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1. Voorwoord 

 

Stichting de Zaanse Schans heeft als doel het in standhouden van een typisch Zaanse woon- en werkbuurt 

anno 1850 waar bezoekers en bewoners met plezier verblijven. Al vroeg in het jaar 2020 werd de Zaanse 

Schans geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het Corona-virus (Covid-19). In 

januari al zorgde de uitbraak van de pandemie in China voor een directe stop op de komst van Chinese 

bezoekers aan de Zaanse Schans. Juist in deze periode komen deze bezoekers normalerwijs in groten getale 

in de periode van Chinees nieuwjaar, dat in 2020 op 25 januari viel.  

Vanaf 16 maart 2020 waren door de verdere uitbraak van het Corona-virus in Nederland de musea verplicht 

gesloten en volgden de molens en winkels op de Zaanse Schans dezelfde lijn. Daarop besloot de Stichting om 

ook het parkeerterrein en de toiletgroepen te sluiten. In overleg met ondernemers, bewoners, de musea en 

Vereniging de Zaansche Molen werd een plan opgesteld om, wanneer dat weer kon, op een veilige manier 

de verschillende locaties en voorzieningen te kunnen openen voor publiek. Hoewel de Zaanse Schans 

openbaar gebied is en daarmee (vrijwel) altijd vrij toegankelijk te betreden en te bezoeken is, was het 

gedurende een periode van drie maanden vrijwel geheel stil. Tijdens de paasdagen besloot de gemeente 

Zaanstad het gehele gebied zelfs volledig af te sluiten, opdat er geen gevaar voor de volksgezondheid zou 

ontstaan. De onverantwoorde drukte die datzelfde weekeinde richting het gebied rond de Keukenhof 

ontstond, toonde aan dat dit wellicht een gerechtvaardigd besluit was.  

Vanaf medio juni konden de meeste locaties op de Zaanse Schans weer open, waarbij allerlei maatregelen 

moesten worden genomen om bezoek aan het gebied op een voor de volksgezondheid veilige manier te 

laten plaatsvinden. Zo werd onder andere eenrichtingsverkeer ingesteld en werd fietsers verzocht af te 

stappen en hun tempo te matigen. Een deel van de maatregelen werkte minder goed dan gehoopt en werd 

snel weer aangepast of stopgezet. Er werd vooral om medewerking van de bezoekers gevraagd om één en 

ander zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Daarbij ontstond continu een ingewikkelde balans tussen wat 

gewenst was om het gebied veilig bereikbaar te houden en wat aan bezoekers kon worden gevraagd. 

Gedurende de zomer van 2020 leek de pandemie in bepaalde mate onder controle, wat erin resulteerde dat 

het bezoek, vooral uit Nederland en de omliggende landen, weer aantrok. Op een relatief goede en veilige 

manier kreeg de Schans weer iets van de bekende drukte terug en ontstond een prettige sfeer. Maatregelen 

bleven echter in stand voor de musea en de molens, waardoor daar maar zeer beperkt bezoek mogelijk was. 

Het najaar en einde van 2020 verliep qua bezoek rampzalig. Door de tweede golf en de al snel 

daaropvolgende derde golf bleef in eerste instantie publiek weg en werd daarna overgegaan tot een 
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lockdown, waardoor de meeste locaties weer volledig dicht moesten. Een en ander had een dramatisch 

effect op het bezoek aan de Zaanse Schans. Het uiteindelijk aantal bezoekers voor het gehele jaar bleef met 

ongeveer 350.500 zo’n 85% achter op het, qua aantal bezoekers, topjaar 2019.  

Al aan het einde van 2019 was ingezet op een drastische verbetering van het openbaar gebied van de Zaanse 

Schans. Na de eerste maatregelen van de Rijksoverheid om de Corona-pandemie te beteugelen, werd 

daarmee een start gemaakt in een zeer stille omgeving. Om van deze bizarre situatie gebruik te maken werd 

gekozen voor versnelling en intensivering van de onderhouds- en beheerstaken. Resultaat is dat er na 

enorme inspanning van het eigen team, hoveniers en onderhoudsbedrijven een grote stap is gezet om het 

buitengebied van de Zaanse Schans weer te herstellen, waar het vele bezoek van de afgelopen jaren veel 

schade had toegebracht.   

Hoewel de onderhoudswerkzaamheden door de Corona-maatregelen moeilijker uitvoerbaar waren, is 

gepoogd alles wat mogelijk was uit te voeren. Zo zijn alle bruggen gerepareerd en geschilderd en is het 

schilderteam aan de slag gegaan met veelal buitenschilder- en onderhoudswerkzaamheden. 

Op organisatorisch en beleidsmatig gebied werden in 2020, ondanks de moeilijke tijd vanwege de Corona-

pandemie, belangrijke stappen gezet. Zo werd de Ontwikkelstrategie definitief vastgesteld, werd intensief 

samengewerkt met de gezamenlijke erfgoedpartijen om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel en 

werden belangrijke stappen gezet voor de implementatie van een nieuw bestuursmodel.  

Voor de Zaanse Schans en voor alle partijen die er actief zijn, was 2020 kortom een jaar om hopelijk 

uiteindelijk definitief achter ons te laten, maar ook om nooit te vergeten. Het is een jaar geweest van angst, 

maar ook van nederigheid en van zoeken naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden.  

Het is ook het jaar geweest waarop de Zaanse Schans in Jan Engels een markant en lang aan de Zaanse Schans 

verbonden ondernemer verloor. Zijn overlijden kwam, ondanks zijn lange ziekbed, toch als een schok voor 

ons allen.  

Tot slot, de uitbraak van de Coronapandemie in 2020 heeft groot effect gehad op de financiële positie van 

Stichting de Zaanse Schans. Ook 2021 is, mede door de lockdown, tot nu toe zeer moeilijk verlopen. Dit zal 

een groot effect hebben op de financiële armslag van de Stichting in dit jaar en mogelijk ook de jaren er na. 

Onduidelijkheid over de snelheid van het herstel van bezoek en dus ook inkomsten in de aankomende jaren 

speelt daarbij eveneens een rol.  De Stichting zal hier in 2021 op moeten anticiperen en waar nodig 

maatregelen moeten nemen. 

