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VOORWOORD
We hebben als Zaanstad een mooie en rijke
geschiedenis op het gebied van erfgoedbeheer. De
Zaanse Schans is daar een kenmerkend voorbeeld
van. Maar ook minder internationaal bekende
gebouwen en kernen worden in de Zaanstreek
gekoesterd en bewaard. En dat is niet zonder
resultaat. Inmiddels hebben we bijna 600
monumenten binnen de stadsgrenzen!
Maar koesteren en bewaren is nu niet meer
voldoende. Als we ons erfgoed over willen dragen
aan onze kinderen en hun kinderen dan moeten we
voor een aantal dingen zorgen. Dat is naast actief
beheren, behoeden voor verval en restaureren
ook herbestemmen en hergebruiken. Verder zien
we een duidelijke verschuiving van aandacht; ook
de omgeving van het monument is belangrijk en
moet gekoesterd worden. Zodat onze kinderen de
monumenten niet alleen kunnen bekijken, maar
ook kunnen ervaren; dat ze deel uitmaken van hun
leven.

‘Het cultureel erfgoed is een levend
bestand, waaraan elke generatie nieuwe
lagen van vitaliteit toevoegt.‘

Leeswijzer

VOORWOORD

In deze erfgoedvisie worden de hoofdlijnen uitgezet voor
een gemeentelijke visie erfgoed en ruimte. Allereerst is in
de inleiding, hoofdstuk A, Erfgoed en identiteit,
beschreven waarom het nodig is dat een dergelijke visie
er komt en welke doelstellingen aan deze visie

Dit vraagt een andere manier van omgaan met het
erfgoed. Het betekent bijvoorbeeld dat we moeten
schipperen tussen historisch herstel en de
gebruikseisen van de moderne tijd. Maar ook dat
we op een creatieve manier kijken naar onze
monumenten en hun mogelijkheden.
Het betekent ook dat we de ruimte om ons heen
goed en verantwoord inrichten. De bestaande
kwaliteiten van de stad willen we in stand houden
en stimuleren. Zaanstad staat niet stil. Met het
Hembrugterrein, de Bruynzeelhallen, Inverdan en
de Zaan en Ij oevers blijf Zaanstad in beweging. Al
deze ontwikkelingen bepalen voor een deel het
gezicht van Zaanstad. Gelukkig is die creativiteit
overvloedig aanwezig in de Zaanstreek. En de
liefde voor het erfgoed ook.
Om deze vernieuwingsslag richting te geven en
te ondersteunen hebben wij nu de erfgoedvisie
2011 – 2018 opgesteld. Deze visie beschrijft hoe
wij zorgvuldig met ons erfgoed en de identiteit van
Zaanstad om kunnen gaan; nu en in de toekomst.
Zodat de gebouwen van onze voorouders over 100
jaar in goede handen zijn bij onze kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

gekoppeld zijn. Hoofdstuk B, Vorm geven aan de Zaanse
Identiteit, beschrijft en verbind de doelstellingen aan
concrete acties en taken. Het laatste hoofdstuk C,

namens burgemeester en wethouders van
Zaanstad,

Mensen en middelen, geeft aan met welke middelen de
doelstellingen worden volbracht.

wethouder Monumenten J. Olthof
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ERFGOED EN IDENTITEIT

A. ERFGOED EN IDENTITEIT
DE MONUMENTENZORG IN DE
ZAANSTREEK
In de 19e eeuw veranderde het aanzien van
Nederland ingrijpend. De bevolking groeide, overal
werden nieuwe woonwijken gebouwd en breidde
steden zich uit. Nieuwe fabrieken verrezen,
spoorlijnen werden aangelegd, kanalen gegraven
en woeste heidevelden en veenmoerassen
ontgonnen. Bij deze ongebreidelde modernisering
moesten veel oude gebouwen wijken voor nieuwe.
In de tweede helft van de 19e eeuw drong het
besef door dat het onbeperkt slopen van oude
gebouwen het aanzien van Nederland erg
schaadde. Men realiseerde zich dat Nederland en
de Nederlandse steden en dorpen een belangrijk
deel van hun sfeer, hun aanzien en hun identiteit
ontleenden aan de historische bebouwing. Het juist
in die tijd opkomende toerisme drukte de Nederlanders nog eens extra met hun neus op de feiten:
Amerikanen, Engelsen, Fransen, Italianen en
bezoekers uit allerlei andere landen, schreven
lyrisch over de prachtige, vaak nog ongerepte
historische steden en dorpen in Nederland.
Langzaam drong het besef door dat bepaalde
Nederlandse gebouwen, van historische of
kunstzinnige waarde, beschermd moesten worden.
Het slopen van historische panden ging echter
onverminderd door, De situatie veranderde pas in
1873 toen de advocaat Victor de Stuers zijn
pamflet ‘Holland op zijn smalst’ publiceerde waarin
hij pleitte voor de bescherming van historische
gebouwen. Het resultaat was dat in het laatste
kwart van de 19e eeuw begonnen werd met het
opstellen van lijsten van beschermenswaardige
gebouwen en het daadwerkelijk beschermen van
deze geselecteerde panden. In het begin werden
slechts weinig als beschermd monument
aangewezen, maar dit aantal nam in de loop der
tijd toe.
Vanaf de tijd van ‘Holland op zijn smalst’ is er een
hoop gebeurd op het gebied van monumentenzorg in Nederland. In 1961 is de eerste
monumentenwet gekomen en er zijn
monumenten aangewezen die via deze wet
bescherming genieten. De 20e eeuw is ook een
eeuw geweest waarin visie gevormd is over hoe om
te gaan met ons erfgoed. In deze eeuw is het
speerpunt vooral het beschermen van het erfgoed

A

en een objectgerichte benadering daarvan
geweest. De vele monumentenlijsten zijn daar een
voorbeeld van. De laatste jaren heeft er een omslag
plaatsgevonden en heeft de monumentenzorg
steeds meer toenadering gezocht tot de
ruimtelijke ordening. Door deze ontwikkeling is
er vanaf 2005 een debat op gang gekomen wat
uiteindelijk geresulteerd heeft in een nieuwe
denkrichting binnen de monumentenzorg. Van
objectgericht naar gebiedsgericht, minder
regelgeving en een proactieve houding. 1.
Ook in de Zaanstreek is in de 20e eeuw constant
aandacht geweest voor monumenten. Al in de
jaren ‘50 werd de Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis opgericht, dat tot doel had het Zaanse
woonhuis te leren kennen en te beschermen. In de
jaren ‘60 volgde de Stichting Zaanse Schans, die
van groot belang is geweest voor de ontwikkeling
van de Zaanse erfgoedgedachte en symbool staat
voor de restauratie- en behoudsfilosofie binnen de
Zaanstreek. Door deze initiatieven zijn een hoop
waardevolle panden behoed voor de sloop.
Met deze vroege herkenning van identiteit en
aandacht voor het behoud van monumenten is de
Zaanstreek een bijzonder gebied in Nederland. De
streek heeft een lange traditie over hoe om te gaan
met de zorg van ons ‘Zaanse’ erfgoed en
identiteit. Maar, we staan nu in het begin van de
21e eeuw en de opgave is veranderd. Monumentenzorg is aan het verschuiven naar een gebiedsgerichte aanpak en daarbij hoort passend beleid.
Binnen de gemeente Zaanstad accepteren we dat
de streek verandert en dat monumenten
worden aangepast aan de eisen van deze tijd, en
we zien ook dat erfgoedzorg steeds meer een
ruimtelijke opgave is geworden. Daarom wordt
erfgoed een belangrijk onderdeel van de
ruimtelijke ontwikkeling.

DEFINITIE VAN ERFGOED
De definitie van erfgoed zoals we die binnen de
gemeente Zaanstad hanteren is als volgt:
‘Erfgoed omvat die materiële, immateriële,
zichtbare en onzichtbare overblijfselen van onze
maatschappelijke ontwikkeling, die wij als samenleving of individu de moeite waard vinden voor ons
gemeenschappelijke geheugen en identiteit.’
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Modernisering Monumentenzorg 2008
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In 2008 werd de beleidsbrief Modernisering
Monumentenzorg gepresenteerd door de
toenmalige minister van OC&W, de heer Plassterk.
Kern van dit nieuwe beleid is: cultuurhistorische
expertise in een vroeg stadium een plek geven in
de ontwerpopgave. In dit beleid zijn daarnaast de
vermindering van regelgeving en herbestemming
belangrijke pijlers. In navolging van deze beleidsbrief wordt op 1 januari 2012 een wijziging van de
Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingevoerd. Cultuurhistorie
wordt verplicht opgenomen in bestemmingsplannen en een aantal werkzaamheden aan
monumenten wordt voortaan vergunningsvrij.
Binnen de Zaanstreek is door de jaren heen veel
maatschappelijk en politiek draagvlak ontstaan
voor cultureel erfgoed. In 2005 werd de nota Parels
Rijgen vastgesteld. Daarmee werd erfgoed
geïntroduceerd als een waardevol instrument
om de speerpunten van de strategische koers te
ondersteunen. De laatste jaren wordt steeds meer
onderkend dat cultuurhistorisch erfgoed de
identiteit en het imago van de stad versterkt en
daarmee ook een economische factor van
betekenis is. Een aantal projecten zijn gestart
waarbij erfgoed een belangrijke ‘identiteitsdrager ’
is. Het Zaanse erfgoed komt ook regionaal en
landelijk steeds meer in de aandacht. Het grote
aantal industriële panden maakt dat
de Zaanstreek het hart vormt van de European
Route of Industrial Heritige (ERIH). Het project
Inverdan, met de vele verwijzingen naar de Zaanse
houtbouw, heeft de houtbouw uit de streek goed
op de kaart gezet.
Ook is er steeds meer aandacht voor
immaterieel en materieel erfgoed als onderdeel
van ‘het verhaal’. Zo verscheen in 2010 de Canon
van de Zaanstreek en zagen met grote regelmaat
ook andere boeken en publicaties over de historie
van de streek het licht. Kunstenaars en
theatermakers gebruiken het Zaanse erfgoed als
inspiratiebron voor hun producties. De Zaanstreek
telt een groot aantal historische verenigingen.
In het collegeakkoord van de gemeente Zaanstad
van 27 april 2010 komt erfgoed en cultuur
nadrukkelijk naar voren. Daarin wordt onder andere
in de inleiding gesteld: “De vraag naar authentieke
woonwerkmilieus zal blijven. Het landschap dat ons
omringd is uniek. En met het historisch erfgoed aan
de Zaan en het nieuwe centrum als het erfgoed van

de toekomst, is Zaanstad een waardevol onderdeel
van de metropool.”
De laatste jaren zijn er ook wat minder leuke
ontwikkelingen geweest. Voorbeelden hiervan zijn
de sloop van een aantal beeldbepalende panden
binnen de Zaanstreek en het verval van (potentiële)
gemeentelijke monumenten. De juiste
instrumenten ontbreken om hier iets tegen te doen
en adhoc aanwijzingen van bedreigde panden zijn
hiervan het gevolg. Deze aanwijzingen zijn
moeilijk in een context te plaatsen en eigenaren
gaan regelmatig in bezwaar. Ook een
tegemoetkoming van de onrendabele top in de
vorm van een eenvoudige subsidie ontbreekt.

Door de grote groei van de Zaanstreek ten tijde van
de industriële revolutie en de industriële activiteit
ziet Zaanstad een herbestemmingsopgave van
grote industriecomplexen op zich af komen. Daarnaast komen door de ontkerkelijking jaarlijks ongeveer twee kerken in de Zaanstreek leeg te staan
waardoor we op zoek moeten naar een
goede bestemming voor deze waardevolle
objecten.
Erfgoed heeft ook een economische waarde. Slim
omgaan met erfgoed kan ook geld opleveren. Zie
hiervoor op www.zaanstad.nl/monumenten de
publicatie ‘Eigen haard is goud waard, over de
economische baten van cultuurhistorisch erfgoed’.
Een ander voorbeeld waaruit de economische
waarde van erfgoed blijkt is het onderzoek
Cultuurbehoud loont !, ook te vinden op de
website.
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DOEL VAN DE ERFGOEDVISIE
Zaanstad is een historisch gegroeide streek,
waarbinnen het erfgoed een belangrijke
identiteitsdrager is. Gebouwde monumenten,
archeologische monumenten, waardevolle
structuren, molens, landschappen,
verkavelingpatronen, linten, dijken, sluizen en
water zijn onmisbaar voor de streek en voor de
identiteit van Zaanstad met zijn Zaankanters.
Als eigenaar van zijn erfgoed wil de gemiddelde
Zaankanter dat met het erfgoed zorgvuldig wordt
omgesprongen, nu en in de toekomst. Deze visie
beschrijft hoe de gemeente Zaanstad, als
beheerder van het erfgoed, daar in de periode
2011- 2018 aan gaat voldoen. Het Zaanse erfgoed
vormt de basis van de Zaanse identiteit. Het doel is
om de bestaande identiteit te versterken en
voorwaarden te creëren om die identiteit uit te
bouwen, nu en in de toekomst. Daarmee is erfgoed
tevens de basis van de ruimtelijke ontwikkeling en
wordt duidelijk dat erfgoedonderdelen niet langer
op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van een
groter geheel: de context.
Fons Asselbergs verwoordt dit mooi in zijn Visie
voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp:

‘Het cultureel erfgoed is een levend bestand,
waaraan elke generatie nieuwe lagen van vitaliteit
toevoegt.‘

SUBDOELEN VAN DE ERFGOEDVISIE
De erfgoedvisie heeft een vijftal subdoelen, waarmee bovenstaande doelstelling gerealiseerd gaat
worden.

1. Cultuurhistorie inzetten als kwaliteit en
inspiratiebron voor stedelijke ontwikkeling: Voor
een goed ruimtelijk planproces is het essentieel om
cultuurhistorische waarden zo vroeg mogelijk te
herkennen en mee te wegen.
2. De basis van het Zaanse Erfgoed op orde
brengen: Om het Zaanse erfgoed te kunnen
benutten voor de stad moet de basis voldoende ‘op
orde’ zijn, zal er een offensief en op ontwikkelgericht (aanwijzings)beleid en een minder defensieve
houding noodzakelijk zijn.

A

meedenken aan de voorkant, mee bewegen
gedurende het ontwikkelingsproces en korte termijn ingrepen, die leegstand en verval voorkomen.

