
 

 

Naar een ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans 2030 

Aanleiding  

Gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans zijn vanaf het najaar van 2015 met elkaar in 

gesprek over de toekomst van de Zaanse Schans, wat moet resulteren in een Masterplan 2030 voor 

de Zaanse Schans. Directe aanleiding hiervoor is het groeiend aantal bezoeken aan de Zaanse Schans 

en de verwachting dat anno 2030 de Zaanse Schans 2,5-3 miljoen bezoekers zal moeten gaan 

accommoderen. Gemeente en stichting hebben besloten daarin gezamenlijk op te trekken. Daarbij 

zijn gezamenlijk de volgende uitgangspunten voor de toekomst geformuleerd:  

• Het erfgoed en het verhaal van dat erfgoed zijn de basis en dat vergt betere kwaliteit van 

het aanbod op de Schans (meer historie en verhaal); authenticiteit is wezenlijk voor de 

Schans. 

• De menging van wonen (voor liefhebbers), werken en bezoek in stand houden; het maakt 

de Schans bijzonder en bewoners zijn belangrijk voor de veiligheid. Dit betekent 

investeren in bewoonbaarheid van de woningen. 

• Sturing van bezoekersstromen: zowel in routing op de Schans, als in werving en toegang. 

• Massatoerisme en commercie zijn geen uitgangspunt, maar bezoek van (grote) groepen 

en de commercie hebben wel een plaats op de Schans. 

• Inzetten op kwaliteit: authentiek erfgoed, openbare ruimte en faciliteiten (wc’s) die 

schoon en heel zijn, gastvrijheid, hoge verblijfskwaliteit, goede spullen in winkels en 

horeca, goede informatievoorziening. 

• De Zaanse Schans heeft een poortfunctie naar de regio. De Zaanse Schans is daarmee 

belangrijk voor de toeristische ontwikkeling van de streek. 

Gestart is met een ruimtelijke studie naar hoe de Zaanse Schans er in 2030 uit kan zien. Deze is 

uitgevoerd door het bureau BVR uit Rotterdam. Aanvullend op deze ruimtelijke visie is er een rapport 

opgesteld door Bureau Time naar het museale aanbod op de Zaanse Schans.  

De ruimtelijke droom bevat een aantal zeer goede aanbevelingen en tegelijkertijd is er ook over een 

aantal punten discussie. Tegelijkertijd zijn er een aantal andere initiatiefrapporten (dromen) 

opgesteld, zoals de wens voor de Wereld van de Windmolens en het rapport van het Zaans Museum: 

Op weg naar een Museum Zaanse Schans. Daarnaast nodigen we op 28 november ook andere 

stakeholders uit om hun dromen met ons te delen.  

  



 

Naar een ontwikkelstrategie 

Doelstelling is om te komen tot een gedragen ontwikkelstrategie op basis van de ruimtelijke droom 

van BVR aangevuld met de verschillende visies en dromen van de andere stakeholders op de Zaanse 

Schans. Dat betekent dat het rapport van BVR niet is vastgesteld, maar dat deze uitgangspunt is om 

de discussie aan te gaan met de stakeholders. Van daaruit wordt gewerkt naar een 

ontwikkelstrategie. Daarbij is er de mogelijkheid dat de ontwikkelstrategie, die vooral ingaat op de 

ruimtelijke ontwikkeling, aangevuld kan worden met inhoudelijke thema’s, mochten er stakeholders 

zijn op de Zaanse Schans die dat wenselijk vinden.  

Reactie Stichting de Zaanse Schans op de ruimtelijke droom van BVR 

Stichting de Zaanse Schans heeft op basis van de ruimtelijke droom van BVR een eerste reactie 

geformuleerd. Deze reactie is hieronder weergegeven en dient, samen met de input uit de 

bijeenkomst van 28 november, als opmaat voor de ontwikkelstrategie.  

A. Entreegebieden  

In de verschillende rapporten worden meerdere varianten besproken voor een nieuwe hoofdentree. 

BVR stelt voor om deze te plaatsen aan de Kalverringdijk, het Zaans Museums stelt voor om deze te 

realiseren bij het Zaans Museum tussen het Schipperplein en het huidige museum. Verder worden er 

suggesties gedaan over de uiterlijke verschijningsvorm van de entrees. De hoofentree bij de 

Kalverringdijk lijkt minder voor de hand liggend aangezien er niet veel plaats is deze hier vorm te 

geven. Er zullen zeker twee entrees moeten komen, maar onderzocht moet worden wat de balans 

zou moeten zijn tussen de twee entrees. Hier zijn de bezoekersstromen en het belang van de 

diversen partijen uitganspunt.  

