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Voorwoord

Tijdens het dromen over de Zaanse Schans in 2030 
hebben veel mensen ons geholpen door mee te 
dromen. 

Stakeholders in en rond de Zaanse Schans zijn van 
grote waarde geweest om ons te voeden, tijdens de 
stakeholdersbijeenkomst van 13 januari 2016 en in 
een serie interviews, met hun wensen en dromen. Een 
testpanel van stakeholders heeft ons geholpen bij het 
testen van het droombeeld en antwoord te geven of 
deze voldoende basis biedt om uit te kunnen werken 
in concrete plannen voor een succesvolle Zaanse 
Schans.

BVR heeft nauw samengewerkt met experts van 
de gemeente Zaanstad en experts die werkzaam 
zijn voor Stichting de Zaanse Schans.  Door middel 
van overleg en werksessies hebben deze experts 
verdieping gegeven aan de inhoud. De bestuurders 
van de stichting en de gemeente hebben de 
totstandkoming van de droom op de voet gevolgd en 
in gemeenschappelijk overleg steeds een stap veder 
gebracht.

De inbreng van alle verschillende belanghebbende 
zijn steeds vertaald en inhoudelijk verdiept door het 
ontwerpteam onder leiding van BVR. Dit ontwerpteam 
bestaat verder uit SteenhuisMeurs, XTNT en 
Planmaat. Het droombeeld is verder afgestemd met 
en sluit aan op het onderzoek dat Time (Max Meijer) 
heeft verricht (juni 2016) naar een optimale invulling 
van het museale aanbod op de Zaanse Schans. 
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De aanleiding voor het droombeeld 

De Zaanse Schans is een succes. Dat heeft een keerzijde. 
Het gebied kan de grote hoeveelheid bezoekers niet 
aan. De capaciteit van wegen, paden en faciliteiten (met 
name parkeren) is ontoereikend. De kwaliteit van het 
gebied als woon-, werkgebied en toeristische attractie 
staat onder druk.  Daarbij komt de verwachte groei van 
het bezoekersaantal in de toekomst. Dit aantal groeit 
van 1,9 miljoen in 2015 naar 3 miljoen in 2030. De 
autonome groei van het toerisme is moeilijk stuurbaar 
en bij een conservatieve prognose is nog steeds sprake 
2,5 miljoen bezoekers. De conclusie is dan ook dat we 
met deze groei rekening  moeten houden. 
 
De huidige problemen vragen om een oplossing, de 
autonome groei is een kans om deze problemen direct 
structureel en voor de lange termijn aan te pakken en 
de kwaliteit van de Zaanse Schans te verbeteren. Het 
bestuur van de Zaanse Schans heeft uitgangspunten 
geformuleerd voor de aanpak van de huidige problemen 
en kansen voor de toekomst. Deze zijn:
• 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, werken en bezoek in 
stand houden; het maakt de Schans bijzonder 
en bewoners zijn belangrijk voor de veiligheid; dit 
vergt wel betrokken bewoners en 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 gemeente Zaanstad ziet de Zaanse Schans als 
poortfunctie voor het toeristisch bezoek aan de hele 
Zaanstreek in de toekomst. De invulling van deze 
poortfunctie is daarmee ook uitgangspunt. 
Stichting de Zaanse Schans en de gemeente 
Zaanstad hebben als uitwerking van een deel van de 
uitgangspunten een onderzoek laten doen naar de 
museale mogelijkheden bij capaciteit uitbreiding van de 
Zaanse Schans. (Musea op de Zaanse Schans 2030, 
Informeren, Interpreteren, Inspireren april 2016).  Het 
resultaat van dit onderzoek is meegenomen in het 
droombeeld voor zover het ruimtelijke aspecten betreft.
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Een droombeeld
Wat kan de Zaanse Schans zijn in 2030 op basis van 
deze uitgangspunten? Om hier een goed beeld bij te 
krijgen zijn de uitgangspunten onderzocht op ruimtelijke 
mogelijkheden. Het onderzoek is gedaan door experts op 
het gebied van stedenbouw en landschap, cultuurhistorie, 
museale concepten, verkeerstechniek en verkeersgedrag 
en fi nanciën. 