4. Het verhaal van de Zaanstreek versterken en
uitdragen: Zaanstad wil haar materiële en immateriële erfgoed nog beter inzetten om het verhaal
over de historische ontwikkeling van de stad/streek
uit te kunnen dragen en daarmee de stad beter op
de kaart te zetten.
5. Kennis delen en verspreiden: Kennis delen en
verspreiden draagt bij aan het zorgvuldig instandhouden van het erfgoed binnen de gemeente
Zaanstad.

Deze doelen zijn verder uitgewerkt in het
hoofdstuk B ‘ Vorm geven aan de Zaanse identiteit’ .

TOTSTANDKOMING VAN DE ERFGOEDVISIE
Een visie maak je niet alleen. Om het
erfgoedbeleid te koppelen aan verandering en
vernieuwing van monumenten/erfgoedbeleid,
zoals dat vanuit het Rijk is ingezet heeft Zaanstad
samen gewerkt met BMC. Samen hebben we
de handen ineen geslagen door de ervaringen
vanuit Zaanstad te koppelen aan de vier pijlers van
de beleidsbrief modernisering monumentenzorg.
Tijdens vier expertmeetings werden actuele
ontwikkelingen, kansen, dilemma’s en
knelpunten ten aanzien van erfgoed,
cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
behandeld. De Zaanse praktijk werd daarbij
gespiegeld aan best practices uit andere steden.
Door het uitwisselen van ervaringen en ideeën met
externe deskundigen vanuit landelijke organisaties
en andere gemeenten, maar ook lokale
historische verenigingen en de monumentencommissie van de gemeente Zaanstad, kwamen
suggesties, ideeën en oplossingsrichtingen naar
voren. Hiervan is een verslag gemaakt, te vinden
op www.zaanstad.nl/monumenten. De resultaten
hiervan bieden handreikingen; niet alleen voor
Zaanstad, maar ook voor andere gemeenten. De
uitkomsten van deze bijeenkomsten hebbendeze
visie vorm gegeven. De visie is geschreven door
de afdeling beleidsontwikkeling van de gemeente
Zaanstad.

3. Hergebruik en herbestemmen van erfgoed:
Herbestemmen van erfgoed vraagt om proactief
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beeld worden gebracht. Kijken naar het verleden
en het heden wordt dan samengebracht.

“Voor een goed ruimtelijk planproces is het
essentieel om cultuurhistorische waarden zo vroeg
mogelijk te herkennen en mee te wegen.”

Daarnaast is het van belang om te werken aan een
verschuiving van ‘hindermacht’ achteraf naar
kennisvergaring, analyse en afweging vooraf. Dit
wordt gerealiseerd door in de praktijk aan te sluiten
op de systematiek van de ruimtelijke ordening
binnen bestemmingsplannen en projecten. Het
instrument wat gebruikt wordt om de
cultuurhistorische waarden mee te nemen in deze
systematiek van bestemmingsplannen en
projecten is de cultuurhistorische verkenning.

INLEIDING

De systematiek: Cultuurhistorische
verkenningen

B.1 CULTUURHISTORIE INZETTEN ALS KWALITEIT EN INSPIRATIEBRON VOOR STEDELIJKE
ONTWIKKELING

Het denken over de omgang met historische
structuren wordt al lang niet meer beheerst door
cityvorming en doorbraken, maar door behoud van
gebiedsgebonden functies, diversiteit en
cultuurhistorische identiteit. In dit behoud staat
de dynamiek van duurzame ontwikkeling centraal,
waarbij cultuurhistorische waarden hand in hand
moeten gaan met een intensief gebruik van het
historische stedelijke weefsel en het gebouwde
erfgoed.
Om de omslag van het denken te verbinden aan de
praktijk is er in 2008, middels een beleidsbrief van
de minister OC&W getiteld ‘Modernisering
Monumentenzorg’, duidelijk gekozen voor een
lijn vanuit het Rijk om te sturen op cultuurhistorie
vroeg in het ruimtelijk planproces. Het is een
beleidstrategie waar een gebiedsgerichte
benadering van de monumentenzorg wordt
nagestreefd. Hieruit voorvloeiend komen vanaf
2012 wettelijke eisen en veranderingen waar we
als gemeente invulling aan moeten geven (Besluit
ruimtelijke ordening). Dit hoofdstuk zorgt ervoor
dat de gemeente Zaanstad klaar is voor deze
wetswijziging en zorg kan dragen voor het cultureel erfgoed in Zaanstad.

Een in Nederland veel gebruikte aanpak voor het in
beeld brengen van de betekenis en relaties tussen
waarden is het uitvoeren van een cultuurhistorische verkenning naar een gebied. Een
cultuurhistorische verkenning levert een
‘totaalplaatje’ van cultureel erfgoed waarden op, in
relatie tot de omgeving.
Een cultuurhistorische verkenning start met
thematische inventarisaties en lijsten met
waardevaste en waardevolle elementen.
Vervolgens worden deze gegevens met elkaar in
verbinding gebracht en geanalyseerd; naast
informatie over verwachte of aanwezige waarden
wordt ook de betekenis van de waarden
onderzocht. Welke waarden zijn uniek, welke
versterken elkaar, welke versterken de identiteit
van een gebied, welke dragen bij aan een fijne
leefomgeving en waar keuzes gemaakt moeten
worden. Een cultuurhistorische verkenning is een
instrument wat we op alle onderstaand onderdelen
inzetten en gebruiken. Op de website zijn
verschillende voorbeelden van cultuurhistorische
verkenningen beschikbaar.

CULTUURHISTORIE IN RUIMTELIJKE
ORDENING

Cultureel erfgoed heeft een betekenis: deze
betekenis wordt grotendeels bepaald door de plek
waar het erfgoed aanwezig is. De omgeving van
archeologische, historisch (steden)bouwkundige
en historisch-geografische waarden is belangrijk
voor deze betekenis. Nieuwe ruimtelijke functies
hebben consequenties voor waarden van het
cultureel erfgoed, zoals de bouw van een
woonwijk of het verplaatsen van een brug. In dat
geval moeten de consequenties van ruimtelijke
ontwikkelingen voor cultureel erfgoed waarden in

Cultuurhistorie verankeren in structuurvisies
Het vastleggen van een cultureel erfgoed ambitie
in structuurvisies is belangrijk omdat het daardoor
daadwerkelijk onderdeel wordt van ruimtelijke
processen. De structuurvisie vormt een
uitgangspunt voor regelgeving,
uitvoeringsprogramma’s en financieringsmogelijkheden. We geven in de structuurvisies aan wat we
belangrijk vinden op cultuurhistorisch gebied en
welke waarden we willen handhaven.
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Cultuurhistorie in het bestemmingsplan
De toekomstige wetswijzigingen regelen dat
cultuurhistorische waarden meegewogen
worden bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Wat nu al voor archeologie geldt, gaat
voor al het cultureel erfgoed gelden. De volgende
regel is dan van kracht:

HOOFDSTUK B VORM GEVEN AAN ZAANSE IDENTITEIT

‘In de toelichting van het bestemmingsplan dient
een beschrijving te worden opgenomen van de
wijze waarop met de in het gebied aanwezige
cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is
gehouden.’
De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is daarmee verplicht om breder te kijken dan
alleen naar het facet archeologie. Ook de
facetten historische (steden)bouwkunde en
historische geografie worden meegenomen in
de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel
beschermde als niet formeel beschermde objecten
en structuren.
Dit betekent dat we in Zaanstad voor bijzondere
welstandsgebieden voortaan een cultuurhistorische verkenning opstellen, waarbij wordt
onderzocht welke waarden daar aan verbonden
zijn en op welke wijze de cultuurhistorische
waarden geborgd worden in het bestemmingsplan. De cultuurhistorische verkenningen worden
vertaald in de planregels en op de kaart van het
bestemmingsplan aangegeven.

De waarde van het historische lint
In Zaanstad is bijzondere aandacht voor de
historische lintbebouwing. Deze linten zijn
ontstaan als dijklichamen die ter bescherming van
eerdere bewoning zijn opgericht. De ligging van de
lintdorpen in het landschap ligt hieraan ten
grondslag. In Krommeniedijk is het lint nog vrij
onaangetast in het landschap aanwezig, in
Assendelft en Westzaan is het deels ingebouwd
terwijl in Krommenie het lint alleen nog aan de
historische bebouwing erlangs te herkennen is.
In de gebieden rondom de Zaan is de
oorspronkelijke structuur van dijklint met
dwarspaden, zij het ingebouwd, ook nog
grotendeels aanwezig. De dijken en linten zijn van
waarde omdat ze als dragend element van een
historische verkaveling mede bepalend is geweest
voor de ruimtelijke inrichting van de Zaanstreek.

Er is veel verrommeling binnen de linten. Om deze
verrommeling tegen te gaan en de ruimtelijke
kwaliteit te behouden wordt de aankomende jaren
gewerkt aan een nieuw beleid om meer
samenhang in de openbare ruimte van de linten
aan te brengen. Speerpuntlinten zijn de Zaan en de
verschillende dorpslinten zoals Westzaan,
Krommenie en Assendelft. We werken aan cultuurhistorische verkenningen van deze gebieden
met daaraan gekoppeld een beeldkwaliteitsplan.
Uiteindelijk zullen keuzes in de ontwerpopgaven
gemaakt worden mede op basis van cultuurhistorie waarden met daaraan gekoppeld de
gewenste beeldkwaliteit.

Bouwhistorische verwachtingen in kaart
brengen
In de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg
moeten bouwhistorisch onderzoek en cultuurhistorische waardestellingen een belangrijke rol
gaan spelen. Om als gemeente deze waarden in
het bestemmingsplan te kunnen verankeren – wat
door het Ministerie in het kader van het Besluit
ruimtelijke ordening wordt gevraagd- moet er zicht
zijn op de bekende, en nog belangrijker, verwachte
cultuurhistorische waarden in de gebouwde
omgeving. Een kaart met aanduiding van bouwhistorische waarden en verwachtingen vormt voor
een dergelijk beleid het uitgangspunt.
In de 20e eeuw zijn veel gebouwen in
binnensteden in Nederland voorzien van een
nieuwe schil aan de voorzijde. Gevels zijn
vervangen en doorbraken zijn gemaakt. Bij andere
steden zien we dat er veel authentiek materiaal
behouden is gebleven, maar vaak verstopt achter
nieuwe gevels. Om te onderzoeken of wij dat ook
hebben in Zaanstad is er in 2011 begonnen met
een pilot: het opstellen van een bouwhistorische
verwachtingskaart voor het gebied rondom de
Dam in Zaandam.
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Een bouwhistorische verwachtingskaart geeft aan
waar bouwhistorische waarden aanwezig zijn of
te verwachten zijn. Naar aanleiding van deze pilot
kijken we naar mogelijkheden om de
verwachtingskaart in een zo vroeg mogelijk
stadium te gebruiken bij de ontwikkeling van
bouwplannen en te koppelen aan het
bestemmingsplan met een aanlegstelsel met als
doel vroeg in het planproces een cultuurhistorische
toets te waarborgen.

PROJECTEN & CULTUURHISTORIE
Erfgoed kan een bindmiddel en inspirator zijn in
ruimtelijke projecten. Projectontwikkelaars of
investeerders gaan er niet automatisch vanuit dat
er plek is voor erfgoed in het planproces en
ontwerp. Deze plek wordt constant beargumenteerd en staat vaak ter discussie. Om deze
discussie voor te zijn kiezen we voor een tweetal
grote projecten, ‘de Zaan en IJ oevers’ en de
‘herstructureringswijken’ bewust om cultuurhistorie een plek te geven in de opgave voor de
toekomst. Een instrument dat we daarvoor
gebruiken is de cultuurhistorische verkenning.
Deze zullen de basis zijn voor planontwikkeling,
beeldkwaliteitplannen, bestemmingsplannen en
welstandsparagrafen.
In een aantal gevallen is het noodzakelijk om op
basis van de cultuurhistorische verkenning
richtlijnen te laten vaststellen door het college van
B&W (beleidsregel op basis van artikel 48 van de
Algemene wet bestuursrecht). Dit kan bijvoorbeeld
nodig zijn wanneer er ontwikkelingen zijn maar
nog geen vastgesteld bestemmingsplan, zoals
recentelijk gebeurd is bij het Hembrugterrein. Deze
richtlijnen, soms behoudsrichtlijnen en in andere
gevallen ontwikkelrichtlijnen, worden dan ingezet
als toetsingskader voor cultuurhistorie.

Benutten kwaliteiten van de Zaan en IJ oevers
Binnen de context van de Metropoolregio Amsterdam nemen de Zaan en IJoevers een bijzondere
positie in. Zij ontlenen kracht en kwaliteit aan het
water, de haven, het unieke culturele en
industriële erfgoed, zoals de Amsterdamse
binnenstad, de Zaanse Schans en de voormalige
fabriekscomplexen in Wormer en Zaanstad en de
nabijheid van een rijkdom aan landschapstypen
gelegen tussen Noordzee en IJmeer/Markermeer.
Het Zaan en IJ gebied bevat specifieke
woonwerkmilieus, variërend van grootstedelijk
wonen-werken in hoge dichtheid tot suburbaan
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wonen werken in lage dichtheid, gepaard met
werkgebieden zoals de haven en een sterk
opkomende kennis- en creatieve sector.

Om de gebieden langs de Zaan optimaal te
benutten maken we gebruik van bestaande
kwaliteiten. De cultuurhistorische kwaliteiten
worden op basis van een cultuurhistorische
verkenning van de deelgebieden in beeld gebracht.
Deze cultuurhistorische verkenningen zijn
uitgangpunt voor verdere ontwikkelingen,
bouwstenen voor beeldkwaliteitplannen en
inspiratiedocumenten voor toekomstig ontwerp.

Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van
herstructureringswijken
Voor wijken waar ontwikkelingen plaatsvinden en
waar sprake is van waarden volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart 2006 stellen we cultuurhistorische verkenningen op. Ontwikkelingen binnen
de wijken zijn onder andere stadsvernieuwing,
groot onderhoud of interventies zoals nieuwbouw.
Belangrijke gebieden zijn de herstructureringswijken zoals de Havenbuurt, Poelenburg en
Wormerveer-Noord.

