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1. De Vraag 
 
De Stichting de Zaanse Schans heeft BVR adviseurs voor ruimtelijke ontwikkeling eind 2015 opdracht verleend tot het opstellen van een Ruimtelijk 
Masterplan Zaanse Schans 2030.1 
TiMe Amsterdam verwierf eind januari 2016 de opdracht om onderzoek te doen naar het museale aanbod op de Zaanse Schans: Met de realisatie van het 
Masterplan Zaanse Schans 2030 is dit het moment om ook het museale aanbod op de Zaanse Schans te onderzoeken binnen de context van dit masterplan.2   
De bij opdrachtverlening werd de aan TiMe gestelde vraag verfijnd in drie deelvragen: 
 
1. Wat is de optimale invulling van het museale aanbod van Zaanstad en specifiek op de Zaanse Schans, daarbij in ogenschouw nemend:  
 De museale locaties 
 De (samenhang van) museale collecties 
 De marketing van de museum (-locaties) 
 De organisatie (efficiëntie, effectiviteit)  
 
2. Gelet op bovenstaande: is het mogelijk dat de verschillende museale locaties elkaar versterken of in ieder geval niet beconcurreren? En welke invloed heeft 
dit op de bezoekersaantallen van de musea en op totaalniveau van de Zaanse Schans? 
 
3. Wat is het optimum in het museale aanbod op de Zaanse Schans binnen de uitgangspunten van het Masterplan Zaanse Schans 2030? 
 
2. De werkzaamheden 
 
Ten behoeve van beantwoording van bovenstaande vragen is in afstemming met beide opdrachtgevers gekozen voor een aanpak bestaande uit: 
- Definitie van een (beperkt) aantal stakeholders.  
- Gesprekken met deze Stakeholders, i.c. vertegenwoordigers van de opdrachtgevers Vereniging de Zaansche Molen, Zaans Museum, Museum Zaanse Tijd. 
- Deskresearch en consultering van documenten. 
- Overleg met gemeente Zaanstad en stichting de Zaanse Schans, in hoedanigheid van opdrachtgevers. 
- Informatie-uitwisseling tussen BVR en TiMe. 
- Gebiedsverkenning met bezoek aan relevante musea, molens en ander (cultuur-toeristisch en commercieel) aanbod op en rond de Zaanse Schans. 

                                                             
1 Opdracht  Stichting Zaanse Schans aan BVR, d.d. 23 december 2015 
2 Opdracht Stichting Zaanse Schans en gemeente Zaanstad aan TiMe d.d  25 januari 2016 
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Met de informanten die tijdens de interviews bevraagd zijn, is afgesproken de aldus verkregen informatie wel te gebruiken, maar niet uit de gesprekken te 
citeren. 
 
Na indiening van de conceptrapportage is de drie primair betrokken musea de gelegenheid gegeven om schriftelijk te reageren op het conceptrapport (van 6 
april 2016). Het was aanvankelijk de bedoeling deze reacties in één gemeenschappelijke werksessie te bespreken, waarbij de respondenten ook op elkaars 
standpunten zouden kunnen reageren. Omdat die werkwijze door twee respondenten niet doeltreffend werd geacht, is vervolgens besloten de uitkomsten 
van het onderzoek in 1:1 ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van de betreffende musea en de opstellier van dit schrijven te bespreken. Daarbij is 
tevens onderzocht of de concept-rapportage feitelijke onjuistheden bevatte. Evidente onjuistheden werden kwamen daarbij naar de mening van de 
opsteller niet ter tafel. Wel bleek, sprake van verschillende interpretaties en perspectieven. Om te voorkomen dat  
a. de afronding van de rapportage gedomineerd zou worden door discussie tussen opsteller en informanten hierover, en 
b. aanpassingen van de initiële tekst de schijn van beïnvloeding van de onafhankelijke onderzoeks-positie zou wekken 
en om  
c. recht te doen aan de meningen en reacties van de drie musea, zijn deze integraal (als bijlagen) aan deze rapportage toegevoegd. 
 
3. Algemene observaties 
 
3.1.  Relatie tot Ruimtelijk Masterplan 
 

Kort na de start van de werkzaamheden kwam er door de getrapte opdrachtverlening aan resp. BVR en TiMe Amsterdam een duidelijk faseverschil aan het 
licht die van invloed was op de verdere ontwikkeling van en demarcatie tussen beide adviezen.   
 
BVR bleek reeds een expliciet eindbeeld te hebben ontwikkeld op basis van een eigen  ruimtelijke analyse  t.a.v. de museale aspecten en het museale 
aanbod op de Zaanse Schans en de cultuurhistorische verhaallijn. Het gaat daarbij om keuzen t.a.v.:  
 
-  De focus op Zaanse Schans als ‘stijlkamer’ van 1850 met hoofdentree aan de Kalverringdijk. 
-  Het hanteren  van de heer-arbeider-boer als dragende thema’s in de centrale verhaallijn. 
-  ‘Old Holland’ als merkbelofte. 
-  De herontwikkeling van het gebouw Zaans Museum tot hotel. 
-  Toekomstige ‘museale’ toevoegingen als een Cacao-experience bij station Koog aan de Zaan 
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Het gaat hier niet om deze keuzen inhoudelijk ter discussie te stellen; zij zijn uiterst  doordacht  en verdedigbaar. Maar het zonder meer overnemen van 
deze opvattingen zou de richting van voorliggend museale advies te zeer beperken. Daarom wordt hierin rekening gehouden met de contouren van het 
Ruimtelijk Masterplan in wording en de onderbouwing ervan. Ze worden echter niet als harde randvoorwaarden gehanteerd.   
 

Elementen uit Ruimtelijk Masterplan BVR worden meegenomen als input voor analyse, niet als randvoorwaarden. 
 

3.2.  Aggregatieniveau 
 

Al direct bij de start bleek dat achter het museale vraagstuk op de Zaanse Schans tal van divergerende meningen en opvattingen schuil gingen. Deze zijn 
vanuit de eigen visie van de betrokkenen begrijpelijk en verdedigbaar. Omdat de opdrachtgevers in hun mondelinge toelichting uitdrukkelijk gevraagd 
hebben om een duidelijke conclusies en aanbevelingen, is voor het onderzoek en het schrijven van dit document voor een relatief hoog aggregatieniveau 
gekozen. Om door de bomen zicht op het bos te behouden tijdens het proces van onderzoek en reflectie, én om bespreking van de rapportage niet te laten 
verzanden in discussie over de validiteit van allerlei details. Meningen en opinies zijn daartoe samengevat; die samenvattingen komen uiteraard voor 
rekening van de opsteller van dit document. 
 
Analyse richt zich op hoofdlijnen. 
 
4.  Probleemstelling 
 
4.1. Observatie: museale vraag   
 
Om grip te krijgen op  de  centrale probleemstelling  is wat verder gekeken dan de geformuleerde vraag in de opdracht.  Beantwoording van het museale 
vraagstuk kan immers niet los gezien worden van de integrale positionering en profilering van de Zaanse Schans in de toekomst en de bredere 
vragen die daar impliciet of expliciet bij aan de orde zijn:    
 
1. Stichting de Zaanse Schans wil de kwaliteit van het toeristische product verder vergroten, maar de balans tussen  kwaliteit, wonen, werken en recreëren, 
staat thans onder druk. Kunnen musea bijdragen aan het herstel van die balans?3 
 
2. Wat is het optimale toekomstige museale aanbod op de Zaanse Schans? 4 
                                                             
3 Stichting Zaanse Schans, (in)  Balans op de Schans, 2015, p. 5 
4 Gemeente Zaanstad/Stichting de Zaanse Schans, opdracht aan TiMe Amsterdam, 25 januarii 2016 
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3. Hoe kan de groei beheerst  worden met het oog op leefbaarheid van het gebied, het behoud van het erfgoed en de kwaliteit van het (toeristische) 
product?   
 
4. ‘Zaanstad heeft veel toeristische mogelijkheden. Naast het bundelen en combineren van toeristische ankerpunten, draagt een stap voorwaarts naar 
uitbreiding van de Zaanse Schans tot “Old Holland openlucht museum” en de inrichting van een museumkwartier bij aan het vergroten 
van de aantrekkelijkheid van de stad .’ 5 
 
De Museale vraag wordt opgevat als onderdeel  van en functie binnen  een groter geheel.  Autonome antwoorden op de bredere vragen zullen van 
directe invloed zijn op het museale optimum.  
 
 4.2.  Observatie: kernbegrippen onvoldoende gedefinieerd 
 
Bovengenoemde vragen zijn gericht op de realisatie van een aantal kwalitatieve doelen.   
Ze zijn vet gemarkeerd.  Lastig is dat die sterk leunen op kwalitatieve  begrippen die in de onderliggende stukken niet of nauwelijks nader gedefinieerd 
worden::   

 Kwaliteit van het toeristisch product 
 Optimaal museaal aanbod 
 Leefbaarheid van het gebied 
 Old Holland openluchtmuseum 
 Beperking van de groei 

  
Ze worden dan ook door de verschillende (museale)stakeholders verschillend geïnterpreteerd en gewogen. Dat hoeft op zich niet erg te zijn als het 
bevorderen van autonome ontwikkeling door de (museale) stakeholders het doel zou zijn, maar dat is hier niet het primaire doel.   
 
In de vraagstelling gehanteerde ontwikkeldoelen zijn multi-interpretabel. Het ontbreken van gemeenschappelijk gedragen definities  en visie hierop 
vormen een risico bij samenwerking en stimulans voor continuering van autonome ontwikkeling. 
 
 

                                                             
5 Startdocument Maak Zaanstad, Zaanse agenda, p 3, 2015 
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5. Perspectieven 
 
5.1. Museale stakeholders 
 
De zoektocht naar het museale optimum binnen het bredere perspectief van de Zaanse Schans, is gestart met een verkenning van de ambities van de 
relevante stakeholders. In het kader van dit onderzoek en in overleg met de beide opdrachtgevers is het aantal beperkt tot de gemeente Zaanstad, de 
Stichting de Zaanse Schans en de drie geregistreerde musea  die verantwoordelijk zijn voor het huidige en het in de nabije toekomst geplande museale 
aanbod op de Schans. 
 
Doel van de exercitie is te onderzoeken in hoeverre de ambities van deze actoren elkaar raken, versterken of dat juist niet doen. 
 
Daarbij is gekeken naar de huidige missie en naar visie/ambitie voor de komende jaren. 
 
5.1. Stichting de Zaanse Schans 
 
De Stichting de Zaanse Schans bezint zich, in dialoog met een aantal stakeholders, op de toekomst. 
Een van de aanleidingen vormt de autonome groei van het aantal bezoekers en de effecten van de daarmee samenhangende drukte op de leefbaarheid en 
beleving van de Zaanse Schans. Beheersing van de groei wordt door het bestuur als belangrijke voorwaarde voor behoud van kwaliteit gezien. 
 
De Stichting de Zaanse Schans heeft begin 2015 voor 2020 in het ambitiedocument (In) Balans op de Schans, zijn vigerende missie geformuleerd: 
 
De Zaanse Schans is het cultuurhistorische en toeristische icoon van de Zaanstreek. Door het authentieke karakter geeft de Schans de bezoeker een echte 
“Zaanstreek Anno 1850”-beleving.  
Door in te zetten op kwaliteit boven kwantiteit wordt het erfgoed behouden en uitgedragen, de woonfunctie geborgd en het toeristisch product versterkt.6  
 
De missie wordt uitgewerkt in een visie die gekoppeld is aan de te realiseren doelen voor 2020: 
 
1. Behoud en uitbreiding van de Zaanse Schans als cultuurhistorisch icoon van de Zaanstreek; 
2. Behoud van de Schans als toeristische topattractie met een beperking aan de groei van het aantal ezoeken. 

                                                             
6 (in) Balans op de Schans, 2015. p. 4 
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3. Behouden en versterken van een prettige verblijfsplek voor bewoners, bezoekers, ondernemers (en  
     hun medewerkers). 
4. Verhogen van de kwaliteit van het toeristische product. 
5. Benutten van het sterke merk. 
6. Een financiële en organisatorische gezonde basis, met nadruk op behoud van het cultuurhistorisch  
    erfgoed. 
 
Eind 2015 bepaalde de stichting dat zij samen met de stakeholders aan een masterplan voor de toekomst werkt gericht op het jaar 2030. De stichting gaat 
uit van een eindbeeld met de volgende elementen:   
 
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. 7 
 
Ambitie van de Stichting de Zaanse Schans: effectief faciliteren als optelsom van de functionele belangen van de stakeholders. Consoliderend 
ontwikkelen met  focus op erfgoed, kwaliteit boven kwantiteit, instandhouding door gebruik en 1850 als ijkpunt .  
  
 
 
 
 

                                                             
7 Stichting Zaanse Schans, Notitie oktober 2015. 
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5.2. Gemeente Zaanstad 
 
Het gemeentelijk Museaal beleid bevindt zich op het snijvlak van cultuurbeleid en economisch(toeristisch) beleid: Musea zijn ter lering en vermaak. Met een 
museum vertelt een stad zijn verhaal en worden voorwerpen getoond die passen bij dat verhaal. Ze roepen een gesprek op en spreken tot de verbeelding. 
Musea maken een stad aantrekkelijk, dragen ook bij aan een positief imago en trekken publiek. Randvoorwaarden zijn hoge kwaliteit en een divers aanbod. 8    
 
De gemeente Zaanstad zet in op versterking en ontwikkeling van het museale aanbod in Zaanstad teneinde een bijdrage te leveren aan de toeristische 
spreiding binnen de Metropoolregio Amsterdam (en daar zelf welvaartswinst mee te genereren binnen eigen gemeente). Om diezelfde reden wil de 
gemeente bezoekers aan de Zaanse Schans verleiden om andere locaties te bezoeken en daarmee langer in de Zaanstreek te verblijven. De gemeente 
stimuleert daarom versterking van het museale aanbod op de Zaanse Schans en een nieuw museaal aanbod elders in de stad.  Het beleid is daarbij gericht 
op ondersteuning en ontwikkeling van functies in plaats van instellingen. 
 
Met de versterking van het museale aanbod op de Zaanse Schans wil de gemeente bijdragen aan de gewenste verdiepingsslag in de kwaliteit van het 
toeristisch product, waardoor bezoekers meer interesse krijgen in de regio (zie 3.6). (Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad 2016 - 2019, 2016) 
Inhoudelijk  neemt de gemeente Zaanstad een voorschot op deze verdiepingsslag in de startnotitie Maak Zaanstad, waarin gesteld wordt dat uitbreiding van 
de Zaanse Schans tot “Old Holland openluchtmuseum” bijdraagt aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad.9 
 
Na beëindiging van de gemeentelijke subsidie aan Museum de Zaanse Tijd en Vereniging de Zaansche Molen in resp. 2015 en 2016, concentreert de 
gemeentelijke subsidie zich  op het Zaans Museum, in combinatie met het Czaar Peterhuisje en het Honig Breethuis.  Daarnaast heeft de gemeente Zaanstad 
een zogenaamde ‘museale spilfunctie’  benoemd die belegd is bij het Zaans Museum.10  
 
Ten aanzien van de museale ontwikkeling op de Schans  stimuleert  en  steunt  de gemeente de verdere autonome ontwikkeling van het Museum de Zaanse 
Tijd. Het initiatief van de Vereniging de Zaansche Molen om ook zijn museale functie in de toekomstige Wereld van Windmolens op de Schans uit te voeren 
wordt positief beoordeeld: de gemeente juicht deze ontwikkeling toe en wil graag meedenken. Aan dit enthousiasme wordt wel de wens verbonden  dat ook 
het Zaans Museum hierbij betrokken wordt.  11  
 
De gemeente Zaanstad maakt duidelijke keuzen in bij zijn cultuur-toeristische ambities: en zet in op functionele kwaliteit.   
                                                             
8 Toeristische visie (Toerisme) 
9   Gemeente Zaanstad,  Maak Zaanstad, startnotitie, 2015. 
10 Gemeente Zaanstad,  Toekomstagenda Cultuur 2014 - 2017, p. 16. 
11 Gemeente Zaanstad,  Toekomstagenda Cultuur 2014 - 2017, p. 16 
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Ambitie gemeente Zaanstad samengevat: Versterking van het museale aanbod door concentratie op Zaans Museum en flankerend beleid. Waardering 
voor Old Holland en wens tot welvaartswinst door cross-selling en productverbreding die  Schansbezoekers tot Zaanstadbezoekers maakt. Als 
stakeholder heeft de gemeente door recente afbouw van exploitatiesubsidies aan twee van de drie museale partners wel invloed, maar beperkte 
sturingsmiddelen en  interventiekracht.  
 
