
Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 

Gespreksleider: Marjorie Verhoek 

 

Ideeën  Opmerkingen 

Paden verbreden in plaats van nieuwe 
aanleggen. 

Ruimte zoeken in het geheel 

1!! Entreegebied +meer parkeergelegenheid. Fiets combi looppad niet echt reëel  

Op de bus parkeerplaats zou info (film) over de 
Zaanstreek oudste industriegebied ter wereld 
moeten komen. 

Commercie inpandig houden geen tweedeling! 

Niet eens met de padenstructuur ! Verbreed het 
Zeilenmakerspad !! en de brug! Geen snelweg 
door het weiland naar de molens! 

Ambachten aansluiten op commercie. 

Naar Bannehof voetbalvelden Geen tweede Volendam. 

Entreeplein zonder commercie met info over de 
Zaanstreek. 

Wat te doen met meer nieuwe ruimte. 

Pendelbussen parkeren bij snelweg. Ander soort vorm van parkeren  parkeerplekken. 

Boerderij weiden in de wei. Dat is genoeg voor 
authentiek beeld, en met koeien 

Spanningsveld commerciële belangen! Holland 
in het klein.  

Marketing door bedrijven-beter waarderen.- 
uberhaupt de ondernemers beter waarderen.  

Goed idee de wolk, maar doe er geen 
commerciele functies in.  

Meer aandacht voor het maritiem verleden. – 
misschien kan dat op de zuidzijde? Aanbod van 
Vereniging Zaans erfgoed die hier ervaring mee 
hebben.  

Waar komen nieuwe panden vandaan? 

Geen entree Kalverringdijk- of in ieder geval 
geen grote entree.  

Authentiek beeld 1850 blijven! 
Living Historie. 

WvW op de groenteveldjes naast de 
brugwachtershuisjes. 

Betrouwbaarheid getallen? – er wordt enorm 
getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de 
bezoekersstromen en de prognoses.  

Uitkijktoren op de brug prima en leuk!  +/+ Authenticiteit hoog op de agenda!  

Op het plein 
-welkomstpartij 
-iets over industrie – dus verhaal groter maken 
-centrum als verbinden 
-kleine huisjes  

-/- Spanningsveld vd commerciële belangen (e.b) 
v.s. met c.b. belangen (bijv gepland/voetbalveld 
Duivis) 
Ondernemers vinden het wel goed Zoals het nu 
is. Huidige commercie vormt bestaansrecht. 

WvW als dependance van het Zaans Museum +/+ grote aandacht voor logistieke problemen. 

Zonnewijzerspad verbreden -/- mindergrote aandacht voor maritieme 
verleden/hout scheepsbouw. 

 -/- midden (slager) gebied niet benut. 

 Geen sluis +rondvaarten in Natura 2000 
Kalverpolder. Dit is voor de polder te druk.  

 Wat wordt de functie van de grote commerciële 
panden op de bus parkeerplaats ? 

 BVR gaat uit van bezoekersstroom 3.000.000 in 
2030 waarop gebaseerd? Er komen geen 3 mio 
bezoekers. Tellingen kloppen niet. Ondernemers 
geloven niet in de  betrouwbaarheid van de 
getallen. 



 Meer aandacht voor reservaat. Zaanse 
houtbouw (Expositie!!) Erfenis Jaap Schipper. 

 Stichting houd je bij je leest. De stichting is 
inmiddels commerciëler dan de ondernemers.  

 Slecht onderhoud van de panden  dat is 
opvallend.  

 Brugwachtershuisjes niet weg. 

  

Grootste prioriteit/belang: 
 
 
 

 

Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 

Gespreksleider : Bernadette Janssen 

Ideeën  Opmerkingen 

1 entree 
Omleiding auto’s meer parkeerplek 
Omleiding fietsers 

Uitbreiding kaas & molen gaan we voor kwaliteit 
of kwantiteit. 

Boerderij met koeien 
Koeien 

Bussen: groepen 
Evenementen plein 
Modernisering TV’s etc.  

Scheepswerf Verspreiding van bezoekers 

Extra molens Brugwachterswoningen behouden. 

 Wolk echt Zaans? 

Sluis + sluishuisje. 
Sluis 

:-Geen rekening met uitbreiding 
klompenm/kaasboerderij. 

Herberg  
Herberg voorzieningen bij Jacob Vis terrein (zie 
plan) t.b.v. sluisidee en voetveer naar 
Zaandijkersluis.  

