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Voorwoord
Stichting de Zaanse Schans heeft als doel het in standhouden van een typisch Zaanse woon- en
werkbuurt waar bezoekers en bewoners met plezier verblijven. Om de steeds verder groeiende
drukte op de Schans het hoofd te bieden en oplossingen te vinden voor behoud van een leefbare,
veilige en beheersbare Zaanse Schans, maar ook om de kwaliteit van het erfgoed, het erfgoedverhaal
en het gebied te verhogen heeft de Stichting in 2018 in samenwerking met de gemeente en in
participatie met de verschillende stakeholders en de omgeving van de Schans gewerkt aan de
ontwikkeling van een Strategische visie, de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans genaamd. Directe
aanleiding was de groei van het bezoek aan de Schans, waardoor de kwaliteit onder druk kwam te
staan. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat de kwaliteit omhoog moet, zowel van de geboden
faciliteiten (parkeren, ontvangst, toiletten, openbare ruimte) als van het aanbod op de Schans
(historie en verhaal). De strategie biedt een inzicht in hoe de Schans zich richting 2030 ontwikkelen
moet.
Vooruitlopend op de toekomstige ontwikkeling is gekeken naar maatregelen die al in 2018 door
Stichting de Zaanse Schans moesten worden genomen om de groei van het bezoek in goede banen
te leiden. Maatregelen zijn genomen voor uitbreiding van de toiletgroepen op het Landje de Haan
en in de zomer van 2018 is aan de gemeente verzocht om verkeersregelaars rond de Schans aan te
stellen. Deze laatsten zijn overigens uiteindelijk betaald door de Stichting.
Ook zijn in het najaar van 2018 onder leiding van voormalig wethouder van Amsterdam en formateur
van Zaanstad Eric van der Burg gesprekken begonnen met verschillende stakeholders over modellen
om inkomsten te genereren en methoden te hebben om bezoek te reguleren op de Schans. Deze
gesprekken zullen na vaststellen van de Strategische visie in 2019 worden voortgezet om te komen
tot een duurzaam exploitatie scenario.
Per 1 maart 2018 trad Maarten van der Meer in dienst als directeur bij Stichting de Zaanse Schans
en volgde daarmee Peter-Jan van Steenbergen op, die de functie 7 jaar had bekleed.
Wij danken Peter-Jan voor zijn inzet voor de Stichting en de Zaanse Schans als geheel gedurende
deze jaren.

Bestuur Stichting de Zaanse
Schans Juni 2018
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1. Uniek Historisch Erfgoed
De Zaanse Schans is, op initiatief van Stichting Zaans Schoon, in 1961 gecreëerd als reservaat van
oude Zaanse huizen en molens. Dit moest voorkomen dat deze panden gesloopt zouden worden en
uiteindelijk uit het beeld van de Zaanstreek en de Zaankanters zouden verdwijnen. Het unieke rijke
Zaanse historisch erfgoed moest behouden blijven. Stichting de Zaanse Schans ziet het als haar
belangrijkste taak om dit erfgoed te beheren, bewaren en bewaken. Niet alleen om ook het
nageslacht te leren over de rijke geschiedenis van de Zaanstreek, maar ook om de bezoekers van de
Zaanse Schans een ultieme beleving te geven van hoe de Zaanstreek er voor de industriële revolutie
uitgezien heeft. In het kader van het behoud van dit unieke stukje erfgoed hebben wij de
onderstaande werkzaamheden uitgevoerd.

1.1 Eigendom van de panden Zaans Vastgoed NV
Na het belangrijke jaar 2017, waarin 23 panden weer in het bezit kwamen van de Stichting en werden
ondergebracht in Zaanse Schans Vastgoed NV, is begonnen aan het wegwerken van achterstallig onderhoud
en continuering van regulier onderhoud. Als enig aandeelhouder van de NV is de Stichting op de hoogte
gehouden van de verschillende werkzaamheden en activiteiten binnen de Zaanse Schans Vastgoed NV.
Het bestuur van Zaanse Schans Vastgoed NV wordt gevormd door twee bestuursleden van Stichting de
Zaanse Schans: Sandra Shedi en Hans Gerson. Net als bij de stichting ligt ook bij de NV de dagelijkse leiding
in handen van de directeur.