 5.3. Zaansche Molen 
 
De Vereniging de Zaansche Molen is volgens zijn missie een vrijwilligersorganisatie die op professionele wijze toekomst geeft aan de Zaanse industriemolens 
en de daarbij behorende museumcollectie van molen-gerelateerde zaken. Ook het overdragen van kennis over en liefde voor de molens aan publiek in het 
algemeen en een jonge generatie Zaankanters in het bijzonder is een kerntaak van de Verenging. Hiermee levert de Vereniging een belangrijke bijdrage aan 
de Zaanse identiteit.12  De vereniging heeft zowel op de Zaanse Schans als in de verdere Zaanstreek molens in eigendom. 
 
Op dit moment  is de Vereniging verantwoordelijk voor exploitatie en instandhouding van de molens op de Zaanse Schans en het Molenmuseum in Koog 
aan de Zaan. De vereniging  krijgt geen exploitatiesubsidie van de gemeente Zaandam en heeft ruim 3.700 leden. De pay off van het verenigingsorgaan De 
Windbrief is veelzeggend voor de ambitie en het sentiment: De Windbrief verbindt Zaankanters over de hele wereld. 
 
De Zaansche Molen bevindt zich in een transitietraject. Het beleidsplan 2013-2016 spreekt van vestiging van het Molenmuseum en het kantoor van de 
vereniging op de Schans. Dat zou twee doelen dienen: grotere verspreiding van de kennis van en liefde voor de molen, en een grotere financiële 
onafhankelijkheid van om dit te kunnen blijven doen. 13 
 
De transitie is mede ingegeven door het besef dat men een marktpropositie (ambieert) die appelleert aan de verwachtingen van de hedendaagse bezoeker. 
Nationaal en internationaal. Jong en oud. Die nieuwe propositie heet “Wereld van Windmolens”. Gesitueerd langs de Kalverringdijk en op het erf De Haan 
van de Zaanse Schans. Daarmee wordt niet alleen een logische verbinding gemaakt tussen geschiedenis, achtergrond en theorie en de molens die nu nog in 
bedrijf zijn. Maar “Wereld van Windmolens” gaat ook profiteren van de vele bezoekers die de Zaanse Schans gaat ontvangen 
 

                                                             
12 Zaansche Molen, Beleidsplan  2013-2016 Beheer en Beleving. 
13 Idem, p. 4. 
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De afgelopen jaren is de relocatie van de museum (en back office) voorbereid door middel van grondig extern (haalbaarheids)onderzoek naar de Wereld van 
Windmolens, uitmondend  in aanbevelingen ten aanzien van onder andere locatiekeuze, business-model, inhoudelijke en formele aspecten. Deze vormen de 
grondslag van een eigen businessplan. 
 
Daarin geeft de stichting aan dat voor de stichtingskosten wordt gerekend op een eenmalige investering van € 3 Mio, gelijkelijk te dekken uit eigen 
middelen, externe fondsenwerving en een achtergestelde lening van de gemeente  Zaanstad. Men verwacht op basis van de exploitatieprognoses een 
positief exploitatieresultaat in het derde jaar na de opening, waarbij gerekend wordt op 60.000 betalende combikaart-bezoeken aan de Wereld van 
Windmolens en 190.000 betalende individuele bezoeken aan één van de (betaalde) molens op de Schans. 
 
Thans ligt een plan voor dat voorziet in sluiting van het museum op de huidige locatie in Koog aan de Zaan en het concentreren van alle museale (en 
verengings-) functies op de Zaanse Schans per 2018. Daar moet de Wereld van Windmolens gerealiseerd worden. Op het Landje De Haan wil men in een 
(onderkelderd) gebouw in historiserende bouwstijl, gebaseerd op een molenmakerij uit 1888 en passend bij de beeldkwaliteit van de huidige Zaanse Schans,  
front- en backofficefuncties combineren. In de presentaties staan informatie, educatie en beleving  centraal en wordt de Wereld van Windmolens opgevat 
als binnen-museum en de  industriemolens op de schans als werkende buiten-exponaten, die samen een indringende publiekservaring bieden. Inhoudelijk 
ligt de focus op (sociale)geschiedenis, ambacht en techniek, werking en functie, (Zaanse)producten. 
 
Bij de planontwikkeling zoekt de vereniging samenwerking met derden. Door te verwijzen naar de molens, de historische gebouwen en door een functionele 
samenwerking met het Zaans Museum en Stichting De Zaanse Schans, ontstaat er een nieuwe synergie op de Zaanse Schans die voor alle betrokkenen 
positief zal  zijn.14 
 
Het Molenmuseum is in 2001 opgenomen in het Museumregister Nederland. 
In 2015 trok het Molenmuseum, inclusief Molen het Pink 9.005  bezoekers. 
Betalende bezoekers Molens  Zaanse Schans: 385.000, bezoekers Molen De Huisman (gratis). 
De collectie omvat de periode 17e - 21e eeuw.    
 
Ambitie Vereniging de Zaansche Molen samengevat: relocatie museum en integratie museale functie in aanbodketen. Met Wereld van Windmolens: 
accelereren in het hart van de Schans en op basis van de molens als USP van de Zaanse Schans en missie van de vereniging.  De planontwikkeling is stevig  
onderbouwd en houdt rekening met aanvankelijke substitutie-effecten op bezoek aan de molens. Eigen inkomsten t.b.v. eigen exploitatie. 
 

                                                             
14 Zaansche Molen, Beleidsplan  2013-2016 Beheer en Beleving. 
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5.3. Zaans Museum 
 
Het Zaans Museum is een cultuurhistorisch museum dat zich wil profileren als educatieve en attractieve publieksgerichte instelling. Het museum heeft een 
sociale functie en communiceert met een zo breed mogelijk publiek. Het Zaans Museum is zowel fysiek als inhoudelijk verbonden met de Zaanse Schans en 
stelt zich ten doel verdieping te bieden aan een (toeristisch) bezoek aan de Zaanse Schans.15 
 
Het Zaans Museum vat zijn missie breed op en vertaalt deze functioneel in: 
 
• het beheren, behouden en uitbreiden van de cultuurhistorische, streekgebonden collecties van de 17e eeuw tot heden die aansluiten bij de Zaanse leef-, 
woon- en bedrijfscultuur waarin de mensen centraal staan. 
• een actief onderzoeks- en publicatieprogramma, gebaseerd op de collectie en zijn verhalen 
• een programma van tentoonstellingen, activiteiten en evenementen dat de reikwijdte en aantrekkingskracht van de vaste presentaties vergroot en 
versterkt. 
• het ten dienste stellen van de vaste tentoonstelling van het museum aan het pregnante bezoekmotief van toeristen aan de Zaanse Schans - beleving van 
het authentieke Holland - door de relatie te tonen met de historie en identiteit van de Zaanstreek en diens bewoners door de eeuwen heen. 
• een Buitenmuseum op verschillende locaties op de Zaanse Schans waarmee aan de hand van levende geschiedenis een historisch verantwoord beeld wordt 
geschetst van leven en (ambachtelijk) werken van Zaankanters in de 19e en vroeg-20e eeuw. 
• een educatief programma dat tegemoet komt aan de behoeften van het onderwijs alsmede bezoekers, zowel individueel als in groepsverband. 
• een structureel burgerparticipatieproject waarmee bewoners in de Zaanstreek hun eigen geschiedenis beschrijven, behouden en levend houden, 
gefaciliteerd, beheerd en begeleid door het museum. 
• een levendige online aanwezigheid, dienstbaar aan de regionale samenleving en de internationale bezoekers als relevant platform voor kennis- en 
ervaringsuitwisseling alsmede sociale ontmoeting. 
• een spilfunctie te vervullen op museaal erfgoedgebied binnen de regio door het beheer van meerdere museale dependances zoals het Czaar Peterhuisje en 
(de gepresenteerde collectie van) het Honig Breethuis. 
 
Voor de inhoudelijke positionering zoekt het museum, kort samengevat, aansluiting bij zijn omgeving. Op drie niveaus: een Hollands museum, ingebed in de 
Metropoolregio Amsterdam én gelegen op - of eigenlijk aan de rand van - de Zaanse Schans. Met een optimale, of suboptimale uitgangspositie voor  
ontsluiting, duiding van en reflectie op: 
 

                                                             
15 Zaans Museum, Missie en Strategie, samenvatting, augustus 2015, p.2. 
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a. Het beeld dat met name buitenlandse toeristen hebben van wat door Amsterdam Marketing ‘Old Holland’ wordt genoemd. 
b. Het Zaanse erfgoed als exemplarisch en aansprekend  onderdeel  van ‘Old Holland’. 
c. De Zaanse Schans en deze  duiden door eigentijdse ‘interpretation’.16  
 
Het museum wil daartoe in de komende tijd inzetten op het versterken van de inhoudelijke relatie met de Zaanse Schans. Het legt daarbij de lat hoog:  We 
willen bezoekers aan de Zaanse Schans verleiden een bezoek aan de Zaanse Schans te combineren met een bezoek aan het Zaans Museum. Sterker nog, een 
bezoek aan de Zaanse Schans is niet compleet zonder bezoek aan het museum. Kortom, je weet niet wat je hebt gezien als je de Zaanse Schans bezocht hebt 
zonder de verdieping van het museumbezoek.17 
 
Hoewel het museum recent heringericht is, waarbij zowel museale opstellingen als het entreegebied aangepast werden, en het laatste ook als 
informatiecentrum Zaanse Schans functioneert, erkent het museum dat men er daarbij niet in geslaagd is om de ‘harde’ mentale en fysieke demarcatie 
tussen museum en Schans te overbruggen.  Omdat het museum dit wel als voorwaarde ziet voor realisatie van de geformuleerde ambitie werkt het aan een 
transitie op twee niveaus: 
a. Het binnenhalen van de Zaanse Schans in het museum wat vorm en inhoud betreft, met aandacht voor een aansprekende beeldtaal, informatieaanbod en 
interpretatie ven de eigen collectie. 
b. Het ontwikkelen van decentrale (thematische) museale belevingspresentaties waarbij gebruik wordt gemaakt van re-enactment, role playing, die in 
combinatie met  gevalideerde historische informatie, museale collectie-onderdelen en historische  gebouwen tot gedifferentieerde vormen van staged 
history leiden. Het Zaans Museum intensiveert deze presentatievorm. Medio  2016 worden deze op drie locaties gerealiseerd: Kuiperij Tiemsma, het 
Wevershuis en het Jisper huisje. 
 
Naast deze focus op de Schans richt het museum zich, mede gebaseerd op de museale spilfunctie die het van gemeentewege is toebedacht ook als aanjager 
en partner bij nieuwe museale ontwikkelingen op de as Wormerveer-Hembrugterrein;  is het volwaardig partner in de formele Amsterdamse museale en 
marketing-netwerken en deelt het kennis en capaciteit met andere, vaak kleinere, instellingen binnen de gemeente. 
 

                                                             
16 Een m.n. in Angelsaksische musea en door Unesco bij werelderfgoed gehanteerde  museale methode, gericht op verdieping die het onderliggende verhaal van een 
erfgoedsite oproept en duidt voor hedendaagse bezoekers. De National Association for Interpretation (USA) definieert interpretation als: ‘a mission-based communication 
process that forges emotional and intellectual connections between the interest of the audience and the inherent meaning of the resource’, Brochu, Lisa, Interpretive 
Planning, Fort Collins, 2014; Het Hadrians Wall Ltd, definieert het als  an educational activity that aims to reveal meanings and relationships through the use of original 
objects, by first-hand experience and by illustrative media, rather than simply to communicate factual information. Hadrians Wall Interpretation Framework, 2011 
17 Zaans Museum, Missie en Strategie, samenvatting, augustus 2015, p.7. 
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Het Zaans Museum ontvangt als enige museum binnen de gemeente een structurele exploitatiesubsidie. Jaarlijks wordt daartoe een 
uitvoeringsovereenkomst tussen College van B&W en de Stichting Zaans Museum opgesteld. Het beheer en de exploitatie van het Czaar Peterhuisje 
en het beheer van de collectie van het Honig Breethuis vormen onderdeel van deze overeenkomst, evenals het vervullen van de museale spilfunctie en de 
daarmee samenhangende samenwerkingsprojecten met (museale) partijen op de Zaanse Schans. 
 
Samenwerking op de Zaanse Schans krijgt de laatste tijd op verschillende niveaus vorm. Zo adviseerde het museum ten behoeve van de inventarisatie van 
het bakkerijmuseum In de Gecroonde Duyvekater, en wordt overleg gevoerd met resp. Museum Zaanse Tijd en de Vereniging de Zaanse Molen over de 
toekomstscenario’s van deze instellingen. Last but not least voert het museum het beheer over de Zaanse Schans Card in opdracht van se Stichting de 
Zaanse Schans. Deze  wordt als marketinginstrument ingezet ten behoeve van deelnemende partijen op en rond de Zaanse Schans.  
 
Het Zaans Museum  is sinds 1999 opgenomen in het Museumregister Nederland. 
In 2015 trok het museum 59.273 bezoekers. 
De collectie omvat  Zaans Erfgoed en omspant de periode 17e-21e eeuw. 
 
Ambitie Zaans Museum samengevat: Kwaliteitsimpuls door heroriëntatie op museale functie: ambitie, verbreding  van aanbod en samenwerking vanuit 
visie op Old Holland en museale spilfunctie. Meer bezoek = meer eigen inkomsten t.b.v. eigen exploitatie. 
 
 
5.4. Museum Zaanse Tijd 
 
Museum Zaanse Tijd was tot  voor kort bekend als Museum van het Nederlandse Uurwerk. Het is een oudgediende op de Schans waar het sinds 1976 in een 
van de beeldbepalende woonhuizen gevestigd is.  
 
De missie luidt conform het vigerende beleidsplan 2013-2016 Het NMU wil het meest interessante uurwerkmuseum in Nederland zijn, met een zo breed 
mogelijke collectie voor een zo breed mogelijk publiek.18  
 
Lange tijd werd het museum door de gemeente Zaanstad gesubsidieerd. Deze structurele subsidie is per  2015 beëindigd, waarbij de verwachting werd 
uitgesproken dat het museum voldoende verdiencapaciteit zou hebben, om bij effectief cultureel ondernemerschap de eigen broek op te houden.  
 

                                                             
18 MNU, Een tandje hoger, Beleidsplan 2013-2016, p.2. 
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Dit leidde tot een heroriëntatie waarvan de naamsverandering in 2014 Museum Zaanse Tijd voor de omgeving het meest zichtbare is. Achter de schermen 
werd sinds die tijd gewerkt aan nieuwe business-modellen, terwijl de gemeente Zaanstad in 2014 een quick scan liet uitvoeren door Gordion Advies in het 
kader van een eenmalige investerings- en exploitatiebijdrage.19 Deze leidde toen overigens tot een negatief advies. 
 
De contouren van de transitie van het Museum Zaanse Tijd tot een toekomstbestendig museum zijn primair te vinden in het visiedocument Naar een 
nieuwe spraakmakende presentatie in het Museum Zaanse Tijd.20  Dit document analyseert waarom een nieuwe presentatie nodig is: De huidige presentatie 
is gericht op liefhebbers van antieke uurwerken. De belangstelling hiervoor is echter afgenomen. Een jonger publiek is minder nieuwsgierig naar traditionele 
tijdmeting en de museumbezoeker anno nu wil zelf kunnen ontdekken en is meer uit op beleven dan op ondergaan. Bovendien gaat het bij de liefhebbers om 
een vergrijzende groep van beperkte omvang. Het museum kan uit het huidige bezoek niet voldoende inkomsten genereren. Wil het museum blijven bestaan, 
dan is er een andere opzet nodig, die interessant is voor een breder publiek. Bezoekers van de Zaanse Schans en inwoners van de Zaanstreek zijn daarbij de 
eerste doelgroep, maar bezoekers en inwoners van bijvoorbeeld Amsterdam zijn ook nabij. Dit vraagt om een duidelijk profiel van het museum als Zaans en 
Hollands. Een profiel dat past in een bredere museale ontwikkeling op de Zaanse Schans. Het museum streeft naar een aantal van (tenminste) 20.000 
bezoekers. Bij dit aantal is in de huidige opzet een duurzaam rendabele exploitatie mogelijk.21 
 
Het museum wil de transitie die de nieuwe naam impliceert doorvoeren door middel van een nieuwe presentatie op basis van een helder narratief: de 
universele geschiedenis van de tijd. Deze wordt verteld tegen de achtergrond van een horlogerie anno 1850 en verbonden met  de specifieke Zaanse 
klokkenmakerij, uitgewerkt in drie illustratieve thema’s. De Zaanse Schans wordt daarbij ook als metafoor gezien: als een plek die een voorbije Hollandse en 
Zaanse tijd ademt. 
 