Structuur landschap/verkaveling. 

Michael college weg waardoor meer 
parkeerplekken/ruimte. 

:- bij uitbreiding parkeren naar nieuwe functie 
tussen museum en Schipperplein. 

Scheepswerf “Maritieme geschiedenis” niet op 
de Hemmes maar aan de Noordzijde. 

Leuk idee cacao route door Cacao de Zaan 
(Olam)- Smitslaan. 

Fiets-ontsluiting Noordzijde. +parkeren 

-Papiermolen liever Stijfselpakhuis.  +cultuurinformatie 

-Fietspad Noordzijde liever brug vanaf Bakkerij 
Museum naar Kaasmakerij. 

+Boerderij maar wel met oud Hollandse rassen. 

Michael college verplaatsen weg uit 
Kalverpolder. 

Uitbreiding naar Zaanbocht leuk, maar haalbaar? 

Extra: een overdekte Zaanse versie van  
Madurodam. Een hotel met Zaanse 
arbeidershuisjes 
Evenementenplein in een kas(met andere 
woorden binnen) 

Bevoorrading winkels enz. Kalverringdijk 
(Hulpdiensten). 

Rondvaartboot van en naar Amsterdam.  Waar is Haaldersbroek? 



Jacob Visterrein? 

Herberg bij pontje plus sluis Beheer Kalverpolder waarborgen. 

Route vanaf station Cacao +grootschalig binnen 
+parkeren 
+stolp +koeien 

Extra Molens Het is denk ik te klein=ga richting 4 a 5 mio 
gefaseerd verluxen. 

Werven  Gaan we echt groeien? Wat als het wel 4 of 5 
miljoen worden? 

Uitbreiding Zaanbocht Binnenwereld 
Parkeren 
Stolp 
Cultuurinformatie 
Oud Hollands rassen (kippen, koeien, varkens) 
Omleiding fietsers 

Spreiding bezoekers doen-dingen 
-evenementenplein 
-uitbreidingen 
-duidelijkheid over entree 
-school weghalen 
-autovrij na 10.00 uur 

Nieuw entree auto’s.  

Leuk een boerderij +betere entree 

Geen papiermolen maar een stijfselpakhuis. Link huurdersprofiel 

Backup plan polderbeheer Geen logische inpassing voormalig 
huurdersterrein. 

Noord-Zuidpaden meer logisch Druk Kalverpolder 

Uitbreiding Noorden juist groter 
(conflicteert met) druk op de polder. 

J. Vis terrein –plaats voetveer 

Meer bebouwing langs bestaande paden Wordt het wel meer? 

 +klompenmakerij 
+kaasboerderij 
+molenmuseum 
-entree Zaans Museum (wolk) 
-nieuwe voetgangers pad ten koste van 
brugwachterswoningen. 

 +spreiding bezoekers 
+poort naar Hemmes+werven/Lagedijk/Stal ZS 
+ pitches-kaasboerderij 
                -klompen 
                -koeien Kalverpolderpoststal 
                -molenmuseum 
                -Zaans Museum 
+Jacob Visterrein +herberg +pontveer/Sluisje. 
-entree gebouw Zaans Museum 
-ingang midden (geen)tunnel parkeergarages. 
+Ko Kraakman omleiding Sonoyweg. 

 + 
Uitbreiding klomp (workshop) 
Evenementen ”wolk” plein 
Interactief koeien 
Stuk Leeghwaterweg omleiden. 



Omleiding fietspad. 
Molenmuseum.  
- 
Benaming nieuwe ontvangstcentrum 
2x koeien:  Kalver& Kaas 
Aandacht gebouwen aan de Leeghwaterweg. 
Wat wordt er gedaan aan fietsoverlast? 
 

 Uitbreiding klompen en kaas (kwaliteit 
kwantiteit discussie) 
Evenementenplein avondrust 
Link Haaldersbroek 
Cluster rond papiermolen meer ruimte. 
Zonnewijzerpad mag intensiever. 
1 bestrating voor de dijk 
De wolk (functie goed, maar vormgeving niet). 
Niet die naam voor interpretation centre. 
Verdwijnen van 3 woningen 
(brugwachtershuisjes) slecht. 

 Welkomstteam prima, Entreegebouw geen wolk, 
Sluisje leuk , uitbreiding SMC gebouw voor 
schans doen. Scheepswerven oké. 

