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1. Voorwoord 
 
De Zaanse Schans kijkt naar de toekomst. In 2015 is het bezoekersaantal gestegen naar bijna 1,9 
miljoen. Daarbij blijft de Zaanse Schans één van de populairste dagattracties van Nederland. Als 
wordt gekeken naar het aantal bezoeken van buitenlandse gasten dan is de Zaanse Schans in 2015 
de meest populaire dagattractie van Nederland. De eerste plek zorgt voor trots, vertrouwen en een 
stevige economische basis voor alle partijen op de Schans. Maar het geeft ook reden tot nadenken. 
De toegenomen bezoeken zorgen voor meer drukte op de Zaanse Schans, wat het comfort voor 
bewoners, bezoekers en ondernemers onder druk zet. Het bestuur van Stichting de Zaanse Schans 
heeft daarom het initiatief genomen voor een Masterplan Zaanse Schans 2030, wat in 2016 gereed 
zal komen en waarbij Stichting de Zaanse Schans samen met de gemeente Zaanstad als 
opdrachtgever optreedt. Het Masterplan heeft als doel de Zaanse Schans klaar te maken voor een 
toekomst, waarbij de verwachting is dat het bezoekersaantal autonoom groeit tot 2,5 a 3 miljoen.  
 
Tegelijkertijd is in 2015 het EFRO-project “de Zaanse Schans als regionaal transferpunt voor 
toerisme” geëindigd. Vanaf 2010 heeft de Zaanse Schans, mede dankzij subsidies vanuit Europa, de 
Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad, ruim 4 miljoen euro (waarvan ruim 1,8 miljoen euro 
uit eigen middelen) geïnvesteerd in de openbare ruimte, panden, een entreepaviljoen, uitkijktoren en 
marketing. In 2015 is het nieuwe entreegebied nabij het Schipperplein opgeleverd en officieel 
geopend. Eind 2015 is het wevershuis uit Assendelft opgeleverd, en daarbij is het EFRO-project 
afgesloten.   
 
In het kader van marketing is in 2015 het Strategisch Marketingplan voor de Zaanse Schans door het 
bestuur vastgesteld. Samen met de stakeholders op de Zaanse Schans wordt de marketing 
vormgegeven. In oktober 2015 is hiervoor een Manager Marketing aangetrokken.  
 
De organisatie van Stichting de Zaanse Schans is in 2015 verder uitgebreid. Stichting de Zaanse 
Schans heeft vanaf 2015 de openbare toiletten in eigen beheer uitgevoerd en daarnaast was vanwege 
de toenemende drukte ook extra inzet van parkeerbeheer noodzakelijk. Daarnaast is de capaciteit op 
het gebied van Marketing en PR uitgebreid.  
 
Ook de stakeholders van de Zaanse Schans timmeren flink aan de weg. Spectaculair was in 2015 de 
aankoop van een echte “Zaanse Monet” door het Zaans Museum. Vereniging de Zaansche Molen 
kende ook een topjaar en geeft de plannen rondom de “Wereld van Windmolens” verder vorm.  
Verschillende ondernemers hebben geïnvesteerd in hun ondernemingen. Onder meer in het kader 
van het project “kwaliteit op de Schans”, waarbij de ondernemers samen met de pandeigenaren en 
Stichting de Zaanse Schans verbeteringen aanbrengen in de affichering, uitstraling en branchering 
van hun onderneming.  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015. Wij wensen u veel leesplezier en danken langs deze weg iedereen 
die heeft bijgedragen aan dit succesvolle jaar van de Zaanse schans.  
 
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 2016  
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2. Uniek Historisch Erfgoed 
 
De Zaanse Schans is 55 jaar geleden 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 aan de gemeente Zaanstad gestuurd, die (ambtelijk) de berekening van 
de kosten heeft onderschreven en vanaf 2017 probeert hiervoor extra middelen vrij te maken.  
 