De uitkomst van dit onderzoek is in één  toekomstbeeld 
gevat en heet het droombeeld. Het droombeeld 
vertelt het verhaal van de Zaanse Schans in 2030. Het 
droombeeld bouwt voort op de stedenbouwkundige visie 
en het beeldkwaliteitsplan van de Zaanse Schans. Het 
droombeeld laat zien hoe de Zaanse Schans kan groeien, 
waar ruimte is voor programma, voor plekken en paden, 
voor water en landschap. Het Droombeeld laat zien hoe 
we huidige ruimtelijke problemen kunnen oplossen en 
toekomstige toenemende bezoekers de ervaring kunnen 
bieden die zij wensen. 
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Het droombeeld Zaanse Schans 2030

Het verhaal van de Zaanse Schans 2030 bestaat uit drie 
delen. Deze drie delen vormen samen één beeld maar 
geven op verschillende manieren ruimte voor versterking 
van de kwaliteit van de Zaanse Schans. De verschillen 
zitten in de keuze van de tijdperiode (museale betekenis), 
de ontwikkelmogelijkheden in tijd en de kansen om de 
Zaanse Schans verder uit te bouwen tot poortfunctie 
voor de hele Zaanstreek. 

Het eerste deel heet Hart van de Zaanse Schans 1850 
versterken en vergroten. Dit deel van het verhaal geeft 
inzicht in ruimtelijke oplossingen voor de meest urgente 
opgaven van dit moment en het  versterken van  de 
kernkwaliteit van de huidige Zaanse Schans. 
Het tweede deel heet De Zaanse Schans aan de Zaan. 
Dit deel gaat in op het uitbouwen van de kansen van 
de ligging van de Zaanse Schans aan de Zaan, de 
belangrijkste en meest herkenbare kwaliteit van de hele 
Zaanstreek. 

Het laatste en derde deel heet Zaanse Schans als poort. 
In dit deel wordt de mogelijkheid getoond van uitbreiding 
van de Schans als toeristisch gebied in de nabije 
omgeving van de huidige Zaanse Schans. Dit in relatie tot 
herontwikkelingsopgaven in de omgeving.
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   Zaanse Schans aan de Zaan

   Zaanse Schans als poort

   Hart van de Zaanse Schans 1850
versterken en vergroten



legenda

Stijlkamer 1850 Hoofdstation: 
Interpretation Centre

Hoofdstation:
Wereld van 
windmolens 

Dijk aan de Zaan Hollandse landschap

parkeerterrein 

smalle paden 

Hoofdstation: 
Zaans Museum

Uitbreiding 
commerciële functies 
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Het verhaal van de Zaanse Schans is die van een Zaanse 
buurt anno 1850. De Schans geeft een dorp weer van voor 
de industriële revolutie, een tijdperk waarin de Zaanstreek 
fl oreerde en waar de molens een belangrijke rol speelden 
bij het genereren van de welvaart. Dit concept is het 
authentieke verhaal en wordt sinds het ontstaan van de 
Zaanse Schans na de Tweede Wereldoorlog geborgd. 
Hiermee is Zaanse historie beschermd en zichtbaar 
gemaakt. Juist dit verhaal blijkt door zijn  authenticiteit en 
uniciteit aantrekkelijk voor bezoekers. Het sluit aan bij de 
verwachting van de toerist. Binnen het hart van de Zaanse 
Schans krijg je de volledige museale hoofdstructuur 
aangeboden. De bezoeker wil de oude Zaanstreek en 
het oude Holland zien. In het droombeeld voor 2030 is 
dit verhaal uitgangpunt. Dit verhaal wordt versterkt en 
vergroot. Die zaken die nu niet aansluiten bij het verhaal 
van 1850 worden aangepakt. 