De cultuurhistorische verkenningen gebruiken we
als inspiratiebron tijdens het ontwerpproces, maar
hebben vooral als doel de bestaande identiteit
van de wijk te benoemen en mee te nemen in het
toekomstig ontwerp. Deze identiteit is veelal de
reden waarom mensen zich prettig voelen in de
buurt en er graag blijven wonen. De Havenbuurt
is hier een goed voorbeeld van. De verkenningen
worden uiteindelijk vertaald in de planregels van
het bestemmingsplan en voegen we op de kaarten
van het bestemmingsplan toe.
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B.2 DE BASIS VAN HET ZAANSE
ERFGOED OP ORDE BRENGEN
“Om het Zaanse erfgoed te kunnen benutten voor
de stad moet de basis voldoende ‘op orde’ zijn, zal
er een offensief en op ontwikkelgericht (aanwijzings)beleid en een minder defensieve houding
noodzakelijk zijn.”
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INLEIDING
Een van de doelstellingen van deze visie is dat
we de aankomende jaren de nadruk leggen op
het instandhouden van waardevolle gebouwen
en monumenten. Zaanstad heeft momenteel 286
rijksmonumenten, 172 gemeentelijke monumenten
en 72 provinciale monumenten. Op dit bestand zijn
we trots, maar het is nog niet compleet. Dit merken
we vooral aan het aantal ad-hoc aanwijzingen naar
aanleiding van sloopaanvragen in 2008, 2009 en
2010.
Het behouden en versterken van de eigen identiteit
van de streek is belangrijk, maar voldoende kennis
en inventarisaties ontbreken momenteel om actief
aan te wijzen. Om meer kennis over het gebouwde
erfgoed te verkrijgen en op basis daarvan gerichte
keuzes te kunnen maken werken we van groot naar
klein: vanuit een onderzoeksagenda stellen we
inventarisaties op naar een aantal categorieën zoals
houtbouw en industrieel erfgoed. Binnen deze
categorieën bepalen we de cultuurhistorische
waarden van de panden en structuren. Op basis
van de inventarisatie en de waardering per pand
wordt bepaald wat de actie is. Voor sommige
panden geldt dat we overgaan tot
aanwijzen als gemeentelijk monument of
beeldbepalend pand, voor anderen panden doen
we niets.

ADVISEREN EN STIMULEREN
Uit een recent onderzoek van het Nationaal
Restauratiefonds onder monumenteneigenaren is
gebleken dat bij veel particuliere eigenaren vooral
behoefte bestaat aan advisering en ondersteuning
vanuit de gemeente. De traditionele monumentenzorg werd vaak ervaren als hindermacht vanwege
het achteraf toetsen van bouwplannen. Er bestaat
behoefte aan analyse, afweging, advies en het
stellen van kaders vooraan het traject.
Om dat te doen zetten we meer in op adviseren,
stimuleren en een proactieve houding. We richten
ons op vroegtijdig adviseren van eigenaren van
beschermde monumenten. Dit doen we door actief
in te zetten op het vooroverleg, goed bereikbaar
te zijn, de websites op orde te hebben en snel ter
plaatse te zijn om plannen voor het pand of object
met de eigenaar te bespreken. We bieden de
eigenaren een toetsingskader door vooraf cultuurhistorische waarden aan te geven. Eigenaren
kunnen particulieren zijn, projectontwikkelaars,
woningbouwverenigingen maar ook de eigen
gemeentelijke organisatie.

Zaanstad kent een rijke traditie van het verplaatsen
van panden. Dit is vaak gebeurd uit noodzaak en
heeft ervoor gezorgd dat veel panden behouden
zijn. Tegenwoordig vinden we het belangrijk om
het monument niet uit zijn context te halen, omdat
die context het verhaal van de plek vertelt. Behoud
op de oorspronkelijke plek is daarom voor
monumenten binnen de gemeente Zaanstad het
uitgangspunt.
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SELECTEREN EN AANWIJZEN VAN HET
ERFGOED
Binnen het monumentenbestand van Zaanstad
bestaat een achterstand in het aanwijzen van
gemeentelijke monumenten. De huidige
monumentenlijst is niet representatief voor het
daadwerkelijke bestand aan waardevolle
gebouwen. Daarom zullen we de aankomende
jaren inzetten op het aanwijzen van gemeentelijke
monumenten en roepen we een nieuwe categorie
in het leven, de beeldbepalende panden. Bij deze
laatste categorie worden alleen de gevels en de
bouwmassa beschermd. Dit is een lichte
bescherming met minder lasten voor de burger
maar met behoud van de karakteristieke identiteit
van de streek.
Om te weten wat karakteristiek is voor de
Zaanstreek is meer kennis op een aantal
onderdelen noodzakelijk. Om als gemeente de
kennis goed op orde te houden vraagt een
gedegen erfgoedbeleid om een voordurende
verdieping van deze kennis. Voor een aantal
onderwerpen die in de nabije toekomst gaan
spelen is een onderzoekagenda opgezet. Deze
agenda heeft twee doelstellingen. De eerste
doelstelling is om in kaart te brengen of de huidige
monumentenlijst een representatief beeld geeft
van de monumentale waarden binnen de
Zaanstreek. De andere doelstelling is het
overdragen van kennis, het samenwerken met
externe organisaties en gezamenlijk werken aan
het vergroten van de kennis over de gebouwde
monumenten binnen de Zaanstreek.
Daarnaast koppelen we een deel van de
aanwijzingsprocedure aan de planning van het
bestemmingsplan. Door koppeling van het
aanwijzen van monumenten en beeldbepalende
panden aan het bestemmingsplannen vermindert
de noodzaak tot ad-hoc aanwijzen van nieuwe
beschermde monumenten. Meenemen in de
bestemmingsplanprocedure leidt tevens tot
helderheid vooraf. Ook de actualiteit en dynamiek
zijn gewaarborgd: een bestemmingsplan heeft in
de Wet ruimtelijke ordening een geldigheidsduur
van tien jaar.

Inventariseren - de Zaanse onderzoeksagenda
Stolpboerderijen en agrarische bebouwing
Op verzoek van de gemeenteraad is gevraagd een
inventarisatie te maken van bestaande gebouwen
die een agrarische functie hebben of in het

B

verleden hadden. Deze inventarisatie van
historisch waardevolle agrarische bebouwing in
de gemeente Zaanstad komt voort uit de wens om
meer inzicht te krijgen in de waarde en staat van
het agrarisch gebouwd erfgoed in Zaanstad. Tot
op heden bestond er binnen de gemeente noch
overzicht van de aanwezige agrarische
bebouwing, noch een systematische manier van
werken met deze boerderijen, schuren en
kapbergen. Het doel van deze inventarisatie luidt
als volgt: “Het verkrijgen van een inzicht in de
(mogelijke, vermoedelijke of zekere) monumentale
waarden van historische boerderijen, schuren en
boerenerven in de gemeente Zaanstad. De
inventarisatie geschiedt voornamelijk ten behoeve
van het ontwikkelen van (gemeentelijk) beleid,
bijvoorbeeld het aanwijzen van gemeentelijke
monumenten en/of het besluiten tot nader
onderzoek.”

Industrieel erfgoed
In 1995 is er door het Rijk onderzoek gedaan naar
het industrielandschap langs de Zaan. Hieruit
volgend zijn een aantal panden langs de Zaan
aangewezen als rijksmonument. In de jaren daarna
zijn panden beschermd via de gemeentelijke
monumentenstatus, maar alleen wanneer er sloop
dreigde. Nu we 16 jaar verder zijn is het tijd voor
een herwaardering van het Industrieel Erfgoed
langs de Zaan en in de Zaanstreek. We steken dit
project in als een monumenteninventarisatieproject.
Houtbouw
De Zaanstreek staat bekend om zijn houtbouw. De
positie van Zaandam als centrum van de
houthandel zorgde ervoor dat hout in de
Zaanstreek tegen lage prijzen te koop was. Ook was
hout hier altijd in alle soorten en maten voorradig.
Daarom was de Zaanstreek één van de weinige
gebieden waar de Middeleeuwse houtbouwtraditie
tot in de 20ste eeuw bleef bestaan. Na de invoering
van de Woningwet in 1901, waarin bouwen met
hout verboden werd, verdween de houtbouw in vrij
korte tijd. In de 20e is er altijd veel belangstelling
geweest voor de aansprekende
houtbouwvoorbeelden uit de 17e en de 18e eeuw.
Mede dankzij architect Jaap Schipper en Sikke de
Jong, die beide veel over dit onderwerp
publiceerden, is er nog genoeg houtbouw uit die
periode bewaard gebleven. Vanaf halverwege
de 19e eeuw zijn er ook veel arbeiderswoningen
gebouwd in hout. Deze woningen zijn veel minder
gedetailleerd en rijk uitgevoerd en vallen hierdoor
minder op. Gevolg is dat er voor deze panden
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weinig aandacht is en veel verdwenen en weinig
beschermd. Het is hard nodig om naar deze 19e
eeuwse houtbouw een inventarisatie op te starten. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit
onderzoek worden houtbouwpanden mogelijk op
de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst of
aangemerkt als beeldbepalend pand.

plaatsen binnen de gemeente Zaanstad. Tot op
heden bestaat er geen overzicht van de cultuurhistorische waarden van deze verschillende begraafplaatsen. Naar aanleiding van de uitkomsten van
de inventarisatie en waardering worden begraafplaatsen mogelijk aan de gemeentelijke monumentenlijst toegevoegd.
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Aanwijzen - gemeentelijke monumenten
Het maken van inventarisaties naar panden,
typologieën of gebieden is uitgangspunt van het
aanwijzingsbeleid voor gemeentelijke monumenten de komende jaren. Deze inventarisaties volgen
uit de onderzoeksagenda zoals eerder beschreven.
Naar aanleiding van de verschillende inventarisatie
kan het raadzaam zijn panden aan te wijzen als
gemeentelijk monument. Na de inventarisatie
wordt er binnen de categorie een beoordeling
gemaakt van de afzonderlijke panden. We gaan
tot aanwijzing over wanneer panden binnen de
categorie hoog scoren op een aantal criteria die
bepalend zijn voor de aanwijzing tot gemeentelijk
monument.

Wederopbouwarchitectuur
De wederopbouw startte al tijdens de oorlog na de
bombardementen in mei 1940. Uit de puinhopen
van de Tweede Wereldoorlog wist Nederland te
herrijzen door hard werken en inventief
ontwerpen. Het herstel van de oorlogsschade bood
de kans op vernieuwing in de architectuur,
stedenbouw en landinrichting. Vijftig jaar later
vraagt de nieuwbouw van toen om
herwaardering en selectieve bescherming. Door
gebrek aan kennis en waardering dreigen
monumenten in de wederopbouwwijken voorgoed
te verdwijnen of onherstelbaar te worden verminkt.
In Zaanstad hebben we wederopbouwarchitectuur:
in 2010 is de Paaskerk in Zaandam aangewezen
als rijksmonument en zelfs benoemd als één van
de Top 100 wederopbouwmonumenten binnen
Nederland. In navolging hiervan maken we een
eigen inventarisatie van panden en structuren uit
de wederopbouwperiode. Naar aanleiding van de
uitkomsten van dit onderzoek worden
wederopbouwpanden mogelijk op de
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst of
aangemerkt als beeldbepalend pand.
Begraafplaatsen
Op verzoek van de gemeenteraad is gevraagd een
inventarisatie te maken van de bestaande begraaf-

Vanuit de Monumentenwet wordt gewerkt door
het Rijk met criteria voor het aanwijzen van rijksmonumenten. Het gaat daarbij om het algemene
belang vanwege hun schoonheid, hun betekenis
voor de wetenschap of hun cultuurhistorische
waarde. Wij hanteren voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten dezelfde criteria.
Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten
gebeurt op basis van een zestal criteria;
architectonische waarde, cultuurhistorische
waarde, stedenbouwkundige waarde, gaafheid/
herkenbaarheid, zeldzaamheid en fysieke kwaliteit.
Gemeentelijke monumenten kunnen aangewezen
worden door het college van B&W. Een uitgebreidere beschrijving van de waardering, de criteria en
de werkwijze hieromtrent is te vinden in de bijlage.
Aan de categorie gemeentelijke monumenten
wordt een instandhoudingssubsidie gekoppeld.

Aanwijzen - beeldbepalende panden
Op 13 maart 2008 werd bij de behandeling van de
welstandsnota 2008 in een motie gevraagd om de
mogelijkheden en consequenties van beleid
betreffende beeldbepalende panden te
onderzoeken en aan de raad kenbaar te maken. De
motie is na toezegging van het college
ingetrokken.
De mogelijkheden zijn onderzocht, een categorie
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beeldbepalende panden is mogelijk. Het
voornaamste doel om deze categorie in te stellen
is sloop van deze beeldbepalende panden tegen te
gaan. Bij een beeldbepalend pand is de uiterlijke
verschijningsvorm belangrijk voor het straatbeeld.
Deze panden verdienen geen zware, monumentale
status, maar krijgen met deze status een iets
lichtere bescherming.
Er komen twee manieren om beeldbepalende
panden te beschermen: beeldbepalende panden
binnen een van rijkswege beschermd gezicht en
beeldbepalende panden buiten een van rijkswege
beschermd gezicht. Voor de beeldbepalende panden binnen het gezicht komt een lijst panden die
beschermd worden op grond van de
welstandscriteria uit de welstandsnota. Voor
beeldbepalende panden buiten het beschermde
gezicht komt een dubbelbestemming in het
bestemmingsplan op de gronden waarop zij zijn
gelegen. Voor deze dubbelbestemming worden in
de regels die bij het bestemmingsplan horen
bepalingen opgenomen die tot doel hebben de
beeldbepalende panden te beschermen tegen
sloop en (vernieuw)bouw door een
sloopvergunningstelsel. Met het invoeren van de
categorie beeldbepalende panden zal de huidige
beleidsregel in het vrijstellingenbeleid m.b.t.
karakteristieke bedrijfspanden te vervallen.
Aan de categorie beeldbepalende panden wordt
een instandhoudingsubsidie gekoppeld. Wanneer eigenaren gebruik maken voor de subsidie
voor beeldbepalende panden wordt er voor deze
panden voor vijf jaar geen omgevingsvergunning
activiteit sloop afgegeven.
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INSTANDHOUDEN VAN HET ERFGOED

Nadat panden zijn beschermd is het belangrijk dat
de panden ook in stand worden gehouden. Een
pand heeft een beschermde status omdat we het
belangrijk vinden dat de cultuurhistorische
waarden van het pand behouden blijven.
Verbouwingen, interventies, herbestemmingen en
restauraties worden voor beschermde
monumenten getoetst binnen de
omgevingsvergunning activiteit monumenten. Om
dit wettelijk te regelen hebben we een
erfgoedverordening uit 2010. Ná het afgeven van
de omgevingsvergunning zetten we in op
restauratiebegeleiding tijdens de bouw en toezicht.

