
Welkom! 



 
Programma stakeholdersbijeenkomst  

 
 18.30 Plenaire start,   
  
 18.45 Presentatie BVR droombeeld 
 
 19.05 Elevator pitches  
 
 19.45 Koffie/thee pauze 
 
 20.00 Aan tafel  
 
 20.50 Ophalen oogst van de tafels   
 
 21.00 Hoe gaan we verder?  
 
 21.15 Afsluiting 

 





Presentatie BVR droombeeld 





TOT NU TOE 

> Tour de Schans 

> Stakeholdersbijeenkomst 

> Interviews 

> Ateliers 

> gemeente en stichting 

 
> Experts op onderdelen ( verkeer, stromen,  

museaal, financiën, cultuurhistorie) 

 
> Testfase met experts met gebiedskennis  

( stakeholders) 



VRAAG 

> Droombeeld 2030 

 
> Opgave en uitgangspunt 

> Authenticiteit 

> Menging 

> Sturen van stromen 

> Bezoek & commercie hebben een plek 

> Inzetten op kwaliteit 

> Poortfunctie tot Zaandam 

> Autonome groei 



DROOMBEELD 2030 

> Het droombeeld is een groeimodel. 

 
> Groei uit verleden ( inhalen) 

 
> Kijken vooruit, vanuit een gezamenlijke droom 



HART VERSTERKEN EN  
VERGROTEN 



VERHAAL VAN DE ZAANSE SCHANS 

> Het verhaal van de Zaanse Schans is zichtbaar en uitgangspunt 



DE DIJK 



HET PAD 



HET LAND 



HART VERSTERKEN EN VERGROTEN 

> Het verhaal van de Zaanse Schans 

> Stijlkamer van 1850 

> Verhaal van dijk – pad – land 

> De entree aan de Kalverringdijk 

> Een mix van functies: wonen en werken, ruimte voor ambachten 



HOOFDSTATIONS AAN DE DIJK 
Wereld van windmolens 

Interpretation 

centre 



TOLHUISJE 



ROOMBEELD ZAANSE SCHANS 

2030' 
ernngd11k 

'  ···- 



RUIMTE DOOR NIEUWE PADEN 

smal pad 

verlengen 

 

 

nieuw pad 

Fietsers deels afbuigen 

 
nieuw pad, nieuwe 

plekken  & oplossen 

congestie 

 
smal pad ontlasten 



HOOFDSTATION EN RUIMTE 

> Parkeren er uit 

> Aan de uitlopers van de paden is er  

meer ( dichterlijke) vrijheid 

> Meer typologische ruimte en ruimte  

voor grootschaliger functies 



PAPIERMOLEN 





LOGISTIEK SYSTEEM 

> Parkeren naar zuidzijde en meer capaciteit 

> Een drop off point voor touringcar en Heritage line 

> Gezamenlijke entree met Informatiecentrum 

> Een hoofdstroom door gebied 



HUIDIGE CAPACITEIT ROUTE EN PP 

> Capaciteit paden is te laag, congestie op Zeilenmakerspad, rond  

Catharinahoeve, op zonnewijzerpad en Kraaienpad 

> Capaciteit parkeren is te laag ( 200 pp – 450 pp en 25 tc – 30 tc) 



CAPACITEIT ROUTE EN PP  

DROOMBEELD 

> Dominante hoofdstroom en 1 entree 

> Capaciteit paden uitbreiden ( meer paden, breed pad) 

> Capaciteit voor grootschaliger functies oostzijde 

> Capaciteit parkeren vergroten ( 600 pp – 45 tc) 



DOORGROEIEN: WONEN EN  
WERKEN AAN DE ZAAN 



DOORGROEIEN AAN DE ZAAN 

Vergroten van het wonen en werken in 

1850 

> Werkplaatsen en houtbouw aan het 

water 

> Doorzetten van molens aan de Zaan 

> Werven ( VOC, platbodems) 

> Sluis en steiger noordzijde 
 

 