  

  

Grootste prioriteit/belang: 
 
Gebruik boerderij en beesten als uitbreiding met het landschap. Veel fans voor het koeien idee. 
-En zet de padenstructuur nog steviger in. Kunnen beter benut worden. 
-goed om de entree in het noorden echt vorm en inhoud geven dmv de herberg of de sluis .  
Er is erg veel gezegd in mijn groep.  
 

 

Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 

Gespreksleider: Eveline Kroon  

Ideeën  Opmerkingen 

Nautische beleving over de Zaan: o.a. werf 
Bartelssluis, pakhuizen, polderbeleving (Enge 
Wormer) voor toeristen die diepgang en 
beleving willen. 

Toren + Multi media/ fstAeme.com??? 

Cacaolab in molen de Huisman en cacaobeleving 
over de Zaan. Molen samenwerken met 
cacaofabriek+ chocolade-fabriek-euforij over de 
zaan=cacaorivier. 

Meer woningen kan in strijd zijn met het 
authentieke karakter v/d molens.  

Meer woningen met toegangsbruggetjes (zie 
ingetekend op eiland) rekeninghouden met 
slagenlandschap. 

Alles is  s’ avonds gesloten. Als er meer 
authentieke woningen zijn kan je s ‘avonds 
lekker rond wandelen en rond kijken (typisch 
Hollands! binnen rondkijken door de open 
gordijnen) / Zorg ervoor dat er s ’avonds een 



leuke beleving is voor de late bezoekers. 

Gebied van de Zaanse schans ten noorden van 
de Leeghwaterweg authentiek houden. 
Facilitaire voorzieningen  inclusief entree(s) aan 
de Zuidkant van de Leeghwaterweg buiten de 
schans. Daarom weg verleggen en entree 
voorziening daar. 

Betere voorlichting openingstijden (m.n. horeca) 
of iets verruimen. 

Hoofdweg omleggen! Dus niet meer rechtdoor 
maar via de Sonoyweg, achter de voetbalvelden 
door. 

Aandachtspunt de toegang tot het Michaël 
College. 

Fietspad overdag omleiden en s ‘avonds de 
oorspronkelijke route. Fietsen en voetgangers 
scheiden. 

 

Leeghwaterweg omleggen. Parkeren bij Burger 
King en met tram/light trail naar ZS. 

 

Joost Broersen van de fietsenbond: fietsroute 
Engewormer en Leeghwaterweg gescheiden van 
museumroute. 

 

Uitbreiding Kaasboerderij alleen met echte 
koeien. 

 

Grootste prioriteit/belang: 
-Gebied noorden van de huidige Leeghwaterweg /ZS authentiek houden-> parkeren aan de andere 
kant. Dus ook een entree/ontvangstruimte aan de andere kant. 
-Fietspaden omleggen (en scheiden) 
-Meer beleving over de Zaan. 
 

 

Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 

Gespreksleider: Marlies Romeijnders 

Ideeën   
1. Onderwerp entree  

In ieder geval uitgaan van 2 entrees  

Entree Zaandijk + ZS = plein op verdiepte spoor – verdiepte Leeghwaterweg.  

Leeghwaterweg verleggen naar de zuidkant.  

Het nieuwe ontwerp van Wilfried van Winden – De Wolk is een mooie creatie voor een nieuwe 
entree. 

 

Openingstijden vergroten met als doel spreiding van toeristen: bussen met groepen tot 22.00 
uur en ook individuele bezoeken na 18.00 uur. 

 

Bussen passagiers uitstappen bij entree en parkeren bij Zakkenhandel.  

Voetbalclub moet blijven. Sportvelden op half verdiepte parkeergarage.  

Spraakmakend is het idee van een kabelbaan over de Zaan (vanaf station naar gebied 
zakkenhandel 

 

Breder betrekken van Hemmes terrein. Pont/brug molens en verf?  

  

2. Onderwerp Kwaliteit  

Kwaliteitsvisie sluit aan op het DNA van Zaandijk.  

Wonen boven en beneden ambacht tonen.  
Het karakter moet niet verdwijnen als je een tweede functie aan het woonhuis toevoegt. 