Maarten van der Meer      Piet Oudega 

Directeur       Voorzitter 
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2. De Ontwikkelstrategie Zaanse Schans 

De Ontwikkelstrategie werd, nadat deze op 26 mei 2020 door het College van B&W was aangenomen, 

voorgelegd aan de gemeenteraad van Zaanstad. De raad gaf op 2 juli 2020 een positieve zienswijze. Daarmee 

is de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans zowel door Stichting de Zaanse Schans als door de gemeente 

Zaanstad aangenomen en zijn de inhoudelijke uitgangspunten basis van beleid geworden.   

De Ontwikkelstrategie Zaanse Schans bevat een integrale visie en voorgestelde maatregelen waarmee 

Stichting de Zaanse Schans samen met de gemeente een nieuwe balans wil brengen tussen wonen, werken 

en bezoeken op de Zaanse Schans en de overlast rondom het gebied wil beperken. De gemeente en de 

stichting zetten zich met de Ontwikkelstrategie samen in voor de veiligheid, leefbaarheid en authenticiteit 

van de Zaanse Schans, ieder vanuit de eigen rol.  

In 2019 was een eerdere versie van de Ontwikkelstrategie naar aanleiding van het advies van de heer 

Remkes, een consultatieronde op de Zaanse Schans en ontvangen brieven en reacties aangepast. De 

volgende hoofdlijnen zijn in de Ontwikkelstrategie vastgelegd: 

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

van het toerisme wordt niet gestimuleerd.  

3. De Zaanse Schans is een kwalitatief aantrekkelijk en goed verzorgd gebied. De gemeente en 

stichting versterken de kwaliteit van het gebied met betere voorzieningen voor een goede 

bezoekersbeleving en duurzamere woningen en met kwaliteitsverbeteringen van het openbaar 

gebied.  
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4. De Zaanse Schans is authentiek. Het is een typische Zaanse woon- en werkbuurt, gesticht en in 

stand gehouden voor het behoud van het Zaanse erfgoed tot het midden van de 19e eeuw en voor 

de overdracht van de Zaanse cultuur en historische waarden. De stichting en gemeente hebben 

altijd oog voor de authenticiteit van de Zaanse Schans en het verhaal dat het gebied vertelt.  

Eén en ander is uitgewerkt in gezamenlijke actiepunten tussen de gemeente Zaanstad en Stichting de 

Zaanse Schans: 

Noodzaak voor stabiliseren en spreiden aantal bezoekers op de Zaanse Schans 

De visie benadrukt de noodzaak om het aantal bezoekers te stabiliseren en te spreiden om de veiligheid, 

leefbaarheid en authenticiteit van de Zaanse Schans te waarborgen. Deze publieke belangen kwamen in 

het pre-coronatijdperk in het gedrang door de toenemende bezoekersdrukte. In de Ontwikkelstrategie is 

afgesproken om een druktebeheersingsplan op te stellen, de leefbaarheid van het gebied te onderzoeken 

en een marketingstrategie te maken.  

Verminderen parkeeroverlast met tijdelijke parkeervoorziening en parkeerregulering in de omgeving van de 

Zaanse Schans  

De bezoekersdrukte in het hoogseizoen heeft geleid tot parkeeroverlast en daarmee tot onveilige 

verkeerssituaties op en rondom de Zaanse Schans. De parkeercapaciteit op de Zaanse Schans was op 

drukke dagen niet toereikend voor het aantal bezoekers. Hierdoor parkeerden auto’s en bussen in 

omliggende bewonersbuurten, langs de provinciale weg in de berm en op wegen met parkeerverboden. 

Zelfs tijdens de Corona-pandemie probeerden bezoekers in de omgeving van de Zaanse Schans te parkeren 

om betaald parkeren te vermijden. Dit heeft aangetoond dat de parkeerproblematiek ook voor de 

toekomst een aandachtspunt zal blijven. Na de Corona-uitbraak heeft Stichting de Zaanse Schans het 

onderzoek naar een tijdelijke parkeervoorziening achter het Zaans Museum tijdelijk stopgezet, maar is met 

de gemeente in gesprek gebleven over het doen van nader onderzoek (door de gemeente) naar de 

parkeerproblematiek in de omgeving en mogelijkheden tot versterking van toezicht en handhaving op 

toekomstige parkeerdrukte. De lange termijn oplossingen voor de Zaanse Schans en omgeving, inclusief te 

nemen parkeermaatregelen, worden in een uitwerkingsplan van het Zaans Mobiliteitsplan opgenomen.  
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Extra nadruk op behoud van authentiek karakter en monumenten op de Zaanse Schans 

Het behoud van het authentieke karakter en de monumenten krijgt extra nadruk in de Ontwikkelstrategie 

zodat de Zaanse Schans een cultuurhistorisch dorp anno 1850 blijft. De Gemeente en stichting gaan 

onderzoeken hoe beleid, regels en toezicht het behoud van het authentieke karakter van de Zaanse Schans 

kunnen verbeteren.  

Wens tot versnelling maatregelen voor fiets, voetganger en verduurzaming 

Alle stakeholders op de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad zijn voorstander van maatregelen die de 

situatie voor fietsers en voetgangers aantrekkelijker en veiliger maken. Een nieuw aan te leggen fietsroute 

is daarbij van groot belang. Het verbeteren van de aanlooproutes en andere maatregelen voor duurzame 

mobiliteit worden opgenomen in (een uitwerkingsplan van) het Zaans Mobiliteitsplan. Verder zet de 

Stichting het verduurzamen van de woningen, gebouwen en de omgeving van de Zaanse Schans voort. 

Waar dat kan worden deze inspanningen geïntensifieerd.   
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3. Ontwikkeling duurzaam exploitatiemodel 

Gedurende 2020 heeft Stichting de Zaanse Schans, samen met Vereniging de Zaansche Molen, het Zaans 

Museum en Museum de Zaanse Tijd aan de ontwikkeling van een Duurzaam Exploitatiemodel gewerkt. Eén 

en ander conform de oproep daartoe van de heer Remkes in zijn adviesrapport van 6 mei 2019. De 

gesprekken kwamen echter in een stroomversnelling doordat de gemeenteraad van Zaanstad in november 

2019 het voorstel tot de invoering van een Vermakelijkhedenretributie (VMR) per 1 april 2020 aannam. De 

VMR raakt in de praktijk enkel die partijen die een vermakelijkheid bieden en daarvoor toegangskaarten 

verkopen. Daarmee worden bij het belasten door de gemeente voor ‘gemaakte kosten’ vooral de 

zogenaamde erfgoedpartijen geraakt. Dit intrinsiek oneerlijke systeem van belasten voor gemaakte kosten 

liet daarmee bijvoorbeeld de meeste ondernemers buiten de scope van de belasting. Daarnaast was het 

door de gemeente vastgestelde bedrag volgens partijen op een ondeugdelijk hoog niveau berekend. 

