmarkt georganiseerd door Stichting Oeverloos. 
 

7, 8 en 9 juli Optimist on Tour op de Zaanse Schans georganiseerd door Stad aan de Zaan. 
 

20 augustus Folkloredag op de Zaanse Schans georganiseerd door de Ondernemersvereniging 
Zaanse Schans in samenwerking met Stichting de  Zaanse Schans en de stakeholders 
op de Zaanse Schans. 
 

9 oktober Zaanse Schans Loop, georganiseerd door AV Zaanland. 
 

29 oktober Nacht van de Nacht, georganiseerd door Stichting de Zaanse Schans in samenwerking 
met Ondernemersvereniging Zaanse Schans, Zaans Museum, Zaansche Molen, Schans 
Bewonersbelang en Stichting Kalverpolder. 
 

27 oktober Sinterklaasmiddag Zaanse Schans, georganiseerd door Stichting de Zaanse Schans in 
samenwerking met het Zaans Museum. 
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Marketingcommissie 

De marketingcommissie, geïnstalleerd op 26 maart 2013, adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd 

over de marketingstrategie en –activiteiten van (Stichting) de Zaanse Schans. De marketingcommissie 

bestaat uit experts die geen directe belangen hebben op de Zaanse Schans, namelijk de volgende personen 

(per 31 december 2016):  

• Karel Philippens, voorzitter: voormalig manager Amsterdam Marketing; 

• Joke Bosch, vice-voorzitter: zelfstandig adviseur, Reinwardt Academie en Nederlandse 
Museumvereniging; 

• Peter Stam: OAB dekkers, adviseur onderwijs en ROC van Amsterdam; 

• Lex Kruijver: eigenaar bureau Respons en BV De Nieuwe Aanpak; 

• Frans Reichardt: klantenluisteraar, spreker, schrijver, trainer, onder meer voor online marketing; 

• Rene Kouwenberg: directeur Passenger Terminal Amsterdam.   
De directie van Stichting de Zaanse Schans voert het secretariaat van de Marketingcommissie.  

De marketingcommissie heeft in totaal vijf keer vergaderd. De marketingcommissie heeft zich daarbij 

gericht op het verder implementeren van het Strategisch Marketingplan in de jaarplannen voor 2016 én 

2017. Deze jaarplannen worden in samenspraak met de stakeholders opgesteld. Daarnaast is ruim aandacht 

geweest voor de Strabo onderzoeken. De resultaten van het onderzoek in 2015 zijn uitgebreid besproken 

en ook de opzet (vragenlijst) voor 2017 is door de marketingcommissie van advies voorzien. Tot slot heeft 

de marketingcommissie geadviseerd over het evenementenbeleid op de Zaanse Schans.  
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4. Financiën 
 

De jaarrekening 2016 geeft een beeld van de financiën van Stichting de Zaanse Schans over 2016. Hieronder 

volgt een verkorte presentatie van de balans en winst & verliesrekening over 2016 en de begroting 2017. 

In de jaarrekening zelf is een uitgebreide toelichting en onderbouwing te vinden. 

 

Balans Stichting de Zaanse Schans per 31 december 2016 
    

Activa   Passiva   

Vaste activa   Eigen vermogen   

Materiële vaste activa 1.793.903 Stichtingsvermogen 1.429.841 

Vlottende activa   Meerjaren onderhoudsvoorziening 676.705 

Vorderingen 116.852 Langlopende schulden 682.695 

Liquide middelen 1.120.305 Kortlopende schulden 241.819 

Totaal 3.031.060 Totaal 3.031.060 
 

    
De balans van Stichting de Zaanse Schans is solide. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit is van voldoende 

niveau. Door de realisatie van de EFRO-projecten (tot en met 2015) zijn de  vaste activa gestegen (een deel 

van het EFRO-project is geactiveerd op de balans, zoals het wevershuis) en tegelijk ook het Eigen Vermogen. 

Daarnaast is de liquiditeit sterk gestegen vanwege de ontvangst van de laatste subsidiebedragen EFRO. 

Stichting de Zaanse Schans heeft binnen haar vermogen een voorziening gecreëerd voor het meerjarig 

onderhoud, zowel voor de panden als ook de openbare ruimte. De langlopende schulden hebben met name 

betrekking op een renteloze onderhandse lening van A. Heijn jr. die in 2016 verlengd is.  