Voor de entree bij het Zaans Museum zal er een studie gedaan worden naar een entree die de relatie 

van  het Zaans Museum en de Zaanse Schans zal versterken en die ervoor zorgt ( in combinatie met 

een andere oplossing van parkeren) dat het huidige parkeerterrein onderdeel wordt van de Zaanse 

Schans.  

B. Padenstructuur  

Het bureau BVR (in concreto XTNT) heeft berekend dat wanneer het bezoek aan de Zaanse Schans 

groeit ten opzichte van het niveau 2015 (1,9 miljoen bezoekers) de paden onvoldoende zijn 

toegerust om de totale mensenstroom, inclusief scholieren, te verwerken. BVR stelt voor om de 

structuur uit te breiden door een extra pad ten noorden van de Catharinahoeve en een pad ten 

zuiden van het Zonnewijzerspad, ter hoogte van waar nu de brugwachterswoningen zijn.  

Het noordelijke pad is het meest effectief om de bezoekersstromen te verwerken. Immers zijn de 

molens de grootste trekkers van de Zaanse Schans en ook de Catharinahoeve is een van de meest 

bezochte attracties op de Schans. Het zuidelijke pad zal minder effectief zijn. Ook is de aanleg van het 

pad niet makkelijk, aangezien er woningen voor moeten wijken.  

 



 

Er ligt een voorstel om het huidige fietspad dat vanaf het noorden doorloopt over de Kalverringdijk 

naar de Leeghwaterweg af te laten buigen ter hoogte van de Catharinahoeve. Dit voorstel heeft 

relatie met een nieuwe entree bij het Zaans Museum en de huidige parkeerplaats. Uitgezocht moet 

worden of dit voorstel realiseerbaar is (natura 2000, parkeerplaats, entree, belanghebbenden) en op 

welke termijn. Daarnaast zullen er ook aanpassingen moeten plaatsvinden aan de Kalverringdijk ter 

hoogte van Landje de Haan, hier zal het aanzienlijk drukker worden gelet op de toenemende 

bezoekersstromen op dit toch al drukke punt in combinatie met de realisatie van de Wereld van de 

Windmolens.  

C. Parkeren en de Leeghwaterweg 

Parkeren wordt in de studie van BVR gesitueerd ten zuiden van de Zaanse Schans, deels op de 

voetbalvelden. Welke vorm het parkeren zal krijgen is nog onderdeel van de uitwerking, BVR heeft 

verschillende varianten voorgesteld. Duidelijk is wel dat het parkeren verplaatst moet worden. Door 

verplaatsing van het parkeren ontstaat de mogelijkheid om enerzijds de capaciteit van het parkeren 

uit te breiden en anderzijds biedt dit de mogelijkheid om de eenheid in het entreegebied te 

vergroten, het biedt immers ruimte om de Zaanse Schans en het Zaans Museum beter met elkaar te 

verbinden.  

Op korte termijn kan extra geparkeerd worden ter plaatse van de Zakkenhandel, deze worden voor 

vijf jaar verhuurd met optie tot koop. Voor de langere termijn zullen de volgende opties onderzocht 

worden:  

- onderzoek naar een meerlaagse voorziening of parkeren onder de grond;   

- onderzoeken of ter plaatse van de rugbyvereniging mogelijk geparkeerd kan worden 

gezien er plannen zijn voor verplaatsen;  

- onderzoek naar de mogelijkheden van de uiterlijke verschijningsvorm en de identiteit van 

de Leeghwaterweg. Deze zal met het verplaatsen van het parkeren een fysiek onderdeel 

zal worden van de Zaanse Schans. BVR heeft het voorstel gedaan hier een stadsstraat van 

te maken, onderzocht zal worden of dat realistisch, wenselijk en haalbaar is.  

D. Museale hoofdstructuur 

Ten aanzien van de museale hoofdstructuur wordt verwezen naar het advies van Time van mei 2016. 

Naast de realisatie van de Wereld van Windmolens (op landje de Haan) concentreert de museale 

hoofdstructuur zich rondom de twee entreegebieden. Daarnaast is er ook het advies om binnen het 

gebied van de stijlkamer museale functies onder te brengen.  

Zowel Time als BVR koppelen de entree bij de Kalverringdijk aan de mogelijkheid een “Interpretation 

Center” over de Zaanse Schans als uniek ergoedfenomeen te realiseren. Op de Kalveringdijk is niet 

veel ruimte, dus de vraag is of het hier per se moet komen. Tegelijkertijd past dit Interpretation 

Center  ook goed bij de vernieuwde ambities van het Zaans museum. Zij hebben een voorstel gedaan 

om dit centrum te realiseren bij het Zaans Museum om zo de volgende doelen te realiseren.  