1.2 Onderhoud Zaanse Schans
Het houtbouwreservaat Zaanse Schans is een dermate succesvolle historische weergave van een vermeend
Zaans dorp uit de 19e eeuw dat het onbedoeld een toeristische trekpleister is geworden. En dit
succesverhaal leidt tot een dermate grote toename van bezoekers, dat het terrein op meerdere piekdagen
per jaar duizenden gasten per dag te verwerken krijgt.
In 2017 heeft Stichting de Zaanse Schans het belang ingezien van een eigen onderhoudsdienst,
medewerkers die breed en direct ingezet kunnen worden. Per 1 november 2017 is een start gemaakt met
de opzet van in eigen beheer onderhoud uitvoeren, door het in dienst nemen van een restauratie vak
schilder. Daarnaast is in het team van parkeerwachters ruimte vrij gemaakt voor het uitvoeren van
eenvoudige onderhoudswerkzaamheden, zoals het repareren van hekwerken, speelgoed of straatmeubilair
of het ondersteunen in de groenvoorziening
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1.3 Aankoop Zakkenhandel
Het Algemeen Bestuur van Stichting De Zaanse Schans heeft in 2018 besloten om het terrein van de
Zakkenhandel, dat tot op heden wordt gehuurd van de huidige eigenaar, over te nemen. Dat is mogelijk
door een clausule in de overeenkomst waarin de Stichting een optie tot koop heeft. De aankoop van de
Zakkenhandel betekent niet dat vooruit wordt
gelopen op de bouw van een definitieve
parkeergarage op deze locatie. De Stichting
acht aanschaf tevens van belang onder andere
als overloopplek voor parkeren op drukke
dagen op de Schans en voor het parkeren van
auto’s van personeel van de Zaanse Schans
tijdens het hoogseizoen. De aanschafprijs voor
de locatie wordt bepaald door een door
partijen gezamenlijk aangewezen derde
taxateur. De koop was in 2018 nog niet
afgerond.

1.4 Onderhoud openbare ruimte
Evenals de voorgaande jaren was Stichting de Zaanse Schans ook in 2018 verantwoordelijk voor het
onderhoud van het openbare gebied. De jaarlijkse vergoeding die de gemeente Zaanstad toekent aan de
Zaanse Schans is gerelateerd aan het gewenste onderhoudsniveau van het gebied in combinatie met het
intensieve gebruik. Het onderhoud aan het openbare groen was ook dit jaar in handen van de sociale
werkvoorziening Werkom; vertrouwde personen werkzaam op ons terrein. De siertuinen zoals de
kralentuin, de overtuin tegenover restaurant d’ Hoop op de Swarte Walvis of de kruidentuin zijn
pronktuinen in een barokke stijl, waarvan het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkende Zaanse
hovenier. De knotwilgen op het terrein worden op advies van Landschap Noord-Holland door een
bomenspecialist onderhouden in een driejaarlijkse cyclus van knotten, stikken en rust.
De beweiding van de landerijen en het onderhoud aan de sloten zijn wederom uitbesteed aan de
specialisten op dit gebied, die bekend zijn met de uitstraling van deze bijzondere werkplek. Tenslotte is het
dagelijks beheer van het terrein in handen van de Facilitaire Dienst van de Stichting. Zij zorgen met name
voor het schoonhouden van het terrein door het legen van de vuilnisbakken, het verwijderen van zwerfvuil
of het reinigen van straatmeubilair, zoals lantaarnpalen, banken of beelden.
Het voorjaar en de zomer van 2018 waren droog. Erg droog. Ondanks veel besproeien met Zaanwater lukte
het onvoldoende de beplanting volledig te behouden. Meerdere hortensia’s bleken de droogte niet te
overleven en moesten worden vervangen.
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Bij grote drukte past het aantal bezoekers niet op de paden, waardoor de bermen platgelopen worden.
Opnieuw inzaaien of graszoden leggen bleek onvoldoende bestand tegen de overmatige belasting; de test
met de minder fraaie grasroosters was meer succesvol. In 2018 zijn diverse olifantspaden voorzien van de
grasroosters. De grasroosters worden groen; het gras slaat aan. De olifantspaden zijn breder dan de
grasroosters geworden, dus verbreding van de roosters is gewenst.
Wat verder moest gebeuren:
-