De omgevingsvergunning in de praktijk
Voor het aanpassen van panden met een
beschermde status is vaak een omgevingsvergunning vereist. Hierbij wordt onder andere
getoetst op basis van wat er in de
erfgoedverordening staat. In de gemeentelijke
erfgoedverordening staan voorschriften en regels
met betrekking tot cultureel erfgoed voor zowel
monumenten, archeologie als het
cultuurlandschap. Eveneens zijn in de verordening
de wettelijke taken van de gemeente met over
beschermde monumenten nader uitgewerkt.
Voor het afgeven van een omgevingsvergunning
activiteit monument is een zorgvuldige afweging
nodig tussen de aangevraagde wijziging en de
consequenties die deze wijziging heeft op de
monumentale- en cultuurhistorische waarden van
het pand. De omgevingsvergunning kan slechts
worden verleend indien het belang van de
monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Om
dit te bepalen wordt de aanvraag getoetst aan de
aan de redengevende omschrijving (RO) en de
beleidsregel restauratierichtlijnen 2011. Er is voor
monumenteneigenaren een folder beschikbaar
over de omgevingsvergunning, activiteit
monumenten. ( www.zaanstad.nl/monumenten)
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Een aantal werkzaamheden aan rijksmonumenten
is sinds 1 juli 2011 niet meer vergunningsplichtig.
De gemeente Zaanstad zal uniform aan de
Monumentenwet 1988 voor de volgende
werkzaamheden aan alle gemeentelijke
monumenten geen omgevingsvergunning
activiteit monumenten meer verlangen:
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1. Werkzaamheden aan niet-monumentale onderdelen van het object. Dit kunnen uitsluitend
onderdelen betreffen die op grond van de redengevende omschrijving als niet-monumentaal
zijn gekwalificeerd of onderdelen zijn waarbij uit
bouwhistorisch onderzoek blijkt dat er geen monumentale waarden in het geding zijn. Voorbeelden
van niet-monumentale onderdelen zijn aanbouwen
of winkelinterieurs die afgelopen decennia zijn
gerealiseerd.
2. Het uitvoeren van onderhoud of ondergeschikte
restauratiewerkzaamheden (vervanging van maximaal 10% van het materiaal) waarbij materiaal,
detaillering en afwerking niet veranderen.
3. Werkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd naar aanleiding van een aanschrijving van
burgemeester en wethouders.
Bij (gedeeltelijke) sloop van een monument
ontstaat een bijzondere situatie. Een object is
beschermd omdat deze bepaalde cultuurhistorische waarden bezit en de gemeente deze
voor de toekomst zeker wil stellen. Sloop maakt
hier een abrupt en definitief einde aan. Voor gemeentelijke monumenten zal daarom een verzoek
tot sloop van beschreven en gewaardeerde
onderdelen of het gehele monument niet meer
worden behandeld als een verzoek tot wijziging
van het monument, maar als een verzoek tot
afvoeren van de gemeentelijke monumentenlijst.
Omdat we niet willen dat we plannen moeten
beoordelen die helemaal gereed zijn, stimuleren
we eigenaren gebruik te maken van het vooroverleg. Tijdens het vooroverleg adviseren we eigenaren vroegtijdig zodat uitgangspunten voor monumenten in het planproces meegenomen kunnen
worden. Hierdoor voorkomen we bij eigenaren het
gevoel dat een hindermacht achteraf te zijn. Verdere informatie over vergunningsvrij bouwen is te
vinden in de factsheet van de Rijksdienst ‘Vergunningvrij- informatie voor professionals versie 1.0’.

Restauratierichtlijnen voor eigenaren van
monumenten
De beleidsregel restauratierichtlijnen 2011 bevat
restauratieve richtlijnen voor het behoud van de
technische en monumentale kwaliteiten van
beschermde objecten. De richtlijnen zijn bedoeld
als leidraad voor planontwikkeling,
planbeoordeling en de uitvoering van de
verbouwings- of restauratiewerkzaamheden.
De richtlijnen zijn geen complete restauratieve
handleiding maar een beknopte leidraad voor veel
voorkomende praktijkgevallen. Voor eigenaren van
beschermde monumenten bieden de
restauratierichtlijnen een handvat om sneller een
goed vergunningstraject in te gaan met behoud
van kwaliteit van het monument.

Bouwhistorisch onderzoek als onderdeel van de
vergunning
Bouwhistorisch onderzoek is van belang bij
verandering van (een complex van) gebouwen.
Wanneer er sprake is van reconstructie, sloop of
herbestemming van een beschermd monument zal
de eigenaar bij de vergunningsaanvraag een
bouwhistorische opname moeten aanleveren. De
uitkomsten van het bouwhistorisch onderzoek zijn
van belang bij specifieke vergunningaanvragen,
maar worden ook gebruikt bij het bepalen van een
beleidsambitie voor cultureel erfgoed. Daarom
worden aan het bouwhistorisch onderzoek
bouwhistorische verwachtingskaarten gekoppeld
met informatie over het (verwachte) belang van
bebouwingsstructuren en elementen.

Restauratiebegeleiding vanuit de gemeente
Een belangrijke taak bij de instandhouding van het
monumentenbestand is de restauratiebegeleiding.
Hierbij gaat het om de begeleiding van het
bouwproces van een restauratie of herbestemming.
Ook tijdens de uitvoering wordt actief meegedacht
met de eigenaar, architect en bouwer. Dit alles
heeft tot doel om onoordeelkundige ingrepen aan
monumenten en onherstelbare schade aan het
erfgoed te voorkomen. De restauratiebegeleiding
bij monumenten bleek afgelopen jaren zeer
succesvol, zowel bij belangrijke en grootschalige
projecten als bij kleine veranderingen aan
monumenten. De restauratiebegeleiding zal de
aankomende jaren geïntensiveerd worden.

De toekomst van de monumentencommissie
Zaanstad
Naast het adviseren over aanwijzingen van
gemeentelijke monumenten geeft de
monumentencommissie ook haar advies bij
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plannen voor beschermde monumenten binnen
het proces van de omgevingsvergunning. Het
hebben van een monumentencommissie is voor
een gemeente verplicht volgens de
Monumentenwet 1988. De monumentencommissie
werkt volgens een vastgesteld commissiereglement uit 2010. De verwachting is dat de
monumentencommissie inhoudelijk anders zal
gaan adviseren, aangezien een meer
gebiedsgerichtere aanpak van monumentenzorg
één van de pijlers van deze erfgoedvisie is. Door
deze ontwikkeling zijn we genoodzaakt te
kijken of de huidige commissie in deze vorm
gehandhaafd moet blijven. Alternatieven zijn een
geïntegreerde commissie welstand en
monumenten of een commissie ruimtelijke
kwaliteit. Hiervoor is een discussienotitie
‘actualisatie van de welstandskoers’ opgesteld
waarin de rol van de monumentencommissie
duidelijk in beeld wordt gebracht.

Het toezicht na de vergunning
Voor een effectief beschermingsbeleid is ook een
actief toezicht- en handhavingsbeleid noodzakelijk.
Voordat er daadwerkelijk overgegaan kan worden
tot handhavingtrajecten worden eigenaren
uitgenodigd tot een gesprek en gewezen op de
restauratiemogelijkheden en subsidies.

FINANCIERING

B

Mogelijkheden voor financiering bij het Rijk en
de Provincie
Op rijksniveau bestaan meerdere regelingen die
gericht zijn op behoud, bescherming en herstel
van cultureel erfgoed. Deze regelingen omvatten
onder meer de subsidiering van het onderhoud aan
monumenten (Besluit rijkssubsidiëring
instandhouding monumenten BRIM) en historische
buitenplaatsen (Besluit rijkssubsidiëring
historische buitenplaatsen). Naast subsidies
kunnen ook fiscale regelingen en gunstige
leningen afgesloten worden voor het onderhouden
van met name beschermde (rijks) monumenten.
Behalve subsidies van de overheid zijn er diverse
landelijke fondsen die middelen ter beschikking
stellen voor het behoud en de bescherming van
het cultureel erfgoed. Deze fondsen krijgen hun
middelen vanuit rijksbijdragen, loterijen en private
donaties. Daarnaast heeft de rijksoverheid
budgetten gereserveerd die mede bijdragen aan
het behoud, de bescherming en ontwikkeling van
ons cultureel erfgoed.
Ook bij de Provincie Noord Holland zijn meerdere
erfgoedregelingen. Deze omvatten onder meer de
subsidiering van (provinciale) monumenten in de
twee categorieën: Cultuurhistorische waarden/
Monumenten en Cultuurhistorische waarden/
Molens. Daarnaast is er een aparte regeling voor de
Stelling van Amsterdam waar de provincie onderzoek naar herbestemming van onderdelen van
dit Unesco Wereld erfgoed subsidieert. Onze rol is
om eigenaren van beschermde monumenten te
adviseren en wegwijs te maken in de verschillende
financieringsconstructies bij de overheid.

De beleidsnota ‘Handhaving’ besteedt aandacht
aan handhaven bij een omgevingsvergunning
activiteit monumenten. Bij een actualisatie van
deze nota zal opnieuw gekeken worden naar de
prioritering van handhaving voor beschermde
monumenten. Zeker nu er activiteiten aan
monumenten vergunningsvrij worden, is de
verwachting dat er meer druk op handhaving van
beschermde monumenten komt te liggen. Verder
onderzoeken we of handhaving op de
bouwtechnische staat op basis van de
monumentenwet 1988 mogelijk is voor
beschermde monumenten.
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Subsidie bij de gemeente: ‘Instandhouding
Erfgoed 2012’
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De afgelopen jaren hebben we gewerkt met een
subsidie op termijn regeling. Met deze regeling
hebben we vooral veel grote restauraties gestimuleerd. We zien nu een verschuiving, Zaanstad kent
een restauratieachterstand van ongeveer 8% (plus
een onderhoudachterstand van zo’n 10% 2 ) maar
door de recessie zien we meer kleine verbouwingen dan grote ingrepen. Er is behoefte aan een
toegankelijke regeling voor het subsidiëren van
kleine restauraties en onderhoud.

restauratiebehoefte dat van onderhoud geen
sprake meer is. De aankomende jaren
onderzoeken we de haalbaarheid van het
instellen van een kanjerfonds voor grote
restauraties. Mogelijk worden incidenteel gelden
uit de reserve daarvoor gebruikt.
De bedragen en constructies gekoppeld aan de
subsidies is verder uitgewerkt in de paragraaf
financieel overzicht.

Het accent van de subsidieregeling zal meer gelegd
worden op het stimuleren van onderhoud. Het
stimuleren van onderhoud zorgt ervoor dat er geen
grote restauratieachterstanden ontstaan in de
toekomst en dat de bouwtechnische staat van het
monumentenbestand op orde blijft.
Onderhoud en restauratie aan monumenten is
in de regel duurder dan onderhoud aan andere
panden. Dat heef er grotendeels mee te maken dat
er eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de
werkzaamheden, er gewerkt wordt met duurdere
materialen en er specialistische kennis en kunde
ingezet moet worden. Deze extra kosten, ook wel
onrendabele top genoemd, gaan we deels
subsidiëren.
In Zaanstad staan ook een groot aantal molens.
Molens zijn werktuigen waarvan er veel nog in
gebruik zijn. De molens bijna zijn allemaal
rijksmonument en komen in aanmerking voor rijkssubsidies Deze subsidies zijn vaak niet toereikend
om deze niet rendabele objecten te restaureren.
Om het achterstallig onderhoud van de molens niet
te hoog te laten oplopen is er jaarlijks een subsidie
beschikbaar voor het onderhoud aan de molens.
Er komen een drietal categorieën waar een
instandhoudingssubsidie voor aangevraagd kan
worden, dat zijn:
1. Gemeentelijke monumenten – subsidie voor
werkzaamheden aan zowel het interieur als het
exterieur;
2. Beeldbepalende panden – subsidie voor
werkzaamheden aan de gevels van het pand;
3. Molens - subsidie voor onderhoud aan de
molen.
Er zullen ook zogenoemde ‘Kanjerrestauraties’
komen. Dit zijn panden met een dusdanig grote

2

bron: Nationaal Restauratie Fonds
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B.3 HERGEBRUIK EN HERBESTEMMEN VAN
ERFGOED
“Herbestemmen van erfgoed vraagt om proactief
meedenken aan de voorkant, mee bewegen
gedurende het ontwikkelingsproces en korte termijn ingrepen, die leegstand en verval voorkomen.”

INLEIDING
Herbestemming is in toenemende mate een
maatschappelijke opgave. Recent kwam in het
nieuws dat in Nederland ca. 7 miljoen m²
kantoorruimte leeg staat. Ook veel monumentale
en karakteristieke panden staan leeg. Voor het
duurzaam behoud van het erfgoed vormt
leegstand een ernstige bedreiging. Ook
maatschappelijk gezien is deze ontwikkeling
ongewenst: leegstaande gebouwen betekenen
kapitaalvernietiging en vormen een bedreiging
voor de leefbaarheid in het gebied eromheen. Ook
vanuit milieuoogpunt heeft herbestemming de
voorkeur boven sloop en of nieuwbouw, herbestemming is een duurzame oplossing. Erfgoed
fungeert vaak als een krachtige motor bij gebiedsontwikkelingen omdat het een gebied van meet af
aan voorziet van een eigen identiteit. Vanwege het
maatschappelijk belang erkennen publieke overheden steeds vaker dat ook zij een rol hebben in het
vraagstuk van leegstand en herbestemming.
Zaanstad staat voor een grote opgave met
projecten als het Hembrugterrein, de
Bruynzeelhallen en mogelijk meer toekomstige
leegstaand van industriële panden en complexen.
Onze streek transformeert voortdurend. In de
Zaanstreek zien we dreiging voor monumenten
zoals fabrieken, kerken, postkantoren en stations.
Het gaat dikwijls om panden en complexen die
hergebruikt kunnen worden en vaak
bouwtechnisch nog erg goed zijn, maar waar geen
geschikte herbestemming van de grond komt.
In de toekomst zal de doelstelling van de gemeente
Zaanstad moeten zijn: eerst herbestemmen en dan
pas nieuwbouwen. Deze erfgoedvisie is hiertoe de
eerste aanzet, zowel voor monumenten als ander
leegstaand vastgoed. Om dit te verder vorm te
geven stellen we een gemeentelijke projectgroep
‘leegstand’ in.
Herbestemming betekent: zoeken naar nieuwe
functies, zodat een gebouw, complex of terrein in
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gebruik blijft. Er moet dus sprake zijn van passend
gebruik om het in stand te houden en duurzaam te
kunnen gebruiken. Hiervoor kunnen bepaalde ingrepen in de bestaande situatie nodig zijn. Tijdens
een herbestemming moeten we niet bang zijn om
ingrepen te doen in bestaande situaties. De Adelaar
in Wormerveer is hier een goed voorbeeld van. Dit
complex heeft de nodige aanpassingen gehad en
wordt nu optimaal benut en staat bekend als zeer
inspirerende werkomgeving.

