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COLOFON
In opdracht van
Bestuurlijk Overleg toekomst Zaanse Schans

Opgesteld door
Stichting de Zaanse Schans en gemeente Zaanstad

Onderzoek, vormgeving en verbeelding
BREEN stedenbouw
De ontwikkelstrategie Zaanse Schans geeft richting aan de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Zaanse Schans en omgeving. Deze strategie bevat een integrale
visie voor het gebied en direct te nemen maatregelen. Na vaststelling van de ontwikkelstrategie worden deze maatregelen in de aankomende jaren op haalbaarheid
onderzocht conform de daarbij passende procedures, regels en eisen. Investeringsbesluiten voor financiering van deze maatregelen volgen. De ontwikkelstrategie
benoemt ook problemen waarvoor nog geen gedragen oplossingen zijn ontwikkeld.
Keuzes hiervoor volgen zodra de gemeente en stichting hier meer inzicht in hebben
na periodieke evaluatie van de afspraken, genomen maatregelen en ontwikkelingen
zoals de drukte op de Zaanse Schans.
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VOORWOORD
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De Zaanse Schans is de trots van de stad en verweven in het DNA van elke

molens, gebouwen en landschap te onderhouden en zien we mogelijkheden

Zaankanter. Het bijzondere gebied is ontstaan vanaf 1952 door het burgeri-

het verhaal beter te vertellen. Tegelijk zien we dat met name de hoeveelheid

nitiatief Zaans Schoon, omdat er behoefte was om terug te gaan naar de

bezoekers en de sterke groei van de afgelopen jaren de kwaliteit van het

eigen bestaansgrond. Juist de houten huizen en de molens trokken daarbij de

gebied aantasten en problemen opleveren voor de leefbaarheid van de

aandacht, want, ‘waarin vindt men het karakter van onze voorouders beter

bewoners in het gebied, de omgeving en voor het natuurgebied. Soms is zelfs

weerspiegeld dan in de huizen en molens waarin ze woonden en werkten’. De

de veiligheid in het geding.

eerste bebouwing werd, door en voor Zaankanters, verplaatst en in 1955 op de
Zaanse Schans gerealiseerd. Dit was molen de Huisman op schuur de Haan. De

We zien ook een opgave als het gaat om de kwaliteit. Wanneer een bezoeker

eerste woning (Kalverringdijk 11) van de Schans werd in 1960 opgeleverd. En

nu arriveert met de auto of de bus, komt de bezoeker aan op een wat

nu, ruim 60 jaar later, is de Zaanse Schans nog steeds een essentieel onderdeel

onprettige plek, zonder directe voorzieningen, en moet de bezoeker zich een

van de Zaanse identiteit en van de Zaankanters. De maatschappelijke betrok-

weg banen over een parkeerplaats waar geen duiding is. Deze plek tussen

kenheid is groot. Dat hebben we van dichtbij mogen meemaken bij de

het Zaans Museum en het Schipperplein heeft potentie een bijzondere

totstandkoming van deze strategie.

entree te zijn voor de Zaanse Schans.

Het is de laatste jaren drukker geworden op de Zaanse Schans. Het prachtige

We zijn nu drie jaar bezig met de totstandkoming van deze strategie. In 2016

beeld van de geschiedenis van onze streek, en daarmee de verbeelding van de

zijn we, met alle stakeholders op en rond de Zaanse Schans, gezamenlijk een

Zaanstreek van weleer, trekt jaarlijks steeds meer bezoekers. Niet alleen op de

visie gaan ontwikkelen op de toekomst van het gebied. Uit die gesprekken

piekmomenten of in het hoogseizoen, maar het hele jaar door zien we meer

kwamen veel ideeën, initiatieven en meningen naar boven. Dit is behoorlijk

reuring in en rond het gebied ontstaan. De Zaanse Schans wordt te klein voor

zoeken geweest. De belangen op de Zaanse Schans lopen namelijk zeer

de aantallen bezoekers die hij trekt en daarmee komt het authentieke beeld

uiteen. Begin 2019 kwamen we tot de constatering dat de ontwikkelstrategie

onder druk te staan en raakt het gebied te beschadigd. Ook komt het algemeen ondanks het doorlopen participatieproces dusdanige weerstand opriep dat
belang op en rondom de Zaanse Schans in het gedrang. Daarom hebben de

advies is gevraagd aan de heer Remkes. Actieve bemiddeling leek hem een

gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans de handen ineengeslagen

brug te ver. Het advies dat hij gaf betreffende de ontwikkelstrategie hebben

om de Zaanse Schans toekomstbestendiger te maken.

we in deze versie verwerkt. We temperen de ambities, gaan meer gefaseerd
werken en gaan periodiek evalueren.

De opgave ligt er. Als we niets doen blijft het aantal bezoekers toenemen. Daar
zitten twee kanten aan. Aan de ene kant zijn we trots dat het verhaal van de

In deze aangepaste ontwikkelstrategie leggen we in de visie meer nadruk

Zaanse Schans zoveel bezoekers trekt. Mede door de bezoekers zijn we in staat

op het waarborgen van de veiligheid, leefbaarheid en authenticiteit van de

en het omliggende gebied hebben en de maatregelen die daar uit volgen.

willen we het aantal bezoekers stabiliseren, streven we naar het stoppen van

Na vaststelling van de ontwikkelstrategie worden deze maatregelen in de

de groei en willen we de overlast beperken door meer regie te voeren op het

aankomende jaren op haalbaarheid onderzocht conform de daarbij passende

bezoek. Dit is nog meer dan voorheen leidend. De voorgestelde maatregelen

procedures, regels en eisen. Deze ontwikkelstrategie zal samen met de regels

zijn nu ook meer in omvang tot de problematiek. Het is niet onze bedoeling

voor de Zaanse Schans als gemeentelijk beschermd gezicht, de regelgeving

dat uitbreidingen een aanzuigende werking hebben op de bezoekersaan-

van monumenten en het Beeldkwaliteitsplan uit 2011 de basis zijn voor alle

tallen en buitensporige investeringen vergen. Na vaststelling van de ontwik-

verdere ontwikkelingen en als input fungeren voor een nieuw omgevingsplan.

kelstrategie gaan we met stakeholders op de Zaanse Schans in gesprek om
duurzame exploitatiescenario’s te ontwikkelen voor een toekomstbestendige

Deze ontwikkelstrategie is opgesteld door de stuurgroep Zaanse Schans,

Zaanse Schans.

waarin zowel de Stichting als de gemeente Zaanstad deelneemt. De strategie
had niet kunnen worden gemaakt zonder

Samengevat vinden wij de belangrijkste hoofdpunten uit de ontwikkel-

alle input die is geleverd door de musea, de verenigingen, de ondernemers,

strategie:

de stichtingen en de bewoners op de Zaanse Schans en daaromheen. Wij

-

Een integrale parkeerlossing met een tijdelijke parkeergarage en parkeerregu-

bedanken iedereen die zich ingezet heeft om

lering voor het verminderen van de parkeeroverlast op en rondom de Zaanse

deze ontwikkelstrategie te helpen vormgeven.

Schans met aanvullende maatregelen voor waarborging van een veilige omge-

ving voor het St. Michaël College;

Hiermee ligt er een basis om gezamenlijk initiatieven te nemen die de Zaanse

Vergroten van de verkeersveiligheid door de routes voor wandelaars en fietsers

Schans een nieuw perspectief geven. Een toekomst waarin de doelstellingen

van elkaar te scheiden met een nieuw fietspad;

voor de Zaanse Schans gegarandeerd en geoptimaliseerd worden en waarin

Beheersing van de drukte op de Zaanse Schans voor het terugbrengen van de

de Zaanse Schans een fijne plek blijft om te wonen en te werken. Wij zien

balans tussen wonen, werken en bezoeken;

ernaar uit om daar de komende jaren met u en ook voor u aan te werken.

-

Verduurzaming met maatregelen voor woningen, gebouwen en het gebied;

-

Kwaliteitsverbetering van het gebied als geheel door onder meer nieuw op te

Namens de Stuurgroep

stellen beleidsregels voor de openbare ruimte.

Piet Oudega 						Sanna Munnikendam
Voorzitter 							Wethouder Cultuur

De ontwikkelstrategie die we hier presenteren biedt een onderlegger voor een

Stichting de Zaanse Schans			

duurzame toekomst voor de Zaanse Schans. De ontwikkelstrategie beschrijft
de problematiek die we zien, de visie en ambitie die we voor de Zaanse Schans

Zaanstad 25 november 2019

gemeente Zaanstad
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Zaanse Schans. Dit moet de kwaliteit van het gebied verbeteren. Hiervoor
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LEESWIJZER
De Ontwikkelstrategie Zaanse Schans is in de volgende 3 delen
opgebouwd:
•

Deel 1 beschrijft de problematiek en ambitie: Wat is het
probleem? Wat is de ambitie van Stichting de Zaanse Schans en
de gemeente Zaanstad?

•

Deel 2 beschrijft de voorgestelde maatregelen: Wat gaan de
gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans doen?

•

Deel 3 beschrijft de organisatie en investeringen uitvoering
ontwikkelstrategie: Welke rol, taken en verantwoordelijkheden
hebben de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans?
Wat is de fasering en welke procedures moeten nog worden
gevolgd? Welke investeringen voorzien de gemeente en de
stichting?

Deel 1 van de ontwikkelstrategie beschrijft de ontstaansgeschiedenis
van de Zaanse Schans, de impact van de toenemende aantallen
bezoekers en de uitgangspunten om de Zaanse Schans en haar
omgeving verder te ontwikkelen om de balans terug te krijgen in het
gebied.
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1.1.

8

TOENEMEND BEZOEK VRAAGT ONTWIKKELSTRATEGIE VOOR DE ZAANSE SCHANS

De Zaanse Schans is het icoon van Zaanstad. Het is ook een van de

De toekomst van de Zaanse Schans heeft een plaats gekregen in het

meest bezochte culturele bezienswaardigheden van ons land, met

Coalitieakkoord 2018-2022, de basis voor het beleid van het nieuwe

momenteel circa 2 miljoen bezoekers per jaar.

College van B&W van Zaanstad:

De basis voor de ontwikkeling van de Zaanse Schans is gelegd door

‘De Zaanse Schans zelf en het omliggende gebied lopen tegen hun

de Zaanse gemeenschap, haar bewoners en daarbinnen een groep

grenzen aan als gevolg van toenemende verkeersdrukte. We nemen

actieve Zaankanters. Zij zagen een noodzaak voor het behoud

de regie om de professionele samenwerking tussen de verschillende

van de houtbouw, het behoud en herstel van de molens en het

organisaties op de Zaanse Schans te bevorderen en de uitvoering

molenlandschap langs en bij de Zaan. Ook herkenden zij het belang

van de ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans voortvarend aan te

van de overdracht van het historische verhaal van de Zaanse regio en

pakken. We willen de authenticiteit van de Zaanse Schans behouden

van de rol die deze heeft gespeeld in de ontwikkeling van de gehele

en daarmee ongewenste effecten van commercialisering tegengaan.’

regio en Holland. De gemeente en Stichting de Zaanse Schans zien
het als taak om dit verhaal met elan verder vorm te geven en uit te

De Zaanse Schans trok van begin af aan bezoekers, maar is niet

werken, om te investeren in het behoud van het erfgoed en om het

ontworpen voor de huidige aantallen bezoekers. Dat wringt en het

niet alleen voor de toeristische bezoeker, maar ook voor bezoekers

wrijft en dat past nu al niet. Risico’s van niets doen zijn dat het gebied

en bewoners uit de directe omgeving tot een plek te maken waar je

onleefbaar wordt voor de bewoners, dat het erfgoed beschadigd

wilt zijn, kan wonen en met trots naar kan kijken.

raakt, dat er verkeersonveilige situaties ontstaan door de toename
van het verkeer en dat het authentieke karakter van de Zaanse

Toekomst van de Zaanse Schans

Schans ernstig onder druk komt te staan. De gemeente Zaanstad en

De trend is dat het toerisme wereldwijd groeit, waarbij een populaire

Stichting de Zaanse Schans willen voorkomen dat de Zaanse Schans

bestemming als de Amsterdamse Metropoolregio extra aantrekkings-

ten onder gaat aan het eigen succes. Daar zijn maatregelen voor

kracht heeft. Naar verwachting zal bij ongewijzigd beleid het aantal

nodig.

bezoekers van de Zaanse Schans in het komende decennium dan ook
blijven stijgen met gemiddeld zo’n 2 tot 4% per jaar.

9
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Vier hoofduitgangspunten voor de toekomst
Definitie gebied Zaanse Schans

De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans zetten zich

De Zaanse Schans is voor de gemeente primair een cultuurhis-

in om de veiligheid, leefbaarheid en authenticiteit van de Zaanse

torisch dorp anno 1850. Met het oog op de huidige toenemende

Schans en het omliggende gebied te waarborgen. Hiervoor streven

bezoekersdrukte en de algemene belangen die daardoor in het

de gemeente en de stichting naar het stabiliseren van het aantal

gebied in het gedrang komen, herijken de stichting en de gemeente

bezoekers op de Zaanse Schans, naar het stoppen van de groei

met deze ontwikkelstrategie de doelstellingen die zij voor het

en naar het beperken van de overlast door meer regie te voeren

gebied de Zaanse Schans hebben. De gemeente en stichting laten

op het bezoek. Daarnaast gaat de gemeente regionaal en landelijk

met de ontwikkelstrategie de wens voor vergroting van de toeris-

samenwerken met verschillende partijen om de bezoekers te

tische aantrekkingskracht van de Zaanse Schans en de versterking

spreiden in de regio en verlenging van de bezoekduur te realiseren.

van de Zaanse Schans als knooppunt- en transferfunctie voor

Ook willen de gemeente en stichting de Zaanse Schans in de

toerisme in de Zaanstreek los. Het duurzaam behoud van het

toekomst een kwaliteitsimpuls geven, bijvoorbeeld door het

cultuurhistorisch erfgoed blijft centraal staan, passend bij het

verbeteren van het cultuur- en erfgoedaanbod op de Zaanse Schans.

beeldkwaliteitsplan opgesteld door SteenhuisMeurs (2011). Onder
de vier hoofduitgangspunten voor de toekomst verwoorden de

Dat doen de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans

gemeente en stichting hoe zij zich hiervoor inzetten. Om deze

middels vier hoofduitgangspunten:

uitgangspunten te verwezenlijken, zullen de gemeente en de

1. Er is balans op de Zaanse Schans tussen wonen, werken en

stichting een aantal ontwikkelingen in gang zetten.

bezoeken. De gemeente en stichting willen grote drukte op heel
veel dagen zoveel mogelijk zien te voorkomen door het beter
spreiden van bezoekers in het gebied en het reguleren van het
aantal bezoekers in tijd, gedurende de dag, week en maand.
2. De Zaanse Schans is een veilige buurt in Zaanstad. De gemeente en stichting willen een veilige Zaanse Schans en zorgen
voor brand- en verkeersveiligheid op normale en drukke dagen.
De gemeente en stichting zoeken oplossingen voor betere parkeervoorzieningen, infrastructurele verbeteringen voor voetganger, fietser en bus/auto en duurzame vervoersmogelijkheden.
Zoals gezegd wordt de groei van het toerisme niet gestimuleerd.