Het Museum Zaanse Tijd acht het van groot belang  dat het museum bijdraagt aan de beleving van de Zaanse geschiedenis op de Zaanse Schans. Daarnaast 
geeft men aan dat samenwerking met  de partners op de Zaanse Schans  (m.n. de Stichting Zaanse Schans en het Zaans Museum) essentieel te vinden. Met 
name blijkt men zich te herkennen in de ambitie van het Zaans Museum om met museale belevingspresentaties het bezoekersaanbod  te verrijken.22   
 
Het Museum Zaanse Tijd is sinds 2002 opgenomen in het Museumregister Nederland en trekt de laatste jaren rond de 12.000 bezoekers.  
 

                                                             
19 Gordion Cultureel Advies, Advies Museum van het Nederlandse Uurwerk, Amsterdam, 2014 
20 Museum Zaanse Tijd, Naar een nieuwe spraakmakende presentatie, november 2014 
21 Idem, p.1. 
22 Museum Zaanse Tijd, Naar een nieuwe spraakmakende presentatie, november 2014 
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Ambitie  Museum Zaanse Tijd samengevat:  overleven met nieuwe focus, herinrichting  en samenwerking met Zaans Museum. Meer bezoek voorwaarde 
voor continuïteit via eigen inkomsten. 
 
5.5. Overige musea 
 
Naast de geregistreerde musea is  op de Schans ook een aantal niet-geregistreerde ‘bedrijfsmatige’  musea te vinden. Feitelijk gaat het om gethematiseerde 
retail waarbij de front of the house museale functie de commerciële functie ondersteunt in wisselende verhoudingen.  Het woord museum is in Nederland 
niet beschermd en mag vrij gebruikt worden. De bezoeker treft op de Schans het Bakkerijmuseum In de Gecroonde Duyvekater, Museumwinkel Albert 
Heijn, De Tweekoppige Phoenix Likeur- en distilleermuseum, en de Klompenmakerij met museum. Ze drukken een groot stempel op de beleving van de 
bezoeker. 
 
Hun informatiewaarde en mate van authenticiteit (gebouw, inrichting, collectie) wisselt, maar de attractiewaarde is hoog. Ze voldoen aan de behoefte van 
het publiek om interieurs van historische gebouwen te zien en zijn bovendien gratis toegankelijk. Ze dragen ook bij aan de diversiteit van het (museale) 
aanbod op de Schans, aan het verhaal dat daar als samenstelsel van autonome thema’s verteld wordt. Tenslotte zijn het ook slechtweer accommodaties.  
 
Het zijn concurrenten van de geregistreerde musea die tegen betaling toegankelijk zijn. De mate waarin is niet duidelijk.  Wel kan het feit dat deze musea 
gratis toegankelijk zijn bij het publiek de vraag doen rijzen waarom voor het ene ‘museum’ wel en voor het andere museum geen toegang moet worden 
betaald.  De aanwezigheid van deze musea kan mede de reden  zijn dat deelnemers aan het Strebo onderzoek 2015 vaker aangeven een museum op de 
Schans te bezoeken dan daadwerkelijk uit de kaartverkoop van de ‘betaalde’ musea blijkt. 
Vanaf 1972 tot 2011 was het Koopmanshuis ‘Van ouds het Noorderhuis’ aan de Kalverringdijk overigens ook toegankelijk als museum met  stijlkamers die 
een beeld gaven van het wonen en leven van een Zaanse koopmansfamilie in de 19e eeuw. Thans is hier een bed & breakfast gevestigd. 
 
Deze musea zijn vooralsnog niet nader beoordeeld of onderzocht. Wel worden ze ‘meegenomen’ bij de beoordeling van het huidige museale beeld en het 
gewenste museale optimum. 
 
Generieke ambitie overige musea: continuering van het ‘gebruik’ van een museaal aura voor commercie en instandhouding  front of the house 
presentatie. Voor de meeste bezoekers zijn musea: ‘musea’. De niet-geregistreerde musea dragen bij aan het museale beeld van de Schans en 
concurreren met de geregistreerde musea om de gunst van de bezoeker.  
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6. Op zoek naar het museale optimum 2030 
 
 De zoektocht naar het museale optimum bestaat uit drie onderdelen: 
 
a. Eerst wordt gekeken wat de optelsom van het huidige autonome aanbod nu feitelijk oplevert. Daarbij wordt het perspectief van de bezoeker gehanteerd 
op aanbodniveau:  wat zien zij (beeld) en welk verhaal (inhoud) wordt verteld.    
Per museum is tijdens een mystery visit gekeken door de ogen van een bezoeker. Voor de geloofwaardigheid is een persona gekozen dat dicht bij de 
onderzoeker ligt.23  Alle instellingen die zich ‘museaal’ noemen zijn daarbij bezocht. Op zich is het arbitrair dat de molens buiten beschouwing worden 
gelaten, daar de Vereniging de Zaansche Molen deze als objecten in hun ‘buitenmuseum’ beschouwen.  Gekozen is echter voor objecten die in de promotie 
en informatie van Stichting de Zaanse Schans, dan wel door affichering op de Schans, zichzelf als ‘museum’ profileren. 
De bevindingen zijn, nu met de pet op van onderzoeker, gewogen en vertaald  in museaal gangbare termen en ondergebracht in een matrix.  
Tevens is gekeken naar de locaties van de musea op de Schans. Deze zijn weergegeven op een plattegrond. 
De interpretatie van matrix en plattegrond leidt tot een aantal feitelijke conclusies.   
  
b. Vervolgens wordt bekeken hoe de realisatie van de door deze instellingen concreet geformuleerde ambities het beeld zal wijzigen, waarbij 2021 (vijf jaar 
na nu) als ijkpunt gehanteerd wordt. De ambities leveren input voor bijstellingen/aanvullingen op matrix en plattegrond. 
 
c. Tenslotte wordt het beeld van 2012 vergeleken met de initiële vraag van beide opdrachtgevers en hun collectieve ambitie voor 2030. 
Uit de afwijking is dan in principe op te maken of de huidige autonome museale ontwikkeling een strevenswaardig museaal optimum oplevert of niet. 
6.1. Het museale aanbod op de Zaanse Schans in 2016  
 
Het huidige aanbod is in onderstaande matrix in kaart gebracht. Daarbij is sprake van het eerder genoemde hoge abstractieniveau. 
Interpretatie wordt opgevat conform de definitie van ‘interpretation’ op pagina 12, i.c. de verbindende rol die de musea kunnen spelen bij het duiden van  
(onderdelen) van de totale Schans-beleving. 
 
Huidig museaal aanbod als optelsom van  autonome ontwikkeling: 

                                                             
23 Nederlands, woonachtig in de randstad, man, 56 jaar, hoger opgeleid alfa, interesse in kunst- en cultuurgeschiedenis, museumjaarkaarthouder, bezoekt 10+ musea/jaar. 
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 Matrix 1 
 
Bovenstaande matrix levert het volgende beeld op:  thans zijn er vier niet geregistreerde musea, twee geregistreerde musea en twee (binnenkort drie) 
museale buitenpresentaties op de Schans. Ze zijn onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, met uitzondering van de museale buitenpresentaties die door het 
Zaans Museum als presentatiemiddel voor ‘living history’ benut worden. Het huidige Molenmuseum is buiten de Schans gevestigd, maar ziet de werkende 
industriemolens als ‘buitenpresentatie’. 
 
Het totale museale aanbod levert de bezoeker een levendig maar gefragmenteerd beeld op zonder logische ordening, evidente relaties of integrale 
routering. Het beeld van een zappende diachronische dwaaltocht door de Zaanse geschiedenis dringt zich op. Binnen die dwaaltocht zijn bepaalde thema’s 
oververtegenwoordigd (19e eeuw, voedsel en voedsel-gerelateerde producten, ambachtelijke en industriële productie); andere ontbreken vrijwel volledig. 
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Zo besteden de musea relatief weinig tot geen aandacht aan bijvoorbeeld de Zaanse Schans zelf als erfgoedconcept, molens, de Zaanse houtbouw, 
scheepsbouw, handel, landbouw en visserij, verkeer en vervoer, religie, ontspanning en verenigingsleven, politiek en bestuur.  
 
De claim dat de Zaanse Schans de bloeiperiode van de Zaanstreek, het eerste industriegebied van West-Europa, op zijn mooist laat zien, wordt wellicht 
waargemaakt door de ensemblewaarde en belevingselementen, maar de musea voegen daar thans relatief weinig inhoudelijke verdieping of 
(context)informatie aan toe.24  De beleving die men buiten ervaart, zet zich niet logisch voort in het aanbod binnen in het Museum Zaanse Tijd en het Zaans 
Museum/Verkadepaviljoen. De niet geregistreerde musea slagen daar beter in, daar wordt de nostalgie die de ervaring  buiten  oproept omarmd en 
versterkt, maar is de informatiewaarde beperkt.   
 
Uitzonderingen zijn de zich thans ontwikkelende museale invulling van de Kuiperij en het Wevershuis en het museale deel van de Klompenmakerij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 Stichting Zaanse Schans, Brochure 2015 
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Geografische spreiding museaal aanbod als optelsom van  autonome ontwikkelingen: 
 

 
 
Bovenstaande verdeling laat op zich een redelijke verdeling over de Schans en spatiëring tussen de musea zien. Opvallend is dat de permanente museale 
presentaties van de geregistreerde musea in de flanken van de huidige Zaanse Schans gevestigd zijn en de niet-geregistreerde musea meer in het hart.   

Iedere gele stip staat voor één museale presentatie.   
Stippen buiten de foto verwijzen naar resp. het 
Molenmuseum en het Museum Honig Breethuis  
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De ligging van het Zaans Museum en het Verkadepaviljoen is daarbij het opvallendst: feitelijk buiten de kern, in een primair facilitaire zone. Eveneens 
opvallend is dat het gunstiger gelegen Museum Zaanse Tijd, direct aan een van de hoofdroutes, thans feitelijk geen inhoudelijke relatie heeft tot de Zaanse 
Schans. Het museale aanbod aan de Kalverringdijk is met het Museum de Zaanse Tijd en het Albert Heijn Museum thans relatief zwak.    
 
6.2 De optelsom middellange termijn 2021  
 
Museaal aanbod 2021 bij voortzetting huidige autonome ontwikkeling: 
 

Matrix 2 
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Waar de eerste matrix opgevat kan worden als een soort van 0-meting, geeft deze tweede het beeld weer van de relatief autonome ontwikkeling van de 
musea. Op basis van de museale (her)ontwikkelprojecten zou de museale realiteit er zo uit kunnen zien. Bij de prognose is alleen museale (her)ontwikkeling 
opgenomen waarvan de realisatie reeds in gang gezet is en de kans op voltooiing hoog geacht wordt. Plannen voor de plaatsing van nieuwe gebouwen zoals 
een Vermaning aan het Zonnewijzerpad, met mogelijk museale invulling, zijn buiten beschouwing gelaten, evenals mogelijke ontwikkelingen bij de niet-
geregistreerde musea. 
 
De komst van de Wereld van Windmolens betekent een kwalitatieve impuls voor het bezoek. Deze zal het in de ogen van het publiek aantrekkelijkste 
onderdeel van de Schans duiden en van context voorzien. Door de molenwerkplaats en de overige belevingsaspecten ontstaat een steviger edutainment 
aanbod, en die term wordt hier uiterst positief gebruikt.  De twee overige musea zetten ook stevig in op versterking van zowel het belevingsaspect als 
verbinding en invulling van de historische gebouwen op de Schans. De inhoudelijke focus is bij alle musea gericht op de Zaanstreek. Dat biedt overigens ruim 
de mogelijkheid om de Zaanstreek en de Zaanse Schans te vermarkten als ‘Old Holland’ en omgekeerd om ‘Old Holland’ te laden met het beeld van de 
Zaanse Schans en de Zaanstreek. 1850 staat als ijkpunt in vrijwel alle presentaties centraal. Het minst in het Zaans Museum, maar de bredere context die 
daar gepresenteerd wordt staat dat toe. Museaal inhoudelijk blijft het inmiddels tot Verkade-experience omgedoopte paviljoen een fremdkörper op de 
Zaanse Schans. 
 
Ten opzichte van 2016 is er nog steeds sprake van een verbrokkeld en grotendeels autonoom aanbod, maar het beeld dat de bezoeker voorgeschoteld krijgt 
is homogener en valt beter samen met ‘de Stijlkamer van 1850’.  
 
Verdieping op thema’s die anno 2016 gemist worden (Zaanse Schans zelf als erfgoedconcept, de Zaanse houtbouw,  scheepsbouw, handel, landbouw en 
visserij, religie, ontspanning en verenigingsleven)  is nog steeds een mogelijke wens. Zeker omdat een deel van die thema’s raakt aan de verhaallijn van de 
Wereld van Windmolens. De demarcatie tussen Zaans Museum en de Wereld van Windmolens  is helder als het Zaans Museum de Zaanstreek en de Zaanse 
Schans ‘verklaart’ en van verdiepende context voorziet,  en daarbij verwijst naar de Wereld van Windmolens voor een verdiepende ‘single issue’ presentatie 
over de Zaanse industriemolens.  
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Geografische spreiding museaal aanbod 2021 bij voortzetting huidige autonome ontwikkeling: 
 

 
 
Bovenstaande plattegrond geeft de verspreiding weer van het  museale aanbod   bij ongewijzigde autonome ontwikkeling in 2021. Met de vestiging  van de 
Wereld van Windmolens op het Landje de Haan is dan een evenwichtige spatiale verdeling van geregistreerde musea over de Schans ontstaan. Die plek is 

Iedere gele stip staat voor één museale presentatie.          
De stip buiten de foto verwijst naar  het Museum 
Honig Breethuis  
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door de Vereniging de Zaansche Molen in overleg met de stichting de Zaanse Schans gekozen na historisch onderzoek en in lijn met de beeldkwaliteit van de 
Schans.  
 
Aldus is in 2021 sprake van een organisch gegroeide museale hoofdstructuur met de drie geregistreerde museale instellingen aan de huidige hoofd-
publieksroutes. Het is niet onlogisch dat zich daar de grootschaligste museale voorzieningen bevinden: aan de rand van de feitelijke ‘stijlkamer’ waar ze elk 
vanuit een eigen invalshoek naar verwijzen.  
 
Wel is het onlogisch dat de Zaanse Schans geen logisch en gemarkeerd ‘startpunt’ heeft voor de (geïnteresseerde)individuele bezoeker. Het gaat daarbij om 
een plek waar men zich oriënteren kan: mentaal, inhoudelijk en fysiek. Een plek en presentatie die zich richt op de ‘sense of place’ en die tevens een ‘rite de 
passage’ is : de overgang van heden naar verleden.  
 
Voor de groepsbezoeker met gids/tour is zo’n startpunt minder van belang omdat de rondleiding  en/of  tevoren gemaakte afspraken voor bezoek aan 
attracties/retail/horeca voor deze bezoekers oriëntatie en structuur verleent.  In het verleden was er een bezoekerscentrum in pakhuis De Vrede, maar dat  
is nu gesloten. Voor de versterking van de bezoekervaring is een presentatie die de Zaanse Schans verklaart en bezoekers helpt bij hun interpretatie van de 
Schans, wenselijk. 
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7. Optimum museaal aanbod 2030: integraal aanbod, integraal verhaal… 
 

 
 

In 2030 vormen drie museale presentatielocaties  de museale hoofdstructuur en dragen, vanuit hun eigen missie, decentraal bij aan het verhaal van de 
Zaanse Schans. Dat is het leidende narratief  van het wonen en werken aan de Zaan anno 1850, waarbij de Zaanse Schans  wordt opgevat als narratieve 
ruimte met ‘hoofdstations’ en ‘tussenstations’ die elk specifieke delen van het integrale verhaal belichten binnen een museaal ‘framework’. 
 