 



Aanleg fiets-/voetpad aan de Noordkant van de Zaanse Schans  

Storytelling is belangrijk: het verhaal vertellen in de nieuwe entreegebieden, verbetering van het 
verhaal van de kaasboer en de klompenmakerij 

 

Toegankelijkheid –interieur (zie hierboven) voorbeeld wevershuis  

Kwaliteit gebied handhaven (optreden)  

Handhaving erfgoed positie! Zorgen dat er geen borden, versiering (bijv. kerstkransen) na 1850 
hangen 

 

Zaanse kostuums op de schans in plaats van Volendamse kostuums  

De naam “museum” moet kloppen, niet iedereen kan de term museum hanteren, bijvoorbeeld  
het destilleermuseum dat in de praktijk een “kroeg” is 

 

 

Opmerkingen 

Plan “Smitslaan “ past niet in het DNA van het gebied ten westen van de Julianabrug 

Illegale bussen anders binden? 

Rapport Max Meijer ontbreekt in het introductieverhaal. 

Van origineel naar nieuw (ik weet niet waar dit op slaat) 

Midden van de schans is heilig/historie. 

Geen entree bij Duyvis –terrein ??? Ik kan dit zo niet plaatsen 

 

 
 

 

Grootste prioriteit/belang 
1. Fysieke ingreep: goed entreegebied ter vervanging van het parkeerterrein 
2. Inhoudelijke ingreep: kwaliteit erfgoed en erfgoedhistorie (het verhaal) behouden, 

verbeteren en toevoegen op verschillende manieren 

 

Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 

Gespreksleider: Pieter Gravesteijn 

Ideeën  Opmerkingen 

Laat SMC gymles doen op de ZVV Zaandijkvelden 
en gebruik SMC gravelveld voor parkeren of 
uitbreiding van de Zaanse Schans. 

Vraag: 
Wil Zaanstad zoveel extra toeristen? Is er een 
“return on investment”? ook bewoners 
informeren wat er gebeurt met belastinggeld 
wegens uitbreidingen. Opbrengst voor 
ondernemers-> investering bewoners. 

De Zaanse Schans door laten lopen tot het 
Bartelssluisje.  
Waarom houdt de ZS op bij de scouting en loopt 
het niet door tot b.v. het Bartelssuisje? 

2 velden geen optie  
-betaald parkeren onhoudbare situatie. 
-past niet in missie en visie Zaandijk voetbalver.  
Verkeersveiligheid. 
-ZVV Zaandijk minimaal 2,5 kunstgrasveld vereist 
voor voortbestaan.  

Parkeren zou gratis moeten om overlast in de 
omgeving te voorkomen. 

Z.v. de Onderlinge geen optie in opgaan 
historische scheepsbouw! 

St Michael verplaatsen naar Rooswijk en terrein 
gebruiken voor meerlaags parkeren 

Wie zijn aangemerkt als stakeholders? 
Worden bewoners van oud Zaandijk  en oud 
Koog ook gehoord? 
Belasting verhoging voor inwoners. 



Waar zijn bewoners van Zaandijk van deze 
stakeholdersbijeenkomst? 

Wandelmogelijkheden verbeteren (Engewormer 
Zuiddijk). 

Hoe ga je ervoor zorgen dat er door toeristen 
ook geld uitgegeven gaat worden. Alleen 
uitbreiden zorgt niet voor meer uitgaven. 

Focus niet alleen op 1850 maar ook op moderne 
industrialisatie. (bijv Lassie, moderne 
windmolens) 

Hoe gaan we dit alles financieren en ROI? 

Fietsverhuur bij de ZS i.p.v. bij het station.  i.v.m. vogelbroedseizoen kun je drie maanden 
per jaar niet fietsen in de kalverpolder. 

Scheepswerf een goed idee! Door de Kalverpolder (ook tijdens broedseizoen 
gesloten) geen fietspad mogelijk Europese 
wetgeving. Kwetsbaar natuurgebied, 64 soorten 
broedvogels, slootkanten zeer kwetsbaar. 
Natura 2000 gebied is heilig: geen sluis 

Bij het betrekken van de Hemmes door een brug 
vormt dit een obstakel voor boten. Zou een 
tunnel kunnen? 

Parkeerdruk bewoners Zaandijk, geen 2de 
Volendam,  

 Geen entree heffen. Een entree zoals gepland is 
oké. 

 De Wolk past niet in de omgeving. (Wordt 
verschillend over gedacht.) 

 Imago ZS is vooral molens maar toeristen gaan 
daarvoor naar Kinderdijk. Laat ondernemers 
elkaar versterken i.p.v. beconcurreren.  