PROACTIEF INZETTEN INZETTEN OP HERBESTEMMING
Bij herbestemmingen is het belangrijk om zo vroeg
mogelijk bij de planvorming betrokken te worden
voordat problemen dusdanig groot zijn dat veel
opties niet meer mogelijk zijn. Daarom wordt er
een inventarisatie gemaakt van de leegstand
binnen Zaanstad. Voor de panden die uit de
inventarisatie komen zullen we actief inzetten op
ondersteuning in de planfase, inzetten op tijdelijk
gebruik en een match maken tussen vraag en
aanbod. Op deze manier komen we niet voor
voldongen feiten te staan wanneer een kerk of
gebouw al leegstaat, het (kerk) bestuur of de
eigenaar is vertrokken, het verval is ingetreden en
op den duur sloop de enige haalbare optie lijkt te
zijn.

Inventarisatie leegstand
Om de grote opgave van leegstand te bekijken
wordt vanuit verschillende invalshoeken
gekeken naar hergebruik van panden voor wonen
en werken(structuurvisie). We maken inventarisaties van de huidige en de te verwachte leegstand.
Dat geldt in het bijzonder voor religieus erfgoed en
industrieel erfgoed. Aan de hand van deze inventarisaties kunnen we keuzes maken voor behoud en
herbestemming. Een voorbeeld van zo’n inventarisatie is de door het rijk uitgevoerde inventarisatie
‘Oude kaart van Nederland’, waarin
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geïnventariseerd is hoeveel gebouwen en
complexen al leeg staan en waar dat dreigt te
gebeuren.

- het voorkomen van onomkeerbare stappen
(sloop) in de fase dat de mogelijkheden nog
moeten worden onderzocht;

Overigens is leegstand van religieus erfgoed vaak
een geval apart. Onze oude dorpskernen hebben
veel kerken en de verwachting is dat er elk jaar
minimaal één à twee kerken leeg komen te staan
in de Zaanstreek. Kerkbesturen zetten deze kerken
vaak te koop maar hebben specifieke eisen aan
toekomstig gebruik (zoals migrantenkerken die
niet een kerk kunnen gebruiken met een andere
achtergrond). Dit toekomstige gebruik mag niet
conflicteren met de oorspronkelijke functie en dat
maakt het vinden van een nieuwe functie vaak
lastig. Daarnaast hebben kerkbesturen vaak niet de
juiste kennis om een herbestemming en verkoop
goed te begeleiden. Voor herbestemming van religieus erfgoed is landelijk wel veel subsidie beschikbaar. Wij zullen hier optreden als adviseur richting
het kerkbestuur of de nieuwe eigenaar over deze
subsidies.

- het ondersteunen van betrokken partijen bij uit te
voeren onderzoek en planvorming;

Matchen van vraag en aanbod
Uit de eerder genoemde inventarisatie moet blijken
hoeveel leegstand er bestaat binnen het bestand
van monumenten en beeldbepalende panden. Op
dit moment wordt er niet of nauwelijks gekeken of
er een match kan worden gemaakt tussen de vraag
en het aanbod. Het is van belang om per wijk te
kijken of er sprake is van leegstand in de wijk en of
er een match gemaakt kan worden met partijen die
ruimte zoeken (al dan niet tijdelijk).
Verder wordt gekeken in hoeverre een koppeling
gemaakt kan worden met het accommodatiebeleid, dat in 2011 is vastgesteld.

ONDERSTEUNING VAN
HERBESTEMMINGSPROJECTEN
De fase van de herbestemming voordat tot daadwerkelijke fysieke ingrepen kan worden overgegaan is cruciaal. In praktijk duurt die fase vaak
lang. Het gevolg is dat onderhoudsinvesteringen
achterblijven of - als de oorspronkelijke gebruiker
vertrokken is - langdurige leegstand en verval
optreedt. De gemeente wil daarom een aantal
maatregelen nemen die elkaar versterken en die
eigenaren (en andere verantwoordelijken) beter
in staat stellen om tot tijdige en duurzame herbestemming van erfgoed te komen. Deze maatregelen richten zich op:

Het voorkomen van onomkeerbare stappen
Als een gebouw of complex leeg komt te staan en
het verval intreedt, lijkt sloop vaak een
eenvoudiger en goedkopere oplossing dan
herbestemming en instandhouding. Op die manier
zijn al veel objecten met cultuurhistorische waarde
verdwenen. Met wat meer tijd en rust had een
passende oplossing voor het gebouw of complex
bedacht en uitgevoerd kunnen worden.
Het zou goed zijn als er een periode van rust wordt
gecreëerd voor dit soort panden of complexen. Op
dit moment is hier landelijk nog geen passende
oplossing voor. Zaanstad wil dan ook dan ook aanhaken bij de landelijke Taskforce Herbestemming
vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
die in samenwerking met andere overheden en
partijen uit het veld onderzoekt hoe hieraan het
beste invulling gegeven kan worden.

Subsidie en ondersteuning in de planfase van
de herbestemming
De planfase is bij herbestemmingprojecten
cruciaal. Wanneer een pand leegstaat en er
voorzieningen getroffen moeten worden om het
pand in gebruik te nemen, zal eerst een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd moeten
worden. Zo kan al in een vroeg stadium duidelijk
worden of de herbestemming haalbaar is. Verder is
het nodig dat vanuit monumentenzorg
meegedacht wordt en advies kan worden gegeven,
zodat eigenaren gestimuleerd worden om
hoogwaardige plannen te ontwikkelen. Zo is al in
een vroeg stadium duidelijk of het project haalbaar
is.
In navolging van het Rijk stellen we voor het
uitvoeren van deze haalbaarheidsonderzoeken een
bedrag beschikbaar. Hiervoor komen projecten in
aanmerking die vallen onder de volgende criteria:
1. Het moet gaan om een monument of een
beeldbepalend pand;
2. Er zijn nog geen plannen gemaakt;
3. Het moet gaan om een herbestemming/		
hergebruik;
4. Er moet sprake zijn van leegstand of dreigende
leegstand;
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De bedragen en constructies gekoppeld aan de
subsidies is verder uitgewerkt in de paragraaf
financieel overzicht. De voorwaarden voor de
regeling zijn uitgewerkt in de ‘Instandhoudingsregeling Erfgoed 2012’.

STIMULEREN VAN TIJDELIJK GEBRUIK
Tijdelijk gebruik is een goede manier om verval
door leegstand tegen te gaan. Dit tijdelijk gebruik
zorgt ook voor aandacht voor panden en gebieden
en is ook een belangrijk middel om erachter te komen welke functie passend is voor het monument.
Bovendien kunnen inkomsten op de lange termijn
belangrijk zijn voor de financiële dekking van het
dagelijks onderhoud, tot het moment van
daadwerkelijke herbestemming daar is. Door het
instellen van een gemeentelijke projectgroep
kijken we naar tijdelijk gebruik. Belangrijke vraag
hierin is op welke manier tijdelijk gebruik kan
worden gestimuleerd en welke financieringsmogelijkheden en wet- en regelgeving er zijn
omtrent dit onderwerp.

B

Wind & waterdichtregeling Hembrugterrein

Wanneer panden geen functie meer hebben volgt
meestal een lange periode van planvorming om tot
een goede herbestemming te komen. De
gebouwen op het terrein vervallen en er is geen
onderhoud. Dit zien we nu gebeuren bij het
Hembrugterrein. Om dit proces te stoppen is er
een subsidieregeling vastgesteld met daaraan
gekoppeld een bedrag van 4,25 miljoen euro om
gedurende de periode van planvorming op het
Hembrugterrein de gebouwen wind- en waterdicht
te houden.

Een bijzonder project: Het Hembrugterrein
Het Hembrugterrein is een gebied met een zeer
krachtige identiteit en uitstraling. Het gebied heeft
een rijke geschiedenis en het verhaal van deze
plek is grotendeels van de gebiedsstructuur en de
panden af te lezen. Daarnaast hebben veel panden
ook een intrinsieke cultuurhistorische waarde. Dit is
de reden geweest dat in verschillende tranches de
meeste waardevolle panden zijn aangewezen tot
rijks- of gemeentelijk monument. In 2010 heeft de
gemeente Zaanstad een Cultuurhistorische analyse
laten uitvoeren naar het gebied en zijn de
belangrijkste cultuurhistorische waarden benoemd.
Naast deze bijzondere cultuurhistorische waarde
is het Hembrugterrein op dit moment ook één van
de grootste herbestemmingsopgave van Nederland. Het terrein heeft 49 gebouwde monumenten,
waarvan een aantal in slechte bouwtechnische
staat. Vanwege de complexiteit van de opgave doet
het Hembrugterrein mee aan het onderzoeksatelier
Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming binnen het ‘Nationaal Programma Herbestemming’.
Met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is
een langdurige adviesrelatie opgezet om te komen
tot een effectieve aanpak rond monumenten en
cultuurhistorie. De Rijksdienst neemt deel aan
werkgroepen en klankbordgroepen en ondersteunt
met kennis en advies.
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B. 4 HET VERHAAL VAN DE
ZAANSTREEK VERSTERKEN EN
UITDRAGEN
“Zaanstad wil haar materiële en immateriële
erfgoed nog beter inzetten om het verhaal over
de historische ontwikkeling van de stad/streek uit
te kunnen dragen en daarmee de stad beter op de
kaart te zetten.”

INLEIDING
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In de huidige tijd van snel op elkaar volgende
ontwikkeling, verandering en schaalvergroting
geven monumenten niet alleen een gevoel van
schoonheid, maar ook van ergens bij horen en van
trots. De Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg stelt:

“Trots op een gemeenschappelijk verleden en trots
op de historische omgeving die daarvan getuigt,
kunnen bijdragen aan een wij denken dat vanuit
diversiteit ook weer de samenhang laat zien, en
mensen niet buitensluit. Zo bezien is de zorg voor
ons erfgoed een factor die van grote sociale betekenis is”.

Beter profileren en promoten van het
historische verhaal van ‘de Stad aan de Zaan’
In september 2010 is de stichting Marketing
Zaanstreek opgericht, waarin de Zaanstreek
gemeenten samen met bedrijven, corporaties en
Kamer van Koophandel werken aan de
ontwikkeling van een sterk imago en een effectieve
marketingstrategie. Belangrijk daarvoor is een
helder en herkenbaar verhaal, dat consequent toegepast en uitgedragen wordt. Zaanstad
onderscheidt zich van andere steden binnen de
Metropoolregio Amsterdam door haar rijke
industriële verleden en stoere authentieke
uitstraling. Het is dus zaak om juist die kwaliteiten
de komende jaren in te zetten om Zaanstad als
bestemming voor bezoekers en toeristen en als
vestigingsplek voor nieuwe bewoners en bedrijven
aantrekkelijker te maken. De website
www.zaanstreek.nl, bedoeld als gemeenschappelijke portal voor marketing Zaanstreek, is
nog volop in ontwikkeling. Hierop ontbreekt
bijvoorbeeld nu nog een aansprekend verhaal over
de historische ontwikkeling van de Zaanstreek.
Daar moet verandering in komen!

Erfgoed gaat niet alleen over het conserveren
van zichtbare en tastbare gebouwen en objecten.
Zaanstad beschikt ook over een rijke verzameling
aan immaterieel erfgoed zoals het Zaanse dialect,
de streekverhalen, tradities, feesten en liederen. Zij
vormen ook een belangrijke bron voor het verhaal van de stad. Een monument krijgt nog meer
waarde als je de historische functie en betekenis er
van kent en weet wat er zich heeft afgespeeld .
Zaanstad werkt de laatste jaren doelbewust aan
het versterken van haar eigen identiteit en wil zich
zelfbewuster positioneren als onderdeel van de
Metropoolregio Amsterdam met een eigen uniek
karakter. Zaans Evenwicht – de toekomstvisie van
Zaanstad – spreekt over ‘uitgaan van eigen kracht’
en over verbinden van verleden, heden en toekomst. Erfgoed levert een belangrijke bijdrage aan
en vormt een inspiratiebron voor nieuwe
ontwikkelingen in de stad. In dit hoofdstuk gaat het
er vooral om hoe we het cultuurhistorische verhaal
beter zichtbaar, voelbaar en beleefbaar kunnen
maken; niet alleen voor de Zaanse bevolking, maar
ook voor bezoekers, toeristen en ondernemers.