Aan de Zaan, op het water en andere 

tijden 

> Zaan, Zaanse Schans en Lagedijk als 

decor 

> Uitkijkpunt op de brug 

> De verbinding naar Wormerland en 

Hembrug 

> Varen in de ZS en de Kalverpolder 

> De Poel voor werven en ( recreatief) 

varen 



WERVEN 



WERVEN 



SLUIS 



ZAANSE SCHANS ALS POORT 



CACAOFABRIEK 



SMIDSLAAN 



LAGEDIJK GUISWEG 



DOMINEESTUIN - LAGEDIJK 



ZAANSE SCHANS ALS POORT 

> Verbinden met andere knopen, functies en 

tijden 

> Nieuwe verhalen: voedsel, cacao 

experience 

> Centrumontwikkeling rond station 

> Opwaarderen Guisweg en Smidslaan 

> Gebiedsontwikkeling aan de Lagedijk 



ROUTES VAN DE ZAANSE SCHANS 



DROOMBEELD 2030 





Elevator pitches 



Pitch Stichting Kalverpolder 



STICHTING 
KALVERPOLDER 

De ‘achtertuin’ van de 

Zaanse Schans’  



47 vrijwilligers verrichten 
onderhoud- en beheertaken uit 
voor Staatsbosbeheer 



Iedere dinsdag vanuit de ‘Bunker’ 
wordt gemaaid, geruimd, bomen en 
bramen verwijderen 



De Kalverpolder Schanszichtpad en uitkijktoren 



Droombeeld  
Stichting Kalverpolder 

Een authentieke potstal 
boerderij 



Koeien in de wei! 

Hartelijk dank voor uw 
aandacht en tot ziens in 

de Kalverpolder ! 



Pitch Ko Kraakman 





Pitch Museum Zaanse Tijd 

























































Pitch Klompenmakerij 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Pitch Zaans Museum 



Op weg naar 
Museum Zaanse Schans 





1 
van buiten naar binnen 





2 
van binnen naar buiten 





3 
centraal entreegebouw 

Zaanse Schans 



Entree - voor iedereen- namens iedereen 



Concept team:  
 

Wilfried van Winden 

Tony Moore 

Tijmen Huétink 

Marcel van Bockhooven 

Peter van Workum 

Martijn van Brug 

 

 
Copyright concept owners 1-11-2016 

 

WAM       WOW 
DESIGN GROUP 

 



WAM       WOW 
DESIGN GROUP 

 



 

WAM       WOW 
DESIGN GROUP 

 



WAM       WOW 
DESIGN GROUP 

 

  



Pitch Catharinahoeve 



Kaasboerderij de Catharina Hoeve 



Plannen Catharinahoeve 

Doel: een optimale beleving voor alle bezoekers 
aan de Catharinahoeve 

Experience “History of Gouda Cheese” 

Optimalisatie bestaande winkelruimte 

Toekomstige bouw “Vaarboerderij”  



History of Gouda Cheese  



 



 



 



 



Optimalisatie bestaande winkelruimte  



Toekomstige bouw Vaarboerderij 



 



 



 



Pitch De Zaansche Molen 



 
 
 
 

De Wereld van Windmolens  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een molenmakerswerkplaats 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verbetering van het erfgoed aanbod    

Versterken historisch karakter Zaanse Schans 

Realiseren van doelstellingen Zaansche Molen 

 

  



Uitgangspunten 
 
• Het erfgoed en het historische 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 leefbaarheid en sociale veiligheid. Dit vergt betrokken bewoners 
en investeren in bewoonbaarheid van de woningen. 

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

 
• Bezoek van (grote) groepen en commercie dienen wel te worden gefaciliteerd, maar waken voor 

massatoerisme 
 

• 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 hele Zaanstreek. 

 



Projectaanpak 

Het totale projectgebied wordt in een aantal verschillende deelgebieden opgeknipt. 
Per deelgebied dienen verschillende aspecten te worden uitgezocht: 

 

A. Loopstromen / Padenstructuur:  

B. Parkeren: 

C. Entreegebieden: 

D. Museale hoofdstructuur 

E. Leeghwaterweg 

F. Functionaliteiten op de Schans   

G. Doorgroeien, wonen en werken aan de Zaan  / Poortfunctie. 

 