Omdat de gesprekken gedurende de beginmaanden van 2020, ondanks de Corona-crisis, goed verliepen, 

kregen de erfgoedpartijen het vertrouwen van de gemeente Zaanstad om te komen tot een 

intentieovereenkomst vóór 1 juli 2020. De invoering van de VMR werd daartoe uitgesteld. De partijen 

hebben vervolgens op 4 juni 2020 de intentieovereenkomst gesloten, waarin de ondertekenaars zich 

beloven in te zetten voor de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw duurzaam exploitatiemodel voor de 

algemene kosten en de kosten van de erfgoedvoorzieningen op de Zaanse Schans, met de intentie om vóor 

1 oktober 2020 te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met verdere concrete uitwerking van de 

intentieovereenkomst. 

De samenwerkende partijen verwachtten dat hiermee in ieder geval 60-70% van de bezoekers zou worden 

bereikt en deze samenwerking moest tevens een startpunt vormen voor een bredere onderlinge 

samenwerking, om zo te komen tot een kwalitatief hoogwaardigere gezamenlijke erfgoedpropositie op de 

Zaanse Schans. Partijen zetten zich in om te komen tot verdergaande samenwerking op het gebied van 

bijvoorbeeld educatie en afstemming van de erfgoed- en museale functies. Dit bood en biedt ook 

mogelijkheden voor verdergaande samenwerking met ondernemers die gevestigd zijn op de Zaanse 

Schans; zij kunnen inhoudelijk aansluiten op het gezamenlijke verhaal en de gezamenlijke 

erfgoedpropositie. Verdergaande samenwerking biedt uitzicht op een verdere groei van het bereik van het 

model.   

Het doel van het nieuwe exploitatiemodel was en is om de kosten voor het in stand houden en presenteren 

van het erfgoed, van de algemene voorzieningen op de Schans en de kosten die de gemeente 

noodzakelijkerwijs moet maken vanuit haar overheidstaak, ten laste te brengen van bezoekers van de 
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Zaanse Schans. Daarbij moet de Schans zich zoveel mogelijk presenteren als één bestemming en er moet 

regulering van het bezoek mogelijk zijn, om overlast te voorkomen. Daarbij is het doel om het erfgoed op 

de Zaanse Schans centraal te stellen. 

 

Het in de intentieovereenkomst gepresenteerde model is erop gebaseerd dat de bezoeker één card koopt 

voor toegang tot de verschillende erfgoedlocaties en gebruik van parkeerterrein en toiletvoorzieningen op 

de Zaanse Schans. Het openbare karakter van de Zaanse Schans blijft hiermee gewaarborgd. Immers, 

bezoekers die geen card hebben gekocht kunnen gewoon het gebied, de winkels en de 

horecagelegenheden bezoeken. 

Om invoering van de VMR per 1 oktober 2020 te voorkomen en het alternatief daadwerkelijk te kunnen 

realiseren, moest de uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst voorafgaand aan de vergadering van de 

Gemeenteraad van 1 oktober worden aangeboden. Daarnaast werd in de gemeenteraad de wens 

uitgesproken om de ondernemers in het proces van totstandkoming te betrekken. In een gesprek met de 

ondernemers, dat plaatsvond op 12 augustus 2020 leek bereidwilligheid aanwezig om mee te denken over 

het Duurzaam Exploitatie Model. De samenwerkende (erfgoed)partijen deden zeer concrete voorstellen ter 

tegemoetkoming aan de ondernemers, maar uit brieven van de beide ondernemersverenigingen, OVZS en 

OV1509, aan de gemeenteraad bleek dat de bereidwilligheid niet groot was. 

 

In een reactie op deze brieven aan de gemeenteraad hebben de erfgoedpartijen hierover hun teleurstelling 

geuit, maar zij gaven tegelijkertijd aan met vertrouwen door te willen gaan met de totstandkoming van de 

verdere onderlinge samenwerking. Gezien de vertraging die de gesprekken hadden veroorzaakt, werd 

tevens gevraagd om uitstel van de aanlevering van de samenwerkingsovereenkomst tot 1 november 2020. 

Het Raadsvoorstel van 21 september 2020 werd echter door de gemeenteraad van Zaanstad aangenomen, 

waardoor de VMR per 1 oktober 2020 toch werd ingevoerd. Daarbij was de gemeente zich er echter van 

bewust dat, gezien de zeer beperkte bezoekersaantallen op de Zaanse Schans als gevolg van de Corona-

pandemie, de inkomsten voor de gemeente zeer beperkt zouden zijn.  

 

Ondanks dit teleurstellende raadsbesluit hebben de gezamenlijke erfgoedpartijen de handschoen opgepakt 

en zijn zij sindsdien verder aan de slag gegaan om een goed uitgebalanceerd exploitatiemodel en een 

aantrekkelijke propositie voor de bezoeker van de Zaanse Schans te ontwikkelen.   
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4. Naar een nieuw Bestuursmodel 

Waar het algemeen bestuur van Stichting de Zaanse Schans al eind 2018 over een nieuw bestuursmodel 

sprak, was het advies van de heer Remkes in 2019 zeer duidelijk. Hij concludeerde in zijn advies dat 

voortzetting van het huidige bestuursmodel niet wenselijk is. Een onafhankelijk en voldoende divers 

samengesteld en ter zake kundig bestuur is nodig om de belangen op de Zaanse Schans evenwichtig te 

managen. Remkes adviseerde om die reden te starten met een meervoudig onafhankelijk bestuur, om 

vervolgens toe te werken naar het volgens hem meest optimale model, namelijk een enkelvoudig bestuurder 

en een Raad van Toezicht. Hierbij moest het algemeen belang in beide modellen worden verankerd door de 

gemeente een positie of een rol te geven. 

Daarnaast moest de advies- en betrokkenheidsstructuur vanuit de stakeholders goed en zorgvuldig worden 

geregeld. 

Om het zittende algemeen bestuur te adviseren over het nieuwe bestuursmodel, is Prof. Dr. G.D. Minderman 

gevraagd om een advies op te stellen over de te volgen route en het best passende bestuursmodel. Hij sprak 

hierover niet alleen met het algemeen bestuur en de gemeente, maar ook met de stakeholders op de Zaanse 

Schans. 