Het kandelaberen van de platanen rond het bewonersparkeerterrein
Het extra bemesten van plantvakken
Het herstellen van het faambeeld in de kralentuin, waar tot twee keer aan toe door vandalisme
schade werd aangebracht en de bazuin en palmtak werd gestolen
Herstel en schilderen van de hekwerken langs de boomgaard, het bewonersparkeerterrein en het
Glop.
Aanvullen schelpen laag op de paden
Op diverse plaatsen zijn meerdere keren reparaties aan de klinkerbestrating uitgevoerd maar ook
aan het asfalt van het grote parkeerterrein
Herstel aan meerdere parkeerbeugels van het bewonersparkeerterrein.
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1.5 Onderhoud panden
Ten aanzien van de panden in bezit van de stichting de Zaanse Schans is in 2018 op diverse plaatsen
onderhoud verricht.
1. Het in 2017 gestarte onderhoud aan de kap en buitenschil van Kapberg De Haal is voortgezet. Het
onderhoud aan de buitenschil is gelijktijdig uitgevoerd met de realisatie van een inpandige
aanpassing tot een kaas experience voor de gebruiker, de kaasboerderij van Henry Willig. Op advies
van de Historische Commissie en met vergunning door de gemeente Zaanstad is het dak van de
kapberg voorzien van een waterdichte folielaag. Restauratiebedrijf De Waard Bouw heeft volgens
planning de werkzaamheden aan de buitenschil voor de Kerst 2017 opgeleverd, waarna de schilder
in januari de buitenschil geschilderd heeft en het schotwerk voorzien van enkele lagen houtcoat.
2. In de voormalige schilderwerkplaats op het Landje De Haan is een tijdelijke toiletgroep
gerealiseerd. De bestaande toiletgroep is te klein geworden door de toename van bezoekers.
Capaciteitsuitbreiding was mogelijk door een inpandige verbouwing van de voormalige werkplaats.
3. De buitenschil van de woning van de Catharina Hoeve is opnieuw geschilderd. In overleg met de
verf-technische adviseurs van Sikkens zijn de geveldelen, die van Amerikaans grenen zijn, voorzien
van een watergedragen verf. De oude alkydverf vormde een te dichte buitenlaag, zodat de hars in
het hout de verf wegdrukte. Sikkens adviseerde over te gaan op een acrylaatverf omdat deze beter
bestand tegen het harsen zou kunnen zijn en kwalitatief niet minder is.
4. De onderbouw van biksteenmolen de Windhond is in oude luister teruggebracht. De molen stond
op de oorspronkelijke locatie aan het Blauwe pad op dit bouwvolume. Tijdens de herbouw van de
molen op de Zaanse Schans in 1965 en de verplaatsing in 2003 is de onderbouw niet
gereconstrueerd. Dat heeft dus tot 2018 geduurd.
5. Door het overlijden van mevrouw Bosman is de woning aan Kalverringdijk 11 vrijgekomen voor
nieuwe verhuur. Voordat is overgegaan tot nieuwe verhuur zijn de binnenkant en de buitenkant
van de woning grondig onder handen genomen. De woning zal medio 2019 weer worden verhuurd
aan nieuwe bewoners.
Overige panden op de Zaanse Schans
Ook voor de panden in bezit van Zaanse Schans Vastgoed NV is ingevolge de meerjarenplanning regulier
onderhoud uitgevoerd:
1. Kalverringdijk 9
2. Kalverringdijk 11
3. Zonnewijzerspad 5
4. Zonnewijzerspad 7
Daarnaast zijn vele kleine onderhoudswerken
bij diverse panden uitgevoerd.