Naast het dagelijks beheer van het terrein, dat door medewerkers van Stichting de Zaanse Schans 
zelf wordt gedaan, is er een langdurige opdrachtrelatie met Baanstede 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 onderhoud van het openbare gebied is er in 2015 
relatief weinig groot onderhoud gepleegd. Dit heeft te maken met 
de uitvoering van het EFRO-project. In 2015 is de herinrichting 
van het entreegebied nabij het Schipperplein uitgevoerd. 
Daarvoor, vanaf 2011, is ook de rest van de openbare ruimte 
opgeknapt. Opdrachten voor het schilderen van diverse bruggen 
zijn wel gegeven, maar vanwege de weersomstandigheden is de 
feitelijke uitvoering doorgeschoven naar 2016. Dit betekent dat 
het onderhoud in de openbare ruimte beperkt is geweest. Wel 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. Verder is de steiger nabij het Glop (rondvaart) aangepakt. Dit werk was al in 2014 gestart en is in 
2015 afgerond.  
 
Onderhoud panden 
 
Ten aanzien van het onderhoud van de panden die in bezit zijn van Stichting de Zaanse Schans (in 
totaal tien panden, de meeste panden op de Zaanse Schans zijn in bezit van Stadsherstel 
Zaanstreek) is in 2015 met name groot onderhoud gepleegd aan restaurant De Kraai. De gevel aan 
de zuidzijde is aangepakt. Er bleek meer dan gedacht houtrot aanwezig in de gevel, doordat er bij de 
ramen sprake was van veel inwatering. Ook de vlonder rondom de Kraai is aangepakt en de 
aanhoudende rioolproblemen zijn opgelost. De werkzaamheden lopen door tot in 2016.  
 
Verder zijn de panden van Kalverringdijk 25 voor een schilderbeurt opgedragen. De feitelijke 
uitvoering van het schilderen van de panden (spuithuis, toiletgebouw) is in 2016.  
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De overige panden die in bezit zijn van Stichting de Zaanse Schans zijn in 2015 niet aangepakt. Aan 
deze panden is in 2012 en 2013 grootschalig onderhoud gepleegd en deze zijn in de komende jaren 
weer aan de beurt.  
 
Stichting de Zaanse Schans heeft in 2014 besloten het pand van het Zaans Museum en de grond 
onder het museum en het Verkadepaviljoen onder voorwaarden te gaan afsplitsen, zodat het op 
termijn in bezit kan komen van het Zaans Museum. Dit besluit is in 2015 verder uitgewerkt en wordt 
waarschijnlijk in 2016 geëffectueerd. Stichting Zaans Museum gebruikt het pand al sinds de opening 
en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand en alle bijkomende kosten. Voor Stichting de 
Zaanse Schans zal de afsplitsing budgettair neutraal plaatsvinden.  
 
 
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. Stichting de Zaanse Schans en Stadsherstel Zaanstreek 
werken momenteel aan een oplossing hiervoor. Daarbij denken partijen ook aan de mogelijkheid dat 
de Stichting een belang neemt in Stadsherstel Zaanstreek. Stichting de Zaanse Schans heeft in haar 
jaarrekening 2015 wederom een bedrag van € 50.000,- gereserveerd voor ondersteuning van 
Stadsherstel Zaanstreek. 
 
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.  
 
 
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 2015 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, de heer Pieter 
Gravesteijn, voert het secretariaat van de Historische 
Commissie. 
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In 2015 heeft de Historische Commissie zeven keer vergaderd. Daarbij hebben ze zich met name 
gebogen over de volgende onderwerpen:  

- De realisatie van het wevershuis op de Zaanse Schans.  
- Het project kwaliteit en daarbinnen de nieuwe afficheringen bij panden (van ondernemers).   
- De inrichting nabij het Uurwerkmuseum en in het bijzonder het Torenuurwerk. 
- De noordgevel van pakhuis De Lelie en dan in het bijzonder het uitgifteluik. 
- De inrichting van het terras bij restaurant De Kraai en proeflokaal en likeurmuseum De 

Tweekoppige Phoenix. 
- Het project “Zonnewijzer”, waarbij als eerste is gekeken naar de verplaatsing van een 

vermaning van de Westzijde in Zaandam naar de Zaanse Schans. 
- Het plan voor uitbreiding van de Catharinahoeve. 