Staat van baten en lasten 2016 
  

Baten   

Netto inkomsten  1.328.869 

Overige bedrijfsopbrengsten 179.602 

Totaal baten 1.508.471 

    

Lasten   

Lonen en salarissen 716.396 

Afschrijvingen 99.698 

Overige bedrijfskosten 695.862 

Totaal bedrijfslasten 1.511.956 

Bedrijfsresultaat -3.485 

Financiële baten en lasten -18.268 

Netto resultaat -21.753 
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Het resultaat over 2016 is licht negatief. De inkomsten uit de exploitatie zijn verder gestegen. Dit wordt 

veroorzaak door een stijging van de parkeerinkomsten, inkomsten uit de verhuur (wevershuis) en de 

overige inkomsten (locatieverhuur, informatieboekjes, Zaanse Schans Cards) Daarentegen zijn ook met 

name de beheerkosten en de personeelskosten gestegen. Vanaf 2016 maakte het EFRO-project geen 

onderdeel meer uit van de exploitatie van Stichting de Zaanse Schans, de totale kosten zijn derhalve gedaald 

ten opzichte van 2015.   

 

Begroting 2017 
  

Baten   

Netto inkomsten  1.555.000 

Overige bedrijfsopbrengsten 204.000 

Totaal baten 1.759.000 

    

Lasten   

Loonkosten 655.000 

Afschrijvingen 100.000 

Overige bedrijfskosten 865.000 

Totaal bedrijfslasten 1.620.000 

Bedrijfsresultaat 139.000 

Financiële baten en lasten -18.000 

Netto resultaat 121.000 
 

 

De begroting 2017 laat een zeer positief beeld zien over de financiën van Stichting de Zaanse Schans. De 

inkomsten stijgen ten opzichte van de rekening 2016 door verhoging van de parkeertarieven en door extra 

verhuur van de Zakkenhandel. Daarnaast stijgen de kosten ook, mede door overname van de panden van 

Stadsherstel.  
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5. Organisatie 
 

Bestuur 

Stichting de Zaanse Schans kent vanaf het najaar van 2010 een bestuur waarin, naast drie onafhankelijke 

leden, de stakeholders van de Zaanse Schans een zetel in het bestuur hebben. De stakeholders zijn:  

1. Vereniging de Zaansche Molen;  
 

2. Stichting Zaans Museum;  
 

3. Ondernemersvereniging Zaanse Schans;  
 

4. Stadsherstel Zaanstreek N.V. 
 

Het bestuur van Stichting de Zaanse Schans bestaat per 31 december 2016 uit de volgende leden:  

• Hans Gerson – waarnemend voorzitter en penningmeester – lid van het Dagelijks Bestuur, 
onafhankelijk lid; 

• Ko Kraakman – secretaris, afgevaardigde van de Ondernemersvereniging Zaanse Schans – lid van 
het Dagelijks Bestuur;  

• Piet Middelhoven – afgevaardigde van Stichting Zaans Museum;  

• André Drost – afgevaardigde van Vereniging de Zaansche Molen;  

• Michiel van der Burght – afgevaardigde van Stadsherstel Zaanstreek N.V.; 

• Sandra Chedi – onafhankelijk lid van het bestuur. 
 

Om gezondheidsredenen heeft Maarten Voster, voorzitter van het bestuur, in het najaar van 2016 zijn 
functie moeten beëindigen. Per 1 september 2017 wordt hij opgevolgd door de heer Piet Oudega, die op 
bindende voordracht van het College van B&W van Zaanstad is benoemd. Daarnaast is in 2016 de heer 
Michiel van der Burght benoemd als vertegenwoordiger namens Stadsherstel Zaanstreek N.V. als opvolger 
van Jaap Hulscher die met pensioen is gegaan. 
 
In het kader van de governance code heeft het bestuur een rooster van aftreden en herbenoeming 
opgesteld. In 2016 is Hans Gerson herbenoemd als bestuurslid voor een periode van 3 jaar.  
Het Algemeen Bestuur heeft negen keer vergaderd in 2016.  

Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) bereidt de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur voor en bewaakt de uitvoering (die primair de verantwoordelijkheid is van de directie).  
 

