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Column

WERELD VAN WINDMOLENS

Ongetwijfeld heeft u er van gehoord: Veren iging De Zaansche Molen wil op de Zaanse
Schans de opvolger van het huidige Molenmuseum realiseren onder de naam 'Wereld
van Windmolens'. Dit ambitieuze plan kreeg drie jaar geleden vastere vormen. Ener-
zijds omdat De Zaansche Molen zich beter wil presenteren tussen haar molens, en
anderzijds omdat de gemeente Zaan stad aankondigde de subsidie te stoppen. Dit
laatste is inmiddels gebeurd. De ledenvergadering van De Zaansche Molen reageerde
positief op de plannen. De combinatie van een molenmakerij met een eigentijdse
presentatie sprak aan. Dat hebben we verder uitgewerkt in een haalbaarheidsonder-
zoek, waaruit bleek dat het financieel uit zou kunnen, en in een opzet voor het
exterieur en het interieur. Stichting de Zaanse Schans zegde toe dat we onze plan-
nen konden verwezenlijken op Landje De Haan. De gemeente Zaanstad toonde zich
aanvankelijk enthousiast over de plannen. Logisch, want het past in de gedachte dat
we met minder (of zonder) subsidie op de Zaanse Schans een eigentijds ontmoetings-
centrum en een aantrekkelijke attractie kunnen realiseren, nadrukkelijk gericht op
onze leden en op de bezoekers aan de molens. Uit het businessplan, onderbouwd met
een onderzoek naar bezoekersstromen en prijsstellingen, bleek dat onze ideeën gezond
zijn. Het Zaans Museum toonde zich minder enthousiast. Onze plannen vond men
goed, maar het concurrerend effect werd gevreesd. Een jaar geleden presenteerden we
de plannen aan B&W. In de loop van 2015 drong de gemeente aan op samenwerking
met het Zaans Museum. De Zaansche Molen stemde in, maar het werd niet duidelijk
wat men met samenwerking bedoelde. De wethouder vroeg tijd om een standpunt
te formuleren, zodat we de gemeenteraad pas later konden in formeren. Bovendien
vond de agendacommissie van de raad geen ruimte voor een presentatie. Daarop zijn
we vanaf december 2015 begonnen met het afzonderlijk uitnodigen van politieke
partijen. Nu, in 2016, is het project Maak Zaanstad in het leven geroepen met een
aanzet voor een Masterplan dat de ruimtelijke en museale contouren van de Zaanse
Schans in 2030 schetst. Dit alles kan effect hebben op onze plannen voor de 'Wereld van
Windmolens'. Natuurlijk willen we samenwerken, maar we willen ook de ruimte om
onze eigen plannen verder uit te werken en de benodigde inkomsten te waarborgen. Als
belangrijke erfgoedbeheerder bewaakt De Zaansche Molen al vele jaren de kwaliteit van
de molens en het molenverhaal. zonder noemenswaardige subsidie van de gemeente
en provincie. De staat van onze molens bewijst dat we het beheer en behoud goed op
orde hebben. Graagwillen we een volgende stap zetten door de bezoekers verdieping
te bieden in, bij en over de molens. Het liefst doen we dat in samenwerking met de
Stichting Zaanse Schans en het Zaans Museum. En uiteraard met (financiële) steun
van de gemeente.

Hen" Heijnen, verenigingsmanager Vereniging De Zaansche Mo/en
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