plangebied
Zaandijk

Zaanse Schans
Haaldersbroek

station
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Kalverpolder

Zaan
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Zaandijk

Koog aan de Zaan

Zaanse Schans
Haaldersbroek

expliciete keuze om het gebied Haaldersbroek niet mee te nemen in

verzorgd gebied. De gemeente en stichting versterken de kwa-

het kielzog van de Zaanse Schans en de wens van de bewoners hier

liteit van het gebied met betere voorzieningen voor een goede

te respecteren door dit gebied niet onderdeel te laten zijn van het

bezoekersbeleving en duurzamere woningen en met kwaliteits-

spreidingsvraagstuk van de bezoekers.

verbeteringen van het openbaar gebied.
4. De Zaanse Schans is authentiek. Het is een typische Zaanse

Status Ontwikkelstrategie Zaanse Schans

woon- en werkbuurt, gesticht en instandgehouden voor het

In 2010 en 2011 is samen met veel partijen rond de Zaanse Schans

behoud van het Zaanse erfgoed tot het midden van de 19e eeuw

gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan voor de Zaanse Schans.

en voor de overdracht van de Zaanse cultuur en historische

Daarnaast is als onderlegger bij het bestemmingsplan een Steden-

waarden. De stichting en gemeente hebben altijd oog voor de

bouwkundige Visie voor de Zaanse Schans gemaakt en is de Zaanse

authenticiteit van de Zaanse Schans en het verhaal dat het gebied

Schans aangewezen als gemeentelijk beschermd gezicht. De steden-

vertelt.

bouwkundige visie is een uitwerking van het beeldkwaliteitsplan
voor de Zaanse Schans. Deze stedenbouwkundige visie en het

Afbakening gebied

beeldkwaliteitsplan zijn onderdeel van het bestemmingsplan en

De ontwikkelstrategie heeft betrekking op het gebied van de Zaanse

zorgen er samen voor dat het beeld van een authentiek Zaans dorp

Schans en de omgeving. De gebiedsgrenzen van de Zaanse Schans

uit 1850 de basis is waar toekomstige ontwikkelingen in passen. De

zijn de contouren van het beschermde gezicht via het midden van

gemeente heeft deze documenten vastgesteld op 9 februari 2012.

de Zaan, via het molenerf van de Bonte Hen naar de brede sloot

Het beeldkwaliteitsplan is en blijft de basis en het toetsingsdocument

naast het Schanszichtpad en via het parkeerterrein achter het Zaans

voor alle nieuwe ontwikkelingen in het gebied, naast de restauratie-

Museum langs de Leeghwaterweg terug naar de Zaan. Dit gebied is

richtlijnen en de Erfgoedwet, die geldt voor de monumenten. Deze

pagina 11 aangegeven. Het studiegebied is groter. De Zaanse Schans

ontwikkelstrategie is aanvullend beleid binnen de door de raad

heeft direct invloed op de gebieden eromheen. Daarom bevat de

vastgestelde kaders van het bestemmingsplan. Het biedt samen

Ontwikkelstrategie Zaanse Schans ook maatregelen met impact op de

met regelgeving voor de Zaanse Schans als gemeentelijk beschermd

wijken Koog aan de Zaan, Zaandijk, Haaldersbroek en de omgeving

gezicht, de regelgeving van monumenten en het bestemmingsplan de

langs de Diederik Sonoyweg. De gebieden worden gevisualiseerd in

basis voor alle verdere ontwikkelingen en fungeert als input voor een

de pagina hiernaast. Het beschermde dorpsgezicht Haaldersbroek is

nieuw omgevingsplan.

ook authentiek en meer historisch dan de Zaanse Schans. Het is een
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3. De Zaanse Schans is een kwalitatief aantrekkelijk en goed
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Het verhaal van de Zaanse Schans is dat van een Zaanse buurt anno

De Zaan is van oudsher de voornaamste transportweg. De eerste

1850. De Zaanse Schans geeft een dorp weer van voor de industriële

bebouwing langs het water ontstond aan de dijk en maakte de dijk

revolutie, een tijdperk waarin de Zaanstreek floreerde en waar de

aan de Zaan de hoofdstraat. De entree is een verharde weg, de plek

molens een belangrijke rol speelden bij het genereren van de welvaart.

voor de heren (de rijke kooplieden) hun huizen en tuinen en de plek

Dit concept is het authentieke verhaal en wordt sinds het ontstaan

voor die ambachten, molens en werkplaatsen die afhankelijk zijn van

van de Zaanse Schans na de Tweede Wereldoorlog geborgd. Hiermee

de directe ligging aan de Zaan. De Zaan met het prachtige panorama

is Zaanse historie beschermd en zichtbaar gemaakt. Juist dit verhaal

op de molens.

blijkt door zijn authenticiteit en uniciteit aantrekkelijk voor bezoekers.
Het sluit aan bij de verwachting van de bezoeker. De bezoeker wil de

De smalle paden staan dwars op de dijk en aan die paden is de plek

oude Zaanstreek en het oude Holland zien. Dit verhaal wordt versterkt

van ambachtslieden en ambachten, van werkplaatsen en arbeiders

en vergroot. Die zaken die nu niet aansluiten bij het verhaal van 1850

en de molens en schuren. Plekken die vooral bestemd waren voor de

worden aangepast.

(armere) arbeider en voor functies die lastiger te combineren waren
met wonen, bijvoorbeeld omdat ze overlast gaven. De paden die

De huidige stijlkamer 1850 is het oudste deel van de Zaanse Schans, de

tot (ver) in het achterland doorliepen. Het land is van de boeren, de

kern. Het is feitelijk de droom die Jaap Schipper voor instandhouding

schuiten, het water. Het biedt ruimte en een panorama op de hoogte-

van het Zaanse erfgoed bedacht en die inmiddels is uitgegroeid tot

punten van de Zaanse Schans, de molens, het Hollandse landschap en

cultuurhistorische en toeristisch icoon van de Zaanstreek. Hier moet

de Zaanse huisjes. Het land heeft een bijzondere waarde als natuur en

het verhaal zowel buiten als binnen de gebouwen zo authentiek

hoort als open landschap bij de geschiedenis van Holland.

mogelijk aanwezig zijn. Daarbij is de mix van functies uitgangspunt,
als een echte gemeenschap. Op de Zaanse Schans wordt gewoond
en gewerkt. De verschillende functies krijgen hun plek binnen de
eeuwenoude structuur van de dijk aan de Zaan en de paden landinwaarts met de bijbehorende architectuur van gebouwen en inrichtingselementen in de openbare ruimte zoals bruggen slootjes, hekjes,
etc.
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1.2.

Dit hoofdstuk geeft een beschouwing over de wereldwijde, nationale

Wereldwijd is het toerisme in het jaar 2017 met 6,8 procent gegroeid.

en lokale groei van toerisme. De inzichten uit deze beschouwing zijn

Het aantal internationale aankomsten in Europa steeg in 2017

benut bij de totstandkoming van deze strategie.

met 8,4% in vergelijking met 2016. Hier was met name groei voor

16

Wereldwijde ontwikkelingen: aankomsten x miljoen (bron: UNWTO juli 2018)

Zuid-Europa (12%) en West-Europa (7%), waartoe ook Nederland

Prognose inkomend toerisme van Nederland tot 2025

wordt gerekend door de UNWTO.

De United Nations World Tourism Organization (UNWTO) verwacht
een positieve ontwikkeling van het aantal internationale aankomsten

Ontwikkelingen toerisme in Nederland

in West-Europa voor de komende jaren. Tourism Economics komt

Het aantal bezoekers in Nederland groeit al jaren. Daarnaast neemt

voor Nederland specifiek eveneens met een positieve verwachting

ook het belang van de toeristische sector voor de Nederlandse

tot 2025. Die is gebaseerd op verwachte welvaartsontwikkelingen in

economie toe. We zien dat Nederlanders meer uitgeven aan

de verschillende landen van herkomst en wijzigingen in de kosten

vakanties naar het buitenland. Buitenlandse toeristen geven tegelij-

van reizen. De doorrekening hierop van het Nederlands Bureau voor

kertijd fors meer uit in Nederland. Door deze groei is ook het aantal

Toerisme en Congressen (NBTC)resulteert in een stijging van het

banen in de toeristische sector toegenomen.

inkomend toerisme tot 2025 met gemiddeld 1,6% per jaar. Hiervan
uitgaande wordt verwacht dat het aantal buitenlandse verblijfsgasten

Het inkomend toerisme naar Nederland heeft in het afgelopen

dat Nederland bezoekt in 2025 gestegen zal zijn naar 15,75 miljoen,

decennium, afgezien van een dip tijdens de crisisjaren 2008 en 2009,

een groei van 29% ten opzichte van 2012.

18.000
16.000
toename

14.000
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2016-2017
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605

619

671

8,4 %

Azie, Pacific

284

306
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5,9 %
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6.000
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4.000
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1.195
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Aantal internationale verblijfsgasten in Nederland x 1.000
(bron: CBS, bewerkt door BREEN)

* Trendbreuk i.v.m. verbeterde registratie

2017

Toerisme groeit sneller door buitenlandse bezoekers

in 2017 voor een vakantie of zakelijk motief in Nederland verbleef, is

De toeristische groei in de Metropool Regio Amsterdam (MRA)

met 13% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal

komt doordat er meer buitenlandse bezoekers naar Amsterdam

gasten is daarmee naar meer dan 17,9 miljoen gestegen.

en Amstel-Meerlanden/Waterland komen. Buitenlandse gasten
verblijven meer nachten in hotels dan Nederlanders en zijn goed

Belangrijke verklaringen voor de groei in 2017

voor 78% van alle hotelovernachtingen in de MRA (landelijk 52%). Het

•

Toename van de vluchtcapaciteit van en naar Nederland.

valt op dat het aantal Nederlanders in Amsterdamse hotels daalt,

•

Economische groei in belangrijke herkomstlanden in Europa,

maar in hotels in de buurt van Amsterdam (Amstel-Meerlanden/

Noord-Amerika en Azië. Ook Brazilië en Rusland laten weer groei

Waterland, Haarlem en Zaanstreek) toeneemt. In gebieden die verder

zien.

van Amsterdam liggen, overnachten relatief minder buitenlanders en

De zwakkere eurokoers, waardoor het goedkoper is voor inwo-

het totale aantal overnachtingen in deze gebieden is gedaald (IJmond,

ners van niet-eurolanden om de vakantie in Nederland door te

Flevoland en Gooi en Vechtstreek).

•

brengen.
•

Marketinginitiatieven en themajaren, zoals het themajaar Mondriaan tot Dutch Design, hebben tot veel internationale media-aandacht en extra internationaal bezoek geleid.
mutatie t.o.v. 2015 (%)

overnachtingen 2016 (abs.)

totaal

Nederlanders

buitenlanders

Amsterdam

13.983.000

2.192.000

Amstel-Meerlanden/Waterland

2.791.000

995.000

Agglomeratie Haarlem

654.000

294.000

IJmond

372.000

262.000

Het Gooi en Vechtstreek

319.000

Flevoland

291.000

%

totaal

Nederlanders

buitenlanders

buitenlanders

11.790.000

8

-2

11

84

1.796.000

12

8

14

64

360.000

4

4

4

55

110.000

-2

3

-13

30

179.000

140.000

-6

-7

-4

44

199.000

92.000

-1

9

-17

32

Zaanstreek

248.000

62.000

186.000

4

6

3

75

Totaal MRA

18.658.000

4.184.000

14.475.000

8

1

10

78

Nederland

44.590.000

21.421.000

23.169.000

7

8

7

52

Ontwikkeling aantal hotelovernachtingen in MRA en Nederland, 2016 (bron: CBS, bewerkt door BREEN)
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een duidelijke groei doorgemaakt. Het aantal buitenlandse gasten dat
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Lokale ontwikkelingen

Dagexcursies

De vraag naar Amsterdam en de Zaanstreek stijgt nu acht jaar op rij

Zo’n 24% van het aantal bezoekers in Amsterdam bezoekt ook de

en groeit in 2019 wederom. Gekeken naar de laatste jaren vallen de

regio. De meest populaire bezoeken zijn de Zaanse Schans (19%)

volgende ontwikkelingen op:

en Volendam, maar ook plaatsen als Marken, Haarlem en Edam

•

De groei van de drie grote bezoekersmarkten (Duitsland, Ver-

worden regelmatig bezocht. De bezoekers in de regio zijn ook veel

enigde Staten, Groot- Brittannië) en van de (kleinere) Aziatische

onderweg. Het liefst bezoekt men Amsterdam of combineert men

markten (India en China).

een dagje strand met een bezoek aan Haarlem. Daarnaast worden de

Meer recreatieve bezoekers; de zakelijke markt stagneerde na

Zaanstreek en de IJsselmeerstadjes graag samen bezocht.

•

2012 als gevolg van recessie, maar is in 2016 en 2017 voorzichtig
•

toegenomen.

Op de Zaanse Schans is het al jaren ook drukker geworden, zie

Toename van toeristisch verblijf in het laagseizoen als gevolg van

hiervoor ook onderstaande grafiek. Het bureau Strabo heeft in

volgeboekte hotels in het hoogseizoen. Het verschil tussen toeris-

opdracht van Stichting de Zaanse Schans sinds 2013 om de twee jaar

tische pieken en dalen wordt hierdoor kleiner.

tellingen gedaan naar het aantal bezoekers. De laatste jaren is vooral
te zien dat er steeds minder rustige periodes zijn.