De vergaderingen van de Historische Commissie werden in 2015 in sommige gevallen ook  
bijgewoond door ‘’gasten’’. Verder zijn voorzitter en directeur van Stichting de Zaanse Schans in 
november 2015 uitgenodigd voor een evaluatiegesprek inzake de Historische Commissie. Ook is een 
extra overleg georganiseerd in het kader van het project kwaliteit (affichering).  
 
 
Project kwaliteit 
 
In april 2013 heeft het bestuur van Stichting de Zaanse Schans besloten tot het opzetten van het 
project kwaliteit. Aanleiding van het project was het groeiende aantal niet passende reclame-uitingen 
op, aan en rond de panden waar commerciële activiteiten plaatsvinden. Tegelijk is geconstateerd dat 
ook ten aanzien van branchering de huidige situatie niet altijd gelijk liep met de individuele afspraken 
met ondernemers. Doel van het project kwaliteit is het bewaken van de kwaliteit en beleving van de 
Zaanse Schans.  
 
In 2014 heeft het bestuur de regels met betrekking tot affichering, 
uitstraling en branchering vastgelegd. Stichting de Zaanse Schans 
heeft een subsidieregeling gemaakt ter ondersteuning van de 
aanpassingen die ondernemers doen in hun affichering en 
uitstraling van hun pand. In 2015 zijn voor alle panden waar 
relevant nieuwe afficheringen ontworpen en besproken met de 
Historische Commissie. Het project kwaliteit wordt in 2016 
afgerond.  
 
 
EFRO-project 
 
Het project “De Zaanse Schans als regionaal transferpunt voor toerisme”, ook wel EFRO-project 
genoemd, is in 2015 afgerond. In 2015 zijn twee belangrijke, grote onderdelen van dit project 
uitgevoerd, namelijk:  

- Het entreegebied nabij het Schipperplein is heringericht. De werkzaamheden waren reeds 
aangevangen in 2014 en in maart 2015 is het project opgeleverd. Op 26 maart 2015 is het 
nieuwe entreegebied officieel geopend door Commissaris van de Koning van Noord-Holland, 
de heer J. Remkes. Het entreegebied in teruggebracht naar de stijl van de Zaanstreek anno 
1850 en kent met een de ophaalbrug een mooie blikvanger die de bezoeker letterlijk een 
andere tijd in laat lopen.  

- Het wevershuis uit Assendelft. Dit pand lag sinds 2012 in opslag, nadat het door Stadsherstel 
was gered van de sloop. In 2015 is het pand in opdracht van 
Stichting de Zaanse Schans herbouwd op de Zaanse Schans, die 
daarmee een oude traditie van herbouw van monumentale panden 
voortzet. Het wevershuis is in december 2015 opgeleverd en wordt 
thans verhuurd aan het Zaans Museum die in het pand het ambacht 
van thuisweven in de achttiende en negentiende eeuw laat zien.   
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Het EFRO-project “De Zaanse Schans als regionaal transferpunt voor toerisme” heeft de volgende 
doelstellingen gehaald.  
 
De doelstellingen met betrekking tot meer bestedingen en verlenging van de verblijfsduur zijn nu al 
behaald. Door stijging van de bezoekersaantallen (van 850.000 in 2009 naar bijna 1,9 miljoen in 2015) 
en relatief meer individuele reizigers zijn beiden verhoogd. 
 
Ook de profilering van de streek middels profilering van de Zaanse Schans is behaald. De Zaanse 
Schans staat als cultuurhistorisch icoon (het echte oude Holland) op de kaart en dit straalt ook uit naar 
de streek. 
 