1. Huidig Museum Zaanse Tijd. (hoofdstation) 
2. Toekomstige ‘Wereld van Windmolens’ (hoofdstation) 
3. Huidig Zaans Museum. (hoofdstation) 
4. Themapresentaties (tussenstations). 
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 Het verhaal van de Zaanse Schans krijgt  vorm aan de hand van drie invalshoeken: 
 

 
 
Drie’ beelden’ vormen het vertrekpunt van het nader te ontwikkelen centrale narratief van het Wonen aan de Zaan anno 1850. Samen belichten ze het 
erfgoed zoals dat zich op de Zaanse Schans manifesteert als resultaat van de omgang met dat erfgoed sinds de oprichting van de gelijknamige stichting in 
1961, maar feitelijk al sinds het begin van de 20ste eeuw. Minstens even belangrijk is dat deze beelden ook vanuit het bezoekersperspectief (afhankelijk van 
de doelgroep) samenvallen met de informatiebehoefte. Iedere populaire erfgoedsite heeft een autonome attractiewaarde, maar de Zaanse Schans wil meer 
zijn dan een attractie in het leisure domein. Iedere bezoeker zou op de Zaanse Schans, aan de hand van het verhaal dat daar verteld wordt, antwoord 
moeten krijgen op de kenvragen: waar ben ik en wat zie ik?  De antwoorden op die vragen worden gevonden tijdens het bezoek aan de Schans (en liefst ook 
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door effectieve pre- en post-visit informatie en communicatie)25 .  3 x ‘I’ staat centraal bij de beantwoording van deze vragen. Interpreteren en  informeren, 
met als einddoel: inspireren. De drie ‘beelden’ dekken daarbij zowel de aanbodzijde (de Zaanse Schans als erfgoedsite) als de vraagzijde (associaties en 
motieven van bezoekers).  En het stereotype beeld van de Hollandse molens en de polders (Old Holland) met zijn Zaanse inkleuring  (de Zaanse Canon als 
exempel) op de Zaanse Schans (Wonen en werken aan de Zaan anno 1850) dat ontstond door reactie op wat verloren dreigde te gaan en onverwacht  een 
toeristische hype werd… 
  
7.1. Museale hoofdstructuur, de invulling 
  
Het beoogde ‘museale framework’ (hoofdstructuur) bestaat uit een functioneel raamwerk waar elke partij onderdelen invult.  
 
7.1.1.  Wereld van Windmolens 
 
De te ontwikkelen Wereld van Windmolens past qua ligging, inhoud en beoogde positionering naadloos in de museale hoofdstructuur, als de huidige 
plannen ontwikkeld worden. Met het Zaans Museum dient het inhoudelijke domein afgestemd te worden: 
  
De discussie over ‘wie over de molens gaat’, waar thans wel sprake van is, zal tegen 2030 beslecht moeten zijn. Het lijkt evident dat de Wereld van 
Windmolens zowel inhoudelijk en qua ligging zich  binnen de museale hoofdstructuur positioneert als molen ‘museum’.  Binnen het centrale narratief 
richt het museum zich op het werken aan de Zaan met focus op de Zaanse Industriemolen.26  
 
Die discussie gaat overigens niet zozeer over de front office functie, maar vooral over de back office waar de revenuen uit bezoek geteld worden. 
Inhoudelijk versterken de musea elkaar ook nu al, maar de door het Zaans Museum geconstateerde toekomstige concurrentie is realistisch. 
Zeker bij de ‘fast lane’ bezoeker die minder dan twee uur op de Schans verblijft, zal de neiging om de  Wereld van Windmolens te bezoeken veel groter zijn  
dan het Zaans Museum te bezoeken (in de huidige vorm). In het Strebo-onderzoek geeft meer dan de helft (53%) aan dat het zien van molens een belangrijk 
bezoekdoel is.  In het hoofdstuk 9  ‘randvoorwaarden’ wordt hier kort op ingegaan. 
 
Verhaallijn: Wonen en werken aan de Zaan 1850 
Beeld:  Het stereotype beeld: de molen tussen water en polder 
Focus:  Molens (Hoofdpresentatie) 

                                                             
25 Zie J. H. Falk, Identity and the Museum Visitor Experience, Walnut Creek (CA, USA) 2009 
26 Uit gesprekken met zowel Zaans Museum en Vereniging de  Zaansche Molen blijkt dat beide de Zaanse Industriemolen als USP zien. 
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Thema’s: Gerelateerd aan ontwerp, bouw en gebruik van molens vroeger en nu. (Te ervaren in de openbare molens) 
 
7.1.2. Zaans Museum 
 
Het Zaans Museum ligt thans aan de luwe zijde van de Schans, achter de bus parkeerplaats. Het museum is openhartig over de matige inrichting van het 
huidige informatiecentrum en het harde en weinig uitnodigende gebouw. Het museum ontwikkelt plannen voor ‘verzachting’ van de grens met de Schans, 
maar feit blijft dat het ook qua inhoud en beleving daarop slecht aansluit. Inhoudelijk richt het museum zich primair op de presentatie van de collectie die 
primair de ‘stedelijke’, burgerlijke en industriële aspecten weergeeft. Feitelijk richt het zich op de mentaliteitsgeschiedenis van de Zaanstreek. Het 
Verkadepaviljoen laat zich op deze plek in de annex niet goed verklaren. Bovendien is het de vraag of de merkbekendheid en de emotie van een 
Nederlandse fabriek zich wel leent voor positionering op een erfgoedlocatie die voor 86% door buitenlanders wordt bezocht. 
 
In een ideale wereld is de locatie, het gebouw en de thematische opzet geschikter voor vestiging in de nieuwe stedelijke context van Zaandam.  Die ideale 
wereld is geen realiteit, dus in het kader van de zoektocht naar een museaal optimum aan de Schans is primair onderzocht hoe het museum op de huidige 
locatie kan blijven functioneren. Mocht de uitkomst van die zoektocht niet bevallen dan kan relocatie altijd nog overwogen worden. 
 
Het contrast tussen het aantal (gratis) bezoekers aan de Schans en het aantal betaalde bezoekers is groot: bijna 1,9 miljoen versus bijna 60.000 in 2015. 
Dat wil niet zeggen dat het Zaans Museum niet succesvol is. Wie kijkt naar het huidige bezoekersaantal ziet een museum met een positieve performance.27 
 
Het museum zet thans breed  in op versterking van zijn bereik op de Schans: met de aankoop van De Voorzaan en de Westerhem van Claude Monet, de 
uitgifte van de Zaanse Schans Card, en het realiseren van attractieve buitenpresentaties in 2016. Daarnaast manifesteert het zich (bij ontwikkelingen) elders 
binnen de gemeente Zaanstad  op basis van de gemeentelijke museale spilfunctie. 
 
De toekomst, en dan met name op de huidige locatie, lijkt gunstig voor het Zaans Museum als ‘hybride’ netwerkmuseum. Wendbaar als partner bij de 
verdere (culturele en cultuur-toeristische) ontwikkeling van Zaandam, en op twee manieren op de Zaanse Schans: als museum van de Canon van de 
Zaanstreek en als ontwikkelaar van de verdere ‘musealisering ‘ van de Schans door het realiseren van nieuwe museale presentaties in enkele woonhuizen. 
 
Dat laatste is noodzakelijk om het evenwicht binnen het centrale narratief te verkrijgen. Daar ontbreken zoals eerder aangegeven belangwekkende thema’s 
waarbij het opvallendst is dat op de Schans niet of nauwelijks  aandacht wordt besteed aan het ‘wonen’ anno 1850.  

                                                             
27 Een vergelijking met qua collectie vergelijkbare stedelijke musea  geeft dit aan: Museum Flehite Amersfoort 28.000( 2014), Zwolle Stedelijk Museum 34.000(2014), Gouda 
Museumgouda  40.000(2014), Alkmaar Stedelijk Museum 46.000(2014), Delft Prinsenhof  98.000 (2014). TiMe Amsterdam, 2015. 
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Verhaallijn: Wonen en werken aan de Zaan 1850   
Beeld:  Het canonieke beeld van de Zaanstreek  
Focus:  Museum: Het unieke van de Zaanstreek 
  Museale presentaties op de Schans:  Wonen en werken 
Thema’s: Nader uit te werken, m.n. specifieke Zaanse ambachten, huisnijverheid,  wooncultuur   
 
 7.1.3. Museum Zaanse Tijd  
 
Feitelijk is er binnen de Schans en het beoogde centrale narratief geen noodzaak om een museum dat zich op tijdmeting richt te handhaven. 
Sterker: een uniek nichemuseum met de collectie- en ensemblekwaliteit van het Nederlands Uurwerkmuseum zou zich wel eens beter kunnen bewijzen in 
een grootstedelijke context of als specifieke attractie op een landgoed. Daar is het publiek diverser en zijn er wellicht betere mogelijkheden om op 
natuurlijker wijze een verbinding met de directe context te leggen. 
 
Het is zeer de vraag of het museum met de plannen die het thans heeft de benodigde inkomsten uit bezoek kan genereren. Achilleshiel lijkt de combinatie 
van een ‘winkelruimte die vrij toegankelijk is’ en een (betaalde) ‘stijlvolle presentatie van Oud Holland, de Zaanse klokkenindustrie en de Gouden Eeuw’.28 
De gedachte dat dit méér bezoekers dan thans oplevert is even theoretisch als het omgekeerde: gratis entree tot de winkel zal veel bezoekers na een kort 
bezoek hun weg doen vervolgen in plaats van het bezoek aan het museum betaald voort te zetten.  
 
Maar de belangrijkste vraag is: draagt het Museum Zaanse Tijd bij aan de presentatie van de verhaallijn? Dat is wel het geval waar het gaat om de 
Zaanse elementen. Wonen en werken komen hier samen. Maar dat betreft slechts een beperkt aantal objecten die ook aan andere museale presentaties op 
de Zaanse Schans hun narratieve bijdrage kunnen leveren.  
 
Dat feit gevoegd bij de zorg om continuïteit van het museum leiden tot de aanbeveling om alternatieven te zoeken: zowel voor de toekomst van het huidige 
museum als voor de invulling van het huis waar het thans gevestigd is. In een nieuwe museale configuratie  kan het museum (en in essentie de collectie) 
wellicht met meer perspectief overleven.  
Zo’n configuratie kan wellicht in de Zaanse context gevonden worden door samenvoeging met of opname in het Zaans Museum. Zeker op korte termijn zou 
samen met dit museum een duurzame oplossing voor collectiebeheer en presentatie gevonden kunnen worden. Onder de vlag van de gemeentelijke 
‘museale spilfunctie’ lijkt deze inspanning ook beleidsmatig gelegitimeerd.  Mogelijkheden tot herhuisvesting  buiten de Schans kunnen dan ook verkend 
worden. Dat is in het kader van dit onderzoek niet gedaan. 

                                                             
28 Museum Zaanse  Tijd, Naar een nieuwe spraakmakende presentatie in het Museum Zaanse Tijd, november 2015, p.3 
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7.1.4. Alternatief Museum Zaanse Tijd 
 
Op de huidige locatie van Museum Zaanse Tijd zou dan ruimte ontstaan voor een alternatieve invulling die stevig verankerd is in het gemeenschappelijke 
narratief: de toelichting op het beeld van de plek. Als derde ‘hoofdstation’ zou het pand Kalverringdijk 3  zich lenen voor het Zaanse Schans Interpretation 
Centre.  
 
Een museale presentatie die heel specifiek aandacht besteedt aan de Zaanse Schans als uniek erfgoedfenomeen. Qua schaal en ligging - ook nog eens 
symbolisch, waar het moderne Zaandam en het erfgoedreservaat elkaar raken - is Kalverringdijk 3 daarvoor zeer geschikt. In een ruimtelijk efficiënte 
presentatie kan het gebouw van binnen en van buiten als exempel dienen van de omgang met het Zaanse erfgoed. Een presentatie voor de  bezoeker die 
het verhaal ‘achter’ de Schans zoekt en voor de leisure-bezoeker die graag binnenkijkt in een van de mooiste huizen op de Schans. 
 
Met die functie wordt Kalverringdijk 3 een interessante rite de passage tussen heden en verleden. Verklaart het vanuit welke zorg, aandacht  en urgentie dit 
erfgoedreservaat ontstond en hoe het zich ontwikkelde. In de presentatie kan Kalverringdijk als casus dienen om dit te illustreren, waardoor het tevens de 
plek is waar de Zaanse  houtbouw kan worden toegelicht: de feiten, de mythes en ook de renaissance ervan in Inverdan.   
 
De ontwikkeling van dit Interpretation Centre zou door het Zaans Museum en Stichting de Zaanse Schans ter hand genomen kunnen worden. Mogelijk dat 
ook Museum Zaanse Tijd een rol kan blijven spelen: het Interpretation Centre heeft immers conceptuele raakvlakken met de Zaanse Tijd.  De  Zaanse Schans 
kan in het Interpretation Centre ook als ‘tijdscapsule’ verklaard en toegelicht worden. Een poging om de tijd ‘stil te zetten’.  
  
Verhaallijn: Wonen en werken aan de Zaan 1850 
Beeld:  Het beeld van de plek  
Focus:  Sense of place: de Zaanse Schans  
Thema’s: Het succes van de Schans, herontwikkeling en gebruik van monumenten, authentiek versus echt, houtbouw in de Zaanstreek, wie wonen 
  hier en waarom?    
 
   Er is nog niet naar een nieuwe naam/titel  voor deze presentatie in de vorm van een Interpretation Centre gezocht.  
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7.1.5. Overige Musea 
 
De huidige ‘overige’ niet-geregistreerde musea:  Bakkerijmuseum In de Gecroonde Duyvekater, Museumwinkel  Albert Heijn, De Tweekoppige Phoenix 
Likeur- en distilleermuseum en de Klompenmakerij met  museum, opereren autonoom. Ze vullen op eigen wijze thema’s in waarbij ze informatie, nostalgie,  
reconstructie en commercie blijven combineren. 
 
Naarmate het centrale narratief beter belegd en geborgd is in de museale presentaties en themapresentaties die deel uitmaken van de museale 
hoofdstructuur,  zullen deze winkel-musea een minder pregnant stempel drukken op de beleving van de bezoeker.  
 
Indien dat  mogelijk is zou de Stichting  Zaanse Schans moeten voorkomen dat het aantal instellingen dat zich buiten het museale framework autonoom 
ontwikkelt zich uitbreidt. 
 
Overigens doet zich een interessant fenomeen voor: deze niet-geregistreerde musea hanteren met genoegen de term ‘museum’ ter ondersteuning van hun 
positionering, terwijl de overige museale presentaties dat steeds minder lijken te gaan doen: ‘Wereld van Windmolens’… en het Interpretation Centre zal 
vast ook niet als ‘Museum’ geprofileerd worden…. 
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7.1.6. Het eindbeeld in kaart…  
 
 
  

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                                   

 
 
 
 
 
geel = bestand, rood = gewenst  
 

Geel = bestaande museale ( thema)presentaties 

Rood = te ontwikkelen nieuwe thema presentaties 

   WERELD VAN WINDMOLENS    ZAANS MUSEUM 

   INTERPRETATION CENTRE 
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Inhoudelijk ziet het museale eindbeeld er ook qua verdeling over de Schans redelijk evenwichtig uit. 
Evident is dat het Ruimtelijk Masterplan met de routering, parkeren op en ontsluiting van het terrein, mogelijk tot andere inzichten leidt die tot bijstelling 
aanleiding geven. 
 
Het is niet te verwachten dat de samenstelling van de bezoeker in 2030 significant anders wordt.  Wel de mogelijkheid om bezoekersstromen ook via 
pda’s, e-ticketing en advanced booking systemen te sturen.  
 