Oud Holland
Amsterdam strand
5-10%

industrieel erfgoed
15-20%

visserijhavens
15-20%

300
2017

250

2015

200

nieuw land

Haarlem
5-10%

0-5%

Amsterdam

2013

150

2011
100

Bloemen uit Amsterdam
5-10%

kastelen en tuinen
0-5%

50
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feb

mrt

apr

mei
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jul
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sep

Bron: Amsterdam Marketing, Amsterdam bezoeken Holland zien,

Bezoekersaantal Zaanse Schans per maand x 1.000

bewerkt door BREEN

(bron: Strabo 2017, bewerkt door BREEN)

okt

nov
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MISSIE DE ZAANSE SCHANS GEEFT ONTWIKKELSTRATEGIE RICHTING

Stichting de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad formuleren

Naast deze missie benadrukken de gemeente Zaanstad en Stichting

gezamenlijk de volgende missie. Het is een toekomstbeeld dat

de Zaanse Schans dat behoud van authenticiteit het belangrijkste

beschrijft hoe de gemeente en stichting willen dat de Zaanse Schans

uitgangspunt is en dat de gemeente en stichting verdere toeristi-

er in de nabije toekomst uit gaat zien.

ficatie (afgeleide van ‘touristification’) willen tegengaan. Hiermee
wordt bedoeld dat het oorspronkelijke karakter van het gebied

De Zaanse Schans vertelt op authentieke wijze het verhaal van de

prioriteit heeft boven eventuele aanpassingen die gedaan zouden

Zaanstreek anno 1850, en van de Zaanse houtbouw en tevens van de

kunnen worden voor de wensen van de toerist. Authenticiteit is sinds

windmolens als krachtbron voor de industrie.

de oprichting van de Zaanse Schans het uitgangspunt, maar heeft
ook altijd onder druk gestaan. Dit gebeurde veelal door pragmatisme,

De basis van de Zaanse Schans wordt gevormd door authentieke

door het streven naar kostendekking en door de toename van het

Zaanse gebouwen, molens, natuur en landschap, in een ruimtelijke

toeristisch bezoek aan het gebied.

setting die eigen is aan de streek. De exploitatie van de Zaanse Schans
maakt het in de toekomst mogelijk dit cultureel erfgoed duurzaam in
stand te houden.
De Zaanse Schans is een deel van de stad waar wordt gewoond en
gewerkt. Deze menging maakt deel uit van de eigenheid van de Zaanse
Schans. Leefbaarheid en veiligheid van het gebied voor de bewoners
zijn dan ook cruciaal.
Bezoekers aan de Zaanse Schans worden gastvrij ontvangen, met
een hoge kwaliteit van informatie, openbare ruimte en voorzieningen. De Zaanse Schans biedt bezoekers mogelijkheden om de
Zaanstreek te beleven zoals die was voor de Industriële Revolutie
en hun kennis van cultuur en historie te verdiepen. Daarbij is
veel aandacht voor de sociale verhoudingen en de maatschappelijke
achtergronden uit die tijd rond 1850.
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NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ZAANSE SCHANS

Deze missie biedt de basis om onze gezamenlijke agenda voor de

A. De Zaanse Schans is een authentiek Zaans dorp anno

toekomst te bepalen. In de volgende thema’s word toegelicht wat

1850 waar erfgoed voorop staat

deze uitgangspunten zijn in deze gezamenlijke agenda, te weten:

Het fundament voor de Zaanse Schans werd gelegd door bevlogen
liefhebbers van de Zaanse houtbouw en de Zaanse molens. Hiernaast

A. De Zaanse Schans is een authentiek Zaans dorp anno 1850 waar

worden er twee uitgelicht: Jaap Schipper en Frans Mars.

erfgoed voorop staat
B. De Zaanse Schans is een leefbare buurt waar het goed wonen en
werken is.

De monumenten die zijn samengebracht op de Zaanse Schans
vormen een ensemble dat de Zaanse bouwkunst van de 17de t/m

C. De Zaanse Schans is veilig en goed bereikbaar.

19de eeuw weerspiegelt. In die tijd was het bouwen van woningen

D. De Zaanse Schans geeft bezoekers kwalitatief goede informatie,

in hout nog toegestaan en leverden windmolens de energie voor de

faciliteiten en beleving.
E. De Zaanse Schans richt zich op verschillende typen bezoekers.

industrie langs de Zaan. Het is de Zaanstreek zoals de Franse impressionist Monet die weergaf, een schilderachtig industriegebied.

F. De Zaanse Schans partners vertellen gezamenlijk het verhaal van
de Zaanstreek.
G. De Zaanse Schans ontwikkelt zich voor een duurzame toekomst.

De gebouwen die nu op de Zaanse Schans staan werden daarheen
verplaatst, maar ze zijn wel degelijk authentiek. Het ensemble van de
Zaanse Schans is bovendien in grote lijnen vormgegeven zoals een
Zaans dijkdorp er anno 1850 uitzag, met een rij belangrijke gebouwen
op de dijk, een dijksloot daarachter. Kippebruggetjes over die sloot
gaven toegang tot de paden naar het achterveld, waar de werklieden
en de ambachtslieden woonden die de bedrijven draaiende hielden.
De Zaanse Schans toont dus niet alleen mooie houten (en stenen)
gebouwen, maar ook de sociaal-maatschappelijke structuren zoals
die halverwege de negentiende eeuw waren ontstaan.
Een aantal beeldbepalende elementen zijn nu nog niet aanwezig op
de Zaanse Schans. Grondlegger Jaap Schipper stelde in 1968 een
lijstje samen van ontbrekende gebouwen, waaronder een Vermaning,
winkels, ophaalbruggen, luchthuizen, ambachtelijke werkplaatsen

Frans Mars (1903-1973) was onderwijzer te Wormerveer,

Vlak na de Tweede Wereldoorlog won hij de ‘Prix de Rome’.

getalenteerd kunstschilder en een groot molenliefhebber. Met

Daardoor kreeg hij de middelen om een studie te maken van

zijn vriend Pieter Boorsma maakte hij een inventarisatie van

de Zaanse houtbouw. In die jaren stonden veel houten panden

de Zaanse molens. Samen richtten ze in 1925 de Vereniging De

te verkommeren in de stad en dreigden te worden afgebroken.

Zaansche Molen op. In de jaren rond de Tweede Wereldoorlog

Burgemeester in ’t Veld stelde voor een ‘houtbouw-reservaat’

werkte Mars aan een beroemd schilderij: het Molenpanorama

te maken, een veilige haven waar bedreigde panden en molens

(11 meter lang), dat de rijkdom aan molens laat zien in de Zaanstreek

herplaatst konden worden in een zo getrouw mogelijke context.

rond 1800. Het panorama is inmiddels gerestaureerd en vormt tot

Dat ‘reservaat’ kwam er naar het ontwerp van Jaap Schippper:

op de dag van vandaag een blikvanger in het Molenmuseum.

de Zaanse Schans, op
een locatie waar de
Zaankanters tijdens
de Tachtigjarige
Oorlog versterkingen
opwierpen tegen de
Spanjaarden en met
succes verdedigden.
Jaap Schipper maakte
het basisontwerp voor
de buurt en bleef zijn
leven lang betrokken
bij de vernieuwing en
uitbreiding daarvan.
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Jaap Schipper (1915-2010) was een talentvolle Zaanse architect.
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en geschakelde arbeidershuisjes. Wanneer de Zaanse Schans wordt

een openbaar karakter. Het feit dat er op de Zaanse Schans nog echt

Naast de reguliere ondernemingen die zijn gevestigd op de Zaanse

gewoond wordt is direct het gevolg van de visie van Jaap

Schans is er een toename te merken van ambulante handel en

Schipper en wordt door iedereen gezien als een kwaliteit, een unicum,

straatartiesten. Ook merken de gemeente Zaanstad en Stichting de

niet in de laatste plaats door de bezoeker van de Zaanse Schans. De

Zaanse Schans op dat de kwalitatieve uitstraling te laag is en de vele

oprichters kozen nadrukkelijk niet voor een museale setting of een

reclame-uitingen en aankondigingen het beeld op de Zaanse Schans

themapark, maar creëerden een open gebied dat deel uitmaakt van

verstoren. Deze uitingen passen niet altijd in het gewenste beeld van

de stad. De Zaanse Schans staat in een open relatie tot zijn omgeving

de Zaanse Schans zoals ook geformuleerd in het beeldkwaliteitsplan

22

en is direct verbonden met de stedelijke dynamiek en de maatschap-

en kunnen met name hinderlijk zijn tijdens de echt drukke dagen.

pelijke ontwikkeling van de Zaanstreek. De gemeente Zaanstad en

aangevuld met gebouwen geniet het absoluut de voorkeur om

Stichting de Zaanse Schans handhaven dat open karakter.

gebouwen te kiezen die passen binnen de lijsten van Jaap Schipper en
het Beeldkwaliteitsplan SteenhuisMeurs uit 2011. De oorspronkelijke

Van begin af aan trok de Zaanse Schans veel bekijks. Al aan het begin

doelstelling, behoud van bedreigd erfgoed, blijft daarnaast bestaan.

van de jaren ‘60 merkten bewoners op dat sommige bezoekers
brutaalweg door de ramen naar binnen stonden te turen. Nu de

Wanneer de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans de

stroom bezoekers door de wereldwijde groei van het toerisme en

Zaanse Schans voorbereiden op de toekomst, willen de gemeente

de aantrekkingskracht van de metropoolregio nog verder toeneemt,

en stichting dat zodanig doen dat het authentieke dorp uit 1850 niet

is het een grote uitdaging om wonen, werken en recreëren in het

alleen behouden blijft, maar nog indrukwekkender kan worden en een

gebied samen te laten gaan en de bijbehorende vervoersstromen

nog completer beeld geeft van het leven in de Zaanstreek in vroeger

op te vangen. De Zaanse Schans moet leefbaar blijven voor de

eeuwen, van de techniek en de economie maar zeker ook van de

bewoners. Hetzelfde geldt voor de omliggende buurten en voor de

sociale verhoudingen en het culturele leven. Aanvullingen en toevoe-

voorzieningen (scholen, sportvelden) in de nabijheid.

gingen in en aan het dorp moeten kortom bijdragen aan het afmaken
van het authentieke beeld van het dorp rond 1850 en passen bij het

De strategie van de Zaanse Schans vraagt om een aanpak die niet

landschap in de omgeving.

alleen bezoekersstromen reguleert. Ook economische activiteiten
belasten de leefbaarheid van de omgeving voor de bewoners en

B. De Zaanse Schans is een leefbare buurt waar het goed

zetten de beleving van het bezoek aan het authentieke dorp onder

wonen en werken is

druk.

De Zaanse Schans is opgezet als een actieve woon- en werkbuurt met

23
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C. De Zaanse Schans is veilig en goed bereikbaar

24

met de auto (32%) of de touringcar (38%). Van de resterende dertig

Vanuit het huidige bezoek en ook met de realistische aanname van
groei van het bezoek aan de regio willen de gemeente en stichting
meer aandacht besteden aan de bereikbaarheid, het parkeren van
bezoekers en de routing binnen het gebied, inclusief voor mindervalide bezoekers. De drukte heeft invloed op de (brand-)veiligheid
en bereikbaarheid van het gebied. Omwille van de veiligheid en
bereikbaarheid van het gebied willen de gemeente en de stichting de
volgende zaken gaan verbeteren: parkeren van auto’s en bussen op
en rondom de Zaanse Schans en de infrastructuur.
Veiligheid
De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans zien een
toenemende mate van onveiligheid op en rond de Zaanse Schans.
Zo zijn er recente voorbeelden van aanrijdingen op de Kalverringdijk
door taxi’s met personen en worden met enige regelmaat bezoekers
aangereden door een fiets of een scooter. Door het wild-parkeren
in de buurt steken mensen op veel verschillende plekken de weg
over en het komt voor dat bussen in de berm langs de weg groepen
bezoekers uit de bus laten. Op piekmomenten is het erg druk
wanneer bussen en fietsers van met name het St. Michael College
zich tegelijk rondom de rotonde en Pinksterdrie bewegen.
Veel van de niet veilige situaties ontstaan door de diverse vormen
van verkeer en drukte in zowel de gebouwen als daarbuiten. De
bezoekers aan de Zaanse Schans veroorzaken vanzelfsprekend veel
verkeersbewegingen. Het overgrote deel van de bezoekers komt

Openbare fietsroute over de Kalverringdijk

zeilvereniging, de voetbalvelden en het industrieterrein. Ook de

5 procent met de fiets, de boot of lopen (cijfers Strabo 2017).

bewoners van Haaldersbroek ervaren problemen met de bereikbaarheid van en parkeergelegenheid rondom hun wijk. Wanneer het

Verbeteringen aan de infrastructuur moeten een direct positief effect

druk is met bussen en auto’s, komt de rotonde vast te staan en is het

hebben op de veiligheid. Bij die verbeteringen ligt de focus ook op de

niet mogelijk om de Diederik van Sonoyweg met de auto te verlaten.

Leeghwaterweg, de Kalverringdijk en de wegen rondom de voetbalvelden. Daarnaast kan de gemeente ook aanvullende maatregelen

Handhaven hierop is momenteel niet makkelijk omdat het in de

nemen ten behoeve van de veiligheid, zoals afsluiting van de Kalver-

meeste gevallen om gratis parkeergebieden gaat. Extra parkeergele-

ringdijk voor auto- en fietsverkeer, waarbij de dijk wel bereikbaar

genheid bij de Zaanse Schans lost dit niet op. Bezoekers zullen blijven

blijft voor nooddiensten, bezorgend verkeer (in bepaalde periodes)

zoeken naar plekken waar gratis geparkeerd kan worden. Verbetering

en bewoners.

van de bereikbaarheid voor de bewoners, bedrijven en verenigingen
in de omgeving van de Zaanse Schans wordt als ontwerpopgave

De gemeente Zaanstad kijkt ook verder: In het kader van het gemeen-

meegenomen.

telijke programma MAAK.Zaanstad wordt onderzoek gedaan naar
de functie, de inrichting en de verkeersveiligheid op omliggende

Maatregelen voor de veiligheid en bereikbaarheid zijn nodig, ook

wegen. Wanneer er mogelijkheden komen om het spoor bij de

zonder de verwachte groei de aankomende jaren en met de ambitie

Guisweg te ondertunnelen en het daardoor voor de bewoners van

om ander vervoer te stimuleren. Naast eventuele uitbreiding van de

Zaandijk minder tijd kost om via die kant van het spoor de snelweg te

parkeerplaatsen op de Zaanse Schans zijn ook maatregelen nodig om

bereiken, dan kan de Leeghwaterweg worden ontlast. De visie en de

de parkeeroverlast in de buurt aan te pakken. Dergelijke maatregelen

behoeften van de Zaanse Schans worden meegenomen in de studie

hebben impact op elkaar. De gemeente Zaanstad en Stichting de

van MAAK.Zaanstad de aankomende jaren.