De laatste doelstelling betrof het versterken van de samenhang in de streek, deze doelstelling is maar 
ten dele behaald. De samenwerking met vervoerders (boot, bus, trein) is verbeterd, die met andere 
toeristische bedrijven kan nog beter. 
 
De totale uitgaven van het EFRO-project, dat liep van van medio 2009 tot en met 31 december 2015, 
waren € 4.377.880,-. Het project is gefinancierd door de volgende partijen:  

1. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: € 1.081.282,-. 
2. Provincie Noord-Holland: € 1.000.000,-. 
3. Gemeente Zaanstad: € 461.643,-. 
4. Prins Bernhard Cultuurfonds: € 12.000,-. 
5. Stichting de Zaanse Schans (eigen bijdrage): € 1.822.955,-. 

 
Begin 2016 is de eindverantwoording van het project ingediend bij de verschillende financiers. In de 
loop van 2016 verwachten wij de laatste subsidiebedragen te ontvangen.   
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3. Toeristische trekpleister van formaat 
 
Bezoekersaantallen 
 
De Zaanse Schans is al jarenlang een van de toeristische iconen van Nederland. In 2015 is opnieuw 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de bezoekers van de Zaanse Schans. Net als in 2011 en 2013 is 
dit onderzoek uitgevoerd door bureau Strabo. Hierdoor is inzicht verkregen in het aantal bezoeken, 
bezoekmotieven, bestedingen, etc.  
 
In 2015 is het aantal bezoeken naar de Zaanse Schans gestegen naar 1.899.000. Dit is ten opzichte 
van 2014 een stijging van ruim 20%.  
 
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.  
 
De belangrijkste conclusies uit het Strabo onderzoek zijn:  

- De Zaanse Schans trekt bezoekers uit de hele wereld. De 
meeste bezoekers komen uit China/Taiwan/HongKong, gevolgd 
door Nederland. 

- Het aandeel bezoek uit West/Noord-Europa is toegenomen. En 
aandeel van het bezoek uit Rusland is afgenomen, net als 
overige Azië. 

- Steeds meer bezoekers komen op eigen initiatief naar de 
Zaanse Schans (auto, openbaar vervoer).  

- Bezoekers zijn bijzonder tevreden, ze waarderen de Zaanse Schans met een 8,4 (op een 
schaal van 10). Met vindt het er netjes en verzorgd, men voelt zich welkom en men vindt dat 
er voldoende te beleven is.  

- De Schans voldoet voor het overgrote deel van de bezoekers aan de verwachting(en): het 
biedt alles waar Nederland internationaal bekend op staat: molens, Zaanse huisjes, klompen 
en kaas. En dat is dan ook precies waar men voor komt. 

- De positieve ervaring leidt er toe dat vrijwel iedereen de Zaanse Schans aanbevelenswaardig 
vindt en vier op de vijf bezoekers (ook buitenlandse bezoekers) geven aan De Schans in 
toekomst best nog eens te willen bezoeken. 

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

 
Eind 2015 heeft bureau BVR opdracht gekregen de ruimtelijke component vorm te geven. Daarnaast 
maakt een nieuw verdienmodel alsmede een logistiek plan onderdeel uit van het Masterplan 2030. De 
verwachting is dat (onderdelen van) het Masterplan de nodige discussie zal opleveren en dat 
besluitvorming hierover ook tijd zal kosten. Wij hopen echter eind 2016 flink op stoom te zijn met 
(besluitvorming over) het Masterplan.  
 
