
Vereniging Zaans Erfgoed 
Verslag voorjaars ledenvergadering, 13 april 2013 in Serah Artisan, Zaandam 

1. De voorzitter opent de vergadering, met dank aan Serah Artisan. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: Geen. 

3. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. 

4. Aftredend bestuurslid Truus Bouwhuis was helaas afwezig. De voorzitter vraagt mensen zich 

aan te melden als algemeen bestuurslid. Een keer een bestuursvergadering bijwonen 

behoort tot de mogelijkheden. 

5. Activiteiten vereniging: Plaatsing Van Gelder Monument (De Prop) voor de zomer op het 

evenemententerrein in Wormer, t.o. het gemeentehuis; VZE en de gemeente Wormerland 

werken goed samen; de palen zitten in de grond; de financiering is rond. 

Fietsroute/monumentenbordjes: in Wormerland staat bij Batavia een overzichtsbord van de 

fietsroute; de financiering van beide is rond. Zaandijker Kerk: is in slechte staat vanwege 

langdurige leegstand; eigenaar/projectontwikkelaar is failliet; gemeente, Stadsherstel en VZE 

hebben haalbaarheidsplan opgesteld; via Stadsherstel tekende een architectenbureau er 

woningen in, met behoud van de typische kenmerken van de kerk. Jacob Visterrein/d’Oude 

Wolf: Er zijn alternatieve plannen voor deze noordelijke entree van de Zaanse Schans, o.a. 

voor een werf, een molen en aanlegplaats voor de Zaanhopper. Er zit nog niet veel gang in, 

hopelijk gaat het ooit lukken. Jan Piet Bloem zit namens de VZE in de Historische Advies 

Commissie Zaanse Schans: Er is een spanningsveld tussen toerisme en ondernemers; er 

wordt gewerkt aan de entreegebieden met o.a. subsidie uit Europa; bij het Schippersplein 

komt een ophaalbrug en worden waterpartijen aangelegd; voor wat betreft het inrichten van 

de kralentuin (met duizenden kralen) heeft het Amsterdamse Allard Pierson Museum hulp 

geboden; de walviskaken die getekend staan in het plan, zijn er nog niet, mogelijk komen er 

een paar uit het Historisch Museum uit Leiden; het gesloopte en opgeslagen pand uit 

Assendelft wordt herbouwd t.o. pakhuis De Lelie. Steigers: er komen steigers voor 

toeristische schepen en ook een bij landje De Haan. Hembrugterrein: de ontwikkelingen 

gaan traag; het Hembrugmuseum gaat verhuizen. Oral History: heeft behoefte aan een 

goede administratieve kracht; er zijn 60 oud-werknemers geïnterviewd, 30 daarvan zijn 

uitgewerkt, de rest moet nog snel uitgewerkt worden voor de synopsis die nodig is om 

grotere subsidie binnen te halen; samenwerking met filmers van ZZBO loopt erg goed. 

Ikea/Bruynzeelhallen: Er komt een echte Ikea, met nog zichtbaar gedeeltes van de hallen. 

PR-commissie: is altijd op zoek naar nieuwe mensen om o.a. deze ledenvergaderingen mee 

te organiseren.  Website: neem eens een kijkje op deze website, er staat heel veel op; wij 

gaan er meer verenigingsnieuws op zetten, zodat u nog beter geïnformeerd bent; Cees 

Kingma, beheerder van de site, spreekt in november op de ledenvergadering. Blad Zaans 

Erfgoed: Aandacht voor het Czaar Peterjaar, het septembernummer is themanummer over 

fotograaf Peter Marcuse, die alle bedrijven vanaf de naoorlogse tijd heeft gefotografeerd. 

6.  Voorstel nieuwe prijs: dit jaar komt weer de Zaans Erfgoedprijs, daar kan iedereen iemand 

voor voordragen. De vereniging wil een 1x per 4 jaar een bescheiden prijs uitreiken voor 

architecten/initiatiefnemers van nieuwe gebouwen die met streekeigen elementen gebouwd 

zijn. Het is geen algemene architectuurprijs, die bestaat n.l. al: de door St. Babel 



georganiseerde Parteon-prijs. De naam volgt nog: voorstel Jur Kingma misschien ‘Jaap 

Schipperprijs’? 

7. Financieel jaarverslag: Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen, de verschillen met 2011 zijn 

niet groot; de rente zal komend jaar lager worden; drukwerk kosten zijn hoger i.v.m. het in 

een keer afschrijven van de acceptgiro’s; kosten De Prop gaan van de algemene reserve af; 

we hebben €100,- winst gerealiseerd. Dan is het woord aan de voorzitter van de 

Kascommissie Jan Nieuwhoff: leden daarvan hebben de cijfers over 2012 gecontroleerd en 

goed bevonden. De penningmeester wordt bij deze gedechargeerd. Er hebben zich geen 

nieuwe leden (een lid en een reserve lid) voor de kascommissie gemeld.* De secretaris meldt 

dat er 40 leden minder zijn, de meeste nieuwe leden komen via de website binnen. 

8. Rondvraag: Geen. 

9. De voorzitter sluit de vergadering, Henk Elzenga van de PR-commissie neemt hierna de 

presentatie over. 

 

Er volgen drie interessante lezingen: Gerard Horneman over de Zaanse Scheepsbouw; Gé 

Sombroek over de restauratie van en Jeroen Hooyschuur over het ontwerp voor de 

uitbreiding van het Czaar Peterhuisje. Vervolgens kunnen de leden, opkosten van de 

vereniging, een rondleiding volgen door dit vernieuwde Czaar Peterhuisje. 

 

 

* Na afloop heeft zich M. van Tol alsnog gemeld voor de kascommissie. 