Zaanse Schans beschouwen de problematiek betreffende veiligheid
en bereikbaarheid op de Zaanse Schans op een integrale wijze. Een

Bereikbaarheid omgeving van de Zaanse Schans
Op dit moment ondervindt de omgeving van de Zaanse Schans
veel overlast van parkerende bezoekers in de buurt van de Zaanse
Schans. Bezoekers gaan op zoek naar plekken waar de auto gratis
geparkeerd kan worden. Dit gebeurt met name op de Lagedijk,
Guisweg en het gebied aan de Diederik van Sonoyweg rondom de

combinatie van maatregelen zal nodig zijn.
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procent komt 15 % met de trein, 10 % met de R-net bus, en ongeveer
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D. De Zaanse Schans geeft bezoekers kwalitatief goede

De Zaanse Schans is een bezienswaardigheid van formaat. Hierbij

informatie, faciliteiten en beleving

horen voor dit bezoek goede faciliteiten. De bezoekers verwachten

Stichting de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad weten steeds

dat ze worden ontvangen en begeleid door het gebied, waar een

meer over de motieven van bezoekers om naar de Zaanse Schans

krachtig verhaal over dit gebied leidend is. Aan een goed zichtbare

te komen en over de keuzes die ze maken tijdens hun bezoek. De

ontvangst ontbreekt het nu in het gebied.

resultaten van het bezoekersonderzoek door bureau Strabo geven
inzicht in het aantal bezoeken, in de motieven van de bezoekers,

Bezoekers komen via drie ingangen op de Zaanse Schans. Bezoekers

wanneer ze komen, hoeveel ze uitgeven en waar ze na de Zaanse

die te voet of met de fiets komen, lopen veelal via de Kalverringdijk

Schans naartoe gaan. De bezoekers komen voor de combinatie

de Zaanse Schans op. Voor een groeiend deel van de bezoekers

van molens, houtbouw en het bijzondere natuurlandschap. Het

begint de bezoekersbeleving bij het station Zaanse Schans. Bezoekers

onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat nog altijd een belangrijk deel

die met de trein reizen lopen van het Station Zaanse Schans via

van de bezoekers via georganiseerde (touringcar-)reizen de Zaanse

de Stationsstraat en Lagedijk over de Julianabrug naar de Zaanse

Schans bereikt, al neemt het percentage bezoekers dat op eigen

Schans. Daarnaast heeft het Schipperplein een inloopfunctie voor de

gelegenheid komt (met de eigen auto, met de fiets of met het OV)

Zaanse Schans door het aangrenzende parkeerterrein. Vooralsnog

gestaag toe.

ontwikkelen de gemeente en Stichting de Zaanse Schans deze routes
niet als aparte entreegebieden.

Daarnaast zijn er ook onderzoeken van Amsterdam Marketing en
Holland Marketing die meer vertellen over de bezoekerswensen.

Indien in de toekomst een gedragen oplossing ontstaat voor de

Waarom komen zoveel bezoekers nou juist naar de Zaanstreek? Hier

parkeervoorzieningen en het mogelijk is om Schansend vrij te maken,

kun je, onder de rook van die andere grote attractie (het centrum

hebben de gemeente en de stichting de ambitie om dit terrein in de

van Amsterdam), het oneindig laagland ervaren vol houten huizen,

toekomst als entreegebied te ontwikkelen. Ook zonder entreegebied

molens en fabrieken onder fameuze Hollandse luchten. Holland, het

op Schansend dragen de gemeente en de stichting, samen met

land gewonnen uit water, waar de noeste arbeid, innovatie,

andere stakeholders zoals het Zaans Museum, zorg voor kwalitatief

koopmansgeest en recht voor z’n raap mentaliteit door de polder

goede informatie, faciliteiten en beleving voor de bezoekers. Dit

waait.

betreft het faciliteren van basisvoorzieningen zoals het aanbieden
van toiletten, prullenbakken en goede routing. Bezoekers willen
voorzieningen met kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk zijn.
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AANDACHTSPUNTEN ONTVANGST BEZOEKERS OP
DE ZAANSE SCHANS
De gemeente en Stichting de Zaanse Schans nemen bij ontwikkeling van de ontvangst van bezoekers op de Zaanse Schans de
volgende aandachtspunten in acht:
•

Sfeer – snel na het parkeren moet een eerste indruk van de
kwaliteit van de Zaanse Schans worden gegeven. De bezoeker
heeft bij ontvangst snel de indruk op de Zaanse Schans te
zijn.

•

Ontvangst – bezoekers worden ontvangen op een mooie
plek waar ze overzichtelijk informatie, koffie, toiletruimte
wordt aangeboden.

•

Informatie – bezoekers kunnen informatie krijgen over het
verhaal achter de Zaanse Schans en wat ze op de Zaanse
Schans kunnen verwachten.

•

Integratie museum en Zaanse Schans – voor de ontwikkeling van de Zaanse Schans heeft het Zaans Museum de
ambitie meegegeven meer aan te sluiten op de ruimtelijke en
programmatische inrichting van de Zaanse Schans.
Ruimtelijke kwaliteit in huidige entreesituatie is ondermaats
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E. De Zaanse Schans richt zich op verschillende typen
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bezoekers
Op de Zaanse Schans komen verschillende soorten bezoekers. De
typen bezoekers op de Zaanse Schans zijn grofweg te onderscheiden
als de ‘sightseeing toerist’ en de ‘cultuurtoerist’. De cultuurtoeristen
willen zich meer dan de sightseeing toeristen verdiepen in cultuur
en historie en zijn bereid langer te blijven. Deze cultuurtoerist is
ook bereid om meer uit te geven. Stichting de Zaanse Schans en
de gemeente Zaanstad willen een kwaliteitsslag maken om er zo
voor te zorgen dat de Zaanse Schans aantrekkelijker wordt voor de
‘cultuurtoerist’. De stichting geeft extra aandacht aan het erfgoed en
de authenticiteit van de Zaanse Schans. Op de Zaanse Schans is voor
beide typen bezoekers plek. Daarbij blijft het van belang dat ook de
Zaankanter trots is op het gebied.
Stichting de Zaanse Schans gaat afspraken maken met de
stakeholders op de Zaanse Schans, waaronder de ondernemers, over
de te volgen marketingstrategie. Dat het op momenten te druk is
wordt door alle stakeholders onderschreven. Zie hiervoor ook de te
ondernemen acties zoals beschreven op pagina 60. Uitgangspunt is
dat de ondernemers zich richten op het temperen en spreiden van
de aantallen ‘sightseeing toeristen’. De stichting concentreert zich op
de ‘cultuurtoeristen’ die komen voor verdieping. Deze beweging past
bij de recent aangekondigde koersverlegging van het Nederlands
Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC): “Van promotie naar
regulering”.
Rustpunten

de marketingactiviteiten voor de Zaanse Schans bijdragen aan het
temperen van de groei in toerisme en een meer gedifferentieerd
publiek opleveren. Zie hieronder de doelstellingen van de gemeente
Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans die zij in overleg met de
stakeholders op de Zaanse Schans willen verwerken in de marketingstrategie.
Daartoe formuleren de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse

kunnen worden gebracht. De Vereniging De Zaansche Molen

Schans de volgende doelstellingen:

en het Zaans Museum hebben een eerste aanzet gedaan om

1. We dragen zorg voor meer balans in kwalitatief aanbod voor

samen een narratief voor de Zaanse Schans op te stellen.

een gedifferentieerd publiek. We stimuleren hiermee extra
culturele voorzieningen op de Zaanse Schans, die bijdragen

4. Bij nieuwe of vrijgekomen panden gaan we op de eerste

aan het verhaal van de Zaanstreek en de Zaanse houtbouw.

plaats terug naar het verhaal van de Zaanse Schans en on-

De verplaatsing van het Molenmuseum is hier een goed voor-

derzoeken we welk passend erfgoedaanbod nog ontbreekt.

beeld van.

Het beeldkwaliteitsplan van SteenhuisMeurs uit 2011 is hier
leidend.

2. We positioneren de Zaanse Schans als een erfgoedlocatie van
een hoog kwalitatief niveau zoals het Nederlands Openlucht-

5. We hebben de ambitie de samenstelling van het bezoek te

museum in Arnhem. De organisatie van kleinschalige evene-

veranderen en meer bezoekers aan te trekken die verdie-

menten en vergroting van het aanbod voor kinderen in het

ping wensen, de zogenaamde cultuurtoerist. We werken

gebied worden gestimuleerd. We denken hierbij vooral aan

aan het aanbod dat specifiek deze groep bezoekers trekt uit

evenementen en voorzieningen die ook de inwoners van de

zowel binnen- als buitenland.

Zaanstreek aanspreken.
6. We denken na om in het laagseizoen vooral voor Zaankan3. De verschillende partijen maken afspraken over hoe er meer
eenheid en verdieping in de gefragmenteerde verhaallijnen

ters aansprekende evenementen, tentoonstellingen en
activiteiten op en rondom de Zaanse Schans te organiseren.
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De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans willen dat
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F. De Zaanse Schans partners vertellen gezamenlijk het

Schans samenwerken om het verhaal te vertellen van de Zaanstreek

De gemeente en stichting willen nog meer werken aan beleving van

anno 1850. Daarbij willen de gemeente en de stichting ook aandacht

de geschiedenis (‘living history’) en verdieping van de kwaliteit van

besteden aan de sociaal-maatschappelijke kant van de industriële

het aanbod met aandacht voor erfgoed. De eerste stap is al gezet

streek en die beter zichtbaar maken. De verhaallijn wordt opgesteld

door het realiseren van het Wevershuisje en de verplaatsing van het

30

door Stichting de Zaanse Schans na overleg met de Historische

Molenmuseum. Eind 2017 heeft Vereniging De Zaansche Molen de

Commissie, het Zaans Museum, Vereniging De Zaansche Molen en de

verhaal van de Zaanstreek

ondernemers.

Het primaire motief om de Zaanse Schans te bezoeken is het zien en
beleven van de Zaanse houtbouw, rondlopen in een echte molen in

Ontwikkeling cultureel en erfgoed aanbod

de klassiek-Hollandse setting en genieten van het typische waterrijke

Het bezoek aan cultuur en musea is in de afgelopen jaren fors

landschap. De bezoekers zien de Zaanse Schans als één geheel.

gegroeid. Het Zaans Museum wist de bezoekersaantallen te

Dat in werkelijkheid verschillende stakeholders actief zijn op het

verdubbelen en ook de molens breken record na record. In 2016

terrein doet er voor de bezoekers niet toe. Het is de wens om aan

heeft het Zaans Museum drie locaties op de Zaanse Schans geopend

te sluiten op de beleving van de bezoeker en de Zaanse Schans als

(zoals het Wevershuisje) die de bezoeker meer informatie geven over

een integraal gebied te presenteren. De beleving van het verhaal van

wonen en werken in de Zaanstreek anno 1850.

de Zaanstreek anno 1850 dreigt in de verdrukking te komen door
de stroom bezoekers en de (logistieke) knelpunten die daardoor

In opdracht van de gemeente Zaanstad bracht onderzoeksbureau

ontstaan. Ruimtelijke ingrepen zijn noodzakelijk en gewenst. Ze

TiMe in 2016 een rapport uit over de museale structuur op de Zaanse

bieden tevens kansen om het ensemble van gebouwen uit te breiden

Schans in 2030. Zij stellen een structuur voor van drie culturele

en de vormgeving van de buurt nog authentieker te maken. De

‘hoofdstations’ die, elk vanuit hun eigen missie, bijdragen aan het

gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans richten zich op

verhaal van de Zaanse Schans anno 1850: het Museum Zaanse Tijd,

een passende ontwikkeling van het cultureel en erfgoed aanbod,

de toekomstige ‘Wereld van Windmolens’ en het Zaans Museum.

nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied

Het verhaal wordt versterkt door themapresentaties (tussen-

en het gezamenlijke verhaal.

stations) op andere locaties. De verschillende musea moeten hier tot
samenwerking komen om optimaal te profiteren van ieders sterkte

Gezamenlijk verhaal

en de bezoeker (of die nu uit de regio komt of uit het buitenland)

De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans ambiëren

maximaal te bedienen.

dat alle partijen die culturele activiteiten ontplooien op de Zaanse

Een andere grote kwaliteit op de Zaanse Schans is het omringende

van Windmolens” te realiseren. Met de Wereld van Windmolens

landschap. De Kalverpolder biedt vanaf de paden en dijken een weids

presenteert de Zaansche Molen een totaalconcept voor het bezoek

uitzicht en is onlosmakelijk verbonden met de ruimtelijke kwaliteit en

aan de molens. Hierbij streeft de Vereniging Zaansche Molen niet

de beleving van de Zaanse Schans. Deze veenpolder is tegelijk ook

naar meer bezoekers maar naar het beter faciliteren van bestaand

het verhaal over de ontginning van de Zaanstreek. Een groot deel

bezoek door onder andere meer verdieping en betere publieksbe-

van deze polder is beschermd Natura 2000 gebied en een bijzonder

geleiding te bieden. De gemeente en stichting verwachten dat beide

weidevogelgebied. De polder wordt voor een deel onderhouden

initiatieven op korte termijn verder vorm krijgen.

door Staatsbosbeheer met hulp van de vrijwilligers van de Stichting
Kalverpolder. Met gericht beheer worden landschap en natuur

Het Zaans Museum heeft de ambitie aangegeven te willen

in stand gehouden en beschermd. De ambitie is om deze polder

onderzoeken of het mogelijk is het museum op de Zaanse Schans

beter beleefbaar te maken voor extensieve vormen van recreatie,

in te richten als een museum voor de bezoeker van het gebied.

zodat rustzoekers wandelend of varend kunnen genieten van het

Tegelijk wil het museum daarnaast zijn regionale museumfunctie

gebied. Het huidige Schanszichtpad is een veel belopen pad maar

en de (internationale) tentoonstellingsruimte verplaatsen naar het

kent onderhoudsproblemen. Ontwikkelingen op de Zaanse Schans

centrum van Zaandam. Het onderzoek hiervoor is in voorbereiding,

buiten de huidige grenzen hebben mogelijk effect op het omringende

zowel programmatisch als financieel. Hier zijn nog geen definitieve

landschap, op de natuurwaarden en landschappelijke waarden. De

uitspraken over gedaan.

ontwikkelingen dienen zorgvuldig te worden ingepast met respect
voor de kernwaarden van het gebied.

Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan kwaliteit gebied
Nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het

In de polder staat ook een molen, de Hercules. Dit is een provinciaal

gebied, maar moeten niet de consequentie hebben dat het meer

monument. Het is de wens van de Stichting Kalverpolder om op

toeristen aantrekt. De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse

termijn ook bezoek hieraan mogelijk te maken. De gemeente en

Schans gaan onderzoeken welke uitbreidingen geen aanzuigende

stichting nemen in de plannen nadrukkelijk de kwaliteiten van de

werking hebben op bezoekersaantallen en geen buitensporige

polder mee.

investeringen vergen. Bij nieuwe toevoegingen wordt getoetst of de
nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de kwaliteitsslag in het aanbod

Om deze keuze ook helder door te voeren is het belangrijk om bij

die de gemeente en de stichting voor ogen hebben met deze ontwik-

uitbreidingen of nieuwe functies van de Zaanse Schans altijd te

kelstrategie.

beoordelen of deze uitbreiding past binnen de doelstelling om het
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villa “Kalverliefde” gekocht om daar het museale deel van de “Wereld
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LIVING HISTORY ZOALS DAT IN LINKOPING, ZWEDEN WORDT VERTELD
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Technische en persoonlijke informatie over gebouwen en tuinen

Het verhaal vertellen
Persoonlijke items
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cultuurhistorische aanbod te verdiepen. De centrale vraag bij uitbrei-
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dingen is of deze programmatisch iets toevoegen aan het verhaal
van de Zaanse Schans anno 1850 zoals dat in het beeldkwaliteitsplan
Zaanse Schans van de gemeente en het onder regie van de stichting
opgestelde gezamenlijk verhaal wordt beschreven. De gemeente
toetst dergelijke uitbreidingen onder meer aan het bestemmingsplan
of nader op te stellen omgevingsplan.