 Blijf alle belanghebbenden er actief bij 
betrekken (niet via de krant) maar tijdig 
aanschrijven). Verzamel contact gegevens. 

 Is geen uitbreiding niet beter voor de Zaanse 
Schans? 

Grootste prioriteit/belang:  
- parkeren ten plaatse van voetbalvelden in belang van allen uitwerken 
- geen toerisme in Kalverpolder 

 
 

 

Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 

Gespreksleider: Sandra de Groot 

Ideeën  Opmerkingen 

Toekomst extra wandelroute Leeghwaterweg 
(huizen daar weg ) om 3 miljoen bezoekers te 
faciliteren. 

Schrijf op wat fietspaden zijn. 

1 entree, 1 uitgang belangrijk. Molenmuseum goed idee wellicht naar de 
Zaanse Schans. Effecten op het Zaan Museum 
bezoekers. 

BVR 2 entreegebieden huidig (+ Juliana) 
weinig andere alternatieven met parkeren 
mits er pad in het midden loopt met entree. 

Samenwerking museum hoe beter?  



Ingang in het midden gunstig. 
Parkeren voetbalvelden via tunnel. Bussen 
komen uit Schipperplein. 

Herinrichting Zaans Museum  beter nu dan het 
was. (Monet Schilderij) 

 Leefbaarheid hoe? Eigen keuze drukte. 

 Leefbaarheid bewoners (huren stadsherstel) 
zelf verantwoordelijkheid onderhoud.  

 Parkeergelegenheid Campers  

 Telling 1,7 miljoen hoezo? 

 Wie zijn stakeholders? Grote ondernemers niet 
gekend in plannen. –werkzaam schippersplein,-
lid provinciale staten-wie zijn 60 stakeholders?-
hoe komen bezoekers aantallen tot stand?-BVR 
benaderen inzake prognoses. ( advies raadslid) 
–huidig plan. Samenraapsel 90 droombeelden 
aanwezig jan. 2016. 

 Paden zoals nu gepresenteerd zijn niet gunstig 
voor ondernemers Schippersplein. Ze kunnen  
maar 1x stoppen (9% al minder bussen max 45 
minuten. 

 Stichting voetveer behouden (3min). Wordt 
duurder als het professioneel  wordt.  

 Gebrek informatie aan toeristen over 
geschiedenis Zaanse Schans. 

 Afstand station naar entree kalverringdijk te 
ver. 

 Duidelijker aangeven op de Kalverringdijk  wat 
het fietspad is. Veel ergernis bij Zaankanters. 

 Voetveer Zaandijk (74 vrijwilligers) bestaande 
situatie handhaven i.v.m. groot succes op alle 
terreinen. (dit jaar € 20.000 aan goede doelen) 

 Ingang museum te ver lopen van de brug. 

 Parkeergelegenheid Campers. 

 Klokkenmuseum moet blijven. 

 Molenmuseum naar de schans een heel goed 
plan. Men komt voor de molens tenslotte. 
Goede samenwerking met Zaans Museum 
noodzakelijk. 

Grootste prioriteit/belang: 
Prioriteit aan onze tafel was het effect wat de plannen gaan hebben op de ondernemers. En 
waarom de ondernemers en dan met name die van het noorden niet gekend zijn in het 
ontwikkelen van dit plan. 
 

 

Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 

Gespreksleider: Ivar Dijk 

Ideeën  Opmerkingen 

Imago op langere termijn liever een openlucht 
museum. 

Onderzoek naar inkomsten van bijv. Zuiderzee 
museum Enkhuizen en-of openlucht museum 



Arnhem. 

St Michael college, Duivis en de voetbalvelden 
weg. 

Geen Wolk 

Verplaatsen voetbalvelden naar huidig 
parkeerterrein. 

Veiligheid; 
Kalverringdijk =levensgevaarlijk. Geen 
leveranties voor 11.00 uur. 

Entree in midden via een tunnel onder de weg.  

Veerpont van de Hemmes naar de Schans  

Kaas en Klompenmakerij op plek Zaans Museum  
Huidige K en K plekken wordt bewoning. 
Aandacht voor Industrie en stoom. 

 

Horeca en spelen bij de huidige Onderlinge 
alsmede werven. 

 

I.p.v. papierloods een Houtloods Dekker uit 
Kampen.  

 

Een elektrische toeristentram van de 
parkeerplaats naar de Lagedijk.  