Op 20 december 2019 heeft professor Minderman zijn advies aan het algemeen bestuur aangeboden. 

Op hoofdlijnen behelsde het advies van Professor Minderman de volgende oplossingen voor een nieuwe 

bestuursstructuur voor Stichting de Zaanse Schans: 

1. Kies voor een multistakeholder aanpak; binnen de criteria van de Ontwikkelstrategie zal de verdere 

ontwikkeling van de Schans moeten plaatsvinden en dat vergt goede afstemming en overleg met 

alle stakeholders. De gemeente herpakt – na enige afstand te hebben bewaard – een regierol op 

basis van de openbare ruimte en het publieke belang, maar zoekt expliciet de samenwerking. Het 

bestuur van de stichting is wel onafhankelijk van de gemeente Zaanstad.  

2. Het integrale karakter van de Ontwikkelstrategie zal vertaling moeten krijgen in de afspraken 

omtrent besluitvorming en samenwerking op de Zaanse Schans. 

3. Het is van groot belang dat alle stakeholders zich geloofwaardig gehoord voelen en in 

gezamenlijkheid consensus bereiken. Daartoe wordt een Overleg Zaanse Schans in het leven 

geroepen, waar ook de gemeente zitting in neemt. 
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4. De gemeente pakt de regie in haar rollen in het kader van de besluitvorming en de samenwerking. 

Deze rollen zijn natuurlijk weer gescheiden van de rollen in de zin van toezicht, handhaving en 

vergunningverlening, waarbij ook andere personen horen. 

5. De stichting is de rechtspersoon die het beleid uitvoert. In het door de stichting georganiseerde 

Overleg ZS, waar de gemeente aan deelneemt, wordt de Ontwikkelstrategie besproken, uitgewerkt 

en geëvalueerd. De uitvoering van die conclusies geschiedt door de stichting, al dan niet in 

samenwerking met alle stakeholders. 

6. De grote belangen van stakeholders vragen checks and balances; In de besluitvormingsprocessen zal 

naar een vormgeving van de vertrouwensband moeten worden gezocht.  

7. Deskundigheid wordt geborgd door handhaving van de adviescommissies (Historische Commissie& 

Marketing Advies Commissie). 

8. Transparantie: onderling en naar omgeving. Juist omdat de toekomstige ontwikkeling vrij open is 

gelaten en er gezocht wordt naar open overleg en consensus, zijn er belangrijke afspraken te maken 

over de openheid van het overleg. Alleen op die wijze kunnen potentiële stakeholders – op enige 

afstand – zich in het debat mengen en kunnen achterbannen van stakeholders zien in hoeverre het 

overleg de onderscheiden belangen afweegt. 

Professor Minderman gaf in zijn advies tevens een schets van hoe het Overleg Zaanse Schans zou kunnen 

functioneren. Verder zal het nieuwe bestuur bestaan uit drie onafhankelijke leden.  

Doordat de ondernemersvertegenwoordiger zich uit het bestuur had teruggetrokken en de OVZS geen nieuw 

lid voor het bestaande bestuur wenste aan te wijzen, ontstond vertraging bij de noodzakelijke wijziging van 

de statuten. Aan het einde van 2020 was het proces van wijziging van de statuten en vorming van een het 

nieuwe bestuursmodel nog gaande. Het is de wens van het huidig bestuur dat in de zomer van 2021 het 

bestuursmodel is neergelegd in vastgestelde statuten en het nieuwe bestuur is aangetreden.    
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5. Onderhoud en Beheer van het Historisch Erfgoed 

 

Onderhoud openbare ruimte 

Net zoals voorgaande jaren lag ook in 2020 de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het openbare 

gebied bij Stichting de Zaanse Schans. Voor de jaarlijkse vergoeding die de gemeente Zaanstad aan de 

Zaanse Schans toekent is, evenals voorgaande jaren, de sociale werkvoorziening Werkom ingehuurd. De 

siertuinen, de beweiding en het onderhoud aan de sloten zijn wederom uitbesteed aan de specialisten op 

dit gebied, die bekend zijn met de uitstraling van deze bijzondere woon- en werkbuurt. Het dagelijks 

beheer van het terrein was in handen van de Facilitaire Dienst van de stichting. Echter, reeds aan het einde 

van het eerste kwartaal werd de meerjarenonderhoudplanning volledig op z’n kop gezet. Half maart brak 

de coronacrisis uit en startte de eerste ‘intelligente’ lockdown. Vlak voor de start van het hoogseizoen viel 

het toerisme volledig weg; de werknemers moesten zo veel mogelijk vanuit huis werken; winkels, musea en 

ondernemingen werden gesloten en de Zaanse Schans viel stil. Met het uitblijven van de bezoekers viel ook 

de belangrijkste bron van inkomsten weg (parkeerinkomsten), waardoor de planning voor het onderhoud 

noodzakelijk moest worden herzien. Binnen de mogelijkheden werd het onderhoud aan het openbaar 

gebied intensief opgepakt en door de reeds genomen voorbereidingen werden grote stappen gemaakt in 

het herstel van het buitengebied. Met het voortduren van de crisis werden de uitgaven steeds verder 

teruggedraaid en werd het onderhoud beperkt tot het hoogstnoodzakelijke en calamiteiten.   

In 2017 is een start gemaakt met het opzetten van een eigen onderhoudsdienst, zoals deze ook reeds tot 

2012 op de Zaanse Schans heeft gefunctioneerd. Het onderhoudsschilderwerk op de Schans is dermate 

omvangrijk, dat besloten is vanaf 2020 twee nieuwe restauratieschilders aan te nemen. Mede omdat één 

van de reeds in dienst zijnde schilders aan het einde van het jaar met pensioen zou gaan. Vlak voordat de 

eerste lockdown van kracht werd, kwam gelukkig een nieuwe senior schilder het team versterken. De 

derde schilder zou in april komen, maar deze is vanwege de Corona-maatregelen uiteindelijk pas in juni 

gestart. 

Doordat er nauwelijks tot geen bezoekers op de Schans waren, konden de schilders in alle rust en zonder 

gevaar voor eigen gezondheid dertien van de zestien bruggen in onderhoud nemen. Daarnaast zijn 

verschillende hekwerken en straatmeubilair, zoals banken, geschilderd. Naast het normale onderhoud in 

het groen leverde de rust op de Schans ook een mogelijkheid om de ‘olifantspaden’ goed beet te pakken. 