Voor de korte termijn wil Stichting de Zaanse Schans vooral haar parkeerfaciliteiten uitbreiden. In 
2015 is het bezoek gestegen, terwijl de huidige parkeerfaciliteit al onvoldoende was om alle auto’s 
kwijt te kunnen. Derhalve hebben wij ook in 2015 veel auto’s en campers door moeten sturen, die 
vervolgens hun voertuig elders nabij de Zaanse Schans (met name in Zaandijk) gingen parkeren. We 
willen in 2016 de parkeercapaciteit uitbreiden met een parkeerterrein ten zuiden van de Zaanse 
Schans (de zogenaamde Zakkenhandel).  
 
Verder hebben we voor de korte termijn aandacht voor het sturen van bezoekers over de Zaanse 
Schans, met name wanneer er sprake is van piekdrukte. Tot slot heeft ook de ontwikkeling van het 
Jacob Visterrein de aandacht van onze stichting. Voor dit gebied, net ten Noorden van de Zaanse 
Schans, wordt momenteel een bestemmingsplan gemaakt. Stichting de Zaanse Schans praat mee 
over de inhoud van dit bestemmingsplan.  
 
 
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. Het plan is praktisch 
gezien samen met de stakeholders verder ingevuld. Het bestuur 
van de Stichting heeft het plan inhoudelijk goedgekeurd en in 
2015 samen met de stakeholders verder ingevuld. In dit 
marketingoverleg, gericht op het concreet vormgeven van de 
marketingactiviteiten, participeren de ondernemers, het Zaans 
Museum en de Zaansche Molen.  In 2015 is een Marketing 
Manager aangetrokken die verantwoordelijk is voor het 
uitvoeren van het marketingbeleid. Daarmee is de totale 
capaciteit voor PR en Marketing bij Stichting de Zaanse Schans 
1,4 fte.    
 
Op het vlak van Marketing en PR hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:  

- Er is verder geïnvesteerd in de zichtbaarheid van de lijn 391, de zogenaamde Industrial 
Heritage Line. Deze busverbinding loopt van Amsterdam Centraal Station naar de Zaanse 
Schans. In 2014 was reeds een sterke stijging van het aantal reizigers waargenomen, in 2015 
is daar nog een schepje bovenop gekomen, met een stijging van 43%.   

- Het partnerschap met Amsterdam Marketing is verder verstevigd. 
Onder meer heeft de Zaanse Schans een plaats in de adviesraad toerisme 
van Amsterdam Marketing. De Zaanse Schans is prominent onderdeel van de 
marketingcampagne “Old Holland” van Amsterdam Marketing. Deze 
campagne richt zich op het bezoek van toeristen aan de Metropoolregio, als 
onderdeel van het prijswinnende project “Amsterdam Bezoeken Holland Zien”.  

- Samen met Amsterdam Marketing heeft Stichting de Zaanse Schans 
een persreis georganiseerd op de Zaanse Schans in het kader van 
Amsterdam Bezoeken Holland Zien, waarbij Europese journalisten waren 
uitgenodigd. Onder meer hebben de journalisten in molen De Kat een diner 
met streekproducten genuttigd.  

- De relatie met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen 
(NBTC) / Holland Marketing is verstevigd. Onder meer is Stichting de Zaanse 
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Schans een partnerschap in het kader van Travel Trade aangegaan en tevens is de Zaanse 
Schans voor het NBTC zichtbaarder.  

- Het Historisch Straattheater heeft weer opgetreden op de Zaanse Schans, met name tijdens 
de evenementen op de Zaanse Schans. Onder leiding van de Theatermijn hebben zo’n 25 
vrijwilligers vier keer opgetreden. Zij hebben onder meer een Zaanse bruiloft uitgebeeld.   

- Free publicity werd gegenereerd door diverse binnen- en buitenlandse persbezoeken, film- en 
foto opnamen voor onder meer reis- en cultuurprogramma’s. Zij kwamen veelal via 
Amsterdam Marketing en Holland Marketing bij de Zaanse Schans terecht.  

- De Zaanse Schans is diverse malen decor geweest voor commerciële opnamen voor TV- 
programma’s en radio- & tv-commercials.  