G. De Zaanse Schans ontwikkelt zich voor een duurzame
toekomst
De initiatiefnemers van de Zaanse Schans wilden met hun werk
zeker stellen dat ons gezamenlijke erfgoed, de Zaanse houtbouw
en de molens, bewaard zou blijven voor komende generaties.
Deze lokale bouwkundige duurzaamheidsopgave is in ons huidige
tijdperk verbreed met een mondiale ecologische duurzaamheidsopgave. Deze allesomvattende vorm van duurzaamheid is inmiddels
een kernbegrip in het beleid van zowel de gemeente Zaanstad als
Stichting de Zaanse Schans. De gemeente Zaanstad streeft daarom
naast behoud van het erfgoed tevens naar een CO2-neutrale
gemeente, hetgeen ook een ambitie is voor de Zaanse Schans.
Het aantrekkelijke leefmilieu in stand houden vraagt extra aandacht
voor duurzaamheid in de ontwikkelstrategie. De gemeente en de
stichting gaan een programma voor de verduurzaming van het
erfgoed opstellen en richtlijnen ontwikkelen voor schoner vervoer
over water en weg.
Ambachten zichtbaar met tekst en uitleg

noodzakelijk. Ter verbetering van de leefbaarheid en de luchtkwaliteit

naar duurzame manieren van vervoer. Het grote aandeel van minder

hebben de gemeente en stichting de ambitie om auto– en busverkeer

duurzame vervoersmodaliteiten is op termijn niet gewenst en niet

te gaan verminderen rondom de Zaanse Schans en andere vormen

houdbaar. Een verschuiving naar andere vervoersmodaliteiten is

van vervoer te stimuleren.

De gemeente en stichting werken toe naar een Zaanse Schans die in
alle opzichten duurzaam is, met de volgende speerpunten:
toerisme. Dat betekent dat er zuiniger bussen, auto’s, boten en
1.

Project verduurzamen van de gebouwen. Ook eeuwenoud

ander vervoer moeten komen.

erfgoed kan op een meer duurzame manier worden geëxploiteerd en onderhouden. De woningen zijn niet goed geïsoleerd.

3. Minder stikstof-uitstoot: De gemeente gaat werken aan een

Voor de huurders van de woonhuizen stijgen de gasrekeningen

beleid gericht op het minder vervuilend maken van bussen en

door de stijgende gasprijzen. Stichting en gemeente hebben

boten.

samen met de Stichting De Groene Grachten (een initiatief van
astronaut Wubbo Ockels) een project opgezet gericht op het

4. De gemeente en stichting onderzoeken de mogelijkheden om

verduurzamen van de panden op de Zaanse Schans door mo-

anders om te gaan met plastic en afval, voor zowel bezoekers

gelijkheden te onderzoeken voor isolatie, andere vormen van

als bewoners.

verwarming of het verhogen van wooncomfort. Het is de ambitie dat binnen 10 jaar de woonhuizen op de Zaanse Schans

5. De Stichting en de gemeente staan open voor andere en aan-

zoveel mogelijk van het gas af zijn. De gemeente en stichting

vullende maatregelen om de Zaanse Schans een meer duur-

onderzoeken verder onder andere of het mogelijk is een col-

zaam karakter te geven.

lectief te organiseren met zonnepanelen op bijvoorbeeld het
Zaans Museum.

6. De gemeente Zaanstad is een duurzame gemeente, waar
ingezet wordt op circulaire economie. In dat kader wordt altijd

2. Ecologische footprint verkleinen: voor de Zaanse Schans willen
de gemeente en stichting naar een duurzamer vorm van

onderzocht of het mogelijk is om nieuwe toevoegingen en
gebouwen circulair te bouwen.
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De gemeente en de stichting hebben de ambitie om toe te werken
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1.5.

TOT SLOT: MET EVALUATIES BIJSTUREN EN BALANS

TERUGBRENGEN
De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans streven naar
het stabiliseren van het aantal bezoekers op de Zaanse Schans, naar
het stoppen van de groei en het beperken van de overlast door meer
regie te voeren op het bezoek. De verwachting is dat het wereldwijde
toerisme zal blijven groeien en de aantrekkingskracht van de Zaanse
Schans groot zal blijven. In deel 2 staan de acties die gemeente
en stichting samen met belanghebbenden willen realiseren. Het
is niet zeker of de impact van de voorgestelde acties voldoende is
om de drukte op de juiste wijze te beheersen. Om die reden gaan
de gemeente en de stichting in het najaar van 2020 de gemaakte
afspraken en behaalde resultaten evalueren.
De gemeente en stichting gaan deze evaluaties periodiek uitvoeren.
Op die manier denken de gemeente en stichting blijvend na – vooral
met het oog op de veiligheid en leefbaarheid voor de bewoners van
de Zaanse Schans en de gebieden eromheen – over manieren om
de groei van het aantal bezoekers af te remmen en het bezoek te
stabiliseren. Voor deze evaluatie gebruiken de gemeente en stichting
de metingen van de bezoekersaantallen door ondernemers, van het
STRABO onderzoek in opdracht van de stichting en eventueel extra
metingen uitgevoerd door de stichting of gemeente. De inzichten uit
de evaluaties benutten de gemeente en stichting bij het maken van
plannen voor de lange termijn.

Omgeving Zaanse Schans draagt bij aan beleving
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Deel twee beschrijft de belangrijkste acties die voortkomen uit de eerdergenoemde ambities en
uitgangspunten. Om de toevloed aan bezoekers aan de Zaanse Schans te stabiliseren, de groei
te verminderen en de overlast te beperken is een reeks ingrepen nodig, zowel op de Zaanse
Schans zelf als in het gebied daaromheen. De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans
kiezen voor een programmatische aanpak zodat de verschillende investeringen op elkaar
worden afgestemd en de onderlinge samenhang van de ingrepen wordt bewaakt.
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DEEL II • DE ZAANSE SCHANS
TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN
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Bestaande kwaliteiten
Zaan (met waterverbinding)

De Ontwikkelkaart is een middel om enerzijds de toekomstvisie
en anderzijds de urgente opgaven en de (met draagvlak) gekozen

Open landschap

oplossing in beeld te brengen. Op de kaart zijn de bestaande

Waterlopen

waardevolle elementen terug te zien, maar ook de gebieden waar

Kavels en bebouwing

In het volgende hoofdstuk worden diverse onderdelen van dit

Bomen/open groen
Fietsroute
Wandelroute

Ontwikkelingen
Omleggen doorgaande fietsroute
Serviceroute onder aan dijk

*

Ontwikkelmogelijkheden waterverbinding
Entree (met voorzieningen)
Plein/plek
Tijdelijke parkeergarage
Ontwikkelgebieden

uitbreiding en/of vernieuwing wenselijk is of mogelijk wordt gemaakt.
kaartbeeld uitgelicht.
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ONTWIKKELKAART ZAANSE SCHANS
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station Zaanse Schans
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Verbindend gebied station Zaanse Schans - Kalverringdijk

o
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Noordelijk onderdeel Zaanse Schans, het molenpanorama

Kalverliefde

Oliemolen De Bonte Hen

Wipmolen Het Klaverblad

Doofpot molen De Os
Houtzaagmolen
Het Jonge Schaap
Oliemolen De Zoeker

Verfmolen De Kat

Houtzaagmolen
De Gekroonde Poelenburg
Landje De Haan
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Jacob Vis, herberg
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2.1.
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BELEID EN HANDHAVING VOOR BEHOUD AUTHENTIEK KARAKTER

Voor behoud van het authentieke karakter van de Zaanse Schans

Actualiseren brancheringsbeleid voor economische

gaat de gemeente Zaanstad afspraken maken voor monumentale

activiteiten

handhaving, beleid en regelgeving voor de openbare ruimte

Net als op andere plekken in de Metropoolregio is het urgent dat er

aanpassen voor het voorkomen van overlast door ambulante handel

op korte termijn regels komen voor de winkels en diensten gericht

en een nieuw omgevingsplan opstellen.

op toeristen. Passend bij het op te stellen omgevingsplan door de
gemeente gaat Stichting de Zaanse Schans haar brancheringsbeleid

Opstellen aanvullende afspraken voor monumentale

actualiseren voor de economische activiteiten. Het brancherings-

handhaving

beleid moet aansluiten bij het verhaal dat de Zaanse Schans vertelt

De gemeente gaat met de eigenaren van de panden op de Zaanse

over de Zaanstreek anno 1850. De stichting doet dit in overleg met

Schans (waaronder Stichting de Zaanse Schans) aanvullende

de ondernemingen en musea op de Zaanse Schans. Dit beleid is

afspraken maken over monumentale handhaving, zoals specifieke

geldend voor de eigendommen van de stichting. Uitgangspunt van de

restauratierichtlijnen voor het gebied van de Zaanse Schans. Deze

stichting is daarbij dat er geen uitbreiding plaatsvindt van op toerisme

richtlijnen moeten door de Gemeenteraad worden vastgesteld. De

gerichte winkels en diensten, met uitzondering van horecafuncties.

gemeente betrekt hierbij de pand- en moleneigenaren en erfgoed-

Wel kan worden ingezet op verplaatsing van toeristische diensten en

partijen, zoals de Historische Commissie van de Zaanse Schans.

ondernemingen. In de toekomst zal de gemeente bij het opstellen van

Voor handhaving van overtredingen bij monumenten moet een

het nieuwe omgevingsplan, voor zover gewenst en mogelijk, met deze

wettelijke grondslag zijn. De gemeente Zaanstad kan daarnaast

nieuwe regels en beperkingen rekening gehouden.

bijvoorbeeld voorlichting geven over de inhoud van de regels,
aangeven waar de eigenaren van de panden de informatie kunnen

Aanpassen beleid en regelgeving voor voorkomen

ophalen en uitleggen wanneer de gemeente handhavend optreedt.

ongewenste overlast door ambulante handel

De gemeente wil daarna voor zover mogelijk sterker gaan handhaven

De gemeente Zaanstad gaat, voor zover gewenst en mogelijk,

op niet toegestane functies en op aanpassingen en wijzingen aan

optreden richting ongewenste ambulante handel op en rond

monumenten zonder een omgevingsvergunning. Met dergelijke

de Zaanse Schans. Hiervoor gaat de gemeente na hoe beleid en

aanvullende afspraken werken de gemeente en stichting op

regelgeving aan te passen specifiek voor de problematiek op de

meerdere manieren aan het behoud van monumenten.

Zaanse Schans. Een mogelijkheid is dat de gemeente de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) aanpast als de problematiek daar om
vraagt. Vervolgens wil de gemeente meer toe gaan zien op naleving
van deze regels.

De ontwikkelstrategie betekent ook dat ruimtelijke aanpassingen
worden gedaan. Deze passen deels niet in het huidige bestemmingsplan. Gezien te verwachten wijzigingen stelt de gemeente
Zaanstad een nieuw omgevingsplan op. Met de voorbereiding
daarvan wordt na de vaststelling van de ontwikkelstrategie
begonnen. Het moment van inwerkingtreding is afhankelijk van het
voorbereidings- en besluitvormingsproces. Ook wordt dit beïnvloed
door eventuele juridische procedures. Zie hiervoor ook deel 3,
pagina 70.

Acties
•

De gemeente Zaanstad maakt in samenspraak met Stichting
de Zaanse Schans aanvullende afspraken met pandeigenaren voor monumentale handhaving en wil zover mogelijk
sterker gaan handhaven op de geldende regels en afspraken;

•

Stichting de Zaanse Schans actualiseert het huidige brancheringsbeleid voor de economische activiteiten met betrekking
tot de eigendommen van de stichting;

•

De gemeente Zaanstad past voor zover gewenst en mogelijk
beleid en regelgeving aan voor het voorkomen van ongewenste overlast door ambulante handel (zoals aanpassen
APV indien nodig) en wil meer toe gaan zien op naleving van
deze regels;

•

De gemeente Zaanstad stelt een nieuw omgevingsplan op
om de ruimtelijke aanpassingen die uit de Ontwikkelstrategie
Zaanse Schans voortvloeien mogelijk te kunnen maken.
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Opstellen nieuw omgevingsplan
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PLAN VOOR BEHEERSEN VAN BEZOEKERSDRUKTE
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2.2.

Partijen op de Zaanse Schans pakken met elkaar de verantwoor-

heersingsplan is een integraal plan voor de Zaanse Schans en haar

Onderzoek impact drukte op leefbaarheid bewoners

omgeving. De afbakening van het plan is primair het plangebied

De gemeente en de stichting gaan de effecten van drukte op de

46

Zaanse Schans (zie pagina 11) en secundair het gebied rond de

leefbaarheid voor bewoners onderzoeken. Dit is onderdeel van

Julianabrug, Lagedijk, Stationsstraat en het gebied rond Pinksterdrie.

delijkheid op om het aantal bezoekers op de Zaanse Schans te

In dit plan staat een prioritering voor te nemen veiligheids-

stabiliseren, door ontwikkeling van een druktebeheersingsplan met

maatregelen bij bepaalde scenario’s. Het veiligheidsplan bevat

partners, onderzoek van de effecten van drukte op de leefbaarheid

maatregelen voor borging van de brandveiligheid, beveiliging,

van het gebied voor bewoners en totstandkoming van marketingaf-

gezondheid van bezoekers (afval e.d.), medische hulpverlening en

spraken tussen de partijen in het gebied die tot beheersing van de

calamiteiten op basis van risicoscenario’s. Het vervoersplan bevat

drukte leiden.

aanvullende maatregelen om de vervoersstromen te reguleren.

Druktebeheersingsplan voor brand- en verkeersveiligheid

Indien mogelijk worden maatregelen gebaseerd op de capaciteit

en leefbaarheid gebied

van de Zaanse Schans, ook wel het laadvermogen genoemd. Het

De gemeente ontwikkelt samen met de stichting vanaf de zomer van

laadvermogen wordt bepaald op basis van de publieke ruimte,

2019 een druktebeheersingsplan naar aanleiding van de drukte op

de looproutes, de molens en panden op de Zaanse Schans. Een

de Zaanse Schans. Verdere groei van het aantal bezoekers vergroot

mogelijk te nemen maatregel is de invoering van een reserverings-

de urgentie van een druktebeheersingsplan: Hoe blijft het gebied

systeem voor het spreiden van bezoekersdrukte. De haalbaarheid

Zaanse Schans veilig? Hoe kan worden voorkomen dat er nog

van een dergelijke maatregel onderzoekt de gemeente samen met

meer auto’s en bussen op zoek gaan naar een parkeerplaats bij en

de stichting en hierover is nog geen besluit genomen. Een andere

rondom de Zaanse Schans? Hoe kunnen de gemeente en de stichting

mogelijke maatregel is striktere regelgeving voor het parkeren van

beïnvloeden welke vervoersmodaliteiten bezoekers kiezen om de

bussen met bijbehorende bebording om dit aan te geven.