7

2. Projecten en Commissies

2.1 Historische Commissie
De Historische Commissie is een adviescommissie bestaande uit 7 leden met kennis van het Zaanse
erfgoed, de houtbouw, collectie en geschiedenis, die mede op verzoek van de Gemeenteraad van
Zaanstad is ingesteld. De commissie geeft het bestuur van Stichting de Zaanse Schans en derden
gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen op de Zaanse Schans. Ook beantwoorden ze alle
vragen die betrekking hebben op de historische kwaliteit van de Zaanse Schans. De Historische
Commissie is officieel ingesteld in 2012. Haar taak en doelstelling is vastgelegd in de statuten van de
stichting de Zaanse Schans. In 2017 bestond de HC, evenals het voorgaande jaar uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•

Sonja Valk-Babaubun, voorzitter;
Matthijs Ero, vicevoorzitter;
Hester Wandel;
Piet Koster;
Martin Schaap;
Jan-Piet Bloem;
Pier van Leeuwen.

Het secretariaat en de verslaglegging van de HC wordt verzorgd door Stichting de Zaanse Schans, in de
persoon van de adviseur Historie, Behoud en Beheer, Pieter Gravesteijn.
In 2018 heeft de commissie 12 keer vergaderd om advies uit te brengen en is daarnaast nog enkele
keren in overleg geweest met vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur. In haar vergaderingen
zijn regelmatig gasten aanwezig geweest om inhoudelijk op vragen op historisch vlak in te kunnen gaan.
De HC heeft in 2018 onder meer advies uitgebracht ten aanzien van diverse afficheringen, de
verzwaring van de Kalverringdijk langs het molenlint, het aanpassen van de vloer van de kuiperij,
aanpassingen ten aanzien van verwarming van de panden in het kader van het project Duurzaamheid,
Horeca op de Schans, steigers in de Zaan, ventilatie van de kruipruimte in pakhuis De Kraai, gebruik van
glazen bovendeuren, diverse adviezen betreffende de exploitatie van de rondvaartschepen op het Glop
en de uitbreiding van het Cacaolab op Kalverringdijk 25.
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2.2 Marketing Commissie
De Marketingcommissie bestaat vanaf medio 2013 en heeft als taak het bestuur gevraagd en
ongevraagd te adviseren over strategische marketing van de Zaanse Schans als geheel. De basis
daarvoor is het strategisch
marketingplan Zaanse Schans. De Marketingcommissie bestaat uit marketingexperts die raakvlakken
hebben met de thema’s van de marketing van de Zaanse Schans, zoals Amsterdam, toerisme, cultuur
en online. De Marketingcommissie werkt daarnaast nauw samen met de stakeholders van de Zaanse
Schans op het vlak van de specifieke producten op het gebied van marketing, PR en evenementen. Er
is in het verslagjaar totaal 6 keer vergaderd.
De samenstelling van de Marketingcommissie aan het eind van het verslagjaar was:
• Karel Philippens – voorzitter
• Joke Bosch – vicevoorzitter
• Simone Groen- Roesink
• Frans Reichardt
• Rene Kouwenberg
Het secretariaat van de Marketingcommissie werd gevoerd door Lisette Janssen, Communicatie, PR &
Evenementen medewerker van de Zaanse Schans. Rene Kouwenberg heeft aangegeven dat hij in 2019
zijn rol als lid van de marketingadviescommissie zal opgeven.

2.3 Project Zonnewijzer
In 2018 is een grote stap gemaakt met het Project Zonnewijzer. Het project behelst de bouw van een
vermaning, arbeiderswoningen, een lijnbaan en nog twee panden op het landje in het verlengde van het
Zonnewijzerpad. Het projectteam bestaande uit Jaap Hulscher en Maarten Voster, ondersteund door
Matthijs Ero als projectcoördinator, heeft in 2018 gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen voor
de realisering van het project. Door het Algemeen Bestuur is besloten om het project in twee fasen uit te
voeren, waarbij in de eerste fase de grond bouwrijp wordt gemaakt, de padenstructuur en infrastructuur
wordt aangelegd en de Vermaning wordt gebouwd. Het plan heeft in deze variant de goedkeuring en
ondersteuning van de familie Heijn om de bij de Stichting uitstaande lening om te zetten in een gift en te
gebruiken voor de financiering van de bouw.