De huidige stijlkamer 1850 is het oudste deel van de 
Zaanse Schans, de kern. Het is feitelijk de droom die 
Jaap Schipper voor instandhouding van het Zaanse 
Erfgoed bedacht en die inmiddels is uitgegroeid tot 
cultuurhistorische en toeristisch icoon van de Zaanstreek. 
Hier moet het verhaal zowel buiten als binnen de 
gebouwen zo authentiek mogelijk aanwezig zijn. Daarbij 
is de mix van functies uitgangspunt, als een echte 
gemeenschap. Op de Zaanse Schans wordt gewoond 
en gewerkt. De verschillende functies krijgen hun plek 
binnen de eeuwenoude structuur van de dijk aan de 
Zaan en de paden landinwaarts met de bijbehorende 
architectuur van gebouwen en inrichtingselementen in de 
openbare ruimte zoals bruggen slootjes, hekjes, etc. . De 
museale hoofdstructuur bestaat uit drie hoofdstations die 
passen binnen deze eeuwenoude structuur.

De dijk aan de Zaan is het hoofdadres, het adres aan de 
Zaan. De hoofdentree is een verharde weg, de plek voor 
de heren (de rijke koopmannen) hun huizen en tuinen en 
de plek voor die ambachten, molens en werkplaatsen die 
afhankelijk zijn van de directe ligging aan de Zaan. Het is 
het authentieke hoofdadres van 1960. De Zaan met het 
prachtige panorama op de molens.

De smalle paden staan dwars op de dijk en aan die 
paden is de plek van ambachtslieden en ambachten, 
van werkplaatsen en arbeiders en de molens en schuren. 
Plekken die vooral bestemd waren voor de (armere) 
arbeider en voor functies die lastiger te combineren waren 
met wonen (bijvoorbeeld omdat ze overlast gaven). De 
paden die tot (ver) in het achterland doorliepen. Het land 
is van de boeren, de schuiten, het water. Het biedt ruimte 
en een panorama op de hoogtepunten van de Zaanse 
Schans, de molens, het Hollandse landschap en de 
Zaanse huisjes. Het land heeft een bijzondere waarde als 
natuur en hoort als open landschap bij de geschiedenis 
van Holland.
Capaciteit uitbreiding binnen de oude structuur is goed 
mogelijk (zie onderzoek XTNT Voetgangers op de Zaanse 
Schans april 2016). Dit vraagt om een aantal ruimtelijke 
ingrepen. 

De dijk De paden Het landschap

Het hart van de Zaanse Schans 1850 versterken en vergroten
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De dijk nu

De dijk droombeeld
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De Kalverringdijk heeft een passende inrichting, maar in 
het hart van het gebied gaat deze over in een functioneel 
fi etspad naast de dijk en voetpad op de dijk. Juist op 
het hoogtepunt van de Zaanse Schans, aan het water 
in de bocht van de rivier met uitzicht over alle molens 
verliest de dijk zijn sfeer. De ruimte wordt te smal om 
goed alle bezoekers te accommoderen. Herinrichting van 
dit gebied is noodzakelijk. De sfeer van de dijk moet hier 
doorgezet worden, naar analogie van een molenlint anno 
1850. In die sfeer van de dijk langs de Zaan is ruimte voor 
het tweede hoofdstation van de museale hoofdstructuur, 
de toekomstige wereld van Windmolens.

De molens zijn de grote trekker van de Zaanse Schans 
en met de Wereld van Windmolens krijgt dit een goede 
plek. Werkplaats, ambacht, molens en museum komen 
hier samen. 

De Kalverringdijk is het authentieke hart van de Zaanse 
Schans, de originele stijlkamer. De programma’s moeten 
passen bij deze authenticiteit. Nadruk ligt meer op het 
museale, het ambacht. Grote commerciële winkels 
passen daar niet bij. Uitbreiding van kleinschalige museale 
functies is hier mogelijk. 
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Van parkeerplaats naar papiermolen voor het zaans museum
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In het droombeeld wordt de ruimte van het huidige 
entreeplein / parkeerplaats omgevormd tot een integraal 
onderdeel van het landschap van paden en land. Dat 
betekent dat het parkeren hier verdwijnt. Het betekent 
ook dat het moderne Zaans museum een andere 
uitstraling krijgt (aanpassingen van ten minste de gevel). 
Het Zaans Museum kan opgepakt worden als het derde 
hoofdstation binnen de museale hoofdstructuur. Een 
mogelijke invulling van het museum kan een Hybride 
netwerkmuseum zijn. De paden, het water en het groen 
lopen door in dit gebied. Op deze plek, aan het einde 