Zaanse Schans te bereiken? Met de maatregelen in het druktebe-

De gemeente stelt dit plan op, gebaseerd op haar publiekrech-

heersingsplan willen de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse

telijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarvoor zal de

Schans de extreme drukte op piekdagen in betere banen leiden en de

gemeente overleg voeren met externe partners die een rol hebben

veiligheid en leefbaarheid van het gebied waarborgen.

in de openbare ruimte en met de belanghebbenden in het gebied.
Voor het opstellen en de uitvoering van het plan werkt de gemeente

Het druktebeheersingsplan bestaat uit een plan voor ‘crowdma-

samen met de stichting.

nagement’, een veiligheidsplan en vervoersplan. Het druktebe-

worden genomen ten gunste moeten komen aan de leefbaarheid

Acties

van het gebied. Ook gaan de gemeente en stichting voor drukte-

•

plan met partners;

beheersing na welke uitbreidingen op de Zaanse Schans mogelijk
zijn zonder een aanzuigende werking op de bezoekersaantallen en

De gemeente Zaanstad ontwikkelt een druktebeheersings-

•

De gemeente Zaanstad onderzoekt de effecten van drukte
op de leefbaarheid van het gebied voor bewoners;

zonder buitensporige investeringen.
•

Stichting de Zaanse Schans maakt marketingafspraken met

Marketingafspraken tussen partijen op de Zaanse Schans

ondernemers op de Zaanse Schans die tot beheersing van

De stichting gaat samen met de stakeholders die marketingactivi-

de drukte leiden, waarbij de stichting focust op de cultuur-

teiten uitvoeren op de Zaanse Schans afspraken maken over de te

en erfgoedtoerist.

volgen marketingstrategie. Doel hiervan is het temperen en spreiden
van de bezoekersaantallen. Uitgangspunt is dat de ondernemers zich
richten op het temperen en spreiden van de bezoekersaantallen van
de ‘sightseeing’ toerist. De stichting concentreert zich op de ‘cultuurtoerist’ die komt voor verdieping. De marketingstrategie wordt ook
met andere stakeholders dan de ondernemers ontwikkeld. Hoe de
partijen de marketingstrategie uitvoeren bepalen zij zelf en kunnen
zij doen in een vorm en taal die hen past. De afspraken moeten in elk
geval transparant maken wat de maatregelen en gewenste resultaten
zijn. De gemaakte afspraken en de behaalde resultaten worden
periodiek geëvalueerd.
Deze beweging sluit aan bij de recent aangekondigde koersverlegging van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
(NBTC): “Van promotie naar regulering”. Lees op pagina 58 ook de
maatregelen die de stichting en de gemeente willen nemen om de
kwaliteit van het cultuuraanbod te verbeteren.
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het druktebeheersingsplan. Bovenal geldt dat de maatregelen die
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2.3.

48

PARKEEROPLOSSING VOOR VOORLOPIG 5 JAAR

De acties die dit hoofdstuk benoemt hebben betrekking op het

Onderzoeken lange termijn parkeeroplossing op basis van

creëren van een voorlopige parkeeroplossing op de Zaanse Schans.

monitoring en evaluaties

Acties om de parkeeroverlast in de omgeving te verminderen staan

De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans hebben nog

benoemd in paragraaf 2.12 (pagina 65).

geen lange termijn oplossing voor de parkeerdrukte die voldoende
draagvlak heeft. In de tussentijd zal regelmatig geëvalueerd worden

Parkeeroplossing achter Verkadepaviljoen

hoe de parkeervraag zich ontwikkelt. Op basis van die inzichten

Gezien de huidige parkeerproblematiek op en rondom de Zaanse

stelt de stichting in overleg met de gemeente een plan op voor een

Schans is een parkeeroplossing op korte termijn nodig. Een van de

parkeeroplossing voor de lange termijn.

maatregelen die onderzocht worden is een tijdelijke parkeergarage
achter het Verkadepaviljoen voor vijf jaar. Na vaststelling van de

Oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld parkeren aan noordkant van

Ontwikkelstrategie gaat Stichting de Zaanse Schans realisatie van de

de Leeghwaterweg voor de lange termijn geschikt maken, parkeren

tijdelijke parkeergarage onderzoeken. Voor de bouw van een tijdelijke

aan de zuidkant realiseren op een nader te bepalen locatie (wel/

parkeergarage is een door de gemeente afgegeven omgevingsver-

niet locatie zakkenhandel en/of op voetbalveld van ZVV Zaandijk),

gunning verplicht.

parkeren op afstand met gebruik van pendelbussen mogelijk maken
of geen extra parkeerplaatsen realiseren. Passend bij de visie van

Aanvullende maatregelen voor verkeersveiligheid rondom

de stichting en de gemeente worden idealiter de verkeersstromen

St. Michaël College

in de toekomst ontvlochten om de verkeersveiligheid in het gebied

De voorgestelde locatie voor de te onderzoeken parkeergarage

te verbeteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat bussen en auto’s dan

ligt naast het St. Michaël College. De gemeente Zaanstad en

niet meer kunnen parkeren aan de Noordzijde van de Leeghwa-

Stichting Zaanse Schans vinden de veiligheid van de scholieren

terweg. Dit verbetert de verkeersveiligheid op en rondom de Zaanse

en medewerkers van de school van groot belang. Dit betekent

Schans omdat de routes van wandelaars, fietsen, auto’s en bussen

dat mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn om een veilige

elkaar minder kruisen. Daarbij is het streven om het terrein tussen

omgeving rondom de school te waarborgen. De gemeente spreekt,

het Museum en het Schipperplein vrij te maken en te herinrichten.

in afstemming met Stichting de Zaanse Schans, dit af met het St.

Welke oplossingsrichting mogelijk en wenselijk is, moet blijken uit de

Michaël College.

periodieke evaluaties en onderzoeken in de toekomst.

•

Stichting de Zaanse Schans onderzoekt de haalbaarheid
van een tijdelijke parkeergarage achter het Zaans Museum,
garage volgen;
Gemeente Zaanstad behandelt de aanvraag omgevingsverStichting de Zaanse Schans en de Gemeente Zaanstad mo-

um

nitoren de parkeervraag, ontwikkeling van vervoersstromen
en het effect van druktebeheersing op parkeeroverlast op
en rondom de Zaanse Schans;
•

Gemeente Zaanstad maakt afspraken met Stichting de
Zaanse Schans en het St. Michaël College voor eventuele
aanvullende maatregelen voor de verkeersveiligheid rondom de school;

•
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gunning voor realisatie van een tijdelijke parkeergarage;

an
g Za
chtin
i
r
e
out
delr
wan

Zaa

•

Gemeente Zaanstad evalueert samen met Stichting de
Zaanse Schans de parkeerproblematiek op en rondom de
Zaanse Schans voor het onderzoeken van een lange termijn
oplossing.
Mogelijke parkeeroplossing korte termijn
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waarna eventueel ontwerp, realisatie en beheer van de
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VERBETEREN VOORZIENINGEN VOOR ONTVANGST

Een goede ontvangst voor bezoekers ontbreekt op de Zaanse Schans.
Stichting de Zaanse Schans zal op korte termijn investeren in een

Actie

ontvangst met verbeterde voorzieningen, zoals meer prullenbakken,

•

Stichting de Zaanse Schans stelt een programma van eisen op

toiletvoorzieningen en verbeterde routing. Het aantal voorzieningen

voor verbetering van de ontvangst (basisvoorzieningen) pas-

op de Zaanse Schans moet passen bij het aantal bezoekers dat

send bij de maximale capaciteit van de Zaanse Schans.

maximaal in het gebied aanwezig kan zijn. Voor deze invulling wordt
een programma van eisen uitgewerkt. Leidend voor het programma
van eisen is de maximale capaciteit van de Zaanse Schans zoals
bepaald voor het druktebeheersingsplan.
Voor de lange termijn heeft Stichting de Zaanse Schans de ambitie
om aan de bezoekers een betere service, een verbeterde informatiefunctie en een verbeterde toegankelijkheid (ook voor bezoekers met
beperkingen) te bieden.

Schansend
Kalverringdijk

Entreepunten

Entree Kalverringdijk

Entree Schansend/Schipperplein
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NIEUWE FIETSROUTE ONTLAST DE KALVERRINGDIJK

De routes voor wandelaars en fietsers gaan duidelijk van elkaar

Aanvullend op het ontwerp en de realisatie van het fietspad zal

worden gescheiden om de verkeersveiligheid te verbeteren. De

onderzocht worden of een fietstunnel onder de Leeghwaterweg

gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans zetten in op

mogelijk is. Dit maakt een zeer verkeersveilige fietsroute mogelijk van

het aanleggen van een nieuw veilig fietspad parallel aan de Kalver-

de Noord- naar de Zuidkant van de Leeghwaterweg. De omleg van

ringdijk in de komende jaren. Dit kan bijvoorbeeld ten oosten van

het fietspad is niet afhankelijk van de haalbaarheid van de tunnel. Het

de kwelsloot langs de dijk. Dit betreft een vrij liggend fietspad met

fietspad kan ook worden aangelegd als ondertunneling niet mogelijk is.

een beperkte impact op het open en kwetsbare veenweidegebied.
Het Natura 2000 gebied wordt met rust gelaten. De effecten op de

Acties

flora en fauna worden vanzelfsprekend onderzocht. Ter hoogte van

•

Gemeente Zaanstad zorgt voor het ontwerp, voorbereiding

de Catharinahoeve buigt het pad in oostelijke richting af. Hier maakt

(o.a. aankoop gronden derden), aanleg en beheer van het fiets-

het een omtrekkende beweging rond de Zaanse Schans. Scholieren

pad in afstemming met belanghebbenden (zoals HHNK);

van het St. Michael College krijgen vanuit het noorden een directe

•

Gemeente Zaanstad onderzoekt de haalbaarheid van een

verbinding met de fietsenstallingen op het schoolterrein. Doorgaande

fietstunnel onder de Leeghwaterweg en voert eventueel over-

fietsers volgen een nieuw pad tussen het St. Michael College en

leg met de provincie over realisatie en beheer van de tunnel.

het Zaans Museum dat direct aansluit op het vrij liggende fietspad
langs de Leeghwaterweg. Het tracé voor deze nieuwe fietsroute
wordt indicatief op pagina 53 weergegeven. De haalbaarheid en het
ontwerp worden nader onderzocht in samenhang met de plannen
voor de dijkversterking van de Kalverringdijk.
Voor het aanleggen van het fietspad zijn gronden van derden noodzakelijk. Bij de aanleg van het fietspad wordt idealiter aangesloten op
werkzaamheden die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat verrichten op de Kalverringdijk, voorbij de
bebouwing van de Zaanse Schans. Dit deel van de dijk is namelijk
door HHNK afgekeurd. De dijk moet beperkt worden opgehoogd met
circa 10 cm en opnieuw worden bestraat.
Globale aanduiding voorgesteld fietspad langs kwelsloot

nieuwe route
St. Michael College

Bestaande route

Globale ligging doorgaande fietsroute
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UITBREIDEN PADENSTRUCTUUR

De Zaanse Schans is een historisch dorp, waar volop kan worden
gewandeld. Het wordt op dit moment echter eenzijdig gebruikt. Het
merendeel van de bezoekers komt via Schansend (a) het gebied
binnen en loopt direct via het Zeilenmakerspad (b) richting het

b.

a.

molenpanorama en via dezelfde route terug. Het pad is momenteel
op piekmomenten (te) druk. Stichting de Zaanse Schans zal de
padenstructuur op een enkele locatie uitbreiden om de drukte
beter te spreiden. Vanzelfsprekend wordt daarbij uitgegaan van de
historische padenstructuur. Stichting de Zaanse Schans legt een
nieuw pad achterom de Catharina Hoeve (c). Dit ontlast de bottleneck
Zeilenmakerspad-Kalverringdijk. Een belangrijk aandachtspunt in het
ontwerp van dit pad is de ligging van het pad ten opzichte van het

Bestaande padenstructuur

weidevogelleefgebied. Dit bepaalt onder meer de haalbaarheid van
deze maatregel. De stichting moet voor realisatie van dit pad een
omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

Acties
•

c.

Stichting de Zaanse Schans onderzoekt de haalbaarheid van
het nieuwe pad achter de Catharinahoeve, waarna eventueel
het ontwerp, de aanleg en het beheer van het pad volgt;

•

Gemeente Zaanstad behandelt de aanvraag omgevingsvergunning voor realisatie van het nieuwe pad.

Uitbreiding padenstructuur

Randen langs Zeilenmakerspad worden platgelopen
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Wandelroute tussen station en Schans (Stationsstraat)
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VERBETEREN EN UITBREIDEN AANLOOPROUTES NAAR DE ZAANSE SCHANS

De gemeente Zaanstad ziet een aantal kansen om de aanlooproutes
naar de Zaanse Schans te verbeteren door het stimuleren van andere

Acties

vervoersmodaliteiten dan de bus en auto. Dit draagt ook bij aan

•

Gemeente Zaanstad stelt als onderdeel van de herontwikke-

het bevorderen van duurzame mobiliteit. Voor bezoekers die met

ling van station Zaanse Schans en samen met NS een plan

de trein komen begint hun bezoek al op station Zaanse Schans. Dit

op voor betere routes voor zowel voetgangers, fietsers als

OV-Knooppunt is voor veel bezoekers die met de trein komen de

andere vormen van duurzaam vervoer van Station Zaanse

eerste kennismaking met de Zaanse cultuur. In het programma MAAK.

Schans naar de Zaanse Schans;

Zaanstad voorziet de gemeente herontwikkeling van dit station en
de omgeving. Het Stationsplein wordt aangepast en aantrekkelijker
gemaakt. Hetzelfde geldt voor de aanlooproutes naar de Zaanse
Schans. De gemeente werkt hiervoor samen met NS.
De Fietsersbond heeft aangegeven dat er te weinig veilige routes zijn
vanuit het oosten van de stad (het gebied oostelijk van de Zaan) naar
het westen (het gebied aan de westzijde van het spoor). Voor de bereikbaarheid van het gebied is het aan te raden in te zetten op een veilige
ondertunneling van het fietspad onder het spoor door, in het verlengde
van de Guisweg, om zo deze route sneller, veiliger en beter te maken.
Een verbetering op deze route zal een extra impuls geven om met de
fiets te gaan en is een toevoeging op de bereikbaarheid van langzaam
verkeer en de regionale fietsroutes (knooppuntontwikkeling Koog/
Zaandijk).
Deze acties zijn onderdeel van de Ontwikkelstrategie aangezien
deze bijdragen aan het integrale plan om de Zaanse Schans en haar
omgeving toekomstbestendig te maken. De uitvoering van deze acties
is echter onderdeel van het programma MAAK.Zaanstad. De gemeente
draagt zorg voor integratie van deze acties in dit programma.

•

Gemeente Zaanstad verkent een verbetering van de route
oost naar west en de knooppuntontwikkeling Koog/Zaandijk.
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BEVORDEREN VAN DUURZAME MOBIILITEIT
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2.8.