 

Arrangement Noord Zaan boot Zaanse Schans.  

Toevoegen Vermaning  

Fietspad verder doortrekken naar Michael 
College. 

 

Aanpakken wegsloot bij Lagedijk???  

Grootste prioriteit/belang: 
 

 

Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 
 
Gespreksleider: Cynthia v/d Berg 
 

Ideeën  Opmerkingen  

2 entrees 1 bij de Kalverringdijk en 1 bij het 
Zaans Museum 

Looproutes voor bezoekers aantrekkelijk maken door ze 
van A naar B te laten gaan. 2 entrees. 

Routing alle paden aantrekkelijk maken. Authenticiteit niet verliezen.  

Parkeren zakkenhandel Campers/ Bussen 
parkeren op de Hemmes. Met boot naar de 
schans en lopen via Haaldersbroek.  

Schoenmaker blijf bij je leest (i.v.m. commercie). 
Niet iedereen moet maar alles verkopen. Verkoop iets 
wat bij de plek past. Bijvoorbeeld Verfmolen de Kat. 

Stoom op een andere plek 1850-1945. Realistisch zijn.  

Parkeren bij de Zakkenhandel meer laags. 
Bovengronds passend bij de stijl van de 
Zaanse Schans en ondergronds verbinding 
naar de schans. 

Hele terrein 1860 thema doen. 

 Historisch beeld van Zaanse Schans niet aanpassen. 
Monet is ook oud dus wel wolk. 

 Niet duurzaamheid energie molens. 

 Geen wolk maar pand uit 1850 of daarvoor. 

 Langere openingstijden van attracties. Uitbreiden naar 
latere uren.  

 De Schans is vol! 
Verder de stad insturen. 
Toeristen over de stad verdelen. 



 Schans anno 1850  
 

 Geen papiermolen 

 Vermaning!?!? 

 Wonen versterken parkeren inwoners. 

 Zaans Museum weg van de Schans. 

 Wonen aantrekkelijk houden door bezoekers zoveel 
mogelijk te verspreiden. 

 Een papiermolen op de gesuggereerde plek houdt de 
bezoekers weg van de andere molens op de schans. De 
plek is ook te klein.  
Molen de schoolmeester biedt een andere 
bezoekersmogelijkheid (met de held Jozua) voor 
toeristen uit Amsterdam. 
 

Grootste prioriteit/belang: 
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Gespreksleider: Peter-Jan van Steenbergen.  
 

Ideeën  Opmerkingen 

Zaanse Schanskaart op internet Bij entree gebouw:  terras horeca info en 
evenementen en kluisjes 

Meer vervoer over water Meer mogelijkheden voor picknick op de schans. 

Scheiding route groepen en dagjes mensen Geen pad aan de buitenrand van de schans langs 
de Leeghwaterweg, 

Auto’s  parkeren in weiland naast zakken 
handel. Zakkenhandel voor parkeren bussen  

 

Meer dieren op de schans koeien, schapen, 
geiten. 

 

Een zeepziederij  

 

Grootste prioriteit/belang: 
Goede informatievoorziening, bijvoorbeeld via centraal entreegebouw / De Wolk. 
Parkeren goed oplossen. 
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Gespreksleider: Marry van der Aar 

Ideeën Opmerkingen 

Boerderij op de Schans Waar is de VVV? 

Uitbreiding parkeerplaatsen/ meer 
parkeergelegenheid voor toeristen. 

Voetveer zo laten 

Tinnegieterij op de ZS en een Kaarsen makerij VV Zaandijk verhuizen 



(een nieuwe belevenis) 

Centraal vertrekpunten van bussen in 
Amsterdam CS. 

Tom-tom aanpassen 

Walvisvaartmuseum Sluis bij Jacob Vis nooit. 

Houtcoaster op de Zaanse Schans i.c.m. het 
jonge schaap. 

Geen auto’s op de Kalverringdijk 

Hop on hop of bus in Zaanstad Waar blijven de cruiseschepen? 

Taxi plus camper parkeerplaats. Geen entree heffen 

Zaans Museum groen schilderen Onderhoud woningen! 

Meer ambachten in openbare ruimten. Teveel vrijwilligers te weinig betaalde krachten.  

Industrie aanzicht Midden entree is prima en 2de entree ook goed. 