Ook hiervoor waren reeds eind 2019 voorbereidende stappen gezet, zodat snel gehandeld kon worden. Op 

meerdere plekken op de Schans zijn de kaal gelopen bermen doorgefreesd en voorzien van nieuwe 

graszoden. De plastic rasters in kwetsbare grasdelen, die waren aangebracht ter bescherming van het gras, 
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maar vooral de Schans een lelijk aangezicht gaven doordat het platgelopen delen waren geworden, werden 

eerst allemaal verwijderd. De medewerkers van het klussenteam en parkeerbeheer zorgden ervoor dat de 

graszoden van voldoende water werden voorzien, zodat het gras goed aansloeg. Het platlopen door de vele 

voeten van de bezoekers bleef dit jaar uit, waardoor de Schans er in jaren niet zo verzorgd uit heeft gezien.   

Onderhoud panden 

Ten aanzien van de panden in bezit van de stichting de Zaanse Schans is in 2020 onderhoud gepleegd aan: 

1. Zeilenmakerspad 5, Catharina Hoeve 

De noord- en oostgevel van de woning van de Catharina Hoeve is door het eigen schilderteam 

onderhanden genomen. Het onderhoud volgde op het voorwerk, dat reeds in 2019 was gestart. 

 

2. De Kwakels 2, de Kuiperij 

Na het funderingsherstel in 2010 is een industriële betonvloer in het pand aangebracht, afgewerkt 

met een leemlaag en vloerverwarming. De leemlaag was gekozen om het authentieke beeld op te 

roepen, omdat het pand (een schuitenmakerij) van oorsprong geen vloer had. Jarenlang voldeed 

de lemen vloer, maar doordat het Zaans Museum de schuitenmakerij als Kuiperij ging exploiteren, 

nam het bezoekersaantal toe. De vele voeten over de relatieve zachte leemvloer deden de vloer 

snel slijten. De slijtage zorgde voor een stoffige omgeving die niet gezond was voor de aanwezigen 

in het pand. Na diverse proefnemingen om de vloer te versterken, zoals het aanbrengen van 

lijnolie op de looppaden, is op advies van de Historische Commissie voorgesteld een klinkervloer 

aan te brengen. Het voorstel zou in 2020 verder worden ontwikkeld, maar vanwege de 

coronacrisis is het slechts bij voorbereiden gebleven. De tijdelijke oplossing van het toepassen van 

lijnolie over de looppaden voldeed voor dit jaar, omdat het pand vanwege de lockdown zeer 

beperkt geopend is geweest. 

 

3. Kraaienpad 1, restaurant De Kraai. 

Ook hier leidde de coronacrisis ertoe dat het project voor het herstellen van de vloer en fundering 

werd beperkt tot het voorbereiden van de werkzaamheden. De omgevingsvergunning is verleend 

en de werkomschrijving voor de uitvoering van het werk is voorbereid, zodat meerdere 

prijsaanbiedingen kunnen worden aangevraagd. Inmiddels is het pand ingevolge de 

meerjarenplanning toe aan een reguliere onderhoudsbeurt van de buitenschil. Getracht wordt ook 

deze werkzaamheden in de uitvoering te combineren met het vloer- en funderingsherstel. Een 

ingrijpend onderhoudsproject dat niet te financieren is uit het reguliere onderhoudsbudget. 

 

 



 

14 
 

 

4. Kalverringdijk 25 

In december 2019 werd gestart met de herinrichting van het Cacaolab en de realisatie van de 

toiletgroep in de voormalige schilderwerkplaats op landje De Haan. Met man en macht werd 

gewerkt om vóor aanvang van het hoogseizoen het Cacaolab, maar ook de toiletgroep gereed te 

krijgen. En in het begin van maart werd het Cacaolab feestelijk heropend. Ook de nieuwe 

toiletgroep werd in gebruik genomen, alhoewel het duurzame doorspoelen van de toiletten met 

Zaanwater nog niet functioneerde. Een paar dagen later echter brak de coronacrisis uit en werden 

het Cacaolab en de toiletgroep gesloten. Het onderhoud aan de buitenschil van het Cacaolab werd 

afgemaakt, maar het onderhoud aan de buitenzijde van de toiletgroep werd gestopt. De plannen 

om de toiletgroep uit te breiden met een personeelskantine werd eveneens stilgelegd, op het 

voorbereidende vergunningentraject na.     

 

5. Zeilenmakerspad 8, Wevershuis 

Het onderhoud aan de buitenschil van dit pand was reeds opgedragen in 2019. Wegens 

weersomstandigheden en uitloop van andere klussen heeft het betreffende schildersbedrijf het 

onderhoud aan dit pand in 2020 uitgevoerd. 

 

Overige panden op de Zaanse Schans 

Voor de panden in bezit van Zaanse Schans Vastgoed NV heeft de coronacrisis eveneens ingrijpende 

gevolgen gehad. Ook hier werd het onderhoud beperkt tot het reageren op calamiteiten en enig regulier 

onderhoud aan de buitenschil van de volgende panden: 

1. Jagershuis, Zeilenmakerspad 2 

2. Bakkerijmuseum, Zeilenmakerspad 4 

3. Woning Zonnewijzerspad 6 

Daarnaast zijn vele kleine onderhoudswerken bij diverse panden uitgevoerd en is de restauratie na de 

brand in koopmanshuis d’Mol voltooid. 

 

In 2020 is Zonnewijzerspad 5 tijdelijk bewoond geweest door de huurders van koopmanshuis d’Mol 

vanwege de restauratie in dit pand. Kalverringdijk 19 is inmiddels geheel hersteld opgeleverd en op 

Zonnewijzerspad 5 zijn nieuwe bewoners gekomen. Helaas hebben zij aangegeven dat het pand niet aan de 

verwachtingen voldoet en dat zij begin 2021 de woning weer zullen verlaten.  
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6. Commissies 

 
Historische Commissie 

De Historische Commissie is een adviescommissie, bestaande uit zeven leden met kennis van het Zaanse 

erfgoed, de houtbouw, collectie en geschiedenis, die het stichtingsbestuur en derden adviseert over 

ontwikkelingen op de Zaanse Schans. Haar taak en doelstelling is vastgelegd in de statuten van Stichting de 

Zaanse Schans. In 2020 bestond de HC, evenals het voorgaande jaar, uit de volgende leden: 

 

 

HC lid Hester Wandel heeft zich in de loop van 2020 teruggetrokken uit de HC. Er zal naar een opvolger 

worden gezocht. 