Toerisme vormt een belangrijke economische
pijler binnen de Metropoolregio Amsterdam en
daarmee ook voor Zaanstad. Amsterdam en de
regiogemeenten werken aan een strategie om een
gezamenlijk vernieuwend toeristisch product neer
te zetten. Daarmee komt de toerist meer te weten
over wat er te zien en te doen is in de regio en
welke leuke plekken er nog méér zijn, zodat hij of
zij een verblijf in Amsterdam kan combineren met
bijvoorbeeld een bezoek aan de Zaanstreek. Iedere
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deelregio heeft zijn eigen specifieke toeristische
karakter/identiteit en meerwaarde benoemd. Voor
de Zaanstreek is dat ‘industrieel erfgoed’.
Toeristen willen dat kunnen zien, ruiken en
voelen. Het nieuwe Uitvoeringsprogramma van de
Economische Structuur Visie geeft aan hoe
Zaanstad werkt aan versterking van haar
toeristische identiteit en aanbod. De Zaanse Schans
vormt als cultuurhistorisch cluster al jaren een
grote publiekstrekker. In 2010 heeft de
gemeenteraad cultuurhistorische en planologische
spelregels bepaald, waarbinnen de Zaanse Schans
zich in de komende jaren verder kan ontwikkelen
als toeristische trekpleister én als transferpunt naar
andere bestemmingen in de Zaanstreek. Sinds de
opening van de Verkadevleugel profileert ook het
Zaans Museum zich steeds sterker als
cultuurhistorisch streekmuseum. Behalve de
Zaanse Schans worden ook het Hembrugterrein
en de iconenarchitectuur van Inverdan steeds
belangrijker als dragers van het verhaal van de
Zaanstreek. De Zaan vormt niet alleen de fysieke
verbindingsroute, maar is in zichzelf het icoon, dat
de industriële ontwikkeling – verleden heden en
toekomst - weerspiegelt. De Zaanstreek heeft als
bakermat van de industrie een spilfunctie binnen
de European Route of Industrial Heritage (ERIH), die
door de Metropoolregio Amsterdam heen loopt.
Het informatiecentrum van deze route – Holland
Centre – is gepland op het Hembrugterrein.

B

benutten en wat voor ideeën en wensen er leven
over samenwerking. Conclusie was, dat er
weliswaar veel activiteiten worden georganiseerd,
maar dat het aanbod ook behoorlijk versnipperd
is. Daardoor blijft het bereik vaak beperkt tot die
groep Zaankanters, die toch al meer dan
gemiddelde belangstelling heeft voor erfgoed.
Dat is jammer. In 2010 zijn Zaanstad en CENH
gestart met gidsentrainingen voor vrijwilligers, die
duidelijk in een behoefte bleken te voorzien. Er
is gesproken over de mogelijkheid om een lokale
gidsenpool te vormen, die rondleidingen in
georganiseerd verband verzorgt. Cultuurhistorische
verenigingen en museumorganisaties kunnen op
die manier meehelpen om het verhaal van ‘de stad
aan de Zaan’ en de Zaanse toeristische
karakterisering ‘industrieel erfgoed’ breder uit te
dragen.

Beter benutten van de bestaande potentie vanuit cultuurhistorische organisaties
In Zaanstad is een groot aantal historische
verenigingen actief. Daarnaast wordt een aantal
kleinschalige musea en bedrijvencollecties door
vrijwilligers gerund. De meeste stichtingen en
verenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Zij
verzamelen gegevens, beheren collecties, verzorgen publicaties, organiseren lezingen en
rondleidingen en treden – gevraagd en
ongevraagd - op als belangenbehartigers voor het
erfgoed. De Vereniging De Zaansche Molen heeft
als enige organisatie een betaalde kracht in dienst
ten behoeve van het Molenmuseum. Op incidentele basis werken verenigingen met elkaar samen,
zoals rond het project Zaanse Geschiedschrijving,
de Zaanse erfgoedmarkt of de Open Monumentendag. Er is geen overkoepelende organisatie.
Gemeente Zaanstad heeft in samenwerking met
Cultureel Erfgoed Noord Holland (CENH) in 2009
en 2010 een tweetal lokale netwerkbijeenkomsten
georganiseerd. Doel hiervan was om te bespreken
hoe we de Canon van de Zaanstreek kunnen

De gemeente wil kansrijke initiatieven op
projectbasis te ondersteunen. We kijken daarbij ook
naar mogelijkheden voor regionale samenwerking,
bijvoorbeeld ten aanzien van evenementen. De
Open Monumentendag is een jaarlijks terugkerend
landelijk evenement. In de afgelopen jaren heeft
de gemeente gefungeerd als ‘trekker’, maar vanaf
2011 zijn de historische verenigingen actiever bij
de organisatie betrokken. We willen op gebied van
promotie meer met de gemeente Amsterdam en de
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regio kunnen samenwerken. Gedacht kan worden
aan de mogelijkheid van gezamenlijke excursies,
bijvoorbeeld naar gebieden langs de Zaan-IJ oever.
Samenwerking met de provincie Noord Holland in
het kader van het project Oneindig Noord Holland
behoort eveneens tot de mogelijkheden. Dit
project verzamelt historische informatie en
verhalen in een website/portal met een
zogenaamde etalagefunctie. Hierin kunnen niet
alleen verhalen, (De Canon van de Zaanstreek),
collecties etc. een plek krijgen, maar ook
cultuurhistorische routes door de stad beter
ontsloten worden met behulp van multimediale
informatie (QR-coes en Layer-technieken).

collectiebeheer en het waarborgen van kennis voor
komende generaties.
4. erfgoedzorg voor het ‘levend’ erfgoed staat nog
in de kinderschoenen, terwijl er sprake is van een
toegenomen behoefte aan discussie, uitwisseling
van ervaringen en voorbeeldprojecten.
5. veel gemeenten werken met cultuurscouts. Het
is de vraag of er ook behoefte is aan een dergelijke
vorm van begeleiding en ondersteuning van
historische verenigingen.
In Zaanstad zijn de historische verenigingen
grotendeels ‘op zichzelf’ aangewezen. Dat lijkt de
meeste goed af te gaan. Zij maken in ieder geval
nauwelijks gebruik van culturele ondersteuningsfuncties of van gemeentelijke cultuursubsidies
zoals voor amateurkunst. Dat past eigenlijk niet
meer in het huidige plaatje, waarin cultuurhistorie
het verdient om breed uit te dragen.
In 2010 is FluXus in Zaanstad gestart met een
digitaal loket – Het Zaans Cultuur Plein - , dat
culturele vrijwilligersorganisaties met raad en daad
ondersteunt en organisaties van verschillende
pluimage met elkaar in contact brengt. Ook de
historische verenigingen kunnen voortaan gebruik
maken van dit loket. Dat kan interessante
kruisbestuivingen opleveren, zoals bijvoorbeeld
theaterproducties gebaseerd op historische
gebeurtenissen, op karakteristieke locaties .

Ondersteuning bieden aan historische
verenigingen
Het Nederlandse Centrum voor Volkscultuur deed
in 2010 een behoeftepeiling onder historische
verenigingen en kwam daarbij tot de volgende
conclusies:
1. de sector is breed en divers en beschikt over heel
veel kennis en knowhow. Tegelijk is er sprake van letterlijk en figuurlijk – een te grijs imago.
2. de sector wil graag bijgeschoold worden, o.a. in
nieuwe presentatievormen, om een nieuw publiek
te kunnen bereiken.
3. er is behoefte aan know how met betrekking tot
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Beter ontsluiten en benutten van de
Gemeentearchief Zaanstad
Het gemeentearchief valt organiek onder de dienst
Publiek en lijkt daarmee soms vér af te staan van
ontwikkelingen rond integraal erfgoedbeleid. Er
ligt een meerjaren beleidsplan, dat de taken en
ontwikkelingen tot 2012 in beeld brengt. Het
accent ligt daarbij op de uitvoering van wettelijke
taken, digitaal collectiebeheer en verbetering van
de digitale dienstverlening.
Het archief bevat een schat aan gegevens over de
historische ontwikkeling van de Zaanstreek. Van
oudsher heeft de collectie een sterk accent op
overheid en bedrijfsleven. Er behoefte aan meer
oral history; dat verhaalt over het leven van de
‘gewone’ Zaankanter en geschiedschrijving over de
ervaringen van de ‘nieuwe’ allochtone
immigranten.

B

ze wonen en meer over hun eigen ‘roots’ te weten
kunnen komen. Vanuit het Fonds Cultuurparticipatie/deelprogramma Volkscultuur
ondersteunt de gemeente een pakket aan
activiteiten in het kader van erfgoededucatie. In
het cultuureducatie programma voor het primair
onderwijs is sinds een aantal jaren een apart
erfgoedmenu opgenomen. Dit menu, dat door
FluXus/Kunst in School in samenwerking met het
CENH is ontwikkeld, bevat een doorgaande leerlijn
erfgoededucatie voor de Zaanstreek (‘Sporen van
Vroeger’) dat aansluit op de belevingswereld van
kinderen en bij de vaardigheids- en kennisdoelen
van het onderwijs en is een groot succes. Vrijwel
alle scholen maken er gebruik van.
Erfgoededucatie in het voortgezet onderwijs staat
nog meer in de kinderschoenen. Enkele scholen
zijn projectmatig hiermee actief. Het Gemeentearchief ontwikkelt een programma voor maatschappelijke stages.
De Zaanse amateur archeologen hebben daarnaast
een op scholen gericht programma ontwikkeld.
Jaarlijks komen tientallen schoolklassen bij de
amateur archeologen op bezoek. Intussen zijn ook
het Zaans Museum en het Molenmuseum bezig om
hun collecties beter af te stemmen op de wensen
en verwachtingen van de jeugd van nu. Zélf doen
en beleven krijgen een zwaarder accent.
Erfgoededucatie wordt t/m 2012 nog (deels)
gefinancierd vanuit het landelijk Fonds
Cultuurparticipatie. Vanaf 2013 is een nieuwe
rijksregeling cultuureducatie aangekondigd.

Door de verhuizing naar Inverdan wordt het archief
beter zichtbaar en makkelijker toegankelijk. Dat
schept nieuwe mogelijkheden. Er zijn plannen om
meer cursussen en lezingen te organiseren. Ook
hierbij geldt, dat meer samenwerking met
historische verenigingen, maar ook met de
Archeologische Werkgemeenschap, het Zaans
Museum, het Molenmuseum en ERIH Holland
Centre meer exposure en een groter bereik kan
opleveren.

Jong geleerd is oud gedaan
Het is belangrijk, dat kinderen van jongs af aan
historisch besef ontwikkelen over de stad waarin
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B.5 KENNIS DELEN EN VERSPREIDEN

Samenwerking tussen het gemeentearchief en
de historische verenigingen

“Kennis delen en verspreiden draagt bij aan het
zorgvuldig instandhouden van het erfgoed binnen
de gemeente Zaanstad”.

Er ligt veel belangrijk authentiek materiaal opgeslagen bij de historische verenigingen. De samenwerking en afstemming tussen het gemeentearchief
en de verenigingen is nog niet optimaal. Dat heeft
o.a. tot gevolg, dat informatie over de historie van
de Zaanstreek fragmentarisch aangeboden wordt.
Het archief wil graag in beeld krijgen wat voor
materiaal bij welke organisaties en privépersonen
aanwezig is en zo mogelijk collecties in bruikleen
opnemen. De verenigingen vragen omgekeerd om
een betere serviceverlening en lagere onkosten.

HOOFDSTUK B VORM GEVEN AAN ZAANSE IDENTITEIT

INLEIDING
Voor een kwalitatief sterke monumentenzorg is
toegankelijkheid van kennis van groot belang. Uit
een recente enquête die Intomart heeft
gehouden in opdracht van het Nationaal
Restauratie Fonds onder 3000 monumenteneigenaren blijkt dat gemeenten onvoldoende
functioneren als loket voor de ondersteuning bij
restauraties en erfgoedvragen. Om dit te
verbeteren en ons Zaanse erfgoed zichtbaar te maken is overdracht van de kennis over het erfgoed
een belangrijke pijler in ons erfgoedbeleid. Het
ontsluiten van de kennis zorgt ervoor dat er een
grotere waardering voor het erfgoed ontstaat en
dat er vooraf aan projecten kennis beschikbaar is.
Dit verhoogt het draagvlak voor de instandhouding
van erfgoed en creëert een verschuiving van
hindermacht achteraf naar inspiratiebron vooraf.
Er zijn twee soorten van communicatie. De formele
communicatie als onderdeel van wettelijk
vastlegde procedures uit de Algemene wet
bestuursrecht, het Besluit ruimtelijke ordening,
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
de Monumentenwet en de Erfgoedverordening.
Daarnaast is er de informele communicatie waar
dit hoofdstuk over gaat. De informele communicatie bij de gemeente Zaanstad heeft als doel het
rekening houden met de cultureel erfgoedwaarden
en ervoor zorgen dat het een plek krijgt in ruimtelijke processen. Daarnaast is het delen van kennis
belangrijk, zonder kennisdeling gaat deze kennis
uiteindelijk verloren. Door middel van overtuiging,
lobby en verleiding stimuleren we andere partijen
om actief betrokken te zijn bij de realisatie van de
ambities en doelen van het erfgoedbeleid.
We geven hier vorm aan door het delen van kennis
en het verspreiden van kennis.

HET DELEN VAN KENNIS
Voor het delen van kennis zetten we in om
belanghebbenden en betrokkenen nadrukkelijker
te betrekken bij het beheer van ons erfgoed. Dat
doen we door netwerkbijeenkomsten en meer
samenwerking met het gemeentearchief.

Tweejaarlijks netwerkoverleg over erfgoed
Twee keer per jaar wordt een Netwerkoverleg Erfgoed georganiseerd voor historische verenigingen,
aannemers, adviseurs en architecten uit de Zaanstreek. Hierin worden actuele thema’s (zoals
zonnecollectoren op monumenten) en visies (zoals
de erfgoedvisie) behandeld die een integraal
overleg tussen adviespartijen, diverse overheden,
aanvragers en andere betrokkenen vergen. Dit
netwerkoverleg laat een samenwerkingsafspraak
zien tussen erfgoed en andere partijen.

HET VERSPREIDEN VAN KENNIS
Het verspreiden van kennis berekent dat de
opgedane kennis die we hebben actief naar buiten
wordt gebracht. De kennis wordt beschikbaar
gesteld via onze website of via het gemeentearchief Zaanstad.