- De Laatste Loodjes wandelden hun 6de Kalverpolder Wandeltocht via het Schanszichtpad 
over de Zaanse Schans. 

- 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 de directe relaties van Stichting de Zaanse Schans werd voor de vierde keer een 
najaarsborrel georganiseerd. De borrel werd door ruim 130 personen bijgewoond. Tijdens de 
borrel zijn de plannen rondom het Masterplan verder toegelicht.  

- Er zijn vier externe nieuwsbrieven verstuurd. Vanaf 2014 zijn deze nieuwsbrieven digitaal 
verstuurd via het programma Mailchimp.  

- Gemiddeld elke 2/3 weken is een Nieuwsupdate naar alle partijen op de Zaanse Schans 
verstuurd.  
 

 
Evenementen 
 
Het jaar 2015 stond in de regio in het teken van SAIL Amsterdam. Ook in de Zaanstreek zijn in het 
kader van het programma “Stad aan de Zaan” verschillende evenementen georganiseerd in het SAIL 
jaar. Op de Zaanse Schans heeft op zaterdag 22 augustus, tijdens SAIL AMSTERDAM, de Zaanse 
Vlootschouw plaatsgevonden. Burgemeester Faber begroette vanaf 
molen Het Jonge Schaap ruim 80 schepen op de Zaan. De 
vlootschouw, een samenwerking tussen Stad aan de Zaan en 
Stichting de Zaanse Schans, werd tegelijk met de jaarlijkse 
Folkloredag georganiseerd. Met 15.000 bezoekers, voor een groot 
deel uit de Zaanstreek, was dit evenement erg geslaagd.  
 
Naast de Vlootschouw/Folkloredag vonden in 2015 nog de volgende 
evenementen plaats:  

 
- 25 mei  PinksterZaan 2015, georganiseerd door Stichting PinksterZaan.  
- 7 juni  Zaanse Kinderboekenmarkt georganiseerd door Stichting Oeverloos.  
- 13 oktober Zaanse Schans Loop, georganiseerd door AV Zaanland.  
- 24 oktober Nacht van de Nacht, georganiseerd door Stichting de Zaanse Schans in 

  samenwerking met Stichting Natuur- en Milieueducatie,    
  Ondernemersvereniging Zaanse Schans, Schans Bewonersbelang en  
  Stichting Kalverpolder. 

- 29 november Sinterklaasmiddag Zaanse Schans, georganiseerd door Stichting de Zaanse 
  Schans in samenwerking met het Zaans Museum. 

 
 
  



11 

 

Beurzen en promotie 

 
Stichting de Zaanse Schans heeft in 2015 als standhouder deelgenomen aan de Uitmarkt in 
Amsterdam. De Zaanse Schans deelde een stand met de Zaansche Molen en het Zaantheater. 
Stichting de Zaanse Schans trad op als coördinator. Stichting de 
Zaanse Schans zorgde voor vrijwilligers, de standinrichting en de 
contacten met de organisatoren.  
 
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.  
 
Marketingcommissie 
 
De Marketingcommissie, geïnstalleerd op 26 maart 2013, adviseert het bestuur gevraagd en 
ongevraagd over de marketingstrategie en –activiteiten van (Stichting) de Zaanse Schans. In 2015 
heeft een uitbreiding van de commissie plaatsgevonden. De Marketingcommissie bestaat uit experts 
die geen directe belangen hebben op de Zaanse Schans, namelijk de volgende personen (per 31 
december):  

- Karel Philippens, voorzitter: voormalig manager Amsterdam Marketing; 
- Joke Bosch, vice-voorzitter: zelfstandig adviseur, Reinwardt Academie en Nederlansde 