Het bestuur heeft in 2016 bijzondere aandacht gehad voor de volgende onderwerpen:  

• Overname panden Stadsherstel. 

• Toekomst Zaanse Schans / Masterplan 2030. 

• Samenwerking tussen de musea op de Zaanse Schans. 

• Toiletbeheer. 

• Opzet van het welkomstteam. 
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• Project kwaliteit. 

• Uitbreiding parkeerfaciliteit.  

• Calamiteitenplan voor de Zaanse Schans. 

• Algemene Arbeidsvoorwaardenregeling. 

• Verhuur van de Zakkenhandel aan de Tweekoppige Phoenix. 
Daarnaast zijn lopende (met name ondernemers-) zaken besproken alsmede vaste agendapunten als de 

financiën / jaarrekening en begroting.  

Alle werkzaamheden voor het bestuur en de historische- en marketingcommissie worden op vrijwillige basis 

en onbezoldigd door betreffende leden verricht.  

 

Externe relaties en adviescommissies 

Stichting de Zaanse Schans heeft met diverse organisaties uit de Zaanstreek banden. De historische 

verenigingen zijn een belangrijke inspiratie- en kennisbron voor de stichting. Vertegenwoordigers van de 

erfgoedverenigingen zijn via de Historische Commissie betrokken bij het wel en wee van de Zaanse Schans. 

Met de plannen rondom het Jacob Visterrein werk(t)en we nauw samen met de historische verenigingen in 

stichting De Oude Wolf.  

Via de Marketingcommissie is de relatie met relevante marketingpartijen aangehaald. Met name gaat het 

hier om Amsterdam Marketing en Holland Marketing (NBTC). Ook met partijen als Keukenhof, het 

Rijksmuseum, Heineken Experience en het Zuiderzeemuseum zijn de relaties gecontinueerd. Met de 

Stichting Marketing Zaanstreek wordt, waar relevant, samengewerkt.    

In 2016 heeft Stichting de Zaanse Schans twee keer vergaderd met het Schans Bewoners Belang. In verband 

met de overname van de panden van Stadsherstel, voornamelijk woonpanden, is het overleg met het SBB 

geïntensiveerd. Resultaat is dat het wonen op de Schans meer aandacht krijgt binnen het beleid van de 

stichting.  

De samenwerking tussen Stichting de Zaanse Schans en Stichting Zaans Museum op het vlak van de 

publieksfunctie is gecontinueerd. In 2017 wordt de samenwerking op dat vlak geëvalueerd. 

Directeur en voorzitter overlegden periodiek met een afvaardiging van de gemeente Zaanstad om elkaar 

tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen en beleidsvoornemens. In het kader van het Masterplan 

2030 is een Stuurgroep geformeerd, waar bestuurders van Stichting de Zaanse Schans en wethouders 

deelnemen. Ook is een gezamenlijke projectgroep Masterplan 2030 opgezet met vertegenwoordigers van 

gemeente en Stichting de Zaanse Schans.  
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Bureau 

Het bureau van Stichting de Zaanse Schans is relatief klein. Naast parkeerbeheer (ongeveer 4,5 fte) en 

toiletbeheer (ongeveer 4,5 fte) bestaat het bureau uit een directeur (0,7 fte), een directiesecretaresse / 

HRM (0,8 fte), een hoofd facilitaire dienst (0,5 fte), een adviseur Historie, bouwen en beheer (1 fte), twee 

marketingmedewerkers (in totaal 1,4 fte) en een administrateur (0,25 fte).  

In 2016 waren gedurende zes maanden twee stagiaires aanwezig die hun afstudeeronderzoek via 

Hogeschool InHolland hebben uitgevoerd.  

Daarnaast hebben we enkele vaste vrijwilligers die ons helpen met de organisatie van evenementen en met 

bemensing van beurzen. Ook zijn er twee vrijwillige molenaars verbonden aan Stichting de Zaanse Schans 

voor de molens “De Windhond” en “De Hadel”.  

De directie werd ingevuld door de heer P.J.H. van Steenbergen.  
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6. Tot slot 
 

Dit jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directeur van Stichting de Zaanse Schans, 

de heer P.J.H. van Steenbergen en is vastgesteld door het bestuur van de stichting.  

 

Zaandam, 22 juni 2016 

 

 