De verdere museale invulling en -programmering  van de Zaanse Schans maakt het aanbod interessanter voor herhaalbezoek, waardoor de verhouding 
tussen buitenlandse en Nederlandse bezoekers zich mogelijk wijzigt. 
 
7.2. Alternatieven 
 
Indien de opdrachtgevers deze museale hoofdstructuur (framework) met de drie museale voorkeurslocaties afwijzen, bijvoorbeeld omdat deze niet 
bruikbaar is in het Ruimtelijk Masterplan 2030, zijn er alternatieven mogelijk.   
 
Optie a 
Een van de opties is verlegging van de hoofdentree naar de Kalverringdijk en sterkere functionele zonering ,met strakke  scheiding tussen erfgoed, 
commercie en publieksfaciliteiten (parkeren). Indien daarbij gekozen wordt voor concentratie van in- en uitgaande bezoekersstromen via de Kalverringdijk,  
komt het Zaans Museum in de luwte achter het ‘retail en horeca’ deel te liggen. 
 
In die situatie is geen echt vitale  positie van het huidige Zaans Museum weggelegd en is relocatie naar een stedelijke plek in of nabij Inverdam de enige 
optie voor duurzame herontwikkeling en herpositionering. Die staat overigens los van de functie die voor het Zaans Museum als inhoudelijke partij beoogd 
wordt in de ontwikkeling en exploitatie van de themapresentaties op de Schans. De collecties, kennis, competenties, mens- en organisatiekracht zijn daarbij 
onontbeerlijk. 
 
Voor eventuele herontwikkeling van het Zaans Museum op een andere locatie buiten de Zaanse Schans dienen zich een aantal inhoudelijke opties aan die 
zo nodig uitgewerkt kunnen worden. 
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Optie b 
Indien herontwikkeling van het gebouw Kalverringdijk 3 tot Interpretation Centre niet haalbaar of wenselijk is, blijft de behoefte bestaan aan de functie van 
zo’n centrum. Dit zou eventueel buiten het directe Schans-gebied kunnen worden gevestigd in de vorm van een (modern)  onthaalgebouw met een 
functiecombinatie van publieksopvang, presentatieruimten, informatie en flankerende publieksfaciliteiten. 
  
8. De museumbezoeker in 2030 
 

  
 
In bovenstaande matrix is de te verwachten attractiviteit van het museale aanbod voor drie primaire doelgroepen aangegeven.  
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NB Museum Zaanse Tijd is in bovenstaande tabel herontwikkeld tot Interpretation Centre. 
 
Uit het overzicht blijkt dat de ‘hoofdstations’ in het museale framework allemaal goed scoren als wordt uitgegaan van de hier gehanteerde brede doelgroep 
segmentatie (gebaseerd op bezoekmotief). 
 
De drie primaire doelgroepen  dienen nader verfijnd te worden. Op hoofdlijnen gaat het om: 
            
 
Buitenlandse  bezoekers: 
   a. Groepsbezoekers in georganiseerd verband  (excursies package tours) 
   b. Groepen en Individuele bezoekers (in informeel verband) 
   c. Families (met kinderen) 
 
Nederlandse bezoekers: 
   a. Groepsbezoekers in georganiseerd verband  (excursies) 
   b. Groepsbezoekers in informeel verband 
   c. Families (met kinderen) 
   d. Communities, m.n. specifiek betrokkenen/geïnteresseerden bij het Zaans Erfgoed (bezoekmotief: Identificatie en ‘biografisch 
       onderzoek’) 
   e. Special Interestbezoekers  (bezoekmotief: vergaren van kennis, thematische interesse, etc.) 
   f.  Educatief bezoek (bezoekmotief: educatie P.O./V.O. i.h.k. van informele leerlijnen rond  alle drie de domeinen die ook 
       door het Platform Onderwijs 2032 centraal gesteld worden). 
 
 
Het museale aanbod en de routering dient rekening te houden met drie bezoekerssnelheden: 
 
Snelle bezoekers (‘fast lane’):  bezoekduur maximaal 90 minuten 
 
Doelgerichte bezoekers:  bezoekduur 90 - 120 minuten  
 
Omnivoren:    bezoekduur twee uur of meer 
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Heldere markering, bewegwijzering, themaroutes en routering moeten worden afgestemd op deze drie snelheden, waarbij snelle doorstroom van de 
‘fast lane’ bezoeker op zoek naar de highlights het meest kritisch is. 
 
9. Randvoorwaarden 
 
Het eindbeeld, zoals in paragraaf 7.1.6. geschetst wordt, valt of staat  met het synchroniseren van intenties. 
 
Feitelijk willen alle museale partners hetzelfde: hun missie vervullen op en rond de Zaanse Schans en zoveel mogelijk inkomsten uit betaald bezoek 
genereren ter dekking van de exploitatielasten en/of investeringen in vernieuwd aanbod. 
 
Zowel in documenten als in gesproken woord wordt de intentie tot samenwerking beleden, maar de compromisbereidheid van partijen blijkt beperkt. 
 
Uit  de gesprekken die gehouden zijn, blijkt  er spanning te bestaan tussen de verwachtingen t.a.v. eigen ambities en de eerder verkende mogelijkheden tot 
samenwerking. Die spanning lijkt met een complex aan factoren te maken te hebben: gebrek aan gezaghebbende regie, gebrek aan een gedeeld eindbeeld, 
wisselende kwaliteitsstandaarden, en wisselende perceptie van de mate waarin instellingen elkaar in de toekomst al dan niet beconcurreren. 
 
Dit laatste is vooral aan de orde bij de demarcatie tussen Zaans Museum en Vereniging de Zaansche Molen. Duidelijk is dat met de komst van Wereld van 
Windmolens en de ontwikkeling van thematische museale presentaties in historische gebouwen op de Schans beide instellingen zowel het bezoekersaanbod 
verrijken, maar elkaar ook beconcurreren. 
 
De stelling  van LAgroup dat er sprake is van ‘zeer beperkte’ concurrentie met het argument dat  ‘Het Zaans Museum en de Wereld van Windmolens (zich) 
richten … op verschillende doelgroepen met een verschillende presentatie en … derhalve ieder hun eigen plek (hebben) op de Zaanse Schans’ lijkt iets te 
positief.29 Zeker met een toenemende presentie van het Zaans Museum op de Schans dingen beide instellingen om de gunst van de grootste cash cow: de 
Leisure bezoeker. 
 
Overigens kan gesteld worden dat het stopzetten van subsidies aan twee van de drie museale instellingen en bezuinigingen bij de derde, de strijd om 
inkomensmaximalisatie en daarmee onderlinge concurrentie heeft opgestuwd. Ook de verschillende prijsinstrumenten dragen daar vermoedelijk aan bij. 

                                                             
29 LAgroup, Vereniging de Zaansche Molen, Prijsstelling Wereld van WIndmolens, 2016, p.5. 
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Harmonisering van het prijsinstrumentarium met verrekening via de methode van de Museumjaarkaart30 kan de druk wellicht verminderen. Ook bevreemdt 
het dat de Zaanse Schans Card niet door de Stichting Zaanse Schans wordt uitgegeven maar door het Zaans Museum. Uitgave van een generiek 
kortingsinstrument lijkt bij uitstek op de weg van de overkoepelende faciliterende partij te liggen. 
 
Vertrouwen herstellen, doelen synchroniseren, samen sterker… 
 
Om op basis van het geschetste ‘museale framework’ tot een museaal aanbod in 2030  te komen dat  bijdraagt aan optimale informatie, interpretatie en 
inspiratie is het een voorwaarde dat: 
 
a. De stakeholders, verenigd in de Stichting de Zaanse Schans, een gedeelde visie ontwikkelen op wat de Zaanse Schans is en in 2030 wil zijn en wat de 
 rol en positie van het erfgoed in de positionering, profilering en ontwikkeling dient te zijn. 
 
b. Een gedegen visie op behoud, beheer, ontwikkeling, waardering  en maatschappelijke functie van het erfgoed op de Zaanse Schans wordt 
 geformuleerd die de belangen van de betrokken individuele museale stakeholders overstijgt. 
 
c. Bespreking van de beoogde integrale ontwikkeling van het museale aanbod op de Zaanse Schans tot commitment daaraan leidt.  
 Nadere invulling van het museale framework aan de hand van een uit te werken centraal narratief kan de basis zijn voor dat commitment. 
 
d. Facilitaire en instellings-overstijgende rollen daar belegd worden waar ze effectief en efficiënt uitgevoerd worden en evident deel van het primaire 
 proces zijn.    
 
e. Het aanbod wordt afgestemd. Dat vraagt om een vorm van regie, of meer een dirigent eigenlijk: ieder speelt zijn eigen partij maar leiderschap 
 manifesteert zich om gezamenlijk een topprestatie te leveren… 
 
f. Normatieve en kwalitatieve begrippen nader gedefinieerd worden, zodat daar consensus over is onder de museale stakeholders, de Stichting Zaanse 
 Schans en de gemeente Zaanstad.. 
 
g. De ‘museale spilfunctie’ zoals die door de gemeente Zaanstad bij het  Zaans Museum is belegd nader wordt gedefinieerd. 
 

                                                             
30 Uitgave van de Museumvereniging, waarbij achteraf afgerekend word op basis van een vast percentage van de gemiddelde entreeprijs per bezoeker. 
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h. Voor de uitwerking en uitvoering van de geschetste plannen een transparante projectorganisatie wordt ingesteld in samenspraak met 
 alle betrokken stakeholders. 
 
i. Ter onderbouwing van de planontwikkeling specifiek museaal publieksonderzoek op de Schans wordt verricht om de vele aannames 
 in vigerend (haalbaarheids- en ander) onderzoek te onderbouwen. Wellicht dat dit kan meelopen met het Strebo-onderzoek in komende 
 jaargangen? 
 
Nodig: Commitment aan inhoud, eigen rol, collectieve doelen en gedeeld proces... 
  
10. Resumerend  
 
De vragen die door de opdrachtgever zijn gesteld waren inzet van bovenstaande zoektocht. Ze worden hier resumerend en feitelijk beantwoord: 
 
1. Wat is de optimale invulling van het museale aanbod van Zaanstad en specifiek op de Zaanse Schans, daarbij in ogenschouw nemend:  
 a. De museale locaties 
 b. De (samenhang van) museale collecties 
 c. De marketing van de museum (-locaties) 
 d. De organisatie (efficiëntie, effectiviteit)  
 
2. Gelet op bovenstaande: is het mogelijk dat de verschillende museale locaties elkaar versterken of in ieder geval niet beconcurreren? En welke invloed 
heeft dit op de bezoekersaantallen van de musea en op totaalniveau van de Zaanse Schans? 
 
3. Wat is het optimum in het museale aanbod op de Zaanse Schans binnen de uitgangspunten van het Masterplan Zaanse Schans 2030? 
 

1. Optimale invulling 
 

Als eindbeeld is de Zaanse Schans in 2030 genomen. Optimaal is daarbij opgevat als: optimale toegevoegde waarde voor de bezoekers tijdens hun bezoek 
aan de Zaanse Schans, waarbij musea bijdragen aan de interpretatie van de Zaanse Schans, door middel van informatie, met het oog op inspiratie. 
Allereerst is als tussenstap bekeken hoe met de kennis van nu en continuering van de autonome ontwikkeling het beeld over vijf jaar er uit ziet: in 2021. 
In theorie zouden de effecten van de autonome ontwikkeling die dan zijn beslag heeft gekregen een ‘optimum’ te zien geven. Zulks had de 
onderzoeksopdracht zeer vereenvoudigd. 
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Dat doorkijkje levert een wisselend beeld op, waarbij de verwachtingen  op papier nogal eens van een andere werkelijkheid getuigen dan tijdens de 
gesprekken bleek. Over zes jaar is het museale aanbod op de Schans diverser. Het beeld van Wonen en werken aan de Zaan anno 1850 is verrijkt, 
waarbij de nadruk ligt op ‘werken’. Er is geen sprake van een integrale visie op het aanbod. De ervaren publieksdruk op de Schans regardeert te musea niet 
in verontrustende mate. De stelligheid waarmee Museum Zaanse Tijd op basis van zijn vigerende businessplan en inrichtingsplan hoopt te overleven 
wordt niet gedeeld. Met de komst van Wereld van Windmolens en een toenemend aantal museale presentaties van het  Zaans Museum zal de Zaanse Tijd 
in toenemende mate een ‘fremdkörper’ worden. 
 
Een en ander impliceert dat er meer sturing nodig is. De Zaanse Schans wordt daarbij als ‘narratieve ruimte’ gezien: een eenheid van landschap, gebouwen 
en functies die een verhaal vertellen.  Het instrumentarium is het  museale framework, het verhaal van wonen en werken aan de Zaan anno 1850. Vanuit 
één integraal verhaal verbindt dit het museale aanbod op de Zaanse Schans, waarbij De Wereld van Windmolens de centrale museale presentatiefunctie 
t.a.v. de molens verzorgt, het Zaans Museum de centrale museale presentatiefunctie t.a.v. werken en wonen verzorgt en een nieuwe centrale museale 
presentatie de Zaanse Schans als erfgoedfenomeen belicht.  
 
Het centrale narratief bestaat uit een verhaallijn die gelaagd is. Ze zoomen als het ware in op de Schans: van Old Holland, via het specifiek Zaanse naar de 
Schans zelf. Maar een museum is geen boek. De verhaallijn is een kader. Specifieke hoofdstukken en paragrafen worden uitgediept in kleinere of 
specialistische thematische presentaties. Voorbeelden van werken, van wonen, van nijverheid, handen. Wat de thema’s zijn die in de toekomst toegevoegd 
kunnen of moeten worden is onderwerp van nadere studie. Belangrijk is wel om het bezoekersperspectief te bewaren: de thema’s moeten hun ervaring 
verdiepen en door informatie, interpretatie en inspiratie te faciliteren. 
 
Integraal aanbod via museaal ‘framework’ met: 1 leidend narratief, 3 hoofdpresentaties, ca. 10 museale themapresentaties en 6 molens 
 
1a. De museale locaties: 
 
Wereld van Windmolens: de beoogde locatie is doordacht en gebaseerd op breed onderzoek. Wel dient een oplossing gevonden te worden voor de 
samenkomende verkeersstromen (bezoekers van de Schans, fietsers, een enkele auto). De uitrol van het framework maakt de Zaanse Schans aantrekkelijker 
voor herhaalbezoek. Daarvan kan het Zaans Museum profiteren. 
 
Zaans Museum: voor de functie als ‘stedelijk museum’ van Zaandam is de locatie aan de Schans niet ideaal. Relocatie is echter niet noodzakelijk en ook 
geen garantie voor hogere bezoekersaantallen of betere faciliteiten. Het museum trekt thans in vergelijking met soortgelijke musea in stedelijke 
binnensteden niet significant veel meer of minder bezoekers. Relocatie van het museum met zijn huidige collectie, naar bijvoorbeeld Inverdan,  lijkt niet 
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zondermeer grote nieuwe bezoekersstromen te genereren. Om pragmatische redenen - het museum staat er nu eenmaal (en omdat de gemeente aangaf 
relocatie alleen een optie te vinden als zich een kosteneffectief alternatief aandient) -  wordt handhaving op de huidige locatie bepleit. Van daaruit kan het 
museum de beoogde themapresentaties goed realiseren, al is huisvesting op de huidige plek geen voorwaarde daarvoor. 
Het Verkade Paviljoen wordt omgedoopt tot Verkade Experience. De attractiewaarde is er, de referentie vooral Nederlands, de verbinding met de omgeving 
directe omgeving ontbreekt. 
 
Nieuwe Themapresentaties: Minimaal drie woonhuizen onttrekken aan de woonfunctie ten behoeve van museale presentaties rond Wonen aan de Zaan 
anno 1850. Te ontwikkelen  door het Zaans Museum. 
 
Museum Zaanse Tijd: bevindt zich op de droomlocatie van de Schans. Dat leidt tot een op zich verdienstelijk aantal bezoekers voor een gespecialiseerd  
‘niche museum’, maar groei met ca. 100%  bezoek op basis van de voorliggende plannen lijkt niet realistisch. Verkenning van een gezamenlijke toekomst 
met het Zaans Museum lijkt verstandig. In het museale framework is in het huidige gebouw een Interpretation Centre gedacht, waarbij het huis zelf een 
hoofdrol krijgt. 
 