2.4 Project Duurzaamheid
Het merendeel van de panden op de Zaanse Schans is tussen eind jaren ’50 en het begin van de jaren ’70
van de vorige eeuw overgeplaatst of herbouwd op de Schans. Isolatie van panden stond in die tijd in de
kinderschoenen. Met de kennis van die tijd zijn er panden geïsoleerd, met respect voor de 17e t/m 19e eeuwse authentieke Zaanse bouwwijze. Leefomstandigheden veranderen en het begrip duurzaamheid zijn
in de huidige tijd belangrijke onderwerpen. Van destijds verwarmen van één ruimte bij de schouw of
smuiger, zijn de panden thans voorzien van centrale verwarming. Dat is de hedendaagse eis voor comfort,
terwijl de eeuwenoude constructie van de panden hier niet op ingericht is.
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In het project Duurzaamheid worden de mogelijkheden voor beperking van energieverlies en verhogen van
comfort onderzocht. Geen standaardpakket, maar per pand of gebruiker bekeken. Omdat de panden niet
gelijk zijn, maar ook omdat kou of energieverlies verschillend geïnterpreteerd wordt.
De uitvoering van het project is gestart door Stichting de Zaanse Schans, met enige ondersteuning van
Stadsherstel Amsterdam. Middels archiefonderzoek zijn de bouwkundige gegevens van de panden (al of
niet aanwezigheid van isolatie; ligging, windvang e.d.) verzameld, gevolgd door gesprekken met bewoners
en gebruikers (Hoe is hun ervaring met het pand; wat kunnen zij zelf doen (gordijnen sluiten, belegstukken
aandraaien e.d.)). Een aangeschafte thermo grafische camera bracht bij de panden de meest energie
doorlatende locaties in beeld.
In juni 2017 is het plan op een hoger niveau getild door contact te leggen met de Groene Grachten. Voor
de Zaanse Schans werden 3 pilot-panden en een molen onderzocht en werd een voorstel voor
verduurzaming neergelegd. Parallel aan de opties voor de Schans is in een bredere opzet in samenwerking
met onder meer gemeenten, provincies, Duurzaam Bouwloket of Mooi Noord-Holland, het Symposium
duurzaam erfgoed: back tot the future van 20 juni 2018 voorbereid en uitgevoerd voor het delen van kennis
op het gebied van verduurzamen van erfgoed. In 2018 is de volgende fase voor verduurzamen gestart: de
implementatie in de praktijk. Tevens is de intentie uitgesproken om in een tweede fase alle woningen van
de Zaanse Schans verder te onderzoeken opdat verduurzamingsmaatregelen kunnen worden genomen.