 

Het secretariaat en de verslaglegging van de HC worden verzorgd door Stichting de Zaanse Schans, in de 

personen van de bestuurssecretaris Marry van der Aar en de adviseur Historie, Behoud en Beheer, Pieter 

Gravesteijn. 
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In 2020 heeft de commissie 12 keer vergaderd om advies uit te brengen en is daarnaast nog enkele keren 

in overleg geweest met vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur. In haar vergaderingen zijn 

regelmatig gasten aanwezig geweest om inhoudelijk op vragen op historisch vlak in te kunnen gaan. 

De HC heeft de reeds eerder voorgestelde beleidsstukken nader verfijnd of een opzet gemaakt om verder 

uit te werken. Daarnaast heeft de HC onder meer over de volgende onderwerpen advies uitgebracht: 

 

- Wijzigen trap opgang museum Zaanse Tijd 

- Duurzaamheid op de Zaanse Schans 

- Bomen langs de Leeghwaterweg 

- Erfinrichting van het molenmuseum 

- Kantine bij toiletgroep Kalverringdijk 

- Verzwaren Kalverringdijk 

- Padstructuur op landje De Haan 

 

Een rode draad in de advisering van de HC is de Volendammisering op de Schans. In verschillende 

rapportages als “wat echt niet kan op de Schans” of “Wat nu weer opviel” heeft de HC meerdere malen de 

ongewenste uitingen op de Zaanse Schans onder de aandacht gebracht. 
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Marketing Advies Commissie 

De Marketingcommissie bestaat vanaf medio 2013 en heeft als taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te 

adviseren over strategische marketing van de Zaanse Schans als geheel. De basis daarvoor is het strategisch 

marketingplan Zaanse Schans. De Marketingcommissie bestaat uit marketingexperts die raakvlakken hebben 

met de thema’s van de marketing van de Zaanse Schans, zoals Amsterdam, toerisme, cultuur en online.  

De samenstelling van de Marketingcommissie aan het eind van het verslagjaar was: 

 

Karel Philippens  Frans Reichardt 

Voorzitter 

 

Joke Bosch   Simone Groen- Roesink 

Vice  voorzitter 

 

Het secretariaat van de Marketingcommissie werd gevoerd door Lisette Janssen, Communicatie, PR & 

Evenementen, medewerker van Stichting de Zaanse Schans. Rene Kouwenberg heeft in 2019 afscheid 

genomen van de Marketing Advies Commissie. In 2020 is met de Marketing Advies Commissie veelvuldig 

gesproken over de ontstane situatie tijdens de Corona-Pandemie en de gevolgen voor (het wegblijven van) 

bezoekers aan de Zaanse Schans. Medio 2020 werd door de MAC een advies opgesteld voor de fase na de 

pandemie en de marketingstrategie met bijbehorende acties die daarbij voor de stichting ontwikkeld kon 

worden.    
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Project Zonnewijzer 

Nadat in 2019 de eerste fase van de ontwikkeling van het Project Zonnewijzer in een stroomversnelling was 

gekomen, is in 2020 een nieuwe stap gezet door het projectteam uit te breiden met twee leden (Piet 

Middelhoven en Rick Bakker) en het interieur van de Vermaning in Wormer te koppelen aan de replicabouw 

van de Vermaning uit Krommeniedijk. Het gehele project Zonnewijzer behelst de bouw van een vermaning, 

arbeiderswoningen, een lijnbaan en nog twee panden op het landje in het verlengde van het 

Zonnewijzerspad. Het projectteam bestaat verder uit Jaap Hulscher, Jan Piet Bloem en Maarten van der 

Meer, die als directeur eindverantwoordelijk is. Ondersteund door een projectcoördinator, heeft in 2020 het 

team van Stichting de Zaanse Schans gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen voor de realisering 

van het project. Door het Algemeen Bestuur is besloten om het project in twee fasen uit te voeren, waarbij 

in de eerste fase de grond bouwrijp wordt gemaakt, de padenstructuur en infrastructuur worden aangelegd 

en de vermaning wordt gebouwd. Het plan heeft in deze variant de goedkeuring en ondersteuning van de 

heer en mevrouw Heijn om de bij de Stichting uitstaande lening om te zetten in een gift en te gebruiken voor 

de financiering van de bouw.  
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7. Evenementen en marketing 

 

Evenementen 

Vanwege de uitbraak van de Corona-pandemie, hebben in 2020 geen evenementen op de Zaanse Schans 

kunnen plaatsvinden.  

Er stonden in totaal vijf evenementen gepland voor het jaar 2020, namelijk interne evenementen  

Folkloredag en de Nacht van de Nacht en de externe evenementen Pinksterzaan, Optimist on Tour en de 

Zaanse Schans Loop.  

Marketing – free publicity   

Vanwege Covid-19 is het marketingbudget bevroren en zijn er geen grote uitgaven gedaan. Via Uit de 

Zaanstreek heeft Stichting de Zaanse Schans twee advertenties afgenomen, bedoeld voor de evenementen 

die gepland stonden. Aangezien deze niet door konden gaan, is uiteindelijk maar één advertentie gebruikt 

voor de campagne ‘leukste uitje van Nederland’ en blijft een tweede tegoed. 

Verder hebben er een aantal samenwerkingen plaatsgevonden waar free publicity centraal stond:  

1. ‘Van Dal mannenmode’ kwam voor een fotoshoot op de Zaanse Schans. In 

ruil voor de locatie mocht Stichting de Zaanse Schans een advertentie van 1 

pagina in hun blad kosteloos plaatsen.  

2. PostNL wilde de Zaanse Schans gebruiken in een speciale ‘Typisch 

Nederlands’ editie voor hun postzegels. 

3. Tot slot werd de stichting gevraagd om kosteloos een artikel aan te leveren 

in de vrijetijdkrant.nl. Oplage: 45.000 in de regio IJsseldelta.   
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Onlinecampagnes  

Er is ingezet op onlinecampagnes, waaronder twee in samenwerking met het Zaans Museum.  

1. ‘Leukste uitje van Nederland’ 

De Zaanse Schans was in het jaar 2020 

genomineerd voor leukste uitje van Nederland. 

Samen met het Zaans Museum is hieraan online 

veel ruchtbaarheid gegeven. Er zijn twee promo 

video’s gemaakt en elke week is er gepost over wat 

er zoal te zien en te doen is op de Zaanse Schans. 