Overige musea: bevinden zich rond de Kalverringdijk op het hart van de Schans, deels in het retail-deel. Hier lijkt vooralsnog geen invloed op uit te oefenen. 
Wel zou de marketing van de Schans eenduidige informatie moeten verschaffen. Wat ‘museum’ heet wisselt  in  verschillende uitingen. 
 
2 nieuwe hoofdpresentaties: Wereld van Windmolens  en interpretatiecentrum  Zaanse Schans.  
3 nieuwe themapresentaties;  Zaans Museum houdt huidige hoofdlocatie maar presenteert decentraal. 
 
1.b. De (samenhang van) museale collecties 
 
De samenhang is er, vrijwel alle collecties zijn inhoudelijk aan Wonen en werken aan de Zaan te koppelen.  Chronologisch gaan ze echter verder terug dan 
1850. Omdat 1850 primair als ijkpunt in de verhaallijn wordt gehanteerd is dat geen probleem. Bovendien, een gemusealiseerd ‘momentum’ bevat altijd 
oudere elementen. Lastiger wordt het als er te veel nieuwere objecten in beeld komen. Museaal gezien is chronologische breedte vanwege de 
contextinformatie en de archivalische functie van musea gewenst. De collectie van Museum Zaanse Tijd bevat enkele prachtige Zaanse stukken die binnen 
het verhaal van de Schans passen en een bijzonder deel van de Zaanse canon representeren. Behoud in Zaanse context is nastrevenswaardig. 
 
Voldoende samenhang voor museale presentatie van Wonen en werken aan de Zaan anno 1850.  
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1.c. De marketing van de museum (-locaties) 
 
Het centrale narratief en de onderliggende lagen bieden  uitstekende uitgangspunten voor zowel een brede als diepe marktbenadering 2030. 
 
Narratief + beelden Old Holland, Zaanse Canon, Zaanse Schans prima kapstok voor museale marketingmix. 
  
1.d. De organisatie (efficiëntie, effectiviteit) 
 
Met relatief weinig middelen en mensen worden bewonderenswaardige resultaten geboekt. Ook met de onbaatzuchtige inzet van veel vrijwilligers. 
Inventarisatie van kennis en competenties binnen de museale instellingen en het delen daarvan kan efficiëntie en effectiviteit bevorderen. 
Voor de kwaliteitsbewaking 2030 is het delen van een gemeenschappelijke Schans-kwaliteitsstandaard gewenst. 
 
Efficiënte omgang met mensen en middelen; meer delen in de toekomst. 
 
2.   Is het mogelijk dat de verschillende museale locaties elkaar versterken of in ieder geval niet beconcurreren?  
En welke invloed heeft dit op de bezoekersaantallen van de musea en op totaalniveau van de Zaanse Schans? 
 
Streven is om één integraal aanbod in 2030 gerealiseerd te hebben. Museale presentaties vullen daarbij elk een eigen deel van het collectieve verhaal in. 
Voor de bezoeker is het niet van belang wie er in de back office aan de knoppen zit. Ze treffen overal museale kwaliteit en optimale voorzieningen aan. 
In principe wordt er met het museale framework beoogd om ook het aantal  ‘special interest’ en geïnteresseerde algemene bezoekers, die minimaal een 
dagdeel op de Schans verblijven, te doen toenemen. Vooral deze laatste  bezoekers worden geacht alle museale presentaties te bezoeken. Dat vraagt om 
een uitgekiende en integrale ticketing, advanced booking, e-sale etc.  
Thans ontvangen de drie huidige museale partijen op de Schans en in het huidige Molenmuseum 82.000 bezoekers. Bij autonome ontwikkeling zouden dat 
er over vijf jaar op basis van de eigen plannen (en bij realisatie van Wereld van Windmolens) 180.000 moeten worden. Op basis van die prognose, en het 
ambitieniveau van het museale framework + de autonome groei van toeristisch bezoek zou het teleurstellend zijn als het aantal museale bezoeker met 
minder dan 10% groeit. Groei met 10% per jaar levert in 2030 385.000 bezoekers op aan de Wereld van Windmolens, Zaans Museum en Interpretation 
Centre. 
  
Kerngedachte van framework is eenheid in verscheidenheid. Ambitie: 385.000 museale bezoekers in 2030 = +300.000 
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Bijlagen 
 
Ter afsluiting van de opdracht is door de opdrachtgever van dit document een schriftelijke inhoudelijke reactie gevraagd aan de drie betrokken museale 
partijen. 
 
Begin mei zijn naar aanleiding van dit rapport reacties ontvangen van resp. het Zaans Museum, het Museums Zaanse Tijd en de Vereeniging de Zaansche 
Molen. Deze reacties zijn integraal als bijlage bij dit rapport gevoegd.    
 
Naar aanleiding van deze eerste reacties is vervolgens door de Vereeniging de Zaansche Molen nog een aanvullende reactie op de reactie van het Zaans 
Museum ontvangen. Deze -ongevraagde-  reactie is niet als bijlage opgenomen omdat het reageren op elkaars beoordelingen van de rapportage geen 
onderdeel vormde van de vraag van de opsteller van deze rapportage. 
 
Derhalve maken de volgende bijlagen onderdeel uit van deze rapportage 
 
Bijlage  1  Zaans Museum Reflectie op ‘Musea op de Zaanse Schans 2030’, (concept) van Bureau TiMe Amsterdam, 3 mei 2016 
 
Bijlage  2  Vereeniging de Zaansche Molen Bemerkingen bij het concept rapport Musea op de Schans 20230, 4 mei 2016  
 
Bijlage  3  Museum Zaanse Tijd Reactie Museum Zaanse Tijd op rapport “Musea op de Zaanse Schans”, 9 mei 2016 
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Bijlage  1   

Zaans Museum Reflectie op ‘Musea op de Zaanse Schans 2030’, (concept) van Bureau TiMe Amsterdam,  
3 mei 2016 
 

 Proces  

Het Zaans Museum heeft kennisgenomen van de verkenning van Max Meijer mbt een museale toekomstvisie voor de Zaanse Schans (ZS) in 
2030. Wij vinden het zeer wenselijk deze allereerst één op één met de opsteller van het rapport te bespreken en vinden het een gemiste kans 
als deze schakel uit het proces wordt gehaald. Daarnaast constateren wij essentiële verschillen tussen het rapport van TiMe Amsterdam en dat 
van BVR. Door nu onze visie op louter het rapport van TiMe Amsterdam te geven versnippert een mogelijke gezamenlijke visie nog meer. Een 
eerste gesprek met de opstellers zou dat kunnen voorkomen. We willen echter ondanks deze gang van zaken een constructieve bijdrage 
leveren door te reageren op de rapportage van Max Meijer.  
Het concept-rapport toont kennis van zaken en een gedegen analyse. Naast respect voor deze elementen constateren we ook een aantal 
feitelijk onjuiste gevolgtrekkingen. Daarnaast kunnen we ons  in een aantal conclusies niet vinden. Onderstaand zetten we deze uiteen.  

Op de eerste plaats onderschrijven wij een aantal hoofdconclusies van het concept-rapport: 

 Centraal narratief 
Meijer stelt dat de ZS een centraal narratief met gelaagde verhaallijn nodig heeft. Een eenheid van landschap, gebouwen en functies die een verhaal 
vertellen.  Dat aanbod dient te worden afgestemd en dat vraagt om een vorm van regie, of meer een dirigent eigenlijk. De toekomst, en dan met name op de 
huidige locatie, lijkt gunstig voor het Zaans Museum als ‘hybride’ netwerkmuseum (…) op twee manieren op de Zaanse Schans: als museum van de Canon 
van de Zaanstreek en als ontwikkelaar van de verdere ‘musealisering ‘ van de Schans door het realiseren van nieuwe museale presentaties in enkele 
woonhuizen. Dat laatste is noodzakelijk om het evenwicht binnen het centrale narratief te verkrijgen.  
 
Dit sluit één op één aan op de ambities van het Zaans Museum als hoeder en verzorger van de historische verhaallijn van de Zaanse Schans. Het Zaans 
Museum is niet voor niets naast de Zaanse Schans geplaatst. Daarmee beschikt de Zaanse Schans over een professionele erfgoedorganisatie die zich voor de 
ZS en diens stakeholders dienstbaar opstelt om dat centrale narratief nader uit te werken, te verzorgen en te presenteren. Dat wil zeggen een historisch 
gebalanceerde duiding van leven, wonen en werken anno 1850 in de Zaanstreek, door het tonen en duiden van het ensemble aan gebouwen en molens die 
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tezamen de ZS vormen. Daarmee voor de bezoeker duidelijk maken dat alle delen een geheel vormen, of het nu de historie van een woonhuis betreft, een 
museale dependance zoals Wevershuis of Kuiperij, of het beschikbaar stellen van onze diensten voor museale ondernemingen zoals de Klompenmakerij 
(door bijvoorbeeld museale teksten aan te bieden of eenheid in presentatiestijlen na te streven). Want Meijer heeft gelijk als hij stelt dat de bezoeker niets 
te maken heeft met de verschillende afzenders in de zgn. backoffice van de ZS.  
 
 Drie invalshoeken verhaal Zaanse Schans 
Meijer hanteert drie invalshoeken voor het verhaal van de Zaanse Schans (pag.25):  

a. Old Holland – het stereotype beeld 
b. Zaanstreek – het canonnieke beeld 
c. Zaanse Schans – het beeld van de plek 

We onderschrijven deze hoofdthema’s waarbij wij van mening zijn dat met name Old Holland – Het stereotype beeld het best is uitgewerkt op de ZS en diens 
marketing. Dit beeld wordt met name gewaardeerd door de kortstondige bezoeker.  Het Zaans Museum meent met name de twee andere beelden nader te 
kunnen ontwikkelen en duiden op de ZS én in de marketing er van, doordat verdiepend aanbod aanvullende vraag kan genereren bij een langer verblijvend 
publiek.  Uitwerking van de historie en duiding van de Zaanse Schans als zelfstandig fenomeen –erfgoed reservaat van leven, wonen en werken van voor de 
industrialisatie- is tevens een thema waarmee het museum zich vanuit toegepast onderzoek dienstbaar kan maken voor de ZS.  

 
 Rol Zaans Museum 
Kortom, het Zaans Museum ziet zichzelf als de stakeholder die vanuit haar expertise op het gebied van cultureel erfgoed de rol van ‘staffunctionaris’ kan 
vervullen op de Zaanse Schansmiddels de inzet van museologen, historici en kunsthistorici om het centrale narratief van de Zaanse Schans te  verzorgen, 
waarmee de Zaanse Schans zich meer kan onderscheiden van andere meer eenduidige toeristische attracties.   
 
 Aansluiting Zaans Museum op de Zaanse Schans 
Meijer meent  op pagina 27 onder 7.1.2.: (…) feit blijft dat het ook qua inhoud en beleving daarop (de Zaanse Schans) slecht aansluit. Dat is niet het geval. Bij 
oppervlakkige beschouwing lijkt dat weliswaar zo wanneer je de drie in 2014 opgeleverde nieuwe hoofdstukken in de vaste presentatie van het museum 
zonder context –het centraal narratief waaraan wij bouwen-  beziet. In de vernieuwde missie, visie en strategie uit augustus 2015 heeft het museum helder 
aangegeven dat het bouwt aan de vaste opstelling waarin de bezoeker meegenomen zal worden in een totaalverhaal dat verdieping zal bieden aan een 
bezoek aan de ZS. Dat wil zeggen dat ‘buiten naar binnen’ zal worden gehaald, dat het verhaal zal starten met beelden van de Schans en de bezoeker aan de 
hand zal worden genomen vanuit diens Holland-verwachting met de vraag “Wat zie je nu echt?”.  Het verhaal laat zien waar het iconische beeld van Holland 
vandaan komt en dat het eigenlijk een Zaanse uitvinding is. Van de allereerste windmolen, via de innovaties van de verschillende industriemolens tot en met 
een eigentijdse fabriek.  Dat het verhaal nu zichtbaar nog niet aansluit klopt weliswaar, maar slechts uitsluitend omdat de vernieuwing van het totaalverhaal 
nog niet is afgerond, te beginnen met een duidelijk introductieverhaal dat de kijkconditie voor zowel museum als ZS zal bepalen. Een verhaal over innovatie 
dat logisch eindigt in een eigentijdse leuke en lekkere fabriek: de Verkade Experience.  
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 Verkade Experience 
Suggesties van BVR en Meijer om bij de Cacao Fabriek een Cacao Experience te ontwikkelen is daarmee uiterst inefficient. Beter is het om de huidige 
Verkade Experience door te ontwikkelen aan de hand van nieuwe publiekswensen. Daarmee zijn wij het dus oneens met de uitspraak van Meijer op pagina 
27: Het Verkadepaviljoen laat zich op deze plek in de annex niet goed verklaren.  
 
 Één introductie – één hoofdlocatie 
Zoals gezegd sluiten wij ons bij Meijer’s constatering aan dat de ZS een centraal narratief met gelaagde verhaallijn nodig heeft. Die verhaallijn is de 
representatie van de gelaagde Zaanse samenleving van anno 1850 waarin de mens centraal staat. Een verhaallijn heeft een heldere kop en staart nodig, 
binnen de mogelijkheden van een zelfsturend publiek in de openbare ruimte. Neemt niet weg dat het verhaal (lees: bezoek) dient te beginnen bij een 
introductie en het bepalen van de kijkconditie van de bezoeker. Derhalve kunnen wij ons niet vinden in het voorstel van Meijer om te komen tot een 
museale hoofdstructuur op drie locaties. Dat lijkt naar onze mening op een compromis met betrekking tot lopende plannen en ontwikkelingen die niet 
onmiddellijk in het belang van de bezoeker zijn. Het meest heldere vertrekpunt is één centrale entree met introductie waarna men vervolgens pas de 1850-
beleving binnenstapt.  
 
 Geen wezensvreemde elementen binnen de 1850-beleving 
Een model waarbij deze heldere tweedeling tussen entree en 1850 wordt verstoord door wezensvreemde elementen, ontnemen  de bezoeker een 
duidelijke kijkconditie. Derhalve lijkt ons eigentijdse grootschaligheid binnen het 1850-gebied onwenselijk. In die zin achten wij het niet goed in de 
verhaallijn passen dat de Wereld van Windmolens een opvang en experience-achtige introductie midden op de Schans wil ontwikkelen. Meijer constateert 
op meerdere plekken in zijn rapport dat de Wereld van Windmolens in huidige vorm op de beoogde plek zeker concurrerend zal werken voor het Zaans 
Museum. Daarmee is zijn constatering op pag 38 niet juist: Wereld van Windmolens: de beoogde locatie is doordacht en gebaseerd op breed onderzoek. Het 
Zaans Museum begrijpt en respecteert vanzelfsprekend de wens van Vereniging de Zaansche Molen om het meest pregnante onderdeel van het Zaans 
erfgoed –de molens- nader in te leiden in een molenwerkplaats annex verenigingsgebouw op Landje de Haan op de Zaanse Schans. Maar tegelijkertijd 
wordt een geschikte locatie voor een hiaat in de representatie van de Zaanstreek anno 1850 –een scheepswerf/helling- weggegeven.  
 
 Gezamenlijk entree Zaans Museum/Vereniging de Zaansche Molen 
Wij stellen een knip voor in de Wereld van Windmolens (waar ruimte is om geheel in 1850 stijl een molenwerkplaats te vestigen, maar een scheepswerf 
aldaar heeft onze  voorkeur) om de ambities van Vereniging De Zaansche Molen op twee plekken vorm te geven. Ontvang de bezoekers aan de Zaanse 
Schans op één (gedeelde) plek. Creëer  een centrale ontvangst bij de hoofdentree ten oosten van de Zaanse Schans met een goede opvang en introductie 
van bezoekers náást de ZS in gezamenlijkheid door Vereniging de Zaansche Molen en het Zaans Museum in één of meerdere entreegebouwen, waarbij de 
Zaansche Molen tevens kan voorzien in de opvang van hun Tours & Ticketsbezoekers.  
 Zo worden de molens niet in een apart entreegebouw óp de ZS binnen de 1850-beleving geïsoleerd van het geheel van de Zaanse Schans. De molens zijn 
weliswaar een van de belangrijkste trekkers van de ZS, ze zijn tevens een van de stakeholders in een totaal-ensemble van historische huizen en 
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ondernemingen. De bezoeker moet het gevoel hebben dat ze voor een geheel komen, niet voor twee aparte thema’s.  Door deze  knip wordt niet alleen 
Meijer’s conclusie mbt concurrentie opgeheven maar tevens een dienst bewezen aan de heldere structuur van het narratief van de Zaanse Schans. 
 