Informeren door middel van website en
folders
Veel informatie over erfgoed is te vinden op de
gemeentelijke website www.zaanstad.nl/monumenten Deze kennis is niet altijd even goed
toegankelijk en veel informatie is verouderd. We
gaan onderzoeken hoe we onze monumentenpagina op de algemene website beter vindbaar en
toegankelijk kunnen maken.
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Met het invoeren van meer vergunningsvrije
activiteiten voor monumenten is het belangrijk de
voorlichting voor eigenaren op orde te hebben.
Daarom worden voor een aantal veel voorkomende
werkzaamheden folders gemaakt die (alleen)
digitaal beschikbaar zijn via de website.
Onderwerpen zijn: De omgevingsvergunning
activiteit monumenten (reeds klaar en in gebruik),
Schilderen van houten gevels, Funderingsherstel
van monumenten en de beleidsregel
Restauratierichtlijnen 2011.
De monumentenlijsten op de website worden
uitgebreid met een link naar de redengevende
omschrijving van de panden (exclusief bijzondere
interieur onderdelen ivm vandalisme). In deze
omschrijving is te vinden waarom een pand is
aangewezen als beschermd monument en welke
waarden behouden moeten blijven. Voor een
eigenaar onmisbaar tijdens de planontwikkeling.
Daarnaast geeft de redengevende omschrijving
vaak een beeld van de historie van de plek en de
gebruikersgeschiedenis van het pand. Dit kan een
stimulans zijn voor een eigenaar om deze waarden
benoemd in de redengevende omschrijving te
beschermen of waar mogelijk te verhogen.
Binnen het beleidsveld erfgoed worden door de
gemeente, maar ook door verenigingen en
particulieren, verschillende onderzoeken gedaan.
Kennis van bijvoorbeeld herbestemming of
archeologie is een specifieke en specialistische
kennis die vaak tot stand gekomen is door middel
van ervaring. Deze kennis is wel bij de gemeente,
de Provincie en het Rijk beschikbaar. Deze
onderzoeken zullen toegankelijk worden via de
website www.zaanstad.nl/monumenten. Hierdoor
organiseert de gemeente een goed en adequaat
kennisoverzicht, creëert draagvlak en draagt bij aan
het verlagen van de drempel om te beginnen met
een complexe herbestemming of restauratie. Voor
het toegankelijk maken van rapporten vragen we
altijd toestemming aan de eigenaar van het pand
of het perceel.

Publicaties en lezingen
De gemeente Zaanstad doet en laat veel onderzoek
doen naar gebouwen en gebieden. Er ligt een taak
om deze onderzoeken bij een breder publiek
kenbaar te maken. Dit kan door middel van
publicaties en lezingen. Op dit vlak zal er een
samenwerking opgezet worden met de Vereniging
Zaans Erfgoed. Zij bieden hiervoor een platform
middels hun nieuwsbrief, hun tijdschrift Zaans
Erfgoed en hun lezingencyclus.
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Leegstaand erfgoed op het Hembrugterrein, Zaandam
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C. MENSEN EN
MIDDELEN
INLEIDING
Nadat is stilgestaan bij de vragen waarom we iets
gaan doen (Deel A: Erfgoed en identiteit) en wat we
precies voor ogen hebben (Deel B: Vorm geven aan
de Zaanse identiteit) wordt in deel C stilgestaan bij
de vraag hoe we het een en ander willen bereiken.
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste
deel wordt een planning (uitvoeringsprogramma)
voorgelegd op basis van datgene wat in A en B is
voorgelegd voor de jaren 2011-2014; in het tweede
onderdeel wordt nader ingegaan op de financiële
consequenties.

C

UITVOERINGSPROGRAMMA
Zaanstad formuleert in deze erfgoedvisie de
ambities en kaders waarbinnen het erfgoed beleid
van de stad verder vorm moet krijgen. Het moet
uiteraard niet bij ambities blijven, de bedoeling is
dat de lijnen uit deze erfgoedvisie worden
uitgewerkt en opgepakt. Hiervoor is het uitvoeringprogramma gemaakt. Van 2011 tot en met 2014 is
duidelijk welke acties we uitvoeren.
Elk jaar in december zal er een rapportage in de
vorm van een raadsinformatiebrief aan de raad
worden aangeboden met daarin de huidige stand
van zaken, de lopende projecten en het perspectief
voor het komende jaar.
In 2014 komt een evaluatie van het beleid over de
periode 2011-2014 en wordt er een uitvoeringsprogramma aan de raad aangeboden voor de jaren
2015-2018. Mogelijk zal er een begin gemaakt
worden met de herziening van (onderdelen van) de
erfgoedvisie, maar dat is afhankelijk van de
ontwikkeling binnen het beleidsveld erfgoed.
Het uitvoeringsprogramma is een losstaand
(losbladig) onderdeel van de erfgoedvisie. Het
uitvoeringsprogramma kan jaarlijks worden
bijgesteld.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES
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INVOEGEN LOSBLADIG
UITVOERINGSPROGRAMMA (PAGINA 31-36)
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UITVOERINGS
PROGRAMMA V.2011
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Gemeentelijke monumenten

Voor de subsidies is structureel tussen 2012 en
2014 een bedrag van 240.000 euro beschikbaar.
Daarnaast is er nog een reserve van 200.000 euro.
Dit is een totaal van 440.000 euro. Het structurele
bedrag zetten we in voor de instandhoudingsubsidie voor gemeentelijk monumenten. De
reserve zetten we in voor de instandhoudingssubsidie van beeldbepalende panden, molens en
de haalbaarheidsonderzoeken voor
herbestemming. Om dit te beschikken maken we
een subsidieregeling ‘Subsidieregeling
Instandhouding Erfgoed 2012.
Voor de kostendekkendheid van de leges is er
vanuit gegaan dat alle leges voor alle
vergunningen die door de afdeling Bouwen en
Wonen worden uitgevoerd tezamen
kostendekkend zijn. Al bij de invoering van het
huidige tarievenstelsel is de leges voor de
omgevingsvergunning activiteit monumenten op
nul gezet omdat door de samenloop met de
verplichte omgevingsvergunning het totaal aan
leges hoog uitvalt omdat verbouwingen van
monumenten altijd duurder zijn dan gewone
bouwwerken.

In de periode 2012- 2014 is er structureel 80.000
euro per jaar beschikbaar voor gemeentelijke
monumenten. Voor 2012 is de subsidie ter
tegemoetkoming in de restauratiekosten voor
eigenaren van gemeentelijke monumenten
maximaal 30% van de subsidiabele
restauratiekosten met een maximum van € 6.600
per pand per jaar. De panden die in aanmerking
komen moeten vermeld zijn op de gemeentelijke
monumentenlijst.

beeldbepalende panden

molens

herbestemming

RESERVE

gem. monumenten

STRUCTUUR		

HOOFDSTUK C MENSEN EN MIDDELEN
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Subsidies

2012

€ 80.000

€ 30.000

€ 10.000

€ 25.500

2013

€ 80.000

€ 30.000

€ 10.000

€ 25.500

2014

€ 80.000

€ 30.000

€ 10.000

€ 25.500

Totaal

€ 240.000

€ 90.000

€ 30.000

€ 76.500

Beeldbepalende panden
Voor beeldbepalende panden is jaarlijks uit de
reserve 30.000 euro beschikbaar. Voor 2012 is de
subsidie in de restauratiekosten voor eigenaren
van beeldbepalende panden maximaal 30% van de
subsidiabele kosten met een maximum van € 2.250
per pand per jaar. De panden die in aanmerking
komen moeten vermeld zijn op de beeldbepalende
panden lijst.

Molens
Voor molens is jaarlijks 10.000 euro beschikbaar.
Voor 2012 is de subsidie in de restauratiekosten
voor eigenaren van molens maximaal 30% van de
subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000
per molen per jaar.

Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemmingen

jaar

De onderstaande subsidieplafonds voor de
verschillende categorieën zijn voor het jaar 2012 en
zijn bepaald op basis van ervaringen van anderen
gemeenten zoals Alkmaar en Haarlem. Jaarlijks
kunnen deze subsidieplafonds per categorie naar
boven of naar beneden vastgesteld worden,
afhankelijk van de uitkomsten van de jaarevaluatie.

Subsidie kan worden verleend voor activiteiten
gericht op het laten uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek. Voor deze onderzoeken
is jaarlijks € 25.000 euro beschikbaar. De subsidie
bedraagt per aanvraag maximaal 70% van de
subsidiabele kosten met een maximum van € 8.500
van de subsidiabele kosten voor het laten
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Evaluatie
Begin 2014 komt een evaluatie van het beleid over
de periode 2011-2013 en wordt er een werkplan
aan de raad aangeboden voor de jaren 2014-2018.
Mogelijk zal er een begin gemaakt worden met de
herziening van onderdelen van de erfgoedvisie,
maar dat is afhankelijk van de ontwikkeling binnen
het beleidsveld erfgoed.
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BESCHRIJVING VAN DE ‘ZAANSE IDENTITEIT’
INLEIDING
Een stad heeft meerdere identiteiten die in de loop
der jaren zijn ontstaan maar ook steeds in
ontwikkeling zijn. De verschillende
identiteiten hebben hun weerslag op de uiterlijk
verschijningsvorm van de stad, die op zijn beurt
weer deel uitmaakt van de identiteit van de stad
als geheel. De erfgoedvisie zorgt ervoor dat we de
identiteiten op de juiste manier kunnen bewaren
en versterken voor de toekomst. Deze bijlage dient
ervoor om aan te geven wat de Zaanse identiteit
inhoudt. Het hoofdstuk is chronologisch ingedeeld.

Water en land
Omstreeks 3000 v. Chr. werd langs de
Noord-Hollandse kust een rij strandwallen afgezet
waarachter een landschap ontstond van kwelders hoge zandplaten die zelden overstroomden - , lage
zandplaten die met elke vloed onder water kwamen te staan en allerlei grote en kleine
geulen, kreken en prielen. Achter deze
strandwallen verzamelde zich op bepaalde
plaatsen regen- en rivierwater waarin veen begon
te groeien dat op een gegeven moment bijna heel
Noord-Holland bedekte. Tegelijkertijd blies de
wind zand op de strandwallen en zo ontstonden de
duinen.
Ook in het deel van Noord-Holland dat nu de
Zaanstreek is, ontwikkelde zich een enorm
veenpakket. De zee drong ver de Zaanstreek in
tot in het huidige Assendelft en Krommenie. Het
landschap daar had dan ook een waddenachtig
karakter.

Veengebied en ontginning
De systematische ontginning van de Zaanse
veengebieden begon vanaf de 10de en 11de eeuw.
Dit proces nam in de Zaanstreek verscheidene
eeuwen in beslag. Het eindproduct van deze
verandering was het slagenlandschap waar nu nog
grote delen van aanwezig zijn. Kenmerkend voor
een slagenlandschap zijn de langwerpige,
rechthoekige stukken land (de slagen) met
daartussen sloten en haaks daarop dwarssloten.
Hoewel wetenschappelijk nog ter discussie is er
veel te zeggen voor de veronderstelling dat
Wormer en Jisp vanuit West-Friesland zijn
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gekoloniseerd, Krommenie en Assendelft vanuit de
duinstreek en het nu verdwenen Oud-Zaanden, aan
de monding bij de Zaan, vanaf het IJ. Vanuit deze
oer-dorpen is de rest van de Zaanstreek
ontgonnen.

De waterkering

Het inperken van met name de zee-invloeden
gebeurde in fasen en was afhankelijk van de
technische mogelijkheden en de aanwezige
welvaart. Het ging hierbij om dijkaanleg ter
verdediging van het resterende veen en om de
aanleg van dammen in de Zaan en inwaterlopen
om de stroming tegen breken en afslag en
verzilting tegen te gaan. Tenslotte ging men over
tot landaanwinning door inpoldering en
droogmaking.

Het ontstaan van de Zaanse handel en
nijverheid
De eerste bewoners van de Zaanstreek werden in
de loop van de 14de en 15de eeuw gedwongen
over te schakelen van akkerbouw op veeteelt. Een
deel van de Zaankanters vond in deze periode emplooi in de scheepvaart, voornamelijk op haringbuizen en koopvaarders. In de loop der tijd werden
de molens, in eerste instantie bedoeld om water
uit te slaan en graan tot meel te malen, aangewend
voor andere doeleinden. In Wormer verrezen in het
midden van de 16de eeuw een groot aantal
korenmolens die het meel leverden voor de daar
aanwezige scheepsbeschuitbakkerijen. In feite
waren dit de eerste industriële molens van de
Zaanstreek. Zo werd een begin gemaakt met een
zeer kleinschalige vorm van industrie die
gaandeweg als broodwinning een steeds
belangrijkere plaats zou innemen. De meeste
Zaankanters waren echter nog steeds afhankelijk
van het boerenbedrijf. Door de productie van kaas,
boter en vlees kon de Zaanstreek in deze periode
uitgroeien tot een belangrijke voedselleverancier
van Amsterdam en Alkmaar.
De groei van de welvaart in de Zaanstreek kwam in
1592 in een stroomversnelling door de uitvinding
van de houtzaagmolen. Daarmee begon de
definitieve opbloei van de Zaanstreek en
ontwikkelde het gebied zich tot het eerste
industriegebied van Europa. Onlosmakelijk
verbonden met de handel van het molenbedrijf
is de scheepsbouw. In de eerste helft van de 17de
eeuw lagen er in de Voorzaan tientallen
scheepswerven.
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Paden en houten huizen
De economische voorspoed zorgde in de 17de
eeuw voor een flinke toename van inwoners. In de
eerste instantie werd er voornamelijk langs het bestaande dorpslint gebouwd, maar al snel ontstonden er paden haaks op de dijk. In de 17e en 18e
eeuw ontwikkelde zich de typisch Zaanse bouwstijl
met houtbouw als voorkeur. Deze houten huizen
bestaan uit een houtskelet met houten wanden en
een pannen dak. Rijke kooplui lieten zwaar
gedecoreerde huizen neerzetten, zoals het Honig
Breethuis, maar het grootse deel van de huizen
waren eenvoudig, met als enige versiering een
windveer en een makelaar.

Agrarische bebouwing
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De boerderijen in de Zaanstreek werden tot in de
zestiende eeuw gebouwd als langhuisboerderij,
waarbij de bewoners en het vee eenzelfde ruimte
deelden en de oogst elders op het erf werd
opgetast. In de loop van de zestiende eeuw paste
men de boerderijvorm aan op de productie van
kaas, waardoor de langhuisstolp vaker voorkwam
in het zuidelijk deel van Noord-Holland. De
werkfuncties werden geordend om een centrale
hooiopslag, die de kenmerkende, hoge
pyramidevom aan de boerderij meegaf. De
woonvertrekken werden georganiseerd in een
kleine uitbouw aan de voorzijde van de boerderij.
De aan- en afvoer van goederen (en soms ook vee)
geschiedde in de Zaanstreek over het algemeen
via het water. Hierdoor waren hoge dorsdeuren,
die bij veel stolpboerderijen gangbaar zijn, vaak
niet nodig. In de negentiende eeuw verbeterde de
bereikbaarheid over land en werden vaak alsnog
hoge inrijdeuren in de boerderij geplaatst.
Een ander boerderijtype dat werd geïntroduceerd
tegen het einde van de zeventiende eeuw was de
Noordhollandse stolp. Deze ontstond eerder die
eeuw in de droogmakerijen in Noord-Holland en
verspreidde zich over het hele gebied ten noorden
van het IJ. In de Zaanstreek zijn de meeste nog
bestaande Noordhollandse stolpen in de
negentiende eeuw gebouwd, in de periode waarin
ze niet meer als vaarboerderij, maar met hoge
inrijdeuren werden uitgerust. Bij de Noordhollandse stolp is ook de woonfunctie onder het
pyramidevormige dak ondergebracht, samen
met de hooiberging, veestallen, een ruimte voor
het verwerken van de melk en een kelder voor
de opslag van melk, kaas en boter (die later werd
weggewerkt). In de achttiende eeuw was er weinig
bouwactiviteit in de agrarische sector, als gevolg
van de hoge polderlasten en enkele epidemieën
van de veepest.