Museumvereniging; 
- Peter Stam: directeur MEM, Hogeschool InHolland; 
- 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 vier keer vergaderd. De Marketingcommissie heeft zich daarbij 
met name gericht op advisering rondom het Strategisch Marketingplan 2020, de implementatie 
daarvan en de afstemming met de verschillende stakeholders van de Zaanse Schans. Daarnaast 
heeft de Marketingcommissie zich ook gebogen over het Strabo onderzoek 2015 en specifieke zaken 
als omgang met de pers en filmploegen en beurzen. De Marketingcommissie is in 2015 op bezoek 
geweest bij het Zaans Museum en heeft daar een rondleiding gekregen.   
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4. Financiën 
 
De jaarrekening 2015 geeft een beeld van de financiën van Stichting de Zaanse Schans over 2015. 
Hieronder volgt een verkorte presentatie van de balans en winst&verliesrekening over 2015 en de 
begroting 2016.  
 
Balans 

Balans Stichting de Zaanse Schans per 31 december 2015 

    Activa   Passiva   

Vaste activa   Eigen vermogen   

Materiële vaste activa 1.833.104 Stichtingsvermogen 1.451.594 

Vlottende activa   Meerjaren onderhoudsvoorziening 657.938 

Vorderingen 926.373 Langlopende schulden 453.780 

Liquide middelen 233.638 Kortlopende schulden 429.803 

Totaal 2.993.115 Totaal 2.993.115 
 

    De balans van Stichting de Zaanse Schans is solide. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit is van 
voldoende niveau. Zeker nadat het EFRO-project volledig is afgerekend (de laatste betaling van de 
subsidies volgen in 2016). Door de realisatie van de EFRO-projecten zijn de activa gestegen en 
tegelijk ook de algemene reserve. Stichting de Zaanse Schans heeft binnen haar vermogen een 
voorziening gecreëerd voor het meerjarig onderhoud, zowel voor de panden als ook de openbare 
ruimte.  
 
 
Winst- en verliesrekening 
 

Staat van baten en lasten 2015 

  Baten   

Netto inkomsten  1.253.509 

Overige bedrijfsopbrengsten 177.603 

Totaal baten 1.431.112 

    

Lasten   

Lonen en salarissen 627.174 

Afschrijvingen 82.518 

Overige bedrijfskosten 842.879 

Totaal bedrijfslasten 1.552.571 

Bedrijfsresultaat -121.459 

Financiële baten en lasten -3.615 

Netto resultaat -125.074 
 

 
Het resultaat over 2015 is negatief, dat wordt vooral veroorzaakt door de uitgaven binnen het EFRO-
project. Daarnaast is ook een relatief hoge dotatie gedaan aan de meerjarenonderhoudsvoorziening. 
Bovendien is in de jaarrekening rekening gehouden met een bijdrage voor Stadsherstel Zaanstreek 
van € 50.000,-. De inkomsten uit de exploitatie zijn verder gestegen. Dit wordt veroorzaak door een 
flinke stijging van de parkeerinkomsten, maar ook door inkomsten vanuit het toiletbeheer. 
Daarentegen zijn ook met name de beheerkosten en de personeelskosten fors gestegen. Ondanks 
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het negatieve resultaat is de Algemene Reserve gestegen met een bedrag van € 280.355,- tot een 
niveau van € 1.352.728,-.  
 
Begroting 2016 
 

Begroting 2016 

  Baten   

Netto inkomsten  1.357.181 

Overige bedrijfsopbrengsten 143.783 

Totaal baten 1.500.964 

    

Lasten   

Loonkosten 662.022 

Afschrijvingen 69.210 

Overige bedrijfskosten 751.225 

Totaal bedrijfslasten 1.482.457 

Bedrijfsresultaat 18.507 

Financiële baten en lasten 20.000 

Netto resultaat 38.507 
 

 
De begroting 2016 laat een positief beeld zien over de financiën van Stichting de Zaanse Schans. De 
inkomsten stijgen ten opzichte van de rekening 2015, de kosten zullen iets dalen ten opzichte van 
2015. Met name de overige bedrijfskosten zijn lager begroot dan gerealiseerd in 2015.  
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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 2015 uit de volgende leden:  