De campagne is meegenomen in een advertentie 

en er zijn flyers gemaakt door het Zaans Museum en uitgedeeld via de informatiebalie. ANWB-leden 

mochten hun stem uitbrengen. Er zijn in totaal 81.000 stemmen uitgebracht door 50.000 stemmers. 

Tijdens de verkiezingsronde hebben leden naast hun stem ook hun mening gegeven. Hieruit zijn een 

aantal leuke reacties gekomen, die kunnen worden gebruikt voor o.a. social media.  

2. ‘Kerstkaart van het jaar’ Hiermee richtte de stichting zich op 

regionaal publiek. Op Instagram gingen onze volgers strijden 

om de ‘Zaanse Kerstkaart van het jaar’. De winnende kaart 

werd door Rodi media over 31.000 adressen verspreid. Ook 

ontving de winnaar een goodiebag met Zaanse lekkernijen.  
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Social media 

In de afgelopen jaren zijn de social mediakanalen van de Zaanse Schans flink gegroeid. Zelfs in coronatijd 

ging de groei door. Social media marketing helpt in het verhogen van de merkbekendheid, maar nog 

belangrijker het is een platform waar je je doelgroep kunt ontmoeten. Zo kun je op een ongedwongen 

manier met de doelgroep interacteren.  

De Zaanse Schans is in 2020 voornamelijk actief geweest op Instagram en Facebook. Vanwege het 

uitzonderlijke jaar door covid-19 is het interessant om de cijfers omtrent de kanalen onder de loep te 

nemen.  

Het aantal pagina-likes per maand facebook  

Met het aantal pagina-likes wordt bedoeld hoeveel mensen onze pagina hebben geliked en daarmee een 

connectie voelen met het gebied. Opmerkelijk is dat in de maanden dat het laagseizoen is de groei minder 

hard gaat dan in het hoogseizoen. Ook zie je een flinke stijging tijdens de opgezette onlinecampagne 

‘leukste uitje van Nederland’. 
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Aantal check-ins per maand 

Het is mogelijk bij facebook dat men zich bij een locatie, in dit geval de Zaanse Schans incheckt. Afgelopen 

jaar hebben we te maken gehad met diverse lockdowns. De eerste was in maart 2020 en is meteen terug te 

zien in de check-ins. Daarna lopen de aantallen weer wat op. In november 2020 zie je weer een flinke 

daling, dit heeft dan ook te maken met de tweede golf en verzwaring en verlenging van de lockdown.   

 

Maandelijks bereik op facebook  

Bereik staat voor het aantal personen dat de inhoud van de pagina heeft gezien. Opmerkelijk is de groei in 

de periode september – november. Deze houdt verband met de opgezette onlinecampagne waar de 

Zaanse Schans aan meedeed voor leukste uitje van Nederland.   
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Meest gelikede bericht  

Het bericht dat de meeste likes heeft opgeleverd in 

2020 is een drone foto waarbij je een deel Zaanse 

Schans ziet en de Zaan. Dit bericht is tevens het meest 

gedeeld in 2020, namelijk 69x. 

 

 

Bericht met het grootste bereik  

Dit is een informatief bericht waarbij wordt 

aangegeven dat burgermeester Hamming de Zaanse 

Schans volledig afsluit voor publiek.  

 

 

Bericht met de meeste interactie 

Het bericht met de meeste interactie heeft zo’n 156 opmerkingen 

gekregen. Er wordt ook gericht een vraag gesteld aan de volgers 

waar ze op kunnen reageren. Opmerkelijk is dat dit bericht ook 

gepromoot is, wat de reden kan zijn voor 

de extra interactie met het publiek.  
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Leeftijd volgers facebook Zaanse Schans   

Facebook onderscheidt 7 leeftijdsgroepen. De 2 grootste zijn tussen de 25-34 jaar en 35-44 jaar. 

Opmerkelijk is dat dit niet de groep is die het meest reageert op berichten. Deze zijn namelijk vaak wat 

ouder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit welke landen komen de facebook volgers  

Er zijn 50 verschillende nationaliteiten onder de facebook volgers van de Zaanse Schans. De Nederlandse 

doelgroep lijkt het grootst, alleen als je alles bij elkaar optelt blijkt toch dat we meer volgers hebben uit het 

buitenland. Opmerkelijk is dat Italië het grootste Europese land is dat de pagina volgt. Daarop volgt de US, 

Duitsland en tot slot Brazilië.  
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8. Financiën 

 

De jaarrekening 2020 geeft een beeld van de financiën van Stichting de Zaanse Schans over 2020. Hieronder 

volgt een verkorte presentatie van de balans en winst & verliesrekening over 2020.  

Balans Stichting de Zaanse Schans per 31 december 2020    

 

Balans Stichting de Zaanse Schans per 31 december 2020 

    

Activa  Passiva  

Vaste activa  Eigen vermogen  

Materiële vaste activa 12.893.220 Stichtingsvermogen 11.852.965 

Financiële vaste activa  3.057.623   

  Vlottende activa  Meerjaren onderhoudsvoorziening 1.127.879 

  Voorraden 

  Vorderingen 

19.923 

261.917 

Langlopende schulden 3.804.519 

Liquide middelen 853.962 Kortlopende schulden 301.282 

Totaal 17.086.645 Totaal 17.086.645 

 

De balans van Stichting de Zaanse Schans is nog voldoende solide, maar er is door de corona-pandemie een 

duidelijke daling van het niveau van de solvabiliteit als van de liquiditeit. Stichting de Zaanse Schans heeft 

binnen haar vermogen een voorziening gecreëerd voor het meerjarig onderhoud, zowel voor de panden als 

ook de openbare ruimte. Het grootste deel van de langlopende schulden is de lening van de Triodosbank, die 

met gemeentegarantie is afgesloten ten behoeve van de aankoop van de 23 panden. De langlopende 

schulden hebben tevens betrekking op een renteloze onderhandse lening van A. Heijn jr., die in 2020 

wederom is verlengd en waarvan het de bedoeling is dat deze in 2021 wordt omgezet in een gift ten faveure 

van de realisatie van de Vermaning als onderdeel van het Project Zonnewijzer. Ten opzichte van 2019 is de 

post Materiële vaste activa sterk toegenomen. Dit heeft te maken met de aanschaf van de Zakkenhandel. De 

liquide middelen zijn bijna gehalveerd. Dit komt gedeeltelijk door inbreng uit eigen middelen voor de 

aanschaf van de Zakkenhandel en daarnaast worden hier de negatieve gevolgen van de Corona-crisis 

zichtbaar. 
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Staat van baten en lasten 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat over 2020 is als gevolg van de corona-crisis en de daardoor sterk teruggelopen parkeer- en 

toiletinkomsten sterk negatief. In 2020 zijn de parkeertarieven verlaagd in verband met de corona-crisis naar 

een zogenaamd Corona-tarief van €5 per auto. In 2020 zijn na de eerste lockdown medio maart 2020 nog 

nauwelijks inkomsten gegenereerd uit touringcarparkeren.  