- Centrale publieksontvangst;  

- Naadloze aansluiting vaste opstelling museum op de inhoud van de Zaanse Schans;  



 

- Verder ontwikkelen van ‘levende geschiedenis’ locaties op de Zaanse Schans;  

- Verzorgen van centraal narratief op de Schans;   

- Dienstbaarheid aan de zogenoemde Ondernemersmusea;   

Dit zal de aansluiting tussen de Zaanse Schans en het Zaans Museum versterken. Wel zal dit moeten 

aansluiten bij de functie van de entree en het is ook specifiek bedoeld als centrale publieksontvangst 

en een entreegebouw van de Zaanse Schans (Zaans Museum en Zaanse Schans)  Voor het 

entreegebouw bij de Kalveringdijk heeft BVR slechts een idee als tolhuisje bedacht. Wel zijn er door 

Museum Zaanse Tijd en het Zaans Museum gezamenlijke plannen in ontwikkeling om een 

servicepunt/entree te integreren in een volledig nieuwe presentatie, aansluitend op ambachtelijke 

museale belevingsplekken zoals het Wevershuis, de Kuiperij en het Jisperhuisje.  Ook andere opties 

zullen onderzocht moeten worden.  

De Vereniging Zaansche Molen zal geholpen en gestimuleerd worden om de Wereld van de 

Windmolens op het landje de Haan te realiseren.  

E. Functionaliteiten op de Schans 

De Zaanse Schans is en blijft in alle visies een mix tussen verschillende functionaliteiten, waar wonen, 

werken, erfgoed, toerisme en recreëren hand in hand gaan. Er wordt nagedacht over uitbreiding van 

onder andere commerciële functies tussen het Schipperplein en het Zaans Museum.  

De toevoeging van commerciële functies (winkels, horeca) tussen het Schipperplein en het Zaans 

Museum roept de vraag op wat de impact hiervan is op het bestaande aanbod. Op dit onderdeel is 

nog geen overeenstemming. Een marktverkenning (gericht op 2030) en zorgvuldig overleg met de 

ondernemers zal hierover uitsluitsel geven. Daarbij willen we kijken in geval er meer ruimte is dan 

vraag naar commerciële ruimte om die ruimte te benutten voor bijvoorbeeld 

verblijfsaccommodaties, wonen of uitbreiding van het museale aanbod. Ook geen functies op deze 

ruimte is een optie. Kortom: dit onderdeel moet nog echt verder bestudeerd worden.  

BVR heeft aanvankelijk verblijfsaccommodatie opgenomen in de ruimtelijke droom. Onder meer 

waren lodges voorzien in de Kalverpolder, deze konden echter niet rekening op draagvlak, laat staan 

dat het realiseerbaar zou zijn (in natura 2000 gebied). Echter zouden verblijfsaccommodaties op of 

rondom de Zaanse Schans wel wenselijk zijn. Hier wordt nader naar gekeken.  

  



 

F. De Zaanse Schans als poort  

In het voorjaar van 2016 is er door de gemeente Zaanstad een toeristische visie vastgesteld. Het 

gebied De Zaanse Schans is hierin een van de vier belangrijke toeristische pijlers. De gemeente 

Zaanstad stelt daarbij de volgende maatregelen voor:  

- de Zaanse Schans attractiever maken door beter het erfgoedverhaal te vertellen en de 

balans tussen wonen, werken en recreëren te blijven behouden en waar nodig te 

versterken – dit doet de gemeente Zaanstad samen met de Zaanse Schans door middel 

van deze ontwikkelstrategie;  

- de ligging van de Zaanse Schans beter benutten, door het aanleggen van meer 

gevarieerde aanlegsteigers in het gebied rondom de Zaanse Schans;  

- gebied Zaanse Schans als een geheel in de markt zetten,  door verschillende soorten 

activiteiten en voorzieningen aan te bieden in gemeenschappelijke arrangementen 

- de omgeving van de Zaanse Schans meer betrekken door middel van stimuleren 

voetveer, QR-codes, horeca en wandelroutes en spreiding van musea;  

- het realiseren van een goede verbinding met de Hemmes, het gebied rondom de 

Zaandijkerkerk en het versterken van het gebied rondom het station;  

- de Zaanse Schans als poort naar de stad. De Zaanse Schans zal daarbij een ambassadeurs-

rol krijgen, waarbij het de intentie is de toeristen /bezoekers die naar de Schans gaan te 

verleiden om ook andere gebieden in Zaanstad te bezoeken, zoals  het Hembrugterrein, 

centrum Inverdan, het veenweidegebied of Wormerveer. 

 