De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans werken toe

Schans rustig te houden. Dat betekent dat ook voor het gebruik

naar een verschuiving in vervoersmodaliteiten; van autoverkeer

van de steigers goede afspraken gemaakt moeten worden met alle

en touringcars naar elektrische bussen, trein, vervoer over water,

gebruikers van de steigers binnen het gebied.
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nadrukkelijk om ’s avonds voor de bewoners en de natuur de Zaanse

fietsen en wandelen. Het is niet de bedoeling dat nieuwe vormen
van mobiliteit een aanzuigende werking hebben op het bezoek.

Ontwikkelen steigers en vaarroutes voor stimulans

Deze gewenste verschuiving in vervoersmodaliteit betekent vooral

vervoer over water

ander gebruik van vervoer richting de Zaanse Schans en niet méér

De gemeente wil gebruik van bootverbindingen bevorderen, ook naar

vervoer richting de Zaanse Schans. Het gaat om slimme en duurzame

andere plekken in de regio. De gemeente heeft al een eerste stap

mobiliteit, niet alleen voor de bezoekers van de Zaanse Schans, maar

gezet, in samenwerking met een particuliere rederij, om de komende

ook voor de bewoners van de Zaanstreek.

vier jaar twee Zaanferry’s te laten varen tussen Zaandam Centrum
en Zaanstad-Noord, waarbij de Zaanse Schans een belangrijke

Ontwikkelen duurzaam verkeers- en vervoersplan met

tussenstop is. De huidige aanlegsteiger nabij de Huisman wordt

partners gebied

gehandhaafd. Dat is de ontvangst voor mensen die met de boot

Deze verschuiving vraagt een aanpak op de lange termijn en

komen. De gemeente acht het wenselijk en verkent om steigers in de

samenwerking met een groot aantal partners in de regio. De

buurt van de Zaanse Schans toe te voegen, met name in het noorden

gemeente en stichting onderzoeken de mogelijkheden voor meer

van het plangebied en eventueel aan de andere kant van de Zaan

duurzame mobiliteitsvormen. Hier ligt een kans om samen met de

en rondom de Hemmes. Ook wenst de gemeente de riviercruise-

Vervoerregio te komen tot duurzame verkeers- en vervoersplannen.

steiger aan te passen zodat deze meer en optimaler gebruikt kan

De gemeente ziet, net als de Vervoerregio, veel mogelijkheden in het

worden, zonder dat dit, zoals gezegd leidt tot toename van het aantal

versterken van het personenvervoer over water. Dit verhoogt voor

bezoekers. Bij het stimuleren van het (personen)vervoer over water

bezoekers bovendien de beleving van de Zaanstreek. Aanvullend gaat

hoort ook het tot stand brengen van een netwerk van interessante

de gemeente in samenwerking met NS en Connexion betere arrange-

vaarroutes naar en vanaf de Zaanse Schans.

menten ontwikkelen om het reizen via OV te bevorderen.

Opstellen beleid gebruik openbare steigers Zaanse Schans
De gemeente Zaanstad zal voor de Zaanse Schans specifiek beleid
opstellen voor het gebruik van de openbare steigers. De wens is

•

Gemeente Zaanstad stelt een duurzaam verkeers- en vervoersplan op met de verschillende partners in het gebied
zoals de Vervoerregio, NS en de concessiehouder voor OV in
de Zaanstreek;

•

Gemeente Zaanstad stelt, in afstemming met Stichting de
Zaanse Schans, beleid op voor het gebruik van de openbare
steigers op de Zaanse Schans.

•

Gemeente Zaanstad stelt ontwerp op voor mogelijke steigers
in de omgeving van de Zaanse Schans voor interessante
vaarroutes en met bijzondere aandacht voor passantensteigers;

•

Gemeente Zaanstad verkent aanpassing van de riviercruisesteiger voor optimaler gebruik.
de Zaan

Station Zaanse Schans

Rondvaart over de Zaan
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Acties
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VERBREDEN CULTUREEL EN ERFGOEDAANBOD OP DE ZAANSE SCHANS
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2.9.

De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans willen het

wordt voor de ‘cultuurtoerist’. Om die reden gaat Stichting de Zaanse

Museum Zaanse Tijd

Schans de strategie richten op de ‘cultuurtoerist’ die komt voor

In Museum Zaanse Tijd wordt een nieuwe presentatie ontwikkeld,

verdieping. Daartoe wordt de beleving die de Zaanse Schans biedt

die complementair aan de andere museale en erfgoeduitingen op

door de Stichting verder uitgebreid en verdiept. Zie hiervoor ook de

de Zaanse Schans het verhaal zal vertellen van de Zaanse tijd en zijn

acties benoemd onder maatregel 2 over druktebeheersing.

klokkenmakers.

Verhaal van de Zaanse Schans en het omgevingsplan

Ontwikkeling Jacob Visterrein

Stichting de Zaanse Schans stelt de gezamenlijke verhaallijn over

Er zijn vergevorderde plannen voor het Jacob Visterrein. Hier komt

de Zaanse Schans op na overleg met de Historische Commissie, het

woningbouw en er is de ambitie om er een herberg te realiseren.

Zaans Museum, Vereniging De Zaansche Molen en de ondernemers.

Daarmee vormt dit gebied de noordelijke begrenzing van de Zaanse
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Deze verhaallijn is ook de basis voor de toetsing of nieuwe toevoe-

Schans.

gingen op de Zaanse Schans passen in het verhaal van het gebied. Er

aanbod op de Zaanse Schans verbreden en de kwaliteit van het

kunnen functies toegevoegd worden die ondersteunend zijn voor de

aanbod verbeteren zodat het authentieke karakter van de Zaanse

bezoeker, maar qua vorm en presentatie moeten deze functies zich

Schans meer tot zijn recht komt. Het museaal aanbod en benodigde

dan wel voegen naar de verhaallijn. Waar nodig en mogelijk biedt het

investeringen moet in verhouding blijven met het gebied. Uitbrei-

nieuwe omgevingsplan een juridische basis om de verhaallijn vorm te

dingen mogen geen negatieve impact op het authentieke karakter

kunnen geven.

of een te sterk aanzuigende werking hebben op de bezoekersaantallen (zie ook pagina 35). Het maximaal aantal bezoekers dat de

Cultuur-historisch en erfgoedaanbod verbeteren

Zaanse Schans kan bezoeken (ook wel het ‘laadvermogen’ genoemd)

Voor verbreding en verbetering van het museaal aanbod lopen

houdt de gemeente als eis aan om de impact van uitbreidingen te

verschillende initiatieven of worden initiatieven opgestart. Deze initia-

onderzoeken. Navolgend beschrijven de gemeente en stichting welke

tieven passen bij de ontwikkelgebieden zoals zichtbaar in de ontwik-

acties zij hiervoor willen ondernemen.

kelkaart (zie pagina 40). Sommige ondernemers willen de locatie
uitbreiden, zoals de klompenmakerij en de kaasboerderij. Initiatief-

Marketingstrategie Stichting Zaanse Schans richten op

nemers voor nieuwe ontwikkelingen moeten hiervoor de benodigde

cultuurtoerist

vergunningen (waaronder een omgevingsvergunning) aanvragen bij

Stichting de Zaanse Schans en de gemeente willen een kwaliteitsslag

de gemeente. Plannen moeten passen binnen de geldende regels.

maken om er zo voor te zorgen dat de Zaanse Schans aantrekkelijker

Positionering Zaans Museum

Het Molenmuseum op de locatie Kalverliefde is in voorbereiding

Tenslotte werkt het Zaans Museum aan transformatie en

als onderdeel van de Wereld van Windmolens. De opbrengsten van

vernieuwing, met als doel een krachtiger positionering als een

de verkoop van het molenmuseum in Koog aan de Zaan worden

museum voor de Zaanse Schans. De gemeente en de stichting gaan

gebruikt voor het realiseren van het molenmuseum op de Zaanse

er vanuit dat deze aanpassingen passen binnen het bestaande

Schans. De Kalverliefde staat als kavel met gebouw op de ontwik-

bouwvlak van het Zaans Museum. Ook is er een haalbaarheids-

kelkaart.

onderzoek gestart door het museum en de gemeente naar het
verplaatsen van het streekmuseum naar het centrum van Zaandam.

Project Zonnewijzer

Het museum heeft de ambitie op de Zaanse Schans het museum

De wensen voor het project Zonnewijzer, zoals het realiseren van

Zaanse Schans verder vorm te geven.

een nieuwe Vermaning, zijn nu juridisch al mogelijk binnen het
vigerende bestemmingsplan. Voor de helderheid is deze locatie ook
als ontwikkelgebied opgenomen in de plankaarten.

Acties
•

Stichting de Zaanse Schans stelt de gezamenlijke verhaallijn

Landje de Haan

over de Zaanse Schans op in samenwerking met alle erfgoed-

Vereniging de Zaanse Molen heeft de wens uitgesproken om

partijen op de Zaanse Schans en stelt de verhaallijn vast;

op Landje de Haan een moleninformatiecentrum te realiseren

•

Gemeente Zaanstad biedt met het nieuwe omgevingsplan

als onderdeel van de Wereld van Windmolens. Landje de Haan

waar nodig en mogelijk een juridische basis om de verhaallijn

is eigendom van Stichting de Zaanse Schans. In 2017 hebben

vorm te kunnen geven.

de gemeente en Vereniging Zaansche Molen in een intentieovereenkomst een aantal afspraken vastgelegd, waaronder
dat de gemeente de intentie heeft om akkoord te gaan met de
nieuwbouw van een molenmuseum als onderdeel van ‘de Wereld
van Windmolens’ op Landje de Haan. De gemeente en de stichting
hebben nog geen formeel besluit genomen ten opzichte van deze
wens.
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Molenmuseum op ontwikkellocatie de Kalverliefde
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2.10. INTEGRAAL VERKEERSONTWERP
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De gemeente Zaanstad gaat een integraal verkeersontwerp
maken voor de aanvoerroutes naar de Zaanse Schans. Het aantal

Acties

bezoekers leidt tot grote verkeersdrukte op de toevoerwegen naar

•

Gemeente Zaanstad stelt een integraal verkeersontwerp op

de Zaanse Schans, met name rondom de Leeghwaterweg, Guisweg

voor verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid

en Pinksterdrie en de aansluitende rotonde. Deze vervoersstromen

op en rondom de Zaanse Schans, als onderdeel van het

moeten efficiënt en veilig worden verwerkt. Doel is met het integraal

programma MAAK Zaanstad.

verkeersontwerp de bereikbaarheid op en rondom de Zaanse Schans
en de verkeersveiligheid te verbeteren van alle vervoersstromen
van bezoekers, bewoners, omwonenden, scholieren van het Sint
Michael College, bedrijven en sportverenigingen aan de Diederik van
Sonoyweg.
De gemeente kan in het integraal verkeersontwerp een aantal
verbeteringen opnemen, zoals veilige oversteken voor langzaam
verkeer, vrijliggende paden voor fietsers en wandelaars en
herprofilering van de wegen. Op de langere termijn ziet de gemeente
hier, vooral vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, als mogelijk
toekomstig perspectief dat de Leeghwaterweg van een doorgaande
provinciale weg wordt teruggebracht tot een stadsstraat. Een
dergelijke maatregel kan de gemeente niet eigenstandig, maar alleen
in overleg met de provincie nemen. De wenselijkheid en haalbaarheid
van een dergelijke maatregel wordt nader onderzocht.

bedrijven en bewoneres
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Leeghwaterweg is lokale ontsluiting voor omliggende
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2.11. DUURZAAMHEID WONINGEN, GEBOUWEN EN GEBIED
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De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans hebben de
ambitie de gebouwen, woningen en het (natuur)gebied van de

Acties

Zaanse Schans te verduurzamen. Stichting de Zaanse Schans werkt

•

gebiedsverduurzaming;

hiervoor samen met de Provincie Noord-Holland, de gemeente
Zaanstad en de Groene Grachten.

Stichting de Zaanse Schans ontwikkelt een plan van aanpak

•

Stichting de Zaanse Schans voert maatregelen benoemd in
het plan van aanpak uit, zoals isolatie van de woningen en
gebouwen op de Zaanse Schans;

Stichting de Zaanse Schans ontwikkelt daarvoor een plan van aanpak
voor gebiedsverduurzaming in het kader van het landelijk beleid

•

Stichting de Zaanse Schans maakt een plan voor versterking

gebiedsverduurzaming. In dit plan van aanpak worden maatregelen

van de flora en fauna in het gebied samen met de partners

benoemd die de stichting, in samenwerking met derden, wil

(Staatsbosbeheer, Stichting Kalverpolder, e.d.).

uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan het isoleren van bedrijfsgebouwen en woningen en het opwekken van duurzame energie
middels zonnepanelen. Een andere optie is voor alle woningen
en gebouwen een alternatief aanbieden in plaats van gas. Deze
maatregelen mogen uiteraard het authentieke karakter van de
panden niet aantasten.
Voor verduurzaming van de omgeving maakt Stichting de Zaanse
Schans een plan voor versterking van de flora en fauna in het gebied.
De stichting werkt hiervoor samen met de partners Staatsbosbeheer
en Stichting Kalverpolder.

Door het steeds drukker worden van de Zaanse Schans en door
het zoeken naar onbetaalde parkeerplekken, wordt de parkeerdruk

Acties

op de gebieden eromheen steeds groter. De gemeente Zaanstad

•

De gemeente onderzoekt de parkeerproblematiek, haalbaar-

wil voorkomen dat het parkeerprobleem op de Zaanse Schans zich

heid en het draagvlak voor een vorm van parkeerregulering

verplaatst naar de omgeving.

voor bewoners op de Lagedijk, Guisweg en Haaldersbroek;
•

De gemeente maakt indien mogelijk en nodig afspraken met

De gemeente gaat onderzoeken wat de problematiek in de

bedrijven en verenigingen aan de Diederik van Sonoyweg

omgeving is, hoe invoering van een vorm van parkeerregulering de

voor oplossen van de parkeerproblematiek;

bewoners aan de Lagedijk, Guisweg en Haaldersbroek het beste kan

•

De gemeente verbetert handhaving op touringcars die par-

ontlasten en wat het draagvlak voor parkeerregulering is. Ook gaat

keren op plekken waar het niet is toegestaan (bijvoorbeeld

de gemeente in gesprek met de verenigingen en bedrijven aan de

langs de Pinksterdrie);

Diederik Sonoyweg die parkeren in de openbare ruimte (en niet op

•

De gemeente onderzoekt in overleg met de provincie Noord

particuliere gronden), om een oplossing te zoeken voor de parkeer-

Holland welke maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen

problematiek.

dat bussen langs de Leeghwaterweg stoppen.