Religieuzen gebouwen.
Door de eeuwen heen hebben verschillende
geloofsgemeenschappen kerken in de Zaanstreek
gebouwd. Soms tamelijk grote gebouwen, vaker
wat bescheidenere ruimtes. Vooral vóór 1800 had
de Zaanstreek een zeer specifieke eigen religieuze
traditie. In de middeleeuwen, toen de Zaanstreek
rooms-katholiek was, zijn er in deze streek een
aantal gotische kerken gebouwd. Van deze kerken
is niet veel meer over, mede door de verlaging van
de grondwaterstand en door de Tachtigjarige
oorlog waardoor veel kerken ernstige schade
opliepen. Na de Tachtigjarige oorlog, toen de
katholieken alle kerken af moesten staan aan de
hervormden, raakten de kerken steeds meer in
verval. Er waren simpelweg teveel kerken en te
weinig hervormden. Katholieken en
doopsgezinden bouwden hun eigen kerken,
Schuilkerken en Doopgegezinde Vermaningen,
door de gehele Zaanstreek. Vanaf 1640
begonnen de hervormden ook hun eigen
kerkgebouwen te bouwen. Door de houthandel
en de industrie trokken veel arbeiders van over de
grens naar de Zaanstreek. Dit betekende de
introductie van onder meer de Lutherse kerk
Na 1800 volgde de Zaanse traditie meer de
algemene hoofdlijnen die ook elders in het land
zijn aan te wijzen. De hervormden verloren hun
bevoorrechte positie en de rechten van
godsdienstigen van alles soorten en maten werden
gelijk getrokken. In de 19e eeuw zijn veel
kerkgebouwen gesloopt en gemoderniseerd. De
kerkgebouwen hebben een eigen specifieke
architectuur. Vanwege de slappe grond was het
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hier niet mogelijk om kerken te bouwen van
natuursteen. Vandaar dat veel kerken in de streek
bestaan uit eenvoudige bakstenen ruimten,
overdekt door tongewelven, of zelfs geheel van
hout zijn zoals een aantal Doopsgezinde
Vermaningen.

de houthandel en houtbewerking geweest. Rond
1910 was Zaandam de grootste invoerhaven van
gezaagd hout en balken in Europa. Andere grote
industrieën waren de pellerijen, de olieslagers, de
voedingsmiddelenindustrie (cacao, beschuit en
meel), de metaalnijverheid, de textielindustrie en
de papierindustrie.

De latere arbeiderswijken
Het spreekt vanzelf dat deze industriële opleving
ook een forse bevolkingstoename tot gevolg had.
De behoefte aan nieuwe huisvesting bracht de
eerste uitbreidingsbuurten tot stand,: de
Spoorbuurt (ca. 1880), de Russische Buurt (1897),
Harenmakersbuurt (1897), de Transvaalbuurt
(1901) en de Talmabuurt (1919).

Industriestad
In het laatste kwart van de negentiende eeuw
kwam de industrialisatie in de Zaanstreek op gang.
Na periodes van windstilte en de daling van de
kolenprijs ging men langzaam over op
stoommachines en fabrieken. De eerste fabrieken
waren vrij simpel, vaak gewoon molens waar het
binnenwerk werd aangedreven door een
stoommachine. De houten schuren werden
vervangen door stenen exemplaren en zo
groeiden de molens uit tot kleine fabrieken. Daarna
ging men snel over op houten en stalen skeletten
en vanaf het einde van de 19e eeuw
betonconstructies met een bakstenen schil.
Wanneer molens in het veld werden vervangen
door fabrieken verplaatste men de productie
meteen naar goed en diep vaarwater. Langs de
Zaan verrezen daardoor imposante fabriekscomplexen. Vanaf de jaren 50, toen de fabrieken
aan de Zaan steeds slechter bereikbaar waren over
het land, werden de fabrieken verplaatst naar de
oevers van het Noordzeekanaal.

Militaire bouwwerken
In 1874 werd de Vestingwet aangenomen en in het
kader van de landsverdediging werden een aantal
stellingen ingericht waaronder de stelling van
Amsterdam. Deze bestond uit 42 forten op 3
kilometer van elkaar rondom Amsterdam. Om de
stelling van munitie te voorzien werd er binnen de
stelling een munitiefabriek gebouwd op het Hembrugterrein. De stelling fungeerde ook als nationaal
reduit. In 1922 werd de stelling buiten werking
gesteld. De stelling (forten en inundatievelden) zijn
geplaatst op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Voor de Zaanstreek is de voornaamste industrie
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SELECTIECRITERIA EN WEGINGSMETHODIEK
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN.
INLEIDING
Het doel van deze selectiecriteria is het vaststellen
van een voor iedereen inzichtelijk toetsingskader
voor de aanwijzing van gemeentelijke
monumenten (art. 3 en 4 van de
Erfgoedverordening Zaanstad 2010). Dit is van
belang om beschermingsvoorstellen van
overheidswege te motiveren en om aanvragen van
derden te kunnen beoordelen.
De eisen waaraan een zaak of terrein moet voldoen
om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke
monumentenstatus liggen vast in art. 1 van de
Erfgoedverordening Zaanstad 2010:
a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig
deze verordening als beschermd gemeentelijk
monument aangewezen:
1. zaak, die van algemeen belang is
wegens zijn schoonheid, betekenis voor de
wetenschap of cultuurhistorische waarde;
2. terrein dat van algemeen belang is
wegens een daar aanwezige zaak bedoeld
onder 1;
Als ‘zaak’ kunnen alle gebouwen, bouwwerken,
straatmeubilair, parken, begraafplaatsen,
waterwerken (waaronder bruggen en sluizen) en
andere infrastructurele werken worden aangemerkt. Zaken met een sterke onderlinge
samenhang, maar ook groepen van gelijke of
seriematig tot stand gekomen gebouwen
kunnen als ‘terrein’ worden beschreven. Daarbij kan
gedacht worden aan straatwanden, bebouwing
aan pleinen en series identieke of vrijwel identieke
woonhuizen. Doorgaans wordt dit complex van
bebouwing en stedelijke ruimte aangeduid als
‘openbare ruimte’.
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SELECTIECRITERIA TEN BEHOEVE VAN HET
AANWIJZEN VAN GEMEENTELIJKE
MONUMENTEN
Om op grond van deze zeer algemeen geformuleerde kwalificaties monumenten te kunnen aanwijzen gespecificeerde selectiecriteria noodzakelijk.

Deze selectiecriteria zijn:
1. Architectuurhistorische waarden
2. Cultuurhistorische waarden
3. Stedenbouwkundige waarden
4. Gaafheid/herkenbaarheid
5. Zeldzaamheid
6. Fysieke kwaliteit

1. Architectonische waarde
a. de zaak of het terrein is van belang 		
voor de geschiedenis van de architectuur van het
exterieur en/of het interieur door dat het een voorbeeld is van een bepaalde stijl of bouwtrant, al dan
niet met plaatselijke variaties;
b. de zaak of het terrein is een goed voorbeeld van
een functionele,technische en/of typologische
ontwikkeling;
c. de zaak of het terrein is van belang vanwege
hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het
ontwerp in exterieur en/ of interieur (onderdelen),
zoals goede ruimtelijke indeling, goede verhoudingen in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, bijzonder materiaalgebruik, kleurgebruik en
ornamentiek;
d. de zaak of het terrein is een goed voorbeeld
van het oeuvre van een architect, bouwmeester of
kunstenaar en neemt een belangrijke plaats in de
plaatselijke, regionale of landelijke architectuurgeschiedenis;
e. de zaak of het terrein is van belang vanwege een
constructiewijze die historisch is overgeleverd of
vernieuwend is voor de tijd van ontstaan
(innovatieve waarde/ pioniersfunctie);
f. de zaak of het terrein heeft een bijzonder of
zeldzaam interieur of bevat bijzondere en/of
zeldzame onderdelen in het interieur;
g. het belang van het object/complex/ensemble
vanwege bijzonder materiaalgebruik, detaillering
en constructie van het ontwerp (of onderdelen
daarvan);
h. de zaak of het terrein bezit bouwhistorische
waarde, dat wil zeggen dat bouw- en verbouwingssporen en/ of een historische (gegroeide) structuur
aanwezig zijn;
i. de zaak of het terrein is van belang vanwege de
verwachting dat bouwhistorische waarde aanwezig
zijn. Deze verwachting dient gebaseerd te zijn op
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een bouwhistorische inventarisatie c.q. verkenning.;
j. de zaak of het terrein is van belang als wetenschappelijke bron.

Toelichting op artikel 1:
Aandacht de bouwwerken die bijzonder en
specifiek voor Zaanstad zijn, zoals de Zaanse
houtbouw (de rijke Zaanse houten huizen en
eenvoudige Zaanse houten huizen) maar ook
stolpboerderijen, kapbergen, historische
pakhuizen, historische fabrieken en molens.

2. Cultuurhistorische waarde
a. de zaak of het terrein is van belang als bijzondere
uitdrukking van een plaatselijk, regionaal of
provinciale culturele, sociaal-historische,
sociaal-economische, technische of religieuze
ontwikkeling(en);
b. de zaak of het terrein is van belang vanwege een
plaatselijk, regionaal of landelijk historisch
gegeven, zoals bekende bewoners, beroepen,
bijzondere gebeurtenissen enz.;
c. de zaak of het terrein is van belang als bijzondere
uitdrukking van een geografische, landschappelijke
of bestuurlijke ontwikkeling.

3. Stedenbouwkundige waarde
a. de zaak of het terrein is onderdeel van een
historisch gegroeid stedelijk/ landschappelijk
gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol;
b. de zaak of het terrein is een essentieel onderdeel
van een stedenbouwkundig of landschappelijk
concept;
c. de zaak of het terrein is van belang vanwege het
zichtbaar houden van het werk van een bekende
stedenbouwkundige of landschapsarchitect;
d. de zaak of het terrein is van belang vanwege de
duidelijke relatie van het object met de wijze van
(historische) verkaveling, inrichting en/ of
voorzieningen;
e. de zaak of het terrein is van belang vanwege de
situering en de ruimtelijke relaties met de
omgeving;
f. de zaak of het terrein is van belang in relatie tot
de structurele en/of visuele gaafheid van de
stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving;
g. de zaak of het terrein is van bijzondere betekenis
voor het aanzien van een streek, stad, dorp of wijk;
h. de zaak of het terrein is van belang vanwege de
historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en/of
bodemgesteldheid;
i. de zaak of het terrein heeft ensemblewaarde
vanwege de functioneel- ruimtelijke relatie tussen
de onderdelen van een groter geheel (complex) dat
van plaatselijk, regioneel of landelijk belang is.

4. Gaafheid/herkenbaarheid
a. de zaak of het terrein is gaaf behouden gebleven
in hoofdvorm;
b. de zaak of het terrein is gaaf behouden gebleven
in detaillering;
c. de zaak of het terrein is van belang vanwege de
gaafheid van het ontwerp (of onderdelen daarvan);
d. de zaak of het terrein is van belang vanwege de
architectonische gaafheid van het exterieur en/of
interieur;
e. de zaak of het terrein is van belang als onderdeel
van een complex, waarvan de samenstellende
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delen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken,
tuinaanleg enz.) een gaaf en herkenbaar visueel
karakter hebben;

commissie. Op deze manier kan het college een
afgewogen beslissing nemen over het al dan niet
aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

f. de zaak of het terrein is van belang in relatie tot
de structurele en/of visuele gaafheid van de
stedelijke of rurale omgeving of directe
omgevingsruimte.

5. Zeldzaamheid
a. de zaak of het terrein is zeldzaam (geworden) in
architectuurhistorisch, bouwtechnisch,
typologisch en/of functioneel opzicht en/of
vanwege zijn bijzondere ouderdom (plaatselijk,
regionaal of landelijk);
b. de zaak is van uitzonderlijk belang vanwege
een of meer van de onder 1 tot en met 4 vermelde
kwaliteiten.

6. Fysieke kwaliteit
a. wat is de bouwtechnische staat van de zaak of
het terrein.

HET GEBRUIK VAN DE SELECTIECRITERIA/
WEGINGSMETHODIEK
Bovenstaande selectiecriteria vormen een
hulpmiddel bij de afweging een zaak of terrein al
dan niet aan te wijzen als gemeentelijk
monument. Het is niet zo dat alle criteria
gelijktijdig van toepassing moeten zijn om een
zaak of terrein aan te wijzen als gemeentelijk
monument. In uitzonderlijke gevallen kunnen
zaken of terreinen zelfs op basis van één criterium
aangewezen worden als gemeentelijk monument
(bijvoorbeeld bij grote architectonische waarde,
als het gaat om een ontwerp van een belangrijke
architect of bij hoge zeldzaamheidswaarde). In
de regel zullen verschillende criteria tegelijkertijd
van toepassing zijn. Alle criteria zijn daarbij gelijk
van waarde en kunnen in combinatie met andere
criteria een aanvullende of compenserende rol
vervullen. Zo kunnen bijvoorbeeld minpunten
inzake gaafheid gecompenseerd worden door een
grote mate van zeldzaamheid. En andersom wordt
meer waarde gehecht aan gaafheid als de zaak of
het terrein minder hoog scoort ten aanzien van
zeldzaamheid.
De waardering van een zaak of terrein op basis van
bovenstaande criteria is terug te vinden in de
opgestelde redengevende omschrijving van het
pand, en in het advies van de monumenten-
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