van het pad op de rand van het land, passen nieuwe 
gebouwen met de typologie van gebouwen uit 1850. Een 
papiermolencomplex (met ervenstructuur) is een mooi 
voorbeeld. De maat en schaal van de huidige gebouwen 
(restaurant, klompenmakerij), de nieuwe molen en 
schuren en het Zaans Museum sluiten dan beter bij elkaar 
aan. In deze gebouwen is meer ruimte voor commerciële 
functies en horeca naast ambacht. Aan de uitlopers van 
de paden is  meer dichterlijke vrijheid. Het blijft het verhaal 
van 1850 maar er is meer typologische ruimte en ruimte 
voor grootschaliger functies. 
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hoofdentree
Kalverringdijk

halte Heritageline

parkeren maaiveld 
& onder sportveld

nieuw pad
& fi etsroute

route treinstation

nieuw pad

tweede entree

parkeren touringcar

‘DROOMBEELD ZAANSE SCHANS 2030’
BVR adviseurs

 16 



Voor het goed functioneren van het systeem is 
herkenbaarheid en afl eesbaarheid belangrijk, van de dijk 
naar de paden naar het land. Je komt aan de voorkant 
binnen en niet via de armere achterkant. De voorkant 
van de Zaanse Schans is de dijk. De dijk heeft de meest 
beschikbare loopruimte. De entree aan de Kalveringdijk 
als hoofdentree is dan ook meest logisch in beeld en 
functie. Dit vraagt om een splitsing van voetgangers en 
fi etsers. Een extra fi etsroute buitenom geeft meer ruimte 
op de dijk voor de voetganger. 

Om de hoofdentree optimaal te laten functioneren is 
een meer directe koppeling met parkeren van de auto 
en de bussen noodzakelijk. Aan de zuidzijde van de 
Leeghwaterweg is ruimte om deze directe koppeling te 
maken. In de vorm van ruimte voor auto en bussen, de 
halte voor de Heritagelijn (391) en een entreegebouw. De 
bezoeker die met de trein komt, wordt al goed bediend 
met een entree aan de dijk. Op de locatie van het hoofd 
adres is ruimte voor één van de hoofdstations van de 
museale structuur.  Een mogelijke invulling op deze plek 
is de Zaanse Schans Interpretation Centre, een museale 
presentatie die heel specifi ek aandacht besteedt aan de 
Zaanse Schans als uniek erfgoedfenomeen.

Voor het entreegebouw of ensemble van gebouwtjes 
moet een juiste historische typologie worden gezocht. 
Een tolhuisje kan daar onderdeel van zijn. In het 
entreegebouw kunnen arrangementen worden verkocht 
voor op de Zaanse Schans en daarbuiten. Variërend 
van toegang tot alle molens en ambachten en musea 
tot een compleet pakket met boottocht, overnachting, 
workshops enzovoort.  

Om een goede verbinding van zuid naar noord mogelijk 
te maken zijn er verschillende opties. Deze zijn afhankelijk 
van de verkeersdrukte en het aantal voetgangers.
1. Nieuwe voetgangerstunnel
2. Herinrichting kruispunt
3. Benutten bestaande onderdoorgang onder de 

Julianabrug / via de riviercruisesteiger

Verder vraagt de huidige provinciale wegstraat om 
herinrichting. De wegvlakken kunnen in asfalt maar 
daarbuiten domineert de sfeer 1850. Bestrating is in 
baksteen, hekwerken zijn van hout of gietijzer, etc. de 
sfeer van de Zaanse schans loopt door tot aan de rand 
van de straat. De wegverbinding wordt hiermee ook 
onderdeel van de inrichting 1850.

Uitbreiding van de padenstructuur is noodzakelijk als 
uitbreiding van de bezoekerscapaciteit. Een nieuw pad 
is mogelijk aan de noordzijde. Dit pad sluit aan op de 
wereld van windmolens en schept nieuwe ruimte voor 
gebouwen met passende functies. Vanaf dit pad is een 
prachtig uitzicht over het land mogelijk. 