Ook wil de gemeente onveilige situaties voorkomen. De gemeente
gaat overleggen met de provincie Noord Holland welke maatregelen
mogelijk zijn om te voorkomen dat bussen aan de Leeghwaterweg
stoppen om bezoekers op de weg af te zetten. Om deze situatie op
de Pinksterdrie te voorkomen kan de gemeente zelf maatregelen
nemen.
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2.12. VOORKOMEN PARKEERDRUK IN OMGEVING
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Deel 3 beschrijft hoe de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans de uitvoering van de
ontwikkelstrategie organiseren. Elke organisatie heeft eigen verantwoordelijkheden, passend bij
haar rol en taken. De maatregelen die de gemeente en stichting nemen brengen kosten met zich
mee. Dit deel sluit af met een overzicht van de voorgestelde maatregelen en verantwoordelijkheden.
Concrete investeringsbesluiten voor een aantal maatregelen volgen later. Ook is een eerste fasering op
hoofdlijnen opgenomen, omdat het niet nodig en niet mogelijk is om alle maatregelen tegelijkertijd uit
te voeren. Deze fasering kan worden herzien als de periodieke evaluaties daar aanleiding toe geven.
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DEEL III • ORGANISATIE UITVOERING
				ONTWIKKELSTRATEGIE
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3.1.
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VERANTWOORDELIJKHEIDSVERDELING

De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans hebben de
ontwikkelstrategie opgesteld om een gezamenlijke basis te hebben
voor de toekomst van de Zaanse Schans. De ontwikkelstrategie is
een integraal plan dat bestaat uit een gezamenlijke visie, ambitie en
een set aan maatregelen. Een aantal maatregelen zijn van toepassing
op de Zaanse Schans en aantal maatregelen op problemen in de
omgeving.
De gemeente is verantwoordelijk voor het gebruik van de openbare
ruimte rondom de Zaanse Schans. De stichting is eigenaar van een
groot deel van de gronden, paden en panden op de Zaanse Schans
en daarmee verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Het gebied
van de Zaanse Schans dat in eigendom is van de stichting is openbaar
toegankelijk. De gemeentelijke bevoegdheden gelden hier als elders
op private terreinen. Aanvullend heeft de stichting nog een aantal
statutaire taken.
De Zaanse Schans is een openbaar gebied. De gemeente
Zaanstad draagt primair de publieke verantwoordelijkheid om de
algemene belangen in het gebied te waarborgen voor bewoners
en ondernemers. De gemeente zorgt dat de Zaanse Schans én de
omgeving veilig, leefbaar en bereikbaar is. Bezoekers zijn hier altijd
te gast. De gemeente voert haar taken hiervoor uit in samenwerking
met de stichting.

FINANCIERING

De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans hebben twee

de parkeergarage te onderzoeken. Financiering van ontwerp

financiële opgaven. Enerzijds moeten de organisaties investeren in

en realisatie volgt later, zodra er een beter inzicht in de exacte

de extra maatregelen die nodig zijn om de Zaanse Schans toekomst-

investering is.

bestendig te maken zoals in deze ontwikkelstrategie beschreven.
Anderzijds ambiëren de organisaties om duurzame exploitaties-

Evenwel zijn ook de andere partijen op de Zaanse Schans, zoals

cenario’s voor de lange termijn te ontwikkelen. Deze exploitaties-

Vereniging de Zaansche Molen, verantwoordelijk voor financiering en

cenario’s zijn nodig om structurele inkomsten te genereren waarmee

realisatie van zelf geïnitieerde projecten.

de partijen op de Zaanse Schans de kosten kunnen dekken voor
behoud van het erfgoed, onderhoud van de openbare ruimte en de

Duurzame exploitatiescenario’s voor lange termijn

andere taken.

Aanvullend op de voorgestelde maatregelen hebben de gemeente
en de stichting de ambitie dat de partijen die het erfgoed in stand

Investeringen maatregelen Ontwikkelstrategie Zaanse

houden dat ook kunnen blijven doen en daarvoor voldoende

Schans

inkomsten genereren. Voor de lange termijn hebben de gemeente

De voorgestelde maatregelen brengen kosten met zich mee voor

en stichting op structurele basis voldoende middelen nodig. De

alle betrokkenen, bovenal voor de gemeente en de stichting. Beide

gemeente is voornemens een vermakelijkheidsretributie in te voeren.

organisaties zijn verantwoordelijk voor de financiering van de kosten

Aanvullend zijn verschillende scenario’s mogelijk om opbrengsten

die horen bij de voorgestelde maatregelen die zij moeten uitvoeren.

voor alle partijen te genereren. Na vaststelling van de ontwikkel-

In het geval dat een maatregel door beide wordt uitgevoerd, dan

strategie, bij volledige helderheid over de opgaven en met inzicht

reserveren zij allebei een deel van de bijbehorende kosten. De

in de investeringen gaan de stichting en gemeente deze duurzame

gemeente is voornemens een deel van de maatregelen vanuit andere

exploitatiescenario’s ontwikkelen. Waar nodig doen zij dat met

programma’s, subsidies en fondsen te financieren, zoals bijvoorbeeld

stakeholders op de Zaanse Schans. De gemeente benut haar

het programma MAAK Zaanstad, het OV Knooppunten programma

opbrengsten uit een dergelijk scenario alleen voor de Zaanse Schans

van de provincie Noord Holland en een samenwerking met de

en niet om andere voorzieningen in Zaanstad te bekostigen. Doel is

Metropoolregio Amsterdam (MRA).

met deze scenario’s een gezonde exploitatie en evenredige verdeling
van kosten en baten te realiseren om bij te dragen aan de doelstel-

Stichting de Zaanse Schans financiert de maatregelen waarvoor
zij verantwoordelijk is. Dat betekent bijvoorbeeld dat de stichting
in eerste instantie budget vrijmaakt om de haalbaarheid van

lingen van de Zaanse Schans.
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3.2.
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FASERING EN PROCEDURES
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3.3.

De Ontwikkelstrategie Zaanse Schans is de strategie en het integrale

hoge prioriteit, zoals het realiseren van een tijdelijke parkeergarage,

plan voor de Zaanse Schans. De gemeente en de stichting gaan de

kunnen de stichting en de gemeente overwegen om de voorbereiding

maatregelen in het plan voorbereiden en uitvoeren na vaststelling

hiervan en de aanvraag van een omgevingsvergunning te starten

van de ontwikkelstrategie. Een aantal maatregelen (zoals aanpassing

parallel aan de ontwikkeling van het omgevingsplan.
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bestemmingsplan of omgevingsplan. Voor maatregelen met een

van beleid of het nemen van een verkeersbesluit) kunnen op korte
termijn worden uitgevoerd, maar voor een aantal ruimtelijke en

Navolgend overzicht geeft een indicatie voor fasering van de uit

fysieke ingrepen moeten de gemeente en de stichting een aantal

te voeren maatregelen. Dit is een fasering op hoofdlijnen en biedt

ruimtelijke procedures volgen. Deze procedures geven belang-

een basis voor de planning. Een projectplanning wordt uitgewerkt

hebbenden, ook na vaststelling van de ontwikkelstrategie, de

na vaststelling van de ontwikkelstrategie. In de fasering is nog niet

mogelijkheid om de uitgevoerde onderzoeken en ontwerpen in te

opgenomen wanneer de duurzame exploitatiescenario’s worden

zien en indien nodig bezwaar te maken.

ontwikkeld. De fasering en planning kunnen worden herzien als de
periodieke evaluaties daar aanleiding toe geven.

Een succesvolle ontwikkeling van de Zaanse Schans is deels
afhankelijk van de mate waarin bouwrijpe grond beschikbaar komt
voor onder meer de realisatie van het fietspad langs de Kalverringdijk. Een aantal percelen grond van Stichting de Zaanse Schans is
in erfpacht uitgegeven aan bewoners en bedrijven. Vaak betreft het
door- of langlopende erfpachtcontracten waardoor de ontwikkeling
alleen plaats kan vinden met medewerking van particulieren die de
grond in erfpacht hebben.
De gemeente Zaanstad zal tevens een nieuw omgevingsplan
opstellen om de visie voor een toekomstbestendige Zaanse Schans
te borgen voor de lange termijn. Hier zit een uitgebreid voortraject
aan vast. Voor fysieke ingrepen in de omgeving moeten de gemeente
of de stichting omgevingsvergunningen aanvragen. Aanvragen
voor dergelijke vergunningen worden getoetst aan het vigerende
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1. Beleid en handhaving
voor behoud authentiek
karakter

Maken aanvullende afspraken met pandeigenaren voor monumentale handhaving en
handhaving versterken.

gem Zaanstad

Actualiseren brancheringsbeleid voor economische activiteiten voor gebruik van eigendommen
van de stichting

st Zaanse Schans

Aanpassen beleid en regelgeving voor voorkomen ongewenste ambulante handel (zoals
aanpassen APV indien nodig) en versterken toezicht en handhaving.

gem Zaanstad

Opstellen nieuw omgevingsplan om de ruimtelijke aanpassingen die uit de ontwikkelstrategie
Zaanse Schans voortvloeien mogelijk te maken

gem Zaanstad

Ontwikkelen van een druktebeheersingsplan met partners

gem Zaanstad

Onderzoeken van effecten van drukte op de leefbaarheid van het gebied voor bewoners

gem Zaanstad

Maken van marketingafspraken met ondernemers op de Zaanse Schans die tot beheersing van
de drukte leiden.

st Zaanse Schans

Onderzoeken haalbaarheid van een tijdelijke parkeergarage achter het Zaans Museum, waarna
eventueel ontwerp, realisatie en beheer van de garage volgen.

st Zaanse Schans

Behandelen aanvraag omgevingsvergunning voor realisatie tijdelijke parkeergarage

gem Zaanstad

Monitoren parkeervraag, ontwikkeling vervoersstromen en effect druktebeheersing op
parkeeroverlast op en rondom de Zaanse Schans

st Zaanse Schans &
gem Zaanstad

Maken van afspraken met Stichting en St. Michael College over eventueel aanvullende
maatregelen voor verkeersveiligheid rondom de school

gem Zaanstad

Evalueren parkeerproblematiek op de Zaanse Schans voor onderzoeken lange termijn oplossing

ZnsSchns & gm Znstd

4. Verbeteren voorzieningen voor ontvangst

Opstellen programma van eisen voor verbeteren ontvangst Zaanse Schans (basisvoorzieningen)
passend bij maximale capaciteit Zaanse Schans

st Zaanse Schans

5. Nieuwe fietsroute
ontlast de Kalverringdijk

Ontwerp, voorbereiding (o.a. aankoop gronden derden), aanleg en beheer van het nieuwe
fietspad in afstemming met belanghebbenden (o.a. HHNK)

gem Zaanstad

Onderzoeken haalbaarheid van fietstunnel onder Leeghwaterweg en voert eventueel overleg
met de provincie over realisatie en beheer van de tunnel

gem Zaanstad

Onderzoek haalbaarheid nieuwe pad achter de Catharinahoeve, waarna ontwerp, aanleg en
beheer volgen

st Zaanse Schans

Behandelen aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding padenstructuur

gem Zaanstad

2. Plan voor beheersen van
bezoekersdrukte

3. Parkeeroplossing voor
voorlopig 5 jaar

6. Uitbreiden
padenstructuur

Fase 3

Specifieke acties

Fase 2 (2022)

Verantwoordelijk
voor uitvoering

Algemene maatregel

Fase 1
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Fasering voor uitvoering maatregelen Ontwikkelstrategie Zaanse Schans

gem Zaanstad

Verkennen verbetering route oost naar west en de knooppuntontwikkeling Koog/Zaandijk

gem Zaanstad

8. Bevorderen van
duurzame mobiliteit

Ontwikkelen duurzaam verkeers- en vervoersplan met de partners in het gebied zoals de
Vervoerregio, NS en de concessiehouder voor OV in de Zaanstreek

gem Zaanstad

Opstellen beleid gebruik openbare steigers Zaanse Schans en afspraken maken met gebruikers
van de steigers en in afstemming met Stichting de Zaanse Schans

gem Zaanstad

Opstellen ontwerp voor mogelijke steigers in de omgeving van de Zaanse Schans voor
interessante vaarroutes en met aandacht voor passantensteigers

gem Zaanstad

Verkennen aanpassing riviercruisesteiger voor optimaler gebruik

gem Zaanstad

9. Verbeteren cultureel
en erfgoed aanbod op de
Zaanse Schans

Opstellen en vaststellen gezamenlijke verhaallijn over de Zaanse Schans i.s.m. alle erfgoedpartijen op Zaanse Schans

st Zaanse Schans

Bieden juridische basis met nieuwe omgevingsplan om de verhaallijn vorm te kunnen geven

gem Zaanstad

10. Integraal verkeersontwerp

Opstellen integraal verkeersontwerp voor verbetering verkeersveiligheid en bereikbaarheid op
en rondom de Zaanse Schans als onderdeel van het programma MAAK Zaanstad

gem Zaanstad

11. Duurzaamheid
woningen, gebouwen en
gebied

Ontwikkelen plan van aanpak gebiedsverduurzaaming

st Zaanse Schans

Uitvoeren maatregelen benoemd in het plan van aanpak zoals isolatie van woningen en
gebouwen

st Zaanse Schans

Ontwikkelen plan versterking flora en fauna in omgeving Zaanse Schans

st Zaanse Schans

Onderzoeken parkeerproblematiek, haalbaarheid en draagvlak voor een vorm van parkeerregulering voor bewoners op de Lagedijk, Guisweg en Haaldersbroek

gem Zaanstad

Maken van afspraken met bedrijven en verenigingen aan de Diederik Sonoyweg voor oplossen
van de parkeerproblematiek

gem Zaanstad

Verbeteren handhaving op touringcars die parkeren op plekken waar het niet is toegestaan

gem Zaanstad

Onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen dat bussen niet meer langs de
Leeghwaterweg stoppen in overleg met provincie

gem Zaanstad

12. Maatregelen voorkomen
parkeerdruk in omgeving
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Opstellen plan voor betere routes voor zowel voetgangers, fietsers als andere vormen van
duurzaam vervoer van Station Zaanse Schans naar het gebied de Zaanse Schans.

Fase 3

7. Verbeteren en uitbreiden
aanlooproutes naar Zaanse
Schans

Fase 2 (2022)

Specifieke acties

Fase 1

Verantwoordelijk
voor uitvoering

Algemene maatregel
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BRONNEN EN AFBEELDINGEN
Foto’s
p.71 gemeente Zaanstad
Overige foto’s BREEN stedenbouw

Afbeeldingen
P.11

Google Earth Pro

P.12

Google Earth Pro

p.14

lintendijkenpaden.zaanstad.nl

p.14

m3hrickvanassema.nl

p.14

topotijdreis.nl

p.14

Beeldkwaliteitsplan Zaanse Schans 2010

		

Ontwerptekening Jaap Schipper 1951, stipedium Prix de Rome

P.19

archief.zaanstad.nl

P.21

zijlstraschipper.nl

P.21

De Orkaan

p.40, 42, 43, 49, 50, 53, 54, 59 BREEN stedenbouw

Bronnen
p.16

UNWTO, juli 2018

p.16/17 CBS
p.18

Amsterdam Marketing, Amsterdam bezoeken Holland zien

p.18

Strabo, 2017
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