Grootste prioriteit/belang: 
Meest belangrijke om te starten in 2017 is het parkeren en het fietsprobleem. 
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Gespreksleider: Marnix de Vos 

Ideeën Opmerkingen 

Noordpad=noodzaak deel Kalverringdijk 
verbreden. dus verbreden tot aan het nieuwe 
pad. Daarna weer het oude smalle dijkprofiel 
met fiets onderlangs. Daar het Karakter van de 
dijk bewaren, smal wandelpad/dijkje. 
 

Scheepswerf goed idee! 

Sterkere invulling langs de paden meer huisjes. Discussie 2 entrees 2 bezoekerscentra (geen 
consensus over 1 of 2). 

Programma gemengd educatief, winkels, wonen, 
horeca dus ook in het nieuw te bouwen deel 

Authentiek Zaans is gemengd!!  
Authentiek Kalverringdijk typologie.  

Parkeren uit het huidige gebied. Meer naar de 
zuidzijde en gebouwd ondergronds dus niet alles 
maaiveld. 

Huurders compenseren. Dat is beste manier om 
tegemoet te komen aan overlast. 

 Bezoekerscentrum oké op plek papiermolen. 

Doe iets met entreegelden, bijv. bezoekerspas 
zoals in duingebieden. Meer inkomsten 
genereren. Bezoekerscentrum goed als 
startpunt. 

 

 Uitkijkpunt oké.  

 Fietspad rond de schans heel goed. 

 Auto’s/ en bevoorrading via de dijk tot  10.00 
uur. Daarna autovrij 

 Busjes auto’s weg van de schans. 

 Wolk slecht idee. 

 Veer, geen koets. 

  

Grootste prioriteit/belang: 
Parkeren uit het gebied halen en voldoende realiseren aan de zuidzijde 
Bestaande parkeerplaats bussen her-ontwikkelen met gemengd programma passend bij Zaanse 
Schans 



Nieuw pad maken aan noordkant en de Kalverringdijk tot aan dat pad verbreden 
 

 

Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 

Gespreksleider: Gert Grandiek 

Ideeën  Opmerkingen 

1 rode draad +verhaal Schans! Koeien zien voor het Hollandse beeld 

Laat meer zien van de Zaanstreek Koesteren structuur  “schipper” 

Voetveer en rondje Zaandijk Meer ambacht > verhaal. Communicatie 

Gebied Zaandijkerkerk verder ontwikkelen. Balans tussen commercie en authenticiteit 

Scheepswerf Logistiek op de Schans, de toerist mist een 
startpunt en uitleg over wat te doen en te zien 

Industrieën verleden> na de molens. Van hout 
naar steen.  Wind->stoom. 

 

Centraal Info punt  

Grootste prioriteit/belang: 
Start met de rode draad: wat wil de Zaanse Schans zijn, reden van bestaan, missie en ga pas dan 
ruimtelijk ontwerpen . 
 

 

Aantekeningen Stakeholdersbijeenkomst 28 november 2016 

Gespreksleider: Inge Kroonenberg 

Ideeën  Opmerkingen 

1.Zaans Museum omtoveren t.b.v. parkeren. 2. Geen grootschalige commercie toevoegen. 

3. een Vermaning 4. Goede toiletvoorziening bij centrale ingang  

5. Plek Wereld van Windmolens voor een 
scheepswerf. 

6. auto´s en bussen concentreren. 

Half verdiept parkeren (desnoods de wolk 
hier) op de huidige voetbalvelden.  

7. harde bezoekersaantallen – heronderzoek naar 
bezoekers aantallen 

Zaans Museum vervangen door Wereld van 
Windmolens of WvW in het Zaans Museum 

Afblijven van Haaldersbroek 

Entree gebouw, zonder wolk, bij Zaans 
Museum/WvW. Eventueel een tweede 
entree bij Kalverringdijk.  

  

Hemmes recreatie.  

Wereld van Chocolade bij ons genoegen.  

Grootste prioriteit/belang: 
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Gespreksleider: Karel Philippens 



Ideeën  Opmerkingen 

Entreegeld heffen uit parkeren en entree(?) Toeloop faciliteren of ontmoedigen?  

Amerikaans Windmolen betrekken. Openbaar houden of afsluiten 
(openluchtmuseum) 

Landschap (uitzicht)verbeteren 
Veenweides langs Kalverringdijk beter 
onderhouden i.o.m. eigenaren of aankopen. 