Een mogelijke extra aanvulling is een pad aan de zuidzijde. 
Dit kan een uitbreiding zijn wanneer nieuwe functies of 
monumentale gebouwen beschikbaar en/ of gewenst 
zijn. Arbeiderswoningen passen bijvoorbeeld heel goed 
langs het pad. De woningen aan de Leeghwaterweg 
passen niet in het beeld 1850. In het droombeeld is voor 
deze woningen geen plaats meer. 

Het parkeren voor de Zaanse Schans wordt verplaatst 
naar de zuidzijde van de Leeghwaterweg, op de plek 
van de voetbalvelden, rugbyveld en gronden van Duyvis. 
Bekeken moet worden welke van deze  gebieden op korte 
termijn beschikbaar kunnen komen. Voor het parkeren 
zijn verschillende oplossingen mogelijk. Gedacht kan 
worden aan parkeren in combinatie met  sporten op het 
dak of parkeren in een oud Hollands landschap. Er is 
ruimte nodig voor ongeveer 600 auto’s en 45 touringcars. 

Een tweede entree bij de huidige rotonde blijft mogelijk. 
Bepaald moet worden wat de optimale locatie is in 
relatie tot de verschillende doelgroepen. Bezoekers met 
de Heritage line en bezoekers die met de auto komen, 
gebruiken in ieder geval grotendeels de hoofdentree 
aan de Kalverringdijk. Verdeling bezoekers is ongeveer 
1/3 openbaar vervoer, 1/3 touringcar, 1/3 auto. In het 
droombeeld kunnen al deze groepen gebruik maken 
van één entree aan de kalverringdijk. Een optie is om de 
1/3 touringcar groepen een entree aan de oostkant te 
laten gebruiken. Het parkeren van de touringcar (aan de 
zuidkant van de Leeghwaterweg) en de entree aan de 
oostkant worden zo gecombineerd. Deze spreiding van 
groepen heeft ook een gunstig effect op de drukte op de 
Zaanse Schans, de piekstromen vallen minder samen.

De ontsluiting van het parkeren kan lopen via de bestaande 
rotonde en wordt mogelijk uitgebreid met een entree op 
het kruispunt aan de westzijde. Inrichtingsmogelijkheden 
in relatie tot de drukte op de Leeghwaterweg zijn van 
invloed op de mogelijkheden voor een tweede entree. De 
Diederik Sonoyweg is een belangrijke ontsluiting en moet 
mogelijk worden heringericht.

Met deze ingrepen is het droombeeld voor het hart van 
de Zaanse Schans compleet. Het geeft invulling aan de 
uitgangspunten zoals geformuleerd door het bestuur en 
het kan de autonome groei accommoderen.
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Doorgroeien, wonen en werken aan de Zaan

De Zaan is de meest herkenbare ruimtelijke kwaliteit 
voor de Zaanstreek. De Zaan is heel lang de levensader 
van de economie geweest en ook nu heeft de rivier 
een belangrijke economische betekenis. Maar die is 
breder dan het vervoer van goederen over water. De 
rivier geeft kwaliteit aan de Zaanstreek als woongebied, 
als verblijfsruimte en als recreatieve bestemming.  De 
Kalverringdijk langs de Zaan verbindt de Zaanse Schans 
direct met de Zaan. De twee typisch Zaanse werelden 
komen hier bij elkaar. Maar de Zaan kan nog veel meer 
betekenen voor het succes van de Zaanse Schans.
De ruimte van de Zaan zorgt letterlijk voor afstand en 
uitzicht. De overkant, de Lagedijk, is een prachtig decor. 
De brug over de Zaan geeft het mooiste zicht op de 
molens langs het water. Een extra uitzichtpunt midden 
op de brug is een aanvulling op die beleving. Langs de 
Zaan is nog ruimte voor meer molens. Dit versterkt het 
verhaal van de rivier als bron voor werkgelegenheid. 
Naast molens is de scheepsbouw ook een belangrijk 
onderdeel van de geschiedenis van de Zaanstreek. Oude 
werven en werkplaatsen langs de rivier kunnen dit deel 
van het verhaal vertellen. De gebieden aan het water van 
de Poel zijn hier geschikt voor. Deze werven zijn goed te 
combineren met een uitbreiding van recreatie op en vanaf 
het water.