2.5 Ontwikkelstrategie
In 2018 is samen met de gemeente gewerkt aan de uitwerking van de ontwikkelstrategie.
Het participatietraject dat in 2017 is opgesteld heeft ertoe geleid dat alle geledingen in en om de Schans
hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van de strategie.
Ten behoeve van het opstellen van de ontwikkelstrategie hebben Stichting de Zaanse Schans en de
gemeente Zaanstad in 2017 uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn mede door het steeds verder
groeiende aantal bezoekers gedurende het traject aangescherpt:
• Er is balans op de Schans tussen wonen, werken en bezoeken
• De Zaanse Schans is een veilig buurt in Zaanstad
• De Zaanse Schans is een kwalitatief aantrekkelijk en goed verzorgd gebied. We versterken de
kwaliteit van het gebied; betere ontvangst, duurzamere woningen, kwaliteit van het openbaar
gebied, we scheiden beleving en functie en hebben een goede bezoekersbeleving.
• De Zaanse Schans is authentiek.
Op 13 februari 2018 heeft de gemeenteraad op advies van het College een positieve zienswijze op het
verder uitwerken van de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans waarbij voorkeursmodel 3 als uitgangspunt
wordt gehanteerd.
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Daarop volgend en aansluitend zijn voorbereidingen getroffen op de besluitvorming over de
Ontwikkelingsstrategie voor de Zaanse Schans in de gemeenteraad van Zaanstad alsmede in het algemeen
bestuur van de Zaanse Schans.
Aan het einde van 2018 werd nog gewerkt aan een definitieve versie van de Ontwikkelstrategie. Het
participatietraject was wel reeds afgerond. Een en ander heeft geleid tot verwerking van een tijdelijke
parkeeroplossing op de Schans in de strategie om de te verwachten parkeerproblemen van de komende
jaren op te vangen en ruimte te maken om een goede definitieve oplossing verder uit te werken.
De Ontwikkelstrategie kent tevens een aantal voor de toekomst van de Schans belangrijke maatregelen op
het gebied van kwaliteit en kwaliteitsverbetering.
In 2018 zijn er 3 adviesgroep bijeenkomsten geweest, 1 meedenkgroep vergadering, 8 projectgroep
bijeenkomsten en 6 stuurgroep bijeenkomsten.
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2.6 Gesprekken verdienmodel
In het najaar (september 2018) is op initiatief van de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans
gestart met gesprekken met de stakeholders van de Zaanse Schans over een nieuw verdienmodel voor de
Zaanse Schans. Daarnaast had Arcadis opdracht gekregen om onderzoek te doen naar haalbare
mogelijkheden voor verdienmodellen voor de Schans. Daarbij zijn verschillende scenario’s uitgewerkt die
in bijeenkomsten, geleid door Eric van der Burg, zijn besproken.
Uitgangspunt was dat er geen fysiek hek zou komen rond de Schans. Het uiteindelijk uit te werken
verdienmodel moest de Stichting de mogelijkheid geven om voldoende middelen te genereren, maar
daarnaast ook kans bieden tot regulering van het bezoek op de Zaanse Schans.
De soms moeizame gesprekken hebben in 2018 nog niet geleid tot een definitief model.

2.7 Werkbezoek aan Gamla Linköping
In het voorjaar van 2018 is op initiatief van de Historische Commissie een delegatie van de Stichting de
Zaanse Schans, de Gemeente Zaanstad en stakeholders op werkbezoek geweest in Gamla Linköping in
Zweden. Het bezoek moest inzicht geven in hoe deze erfgoedlocatie bezoek, behoud en onderhoud,
samenhang en samenwerking hebben georganiseerd. Het bezoek heeft niet alleen geleid tot nieuwe
inzichten die mogelijk inde toekomst bruikbaar zijn voor de Zaanse Schans, maar zorgde tevens voor een
verbetering van persoonlijke kennis van en verstandhouding tussen de verschillende deelnemers.
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3. Evenementen
3.1 Landelijke intocht van Sinterklaas
Op 17 november 2018 vond de landelijke intocht van Sinterklaas plaats in Zaanstad. Het zeer goed bezochte
evenement, de goede organisatie en het prachtige weer
zorgden ervoor dat de Zaanse Schans in vele
Nederlandse huiskamers op zijn best te zien en
bewonderen was. Het evenement vond plaats zonder
vervelende incidenten en met respect voor elkaar.

3.2 Pinksterzaan
Tijdens de pinksterdagen werd Pinksterzaan nieuw leven ingeblazen. Het evenement, georganiseerd door
Bas Husslage en zijn team werd opgeluisterd door een knal van het kanon, afgevuurd door Wethouder
Munnickendam, die op dat moment samen met andere politici onder leiding van Eric van der Burg op de
Zaanse Schans formatiebesprekingen voerden voor een nieuw College voor Zaanstad.