Huisman wordt cacaomolen , Eerste cacaomolen 
van de wereld (door het cacaolab!!:)) 

Provinciale weg verdiepen?? 
Overgangen op landniveau (maaiveld) 

Meer verblijfruimte-bankjes (natuur)-picknick-
lekker genieten van uitzicht. 

Zaanboot uitbreiden. 
Zaanboot/zaanhopper beter uitgebreider. 

Boerderij met echte koeien in Kalverpolder. 

Meer& betere waterverbindingen. Kalverringdijk autovrij. 
 

Verhaal Ko Kraakman= omleggen weg. 
Bestaande werven bij ZS betrekken. 

Geen papiermolen werkt stremmend. Toeristen 
moeten juist doorlopen naar de dijk. 
Molen in het “veld”. 

Fietspad verleggen aan noordzijde. Voetveer langer open. 

Bestaande autoweg laten; geen Ko 
Kraakmanweg vanwege het betrekken van 
bestaande scheepswerven bij ZS. 

Geen wolk bij Zaans museum als entree 
paviljoen. 

Zaans Museum als gebouw tot parkeergarage 
maken. 

 

Papiermolen in de Kalverpolder  

De Hemmes betrekken bij ZS 
Jacob Visterrein integreren. 

 

ZS als “poort” met bootverbinding  naar andere 
highlichts van de Zaanstreek. 

 

Parkeren ondergronds bij voetbalvelden.  

Kalverschans herbouwen op het Duivis terrein  

Uitzichtpunt op de Julianabrug maar door 
dezelfde architect en dus geïntegreerd in het 
ontwerp.  

 

Grootste prioriteit/belang: 
In 1 of 2 zinnen: het ging over de Kalverpolder die zou als geheel beter moeten worden 
onderhouden en er zou een molen in moeten staan, Kalverschans, meer en betere vaarverbindingen, 
bestaande scheepswerven betrekken bij ZS. 
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Willeke Koops 

Ideeën  Opmerkingen 

Hart ontwikkelen  prio nummer 1 
Parkeerbeleid prio nummer 2 

Rol gemeente? Commitment? 
Combinatie wonen/werken 
Isolatie huizen geen prioriteit 
Meer toeristen zaligmakend? 
Realisme ontbreekt. 
Financiële onderbouwing ontbreekt. 
VVZ re-alloceren? 
Commercie overheerst. 
Behoud Zaans erfgoed 



Historie komt te weinig aan de orde, geen uitleg. 

Leeghwaterweg omleggen. 
Scheepswerf aan de Zaan 
Weinig nieuwbouw huizen 

Financiering plan visie?! 

Haaldersbroek en de Hemmes verbinden. Entree betaald niet! 

Een boot/veer van de vijf broers naar de 
molens/het molenmuseum.  

Plannen uit faseren + financiële onderbouw 
maken per fase! 

Bij de onderlinge het toeristisch karakter 
realiseren. Open jachthaven. 

Terug naar het beeld van 1850? 
Realisme 3 mio bezoekers? 
 

Allocatie ZVVZ en doorsteek naar schans in het 
midden. 

 

Historische scheepswerf bij molens.  

Watertoerisme professioneler.  

Grootste prioriteit/belang: 
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Gespreksleider: Joke Bosch 

Ideeën  Opmerkingen 

 1ste impressie van de droom: 
-Plan bied wel verlichting voor het 
middengebied. Het zou netto niet meer 
bezoekers moeten opleveren. 
-papiermolen kan voor verstopping zorgen 
-mis nog een gemaal/molen 
-belevenis vd kaas/klompenmakerij sluit aan bij 
vergroten van de ruimte. 
-Ja de boerderij Kalverpolder maar dan wel 
1850. 
-waarom blijft de dijk smal na de 
Catharinahoeve. 

Entree heffen…. Willen we wel 2 of 3 mio bezoekers? Stel die 
vraag! 

 Wonen wordt wel genoemd maar de visie op 
wonen hier mist. 

 Wat kunnen we doen (ingrepen) om te 
spreiden? 

 Veiligheid Leeghwaterweg tja? Tunnel of 
omleggen. 

Grootste prioriteit/belang: 
 
Echt het belangrijkst was niet een onderwerp. Misschien wel vooral het feit dat er wel iets moet 
gebeuren en de stille/soms uitgesproken hoop dat er geen 3 miljoen mensen zullen komen. 
 

 

 