Wij zijn ons bewust van de huidige uitstraling van de architectuur van het Zaans Museum en zijn ook van mening dat het gebouw meer in vorm en 
ontsluiting moet aansluiten op de Zaanse schans om volwaardig de rol van entree op het gebied te kunnen verzorgen.  Dat is echter te realiseren door 
gebouw aanpassingen, het verplaatsen van de parkeergelegenheid tussen museum en ZS en en het doortrekken van de huidige paden op de Schans. Daarbij 
willen we graag de ambities en wensen  voor ontvangst door de Wereld van Windmolens gelijk meenemen. Dat is efficiënter dan de bouw van een aparte 
opvang- en entreefunctie zoals die nu in de plannen van de Wereld van Windmolens is voorzien.  Overigens constateren wij in het rapport van Meijer dat hij 
uitgaat van de Wereld van Windmolens als een voldongen feit. Dat is echter niet het geval, zeker waar grotere efficiency voor de ZS, de Vereniging de 
Zaansche Molen en het Zaans Museum in gezamenlijkheid te realiseren is.  
 
 Interpretation Centre 
Met betrekking tot de andere museale hoofdlocaties stelt Meijer voor om van het huidige Museum Zaanse Tijd afscheid te nemen en op de inderdaad 
strategisch gelegen locatie een Interpretation Centre te vestigen. Hoewel het verdedigbaar is om de tweede (kleinere) entree van de Zaanse Schans te 
gebruiken voor een sub-entreegebouw (en daarmee een tweede inleiding op het narratief), zien wij juist  duidelijk op deze plek het verhaal van de 
beroemde Zaanse uurwerken, als markant onderdeel van de Zaanse geschiedenis, binnen het 1850-ensemble op de Zaanse Schans. Mits dit onderdeel zich 
voegt binnen het centrale narratief. Op moment van dit schrijven heeft Museum De Zaanse Tijd plannen in ontwikkeling om hun presentatie vergaand 
onderdeel van dat narratief te laten zijn. Bovendien zijn er constructieve gesprekken tussen Museum Zaanse Tijd en het Zaans Museum gaande om tot 
innige samenwerking te komen binnen de in opbouw zijnde keten van museale presentaties op de ZS zoals is ingezet met het Wevershuis, Kuiperij Tiemstra 
en het Jisperhuis. In die zin past een klokkenmakerswerkplaats/horlogerie uitstekend in het ensemble dat de komende jaren nog nader aangevuld kan 
worden met bijvoorbeeld een Vermaning, arbeiderswoningen en een touwslagerij. Maar tevens valt nog te denken aan een schooltje (in combinatie met 
kerkfunctie?) en een scheepswerf om essentiele functies van leven, wonen en werken anno 1850 aan te vullen. 
Het wevershuis waarin Museum Zaanse Tijd is gevestigd is een belangrijk onderdeel van de 1850-beleving en naar onze mening te klein voor een 
Interpretation Centre. Vanzelfsprekend kunnen hier wel Zaanse Schans Cards verkocht worden met een bijgaande folder/plattegrond. Voor de 
Interpretation Centre verwijzen wij naar de entreefunctie van de centrale entree ten oosten van de Zaanse chans.     
 
 Nieuw businessmodel adhv Zaanse Schans Card 
Voor het kunnen exploiteren van alle toekomstige museumlocaties op de Zaanse Schans dient het museale businessmodel onder de loep genomen te 
worden. Is nu de situatie zo dat Stichting de Zaanse Schans met name inkomsten verkrijgt vanuit de parkeergelden en het Zaans Museum uit de verkoop van 
entreetickets en Zaanse Schans Cards, het wordt zowel in het belang van de bezoeker alsmede het exploiteerbaar houden van het erfgoed wenselijk om 
over een ander model na te denken.  Voorbeeld: Museale presentaties als Wevershuis en Kuiperij worden door het Zaans Museum gehuurd van de ZS. Om 
kostenneutraal uit te komen wordt per locatie entree geheven voor de bezoeker. Deze begrijpt niet dat per huisje wel dan niet betaald moet worden. Voor 
hen bestaat er maar één Zaanse Schans zonder kennis van de verschillende rolverdelingen achter de schermen. Meijer stelt  terecht dat de op pagina 15 
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(5.5) en pagina 30 (7.1.5) genoemde ondernemers-musea, die gratis toegankelijk zijn, door het publiek net zo goed als musea worden beschouwd als de 
niet-commerciële geregistreerde musea. Het is dus zaak om beide categorieën nog meer bij te laten dragen aan een eenduidige bezoekersbeleving, zowel in 
narratief als qua toegankelijkheid.  Dat kan enerzijds door de eerder genoemde dienstverlenende rol van het Zaans Museum aan de ondernemers-musea 
door middel van adviezen en faciliteiten ten aanzien van stijl, vorm en rekwisieten van de erfgoedverhaalonderdelen. Anderzijds is het dus niet wenselijk om 
voor de reeds bestaande en toekomstige museum presentaties entree te heffen om de huur voor de Zaanse Schans of Stadsherstel te kunnen voldoen.  Met 
de bezoeker als verliezer. 
 
Een mogelijk nieuw businessmodel kan verscholen liggen in een all-inclusive toegangsbewijs middels de nog in ontwikkeling zijnde Zaanse Schans Card. Het 
lijkt logisch dat het Meijer bovenaan pagina 36 bevreemdt dat de Zaanse Schans Card niet door de Stichting Zaanse Schans wordt uitgegeven maar door het 
Zaans Museum. Wij menen dat de Zaanse Schans Card de sleutel kan zijn tot een all-inclusive toegangsmodel waarin parkeren, toegang tot erfgoed en 
incentives voor de bezoekers in de ondernemingen  samengebracht kunnen worden. Het Zaans Museum wil als stakeholder in de rol van staffunctionaris 
graag met alle stakeholders aan deze ontwikkeling bijdragen.  Het Zaans Museum heeft het afgelopen half jaar heel veel energie gestopt in het verbeteren 
van de Zaanse Schans Card en alles wat er nu in is verdisconteerd. Zo doen nu naast alle erfgoedaanbieders ook alle ondernemers mee in de card en is er 
nog maar sprake van één ipv meerdere cards. De cijfers tonen het potentieel aan. In de periode 24 maart t/m april 2016 zijn er 3044 Zaanse Schans Cards 
verkocht tegen 2109 in dezelfde periode vorig jaar. Een verschil van 935 in ruim een maand tijd.  Het potentieel is er.  
 
 Conclusie 
Kortom, het Zaans Museum ziet zichzelf in 2030 als hét Zaanse Schans Museum, als integraal en onlosmakelijk onderdeel van de Zaanse Schans, als hoeder 
van het centrale over-all narratief, zowel in de eigen museumlocaties op de ZS, als dienstverlener voor de ondernemers-musea  en in het eigen entree-
museum, gefinancierd vanuit een vernieuwd economisch model op basis van de Zaanse Schans Card, verantwoordelijk voor de marketing van het totale 
erfgoedverhaal van de Zaanse Schans.  
 
 Samenvatting 

 
1. Proces 

We zijn van mening dat de twee op onderdelen tegenstrijdige rapporten van TiMe Amsterdam  en BVR samengevoegd zouden moeten worden voordat 
de stakeholders één op één met de bureaus in gesprek  treden in plaats van slechts schriftelijk op één van de twee rapporten te mogen reageren.  
 

2. Centraal narratief 
Wij onderschrijven de aanbeveling van Max Meijer om te komen tot één narratief voor de gehele Zaanse Schans waarvoor wij op basis van onze 
kernexpertise dienstbaar aan de Zaanse Schans de lead in willen nemen.  
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3. Drie invalshoeken verhaal Zaanse Schans 
Wij onderschrijven de drie invalshoeken voor het narratief waarbij met name een rol kunnen spelen  in de nu nog ondergeschikte b) Zaanstreek – het 
canonnieke beeld en c) Zaanse Schans – het beeld van de plek, die met name kunnen bijdragen aan kwaliteitsverdieping van de Zaanse Schans 
 

4. Rol Zaans Museum 
Het Zaans Museum ziet zichzelf als de stakeholder die vanuit haar expertise op het gebied van cultureel erfgoed de rol van ‘staffunctionaris’ kan 
vervullen op de Zaanse Schans middels de inzet van museologen, historici en kunsthistorici om het centrale narratief van de Zaanse Schans te  
verzorgen.   
 

5. Aansluiting Zaans Museum op de Zaanse Schans 
Meijer is onjuist op pagina 27 onder 7.1.2.: (…) feit blijft dat het ook qua inhoud en beleving daarop (de Zaanse Schans) slecht aansluit. In de vernieuwde 
missie, visie en strategie uit augustus 2015 heeft het museum helder aangegeven dat het bouwt aan de vaste opstelling waarin de bezoeker 
meegenomen zal worden in een totaalverhaal dat verdieping zal bieden aan een bezoek aan de ZS. Dat wil zeggen dat ‘buiten naar binnen’ zal worden 
gehaald, dat het verhaal zal starten met beelden van de Schans en de bezoeker aan de hand zal worden genomen vanuit diens Holland-verwachting met 
de vraag “Wat zie je nu echt?”. 

 
6. Verkade Experience 

Het Zaans Museum laat zien waar het iconische beeld van Holland vandaan komt en dat het eigenlijk een Zaanse uitvinding is. Van de allereerste 
windmolen, via de innovaties van de verschillende industriemolens tot en met een eigentijdse fabriek., in casu de Verkade Experience.  Meijeris dus 
onjuist  op pagina 27: Het Verkadepaviljoen laat zich op deze plek in de annex niet goed verklaren.  Er is dus tevens geen behoefte aan een Cacao 
Experience op een andere locatie.  
 

7. Één introductie – één hoofdlocatie 
Wij sluiten ons bij Meijer’s constatering aan dat de ZS een centraal narratief met gelaagde verhaallijn nodig heeft. Dat verhaal heeft echter genoeg aan 
één introductie in plaats van drie.  
 

8. Geen wezensvreemde elementen binnen de 1850-beleving 
Wij zijn van mening dat de 1850-beleving niet verstoord mag worden met grootschalige wezensvreemde elementen die deze beleving verstoren. 
Groepsopvang en introductie zoals in Wereld van Windmolens is gepland hoort in het belang van de bezoeker en begrip van de Schans niet thuis óp de 
Schans maar bij de entree van de Schans. Daarbij achten wij een uitzonderingspositie van de molens als stakeholder met eigen introductie als los 
onderdeel van het totaal onwenselijk. 
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9. Gezamenlijk entree Zaans Museum/Vereniging de Zaansche Molen 
Wij stellen een knip voor in de Wereld van Windmolens om de ambities van Vereniging De Zaansche Molen op twee plekken vorm te geven. Ontvang de 
bezoekers aan de Zaanse Schans op één (gedeelde) plek. Creëer  een centrale ontvangst bij de hoofdentree ten oosten van de Zaanse Schans met een 
goede opvang en introductie van bezoekers náást de ZS in gezamenlijkheid door Vereniging de Zaansche Molen en het Zaans Museum in één of 
meerdere entreegebouwen, waarbij de Zaansche Molen tevens kan voorzien in de opvang van hun Tours & Ticketsbezoekers.  
 

10. Interpretation Centre 
Koppel het Interpretation Centre aan de centrale entree ten oosten van de Schans en laat het huidige kleine monumentale pand van Museum Zaanse 
Tijd met een nieuwe aangepaste klokkenmakerswerkplaats onderdeel blijven van het 1850-ensemble van de Zaanse Schans.  
 

11. Nieuw businessmodel adhv Zaanse Schans Card 
Wij menen dat de Zaanse Schans Card de sleutel kan zijn tot een all-inclusive toegangsmodel waarin parkeren, toegang tot erfgoed en incentives voor de 
bezoekers in de ondernemingen  samengebracht kunnen worden. Het Zaans Museum wil als stakeholder in de rol van staffunctionaris graag met alle 
stakeholders aan deze ontwikkeling bijdragen.   

 
 
Jan Hovers – 3 mei 2016 
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Bijlage  2   

Vereeniging de Zaansche Molen Bemerkingen bij het concept rapport Musea op de Schans 2030,  
4 mei 2016  
  
 
De hoofdlijnen van  en de aanbevelingen zoals in het rapport gedaan worden onderschreven. 
 
Opm. 5.3 Zaansche Molen  blad 10: 
 
De realisatie van de Wereld van Windmolens is begroot op € 3 miljoen,  een substantieel deel hiervan (ca. € 1 miljoen ) wordt als bijdrage verwacht van 
gemeente Zaanstad, deels als eenmalige investering bijdrage deels als lening. Dit overeenkomstig de gevoerde onderhandelingen met de wethouders  
cultuur en vastgelegd in de Toekomstagenda Cultuur 2014-2017. 
 
Citaat: 
De gemeente heeft grote waardering voor de inzet van de Zaansche Molen. De vereniging De Zaansche Molen draagt al vele decennia zorg voor de 
instandhouding van de molens in de Zaanstreek. De molens vormen belangrijke cultuurhistorische iconen in het Zaanse landschap en 
complementeren het panorama van de Zaanse Schans. Daarnaast exploiteert de vereniging het Molenmuseum. Dit museum heeft in de bestaande 
opzet en op de huidige locatie nauwelijks ontwikkelingsmogelijkheden. De vereniging heeft plannen om het museum te verplaatsen naar de Zaanse 
Schans. Door een nieuwe opzet en inrichting wil men meer bezoekers trekken. De vereniging heeft aangegeven op korte termijn hiervoor de  
planuitwerking te starten 
De gemeente juicht deze ontwikkeling toe en wil graag meedenken. Wij vinden het belangrijk dat ook het Zaans Museum hierbij betrokken wordt. 
Wij zien hierdoor meer verdienmogelijkheden voor de vereniging en zijn van mening dat de gemeentelijke subsidie om die reden kan worden 
beëindigd. De gemeente is zich er van bewust dat de overgang naar een nieuwe toekomst ingrijpend is. Daarom zijn wij bereid om voor 2015 een 
overbruggingsbijdrage beschikbaar te stellen, zodat de vereniging meer tijd heeft om de beoogde veranderingen voor te bereiden. Op basis van 
een sluitende businesscase kan in een later stadium besloten worden tot een eenmalige investeringsbijdrage.  
 
 
Een ieder deelt de mening dat de molens de grote aantrekkingskracht voor de Zaanse Schans vormen. De werkende molens zijn het uithangbord van de 
Schans. De instandhouding en exploitatie van de molens wordt door vereniging de Zaansche Molen op een alom geprezen wijze georganiseerd sinds 2016 
zonder enige exploitatie subsidie van overheidswege en slechts met een bescheiden bijdrage van overheidswege in de instandhouding.  De jaarlijkse 
instandhoudingkosten van de 12 molens over de laatste 3 jaren beliepen gemiddeld  € 500.000,= per jaar waarbij een vaste bijdrage van ca. € 90.000,= werd 
ontvangen van de overheden.  Voor de toekomstige instandhouding van de molens zijn de inkomsten uit exploitatie = inkomsten uit bezoek van cruciaal 
belang. De plannen tot de ontwikkeling van de Wereld van Windmolens moeten vooral ook worden gezien als een upgrading van de aantrekkelijkheid van 
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het molenbezoek, waardoor het publiek ook in de toekomst op een optimale wijze kan worden bediend. Gevolg hiervan zal zijn dat de bezoekersstroom 
naar de molens zal worden gecontinueerd waardoor  in de nabije en verdere toekomst de instandhouding van de molens financieel gewaarborgd zal zijn. 
 