Ook aan de noordzijde is ruimte voor een vergelijkbare 
uitbreiding, in combinatie met een extra sluis en tussen de 
Zaan en het land. Varen op de Zaan wordt interessanter 
bij uitbreiding van aanlegpunten en waterroutes. De 
mogelijkheid om de Zaanse Schans vanaf het water te 
beleven en daarna door te varen naar de Kalverpolder om 
ergens te overnachten in het oud Hollande landschap is 
een bijzondere uitbreiding op de huidige mogelijkheden. 
Anders is de beleving vanaf het water immers alleen in 
strenge winters vanaf het ijs te ervaren. 

De uitbreiding van het route netwerk over water geeft ook 
de mogelijkheid om verschillende andere Zaanse iconen 
te verbinden met de Zaanse Schans. De pakhuizen en 
fabrieken passen niet binnen 1850 maar zijn zeer zeker 
ook een betekenisvol onderdeel van de geschiedenis van 
de Zaanstreek en zijn voor veel bezoekers interessant. 

uitkijkpunt op de 
Zaan en molens

historische werven
& werkplaatsen

vaartochten over 
de Zaan

recreatie op en aan 
de Poel

Sluis en programma

waterroutes

Lagedijk, decor & 
bestemming

molenwerkplaats
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Zaanse Schans als Poort
In de toekomst is het succes van de Zaanse Schans, het 
succes van de Zaanstreek. Dat is op dit moment nog 
onvoldoende. De koppeling van de Zaanse Schans aan 
de totale geschiedenis van de Zaanstreek is voorwaarde. 
Niet alleen de periode tot 1850 vertelt het verhaal van 
de economische ontwikkeling van de Zaanstreek 
met haar landschap, maar ook daarna is sprake 
van een economische bloeiperiode met haar eigen 
karakteristieken in ruimte en gebouwen. In een aantal 
van deze gebouwen is nog steeds sprake van productie, 
niet alleen als ambacht maar op innovatieve wijze. Het 
bezoeken waard. 

Het beleven en bekijken van de Zaanstreek als 
voedselkamer van Nederland of een bijzondere cacao 
experience behoren tot de mogelijkheden van de 
uitbreiding. In het gebied rondom het station Lagedijk 
en op de route naar de Zaanse Schans is ruimte voor 

herontwikkeling en programmatische verkleuring van 
wonen en werken naar wonen/werken en toerisme. Meer 
concreet kun je daarbij denken aan het opwaarderen 
van de Guisweg, het kruispunt Lagedijk met de molen 
en de Smidslaan als kleinschalig gebied voor nieuwe 
ondernemers. 

Naast ruimte voor nieuwe ideeën, is ook sprake van  
bestaande plannen en gebiedsontwikkelingen binnen de 
Zaanstreek. Dichtbij de Zaanse Schans langs de Lagedijk 
maar ook meer op afstand.  Door deze initiatieven beter 
met elkaar te verknopen (programmatisch maar zeker 
ook letterlijk via routes) vergroot je het toeristisch bereik 
van de Zaanstreek. Je maakt van de fl itsbezoeker van de 
Zaanse Schans een dagtoerist in de Zaanstreek of een 
vakantieganger in Old Holland. 

‘DROOMBEELD ZAANSE SCHANS 2030’
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Cacao Experience

Hembrug Terrein 

Herontwikkeling
Stationslocatie 

Nieuwe programma’s 
op de route 

Historische Lagedijk 

Domineestuin 
vergroten  

Hemnes  

Industriële kade 
Wormerland 



Colofon
Het droombeeld is een product van BVR adviseurs en 
gemaakt in opdracht van de Stichting de Zaanse Schans en 
de Gemeente Zaanstad. BVR heeft nauw samengewerkt met 
SteenhuisMeurs, XTNT en Planmaat.

Alles uit deze rapportage mag worden overgenomen mits de 
bron wordt vermeld. Voor aanvullende informatie kunt u contact 
opnemen met BVR Adviseurs, info@bvr.nl

Teksten, beelden en lay-out: BVR Adviseurs
Rotterdam, oktober 2016