De kosten zijn, mede door snel ingrijpen aan het begin van 2020, vanaf het moment dat Chinese toeristen 

wegbleven tijdens de vakantieperiode rond Chinees Nieuwjaar, sterk gedaald. Vooral door snel maatregelen 

te nemen rond facilitair personeelsinzet en door contracten, met onder andere inhuur van verkeersregelaars, 

niet aan te gaan gedurende het hoogseizoen. Ook op de overige bedrijfskosten en de kosten voor behoud 

en beheer is, door enkel in te grijpen bij calamiteiten, bespaard. De vaste personeelskosten werden deels 

afgedekt door de door de Rijksoverheid vanaf april 2020 ingestelde NOW regeling, een regeling voor 

ondersteuning van personeelslasten bij zware omzetdaling door de Corona-maatregelen, waarvan de 

eindafrekening voor 2020 reeds in deze jaarrekening is verwerkt. 

Staat van baten en lasten 2020 

  

Baten  

Netto inkomsten 708.951 

Overige bedrijfsopbrengsten 213.571 

Totaal baten 922.522 

  

Lasten  

Lonen en salarissen 487.381 

Afschrijvingen 225.079 

Overige bedrijfskosten 641.281 

Totaal bedrijfslasten 1.353.741 

Bedrijfsresultaat -431.319 

Financiële baten en lasten -30.249 

Resultaat voor belastingen -461.468 

Verschuldigde belasting 0 

Netto resultaat -461.468 
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9. Organisatie 

Bestuur 

Stichting de Zaanse Schans kent een bestuur waarin, naast drie onafhankelijke leden, de stakeholders van de 

Zaanse Schans een zetel in het bestuur hebben. Deze stakeholders zijn: 

1. Vereniging de Zaansche Molen; 

2. Stichting Zaans Museum; 

3. Ondernemersvereniging Zaanse Schans; 

4. De bewoners. 

Het bestuur van Stichting de Zaanse Schans bestaat per 31 december 2020 uit de volgende leden: 

Piet Oudega  

voorzitter 

lid van het Dagelijks Bestuur  

onafhankelijk lid 

Hans Gerson  

penningmeester  

lid van het Dagelijks Bestuur  

  onafhankelijk lid  

Jan Hovers  

afgevaardigde van Stichting Zaans Museum 

 

André Drost 

afgevaardigde van De Vereniging de Zaansche Molen 

 

Sandra Chedi  

onafhankelijk lid van het bestuur 

 

      Michiel van de Burght 

      afgevaardigde namens voorheen Stadsherstel Zaanstreek, nu ZS Vastgoed NV 
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De vertegenwoordiger van de ondernemers heeft zich begin 2020 uit het Bestuur van de Stichting 

teruggetrokken. De Ondernemersvereniging Zaanse Schans heeft besloten zijn positie niet meer in te vullen.  

Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) bereidt de vergaderingen van het Algemeen 

Bestuur voor en bewaakt de uitvoering (die primair de verantwoordelijkheid is van de directie).  

Het bestuur heeft in 2020 bijzondere aandacht gehad voor de volgende onderwerpen: 

a. Maatregelen in het kader van werken en bezoek tijdens de Corona-pandemie; 

b. Het definitief vaststellen van de ontwikkelstrategie; 

c. Verder vormgeven van de organisatie en ontwikkeling van een nieuw bestuursmodel; 

d. Ontwikkelingen met betrekking tot het Duurzaam Exploitatiemodel; 

e. Toezicht op handhaving Beeldkwaliteitsplan en beschermd dorpsgezicht; 

f. Onderhoud van het buitengebied van de Zaanse Schans; 

Daarnaast zijn lopende (met name ondernemers- en bewoners-) zaken besproken, alsmede vaste 

agendapunten als de financiën/jaarrekening en begroting. 

Alle werkzaamheden voor het bestuur en de historische- en marketingcommissie worden op vrijwillige basis 

en onbezoldigd door de betreffende leden verricht. 

Externe relaties en adviescommissies 

Stichting de Zaanse Schans heeft met diverse organisaties uit de Zaanstreek banden. De historische 

verenigingen zijn een belangrijke inspiratie- en kennisbron voor de stichting. Vertegenwoordigers van de 

erfgoedverenigingen zijn via de Historische Commissie betrokken bij het wel en wee van de Zaanse Schans. 

Mede via de Marketingcommissie bestaat de relatie met relevante marketingpartijen zoals Amsterdam & 

Partners en NBTC Holland Marketing. Met de Stichting Marketing Zaanstreek wordt in partnerschap 

samengewerkt. Dit partnerschap is in 2020 gecontinueerd. 

Directeur en voorzitter overlegden periodiek met een afvaardiging van de gemeente Zaanstad om elkaar 

tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen en beleidsvoornemens.   
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Bureau 

De bezetting op het bureau van Stichting de Zaanse Schans is in 2020 gelijk gebleven. Aan het eind van het 

jaar waren er acht medewerkers (5,5fte) in dienst op het kantoor van de Zaanse Schans. Geen van deze 

medewerkers is in 2020 langdurig afwezig geweest. In het facilitaire team is sprake geweest van langdurig 

ziekteverzuim van één medewerker. Van haar is in goed overleg in 2020 afscheid genomen. Vanwege de 

Corona-pandemie is al snel besloten geen seizoenkrachtcontracten af te sluiten. Ook is geen gebruik gemaakt 

van verkeersregelaars. Het vaste kantoorteam heeft veelal vanuit huis gewerkt. Ook het facilitaire team heeft 

grote delen van het jaar niet op de Schans kunnen werken. De directie van Stichting de Zaanse Schans wordt 

gevoerd door de heer mr M.P.C. van der Meer. 
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10. Tot slot 

 

Dit jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directeur van Stichting de Zaanse Schans, de 

heer Maarten van der Meer en is vastgesteld door het bestuur van de Stichting de Zaanse Schans. 

Zaandam, juni 2021 

 

 