- Maarten Voster – voorzitter – lid van het Dagelijks Bestuur, onafhankelijk lid; 
- Ko Kraakman – secretaris, afgevaardigde van de Ondernemersvereniging Zaanse Schans – 

lid van het Dagelijks Bestuur;  
- Hans Gerson – penningmeester – lid van het Dagelijks Bestuur, onafhankelijk lid; 
- Piet Middelhoven – afgevaardigde van Stichting Zaans Museum;  
- André Drost – afgevaardigde van Vereniging de Zaansche Molen;  
- Jaap Hulscher – afgevaardigde van Stadsherstel Zaanstreek N.V.; 
- Sandra Chedi – onafhankelijk lid van het bestuur. 

 
In het kader van de governance code heeft het bestuur een rooster van aftreden en herbenoeming 
opgesteld. In 2015 zijn Sandra Chedi en André Drost herbenoemd als bestuurslid voor een periode 
van 3 jaar.  
 
Het Algemeen Bestuur heeft zes keer vergaderd in 
2015. Het bestuur heeft een aparte heisessie 
georganiseerd in relatie tot het Masterplan 2030 (zie 
hoofdstuk 3).  
 
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 2015 bijzondere aandacht gehad 
voor de volgende onderwerpen:  

- De Wereld van Windmolens en vestiging op Landje de Haan. 
- Ondersteuning van / deelname in Stadsherstel. 
- Project kwaliteit. 
- Bouw en exploitatie van het wevershuis door het Zaans Museum. 
- Ondernemersbijdragen. 
- Strategisch Marketingplan. 
- Afsplitsing grond en pand Zaans Museum. 
- Toekomst Zaanse Schans / Masterplan 2030. 
- Uitbreiding parkeerfaciliteit. 

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 vrijwillig door 
betreffende leden verricht.  
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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. Met de Historische 
Commissie van de Zaanse Schans zijn de historische verenigingen een belangrijk adviesorgaan van 
onze stichting. Met de plannen rondom het Jacob Visterrein werk(t)en we nauw samen met de 
historische verenigingen in stichting De Oude Wolf. Ook steunt Stichting de Zaanse Schans de 
plannen rondom de Zaanse Houtacademie.  
 
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 en het Zuiderzeemuseum zijn de banden aangehaald. Met de Stichting Marketing 
Zaanstreek wordt, waar relevant, samengewerkt.    
 
In 2015 heeft Stichting de Zaanse Schans één keer vergaderd met het Schans Bewoners Belang. Het 
Schans Bewoners Belang heeft middels haar nieuwe bestuur aangegeven het overleg met Stichting 
de Zaanse Schans weer nieuw leven in te willen blazen. In overleg is besloten het periodieke overleg 
weer op te starten.  
 
Binnen de Zaanstreek is, naast Stad aan de Zaan, in 2015 met name samengewerkt met Hotspot 
Wormerveer. In gezamenlijkheid is gewerkt aan een fietsroute die de Zaanse Schans en Wormerveer 
verbindt en waar toeristen interessante plekjes kunnen bezoeken.  
 
De samenwerking tussen Stichting de Zaanse Schans en Stichting Zaans Museum 
op het vlak van de publieksfunctie is gecontinueerd.  
 
Directeur en voorzitter overlegden periodiek met een afvaardiging van de gemeente 
Zaanstad om elkaar tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen en 
beleidsvoornemens. Daarnaast zijn enkele malen leden van het College van B&W 
aanwezig geweest bij bestuursvergaderingen. 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, onder leiding van de directie van Stichting de Zaanse Schans.  
 
 
Bureau 
 
Het bureau van Stichting de Zaanse Schans is relatief klein. Naast parkeerbeheer (ongeveer 4 fte) en 
toiletbeheer (ongeveer 4 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 1,2 fte) en een administrateur (0,25 fte).  
 
In 2015 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, 30 mei 2016 
 
 
 