In het rapport wordt regelmatig de term concurrentie gebruikt. Met name in de gevallen waarbij de ene culturele/museale  instelling meer bezoek weet te 
trekken dan de andere. De vraag is echter of hier moet worden gesproken over concurrentie.  Iedere instelling heeft een eigen verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de eigen aantrekkelijkheid voor het publiek, of dat nu gaat over de uitstraling van het gebouw dan wel de aantrekkelijkheid van het 
gebodene/collectie.  
 
Beter is het te spreken over de versterking die de diverse instellingen voor elkaar kunnen betekenen. 
Voorbeeld: de Molens maar ook bv. de Kaas en de Klomp  trekken, voor eigen rekening en risico,  een groot publiek naar de Schans. Alle ondernemers en 
instellingen op de Schans profiteren hiervan.  Ook het Zaans Museum lift duidelijk mee op deze bezoekersstroom, temeer daar de oninteressante uitstraling 
en de afgezonderde ligging  van het museumgebouw zelf geen enkele aantrekkingskracht naar het grote publiek doen uitgaan. 
 
Verfraaiing van het museumgebouw en reorganisatie van de omliggende terreinen, waardoor het museum meer deel gaat uit maken van de Schans, zal 
positief kunnen werken op de potentiele bezoekers.  Vervolgens kunnen het Zaans Museum, de molens met de Wereld van Windmolens  en de stichting 
Zaanse Schans in gezamenlijkheid zorgen voor de nodige verdieping voor zowel de internationale als de nationale en in het bijzonder ook de lokale 
bezoekers. 
 
 Een gezamenlijkheid waarbij de zelfstandigheid van de samenwerkende partijen volledig dient te worden gerespecteerd. 
 
 
MS 
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Bijlage 3 
Museum Zaanse Tijd Reactie Museum Zaanse Tijd op rapport “Musea op de Zaanse Schans”,  
9 mei 2016 
 

Door het bureau TiMe in de persoon van Max Meijer, de opsteller van het rapport, is ons gevraagd om een korte schriftelijke reactie op hoofdlijnen 
op het rapport te geven. Wij komen bij deze in de volgende 8 punten aan deze vraag tegemoet. Eén opmerking over het proces en 7 reacties op 
hoofdpunten uit het rapport. 

We hechten eraan inleidend op te merken dat er veel waardering is voor de heldere en veelomvattende analyse van TiMe. 

 

1. Procedure 
Wij zijn niet blij met de procedure die nu gevolgd wordt. We reageren op een museaal advies, dat mede gebaseerd is op ruimtelijke overwegingen en 
dat ruimtelijke consequenties heeft, zonder dat we het ruimtelijke advies kennen dat wordt vervat in het ruimtelijk Masterplan Zaanse Schans 2030.  

Bovendien zijn de reacties van de musea op schrift gesteld en niet besproken met de opsteller ven het rapport. Tot slot worden de reacties niet in het 
rapport verwerkt. 

Wij dringen erop aan dat alsnog gelegenheid wordt geboden om onze visie op het integrale  plan één op één te bespreken met de opstellers. 

 

2. De missie van musea: informeren, interpreteren, inspireren  
Wij delen de visie van Max Meijer op de functie van de musea op de Zaanse Schans. Het Museum Zaanse Tijd kan hierbij perfect aansluiten. Zoals 
aangegeven in onze notitie “Naar een nieuwe spraakmakende presentatie” stelt onze collectie vragen bij het historische aspect van de Zaanse 
Schans, geeft ze extra informatie over wonen en werken aan de Zaan en omvat ze een uniek deel van de Zaanse canon. De Zaanse klok is wereldwijd 
een icoon, waarvan de oorsprong in ons museum geduid wordt. 
 
 

 



 
 

  Musea op de Zaanse Schans, 5 juni 2016 

55 

3. Narratief: wonen en werken aan de Zaan in 1850 
Het rapport poneert als centraal narratief “wonen en werken aan de Zaan in 1850”. Wij onderschrijven dit als een vanzelfsprekendheid. Het jaar 1850 
is voor de Zaanstreek een scharnierpunt in de ontwikkeling van een ambachtelijke naar een industriële samenleving, zoals het ook een scharnierpunt 
is in het gebruik en de beleving van de tijd. 

Verdieping van dit verhaal kan gevonden worden in inzicht in de periode vóór 1850 (waar kwam het vandaan?), maar evenzeer in de vraag hoe 
“1850” zich verhoudt tot onze tijd (waar heeft het toe geleid?).  

 

4. Drie lagen in het verhaal 
Nar onze mening zijn de drie lagen een goede weerspiegeling van enerzijds de belangstelling van de bezoekers en anderzijds de potentie van de 
Zaanse Schans.  

Old Holland, het stereotiepe beeld van de molens, komt nu al goed uit de verf. Een groot deel van de huidige bezoekers spoedt zich hier naartoe, in 
veel gevallen zonder dat hen een interpretatiekader aangereikt is. 

Het zicht op de Zaanse canon kan inderdaad versterkt worden door de toevoeging van nieuwe elementen als een Vermaning of een scheepswerf, 
maar begint nu al beter zichtbaar te worden door de buitenpresentaties van het  Zaans Museum. Het Museum Zaanse Tijd sluit hierbij aan door een 
sterkere samenwerking met het Zaans Museum en een beoogde nadruk op het Zaanse ambacht van de klokkenmaker.  

De duiding van de Zaanse Schans als erfgoedfenomeen is nog niet sterk. Het voorstel om dit te ondervangen door het inrichten van een 
“Interpretation Centre” in het huidige pand van het Museum Zaanse Tijd gaat eraan voorbij dat hiermee de presentatie van een belangwekkend 
onderdeel van de Zaanse canon zou ophouden. Dit achten wij niet in het belang van het narratief van de Zaanse Schans. Bovendien is het pand 
hiervoor te klein. 

Natuurlijk is het pand, een voormalige zeilmakerij met voorhuis, wel een mooi voorbeeld van een karakteristiek Zaans woon- en werkpand en van de 
restauratie-ethiek van de jaren ’60 waaruit de Zaanse Schans is voortgekomen. Naast de presentatie van het ambacht en de objecten zou meer 
gebruik gemaakt kunnen worden van de waarde van het pand als illustratie van de “Zaanse Schans-stijl”.  Dit kan echter niet gratis. 

5. Drie hoofdlocaties 
In het beeld van het rapport wordt het verhaal van de Zaanse Schans gedragen door drie hoofdlocaties, die staan voor de drie lagen van het narratief. 
Daarnaast is er een aantal kleinere museale themapresentaties. Deze voorstelling heeft een duidelijke ruimtelijke impact, waarbij we graag zouden 
weten hoe ze past in het ruimtelijk Masterplan. 
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De eerste vraag is of het een goed idee is om op drie verschillende locaties met drie verschillende verhalen een introductie op de Zaanse Schans te 
bieden. Het lijkt niet wenselijk de bezoekers te confronteren met een willekeurige visie, afhankelijk van de plek waarop ze die toevallig tegenkomen. 
Wij pleiten voor één hoofdlocatie voor een introductie op de Zaanse Schans, van waaruit de weg wordt gewezen naar mogelijkheden om zich te 
verdiepen in verschillende aspecten. 

De aanwijzing van het Landje De Haan tot hoofdlocatie voor de duiding van de Zaanse molen als representatie van Old Holland is voor ons niet 
vanzelfsprekend. Dit lijkt te gaan leiden tot een opeenhoping van bezoekers op een plek die nu al te zwaar belast is. Bovendien wordt hierdoor helaas 
een optie voor een aan het water gerelateerde presentatie verspeeld. De verbinding met de Zaan is een aspect dat zoveel mogelijk tot zijn recht moet 
komen. De bezoekers die deze plek bereiken hebben al een goed deel van hun Zaanse Schans-ervaring achter de rug. Ze zouden eerder bij het verhaal 
betrokken kunnen worden. 

Dat de functie van een introductie op wonen en werken aan de Zaan bij het Zaans Museum gelegd wordt, is overtuigender. Zowel qua inspiratie als in 
zijn streven museale verdieping te geven aan een aantal locaties op de Zaanse Schans laat het Zaans Museum zien deze rol te ambiëren. Bij en in het 
Zaans Museum is er bovendien voldoende ruimte om de bezoekersaantallen aan te kunnen. 

Vestiging van een derde hoofdlocatie in het pand Kalverringdijk 3 vinden wij een ongelukkige gedachte. Het pand is hiervoor niet groot genoeg en 
teveel een kwetsbaar element van de stijlkamer. Het pand wordt bovendien gebruikt door het Museum Zaanse Tijd. De beoogde omvorming van de 
presentatie van het museum kan er wel toe leiden dat, naast de presentatie van het ambacht en een deel van de Zaanse canon, meer gebruik wordt 
gemaakt van de illustratieve waarde van het pand.   

Ook logistiek (parkeren, bushalte, looproutes) is deze ingang vooralsnog ongeschikt. De bezoeker zou meer gebaat zijn bij een helderder structuur 
van deze ingang van de Zaanse Schans. Vanaf de Kalverringdijk gezien gaapt na nummer 3 een leegte, die de bezoeker liever vermijdt. Deze situatie 
zou op korte termijn verbeterd moeten worden. 

6. Overige museale presentaties 
Het rapport geeft aan dat de huidige kleinere museale themapresentaties, aangevuld met een aantal nieuwe attracties, het narratief van de Zaanse 
Schans kunnen ondersteunen. Twee met name genoemde uitzonderingen (“Fremdkörper”) zijn het Verkadepaviljoen en het Museum Zaanse Tijd. 

Wij verschillen hier van mening met de opsteller van het rapport. Wonen en werken in 1850 kan niet los gezien worden van de ontwikkeling vóór 
1850, maar dient ook niet los gezien te worden van de betekenissen die 1850 voor onze tijd heeft. De innovatie sinds 1850 en de ontwikkeling naar 
de hedendaagse Zaanse voedselindustrie zijn van die betekenissen. Het Verkadepaviljoen wordt in de visie van het Zaans Museum gezien als de kern 
van een presentatie van de hedendaagse Zaanse industrie. Dit is een hoofdstuk van het Zaanse narratief dat op de Zaanse Schans thuishoort. 
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Het Museum Zaanse Tijd vertegenwoordigt een deel van de Zaanse canon, de Zaanse uurwerkmakerij. De objecten in de collectie dienen beschikbaar 
te zijn voor een presentatie van het Zaanse narratief.  

Daarnaast heeft de collectie potentie om andere onderdelen van het Zaanse narratief (zoals de molens, het water en de walvisvaart) verrassend te 
illustreren. De beleving en duiding van de tijd is een aspect van de collectie dat eveneens een bijdrage kan leveren aan de betekenis van het verhaal 
van de plek.  

De gedachte achter de beoogde nieuwe presentatie is deze drie voor de Zaanse Schans relevante aspecten (Zaanse klokken, Zaanse geschiedenis en 
de beleving van de tijd) te ontwikkelen en te presenteren. De uitwerking vindt plaats in nauwe samenwerking met het Zaans Museum. 

De opsteller van het rapport ziet deze kwaliteiten, maar vindt dat ze op een andere plaats beter tot hun recht zullen komen. Dit mede omdat hij de 
kans op een duurzaam rendabele exploitatie gering acht. Het museum streeft naar 20.000 bezoekers, een aantal waarvan het museum in de huidige 
opzet ruimschoots kan bestaan. 

Het museum heeft een sprong in bezoekersaantal gemaakt van rond de 9.000 in de jaren tot 2013 naar rond de 12.000 in de jaren 2014 en 2015. In 
2016 verwachten wij een volgende sprong naar ca. 17.000 te kunnen maken. Dit vooral als gevolg van nieuwe afspraken over de Zaanse Schans Card, 
die door het Zaans Museum wordt uitgegeven. De doelstelling van 20.000 bezoekers ligt dan niet op 100% meer dan nu (zoals het rapport vermeldt), 
maar nog slechts op 20% groei. Dit is een bescheidener ambitie dan de groei met meer dan 300% die aan het eind van het rapport voor de Wereld 
van Windmolens, het Zaans Museum en het beoogde Interpretation Centre samen voorspeld wordt. 

Een betere aansluiting van de presentatie aan het narratief van de Zaanse Schans kan voor de nog ontbrekende bezoekers zorgen. Het rapport stelt 
dat de bezoekers van de beoogde gratis toegankelijke winkelruimte moeten kiezen tussen betaalde entree of het vervolgen van hun weg, en dus 
veelal zullen kiezen voor de gratis optie. De gedachte dat dit meer bezoek oplevert wordt theoretisch genoemd.  

Een aanzienlijk deel van de bezoekers van de Zaanse Schans beschikt echter over een gratis entreebewijs in de vorm van de Zaanse Schans Card, de 
Museumkaart of de i-Amsterdam Card. De keuze om het museum te bezoeken is voor hen gratis. Met name de penetratie onder houders van de i-
Amsterdam Card kan nog een stuk beter. 

Belangrijker voor het effect van de winkelruimte is dat dit plan een verplaatsing van de entree inhoudt. Voor de meeste Schansbezoekers is de ingang 
van het museum nu een onzichtbare plek voorbij de plaats waar de Schans ophoudt; als de ingang van het museum aan de Kalverringdijk ligt is deze 
voor alle bezoekers zichtbaar. 
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Dit, gepaard aan een betere introductie van de bezoekers op de Zaanse Schans en een betere logistieke ontsluiting door middel van routering, kan 
ervoor zorgen dat meer bezoekers van de Zaanse Schans kennis willen nemen van dit onderdeel van het verhaal van de Zaanse Schans.  

Overigens: anders dan het rapport vermeldt heeft Gordion Advies in 2014 geen negatief advies gegeven over de toekenning van een gevraagde 
investeringsbijdrage, maar de beslissing nadrukkelijk bij de gemeente Zaanstad gelegd. 

7. Commerciële historische presentaties 
Het rapport stipt terecht aan dat een aantal commerciële partijen op de Zaanse Schans de titel “museum” voert zonder dat sprake is van een 
museumregistratie. Voor de beeldvorming van een groot deel van de bezoekers is dit onderscheid niet relevant. Deze partijen dragen bij aan de 
duiding van het typisch Hollandse of Zaanse van de Zaanse Schans. De belevingswaarde sluit aan bij het nostalgische gevoel van de Zaanse Schans, 
maar de informatieve waarde is niet navenant. 

Het gegeven dat het formele onderscheid met de “echte” musea niet relevant is in de ogen van de bezoeker, terwijl de bezoeker wel een museale 
ervaring heeft, roept de vraag op of het buiten beschouwing laten van de bijdrage van deze ondernemersmusea aan de museale beleving van de 
Zaanse Schans terecht is.  

Wij zijn van mening dat er vanuit het perspectief van de bezoeker geen sprake kan zijn van een integrale benadering van de museale functie op de 
Zaanse Schans als deze museale ondernemingen niet passen in het centrale narratief. De musea op de Zaans Schans, het Zaans Museum voorop, 
zouden hieraan een bijdrage kunnen leveren. 

8. Samenwerking 
Terecht roept het rapport op tot meer samenwerking op de Zaanse Schans om de schaarse hulpmiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.  

De Stichting Zaanse Schans heeft van nature een overkoepelende verantwoordelijkheid, ook voor de marketing van de Zaanse Schans. Het lijkt Max 
Meijer dan ook te bevreemden dat één van de marketinginstrumenten, de Zaanse Schans Card, door het Zaans Museum wordt uitgegeven. Op grond 
van de door het Zaans Museum in gang gezette ontwikkeling van de Card is onze ervaring is dat de verantwoordelijkheid voor de uitgifte van deze 
Card bij het Zaans Museum in goede handen is. 

Wij onderschrijven de suggestie van TiMe om specifiek museaal publieksonderzoek mee te laten lopen in het Strabo-onderzoek. 

Een ruimtelijk aspect dat naar onze mening onderbelicht blijft in het rapport is de grote afstand tussen de attracties. Het duurt uren voordat 
bezoekers die bij de hoofdentree een Zaanse Schans Card gekocht hebben bij de entree aan de Kalverringdijk arriveren. Meer aandacht voor 
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routering en zo mogelijk ook gemotoriseerd vervoer zouden kunnen bijdragen aan een betere spreiding, ook in de tijd, van het bezoek over de Zaanse 
Schans.  

 

 

 

Museum Zaanse Tijd 
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