3.3 Overige evenementen
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3.4 Marketing en online communicatie
In 2018 is veel veranderd op het gebied van communicatie. Aan het begin van het jaar is door het bestuur
van de Stichting besloten om de stakeholders verantwoordelijkheid te geven voor het opzetten van een
Marketing Activiteiten Plan 2019. Dit bleek een moeizaam proces, dat niet heeft geleid tot het gewenste
resultaat. In het najaar van 2018 is aan de directeur opdracht gegeven om een externe persoon voor dit
traject in te huren. Milou Aarts is daarop gevraagd het plan voor de Stichting uit te werken. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot een nieuw gedragen PR & Evenementen Activiteitenprogramma 2019 voor Stichting
De Zaanse Schans.

4. Bezoek aan de Schans
4.1 Bezoekersaantallen
De Zaanse Schans is al jarenlang een van de toeristische iconen van Nederland. De Schans staat vast
in de top 5 van dag-attracties van Nederland, waarbij met
name het aantal buitenlandse bezoekers opvalt. Ook in
2018 behoort de Zaanse Schans tot de top van Nederland
als het gaat om bezoek.
Meer dan tweederde van het aantal bezoeken vindt plaats
in de periode van april tot en met september. Hoewel het
in de maanden januari, februari, november en december
rustiger was, zien we ook in die maanden duidelijke groei
van het bezoek.
De Zaanse Schans trok, net als in voorgaande jaren, bezoekers vanuit de gehele wereld. Europeanen
zijn (exclusief Nederlanders) ruim de grootste groep en daarmee groter dan de groep Oost-Aziaten.
De groei van het aantal Europese bezoekers is in absolute zin groter dan de groei van het aantal
Oost-Aziatische bezoekers.
In 2018 is geen kwalitatief- en kwantitatief passantenonderzoek verricht door Strabo. Dit zal weer
plaatsvinden in 2019. Daarbij moet worden aangetekend dat de ondernemers verenigd onder
OV1509 hebben aangegeven dat zij in 2019 kwantitatief bezoekersonderzoek willen doen in
samenwerking met Crowdcom. Stichting De Zaanse Schans zal daarom in 2019 voornamelijk
kwalitatief onderzoek laten uitvoeren.
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5. Financiën
De jaarrekening 2018 geeft een beeld van de financiën van Stichting de Zaanse Schans over 2018.
Hieronder volgt een verkorte presentatie van de balans en winst & verliesrekening over 2018. In de
jaarrekening zelf is een uitgebreide toelichting en onderbouwing te vinden.
Balans Stichting de Zaanse Schans per 31 december 2018
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

Passiva
Eigen vermogen
1.752.540 Stichtingsvermogen
3.224.723
Meerjaren onderhoudsvoorziening
48.179 Langlopende schulden
422.366
918.715 Kortlopende schulden
6.366.532 Totaal

1.747.559
935.032
3.227.508
456.424
6.366.532

De balans van Stichting de Zaanse Schans is solide. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit is van
voldoende niveau. Stichting de Zaanse Schans heeft binnen haar vermogen een voorziening
gecreëerd voor het meerjarig onderhoud, zowel voor de panden als ook voor de openbare ruimte. De
langlopende schulden hebben tevens betrekking op een renteloze onderhandse lening van A. Heijn
jr., die in 2017 verlengd is.
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Staat van baten en lasten 2018
Baten
Netto inkomsten
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal baten

1.838.808
219.054
2.057.862

Lasten
Lonen en salarissen
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen

829.437
89.398
875.956
1.794.791
263.071
-21.134
241.937

Verschuldigde belasting

-48.041

Netto resultaat

193.896

Het resultaat over 2018 is positief. De inkomsten uit de exploitatie zijn verder gestegen onder andere
veroorzaakt voornamelijk door een stijging van parkeerinkomsten en bezoek aan toiletten. Daarentegen
zijn ook de kosten gestegen, met name de beheer en personeelskosten. Dit komt mede door de
aanstelling van de nieuwe directeur, die volledig in dienst van de stichting is en de noodzaak van inzet van
meer facilitair personeel. De stijging van de overige bedrijfskosten heeft te maken met advisering en
notariskosten inzake de overname. De kosten voor behoud en beheer zijn gestegen vanwege een extra
bijdrage aan onderhoud en verduurzaming van de panden van Zaanse Schans Vastgoed N.V.
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6. Organisatie
6.1 Bestuur
Stichting de Zaanse Schans kent een bestuur waarin, naast drie onafhankelijke leden, de
stakeholders van de Zaanse Schans een zetel in het bestuur hebben. Deze stakeholders zijn:
1.
Vereniging de Zaansche Molen;
2.
Stichting Zaans Museum;
3.
Ondernemersvereniging Zaanse Schans;
4.
De bewoners.
Het bestuur van Stichting de Zaanse Schans bestaat per 31 december 2018 uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•

Piet Oudega- voorzitter- lid van het Dagelijks Bestuur, onafhankelijk lid;
Hans Gerson – penningmeester – lid van het Dagelijks Bestuur, onafhankelijk lid;
Guillaume van Grinsven – secretaris- lid van het Dagelijks Bestuur, afgevaardigde van
de Ondernemersvereniging Zaanse Schans ;
Piet Middelhoven – afgevaardigde van Stichting Zaans Museum;
André Drost – afgevaardigde van Vereniging de Zaansche Molen;
Sander Prinze – afgevaardigde van de bewoners;
Sandra Chedi – onafhankelijk lid van het bestuur.

In 2017 zijn er geen veranderingen in het bestuur opgetreden..
Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) bereidt de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur voor en bewaakt de uitvoering, die primair de verantwoordelijkheid is van de
directie.
Naast de al genoemde onderwerpen zijn lopende (met name ondernemers en bewoners-) zaken
besproken, alsmede vaste agendapunten als de financiën/jaarrekening en begroting.
Alle werkzaamheden voor het bestuur en de historische- en marketingadviescommissie worden op
vrijwillige basis en onbezoldigd door de betreffende leden verricht.

6.2 Externe relaties en adviescommissies
Stichting de Zaanse Schans heeft met diverse organisaties uit de Zaanstreek banden. De historische
verenigingen zijn een belangrijke inspiratie- en kennisbron voor de stichting. Vertegenwoordigers
van de erfgoedverenigingen zijn via de Historische Commissie betrokken bij het wel en wee van de
Zaanse Schans.
Mede via de Marketingcommissie bestaat de relatie met relevante marketingpartijen zoals
Amsterdam Marketing en Holland Marketing (NBTC). Met de Stichting Marketing Zaanstreek wordt
in partnerschap samengewerkt. Dit partnerschap is in 2018 geïntensiveerd.
Vanaf 2017 zijn de bewoners door de terugkoop van de panden direct vertegenwoordigd in het
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bestuur en niet meer via hun voormalige verhuurder. Hiermee is de positie van de bewoners goed
geborgd.
Directeur en voorzitter overlegden periodiek met een afvaardiging van de gemeente Zaanstad om
elkaar tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Hiervoor werden de
Stuurgroep bijeenkomsten benut.

6.3 Bureau
De bezetting op het bureau van Stichting de Zaanse Schans heeft in het verslagjaar geleden onder
de steeds groter wordende werkdruk. Aan het eind van het jaar waren er 7 medewerkers in dienst
op het kantoor van de Zaanse Schans. Twee medewerkers zijn in 2018 langdurig afwezig geweest
wegens ziekte. Ook in het facilitaire team is sprake geweest van langdurig ziekteverzuim van enkele
medewerkers. De ernst van enkele gevallen heeft zijn tol gehad op de gehele organisatie.
De vrijwilligers hebben ons evenals voorgaande jaren weer geholpen bij diverse evenementen. Twee
vrijwilligers zijn molenaars verbonden aan Stichting de Zaanse Schans voor de molens “De
Windhond” en “De Hadel”.
De directie werd aan het begin van 2018 ingevuld door de heer P.J.H. van Steenbergen. Zijn taken zijn met
ingang van 1 maart 2018 overgenomen door de heer mr. M.P.C. van der Meer.
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Tot slot
Dit jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directeur van Stichting de Zaanse
Schans, de heer Maarten van der Meer en is vastgesteld door het bestuur van de stichting De
Zaanse Schans.
Zaandam, juni 2018
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