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UITGELICHTE ACTIVITEITEN

THEMA 1: MONUMENTAAL 
WONEN & ONDERNEMEN

Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘Mijn 
monument is jouw monument’, waarbij openheid en 
gastvrijheid centraal staan. 

De deuren van een groot aantal monumenten verspreid 
over de Zaanstreek zijn op 11 september geopend. 
Iedereen kan op deze dag (gratis) een kijkje nemen 
in de opengestelde monumenten en vaak wordt er 
ook nog iets extra’s georganiseerd: bijvoorbeeld een 
tentoonstelling, een proeverij of een rondleiding. 
Reserveren is soms noodzakelijk. We maakten een 
overzicht van een aantal bijzondere monumenten en 
activiteiten. Leest u mee? Op de website staan alle 
activiteiten genoemd.

Monumenten zijn niet alleen prachtig om 
naar te kijken, ze hebben ook een rijke 
geschiedenis. Hoe mooi is het wanneer 
deze panden niet langer leegstaan, maar 
een nieuwe bestemming krijgen. Een 
bestemming zoals wonen, ondernemen of 
een combinatie daarvan. Twee voorbeelden: 

Het Jagershuis is het oudste huis aan 
de Zaanse Schans waar een antiek- en 
curiosawinkel in zit. Naast deze winkel 
fungeert het pand als woning voor de 
eigenaar. Het woonhuis bevindt zich 
namelijk boven de winkel.  

Smells like chocolate. In een prachtig 
monumentaal pand in Zaandijk (ook wel 
bekend als het Zaanse Huisje), is de winkel 
“Smells like chocolate” gevestigd. Hier 
worden de heerlijkste chocolade 
producten verkocht.

Dat mensen wonen in monumenten en er 
winkels openen is algemeen bekend. Maar 
wist u dat deze prachtige panden ook zeer 
geschikt zijn voor andere aangelegenheden 
zoals brouwerijen, horecazaken en theaters? 
We lichten een paar locaties uit die u kunt 
bezoeken op Open Monumentendag:

De Waakzaamheid zit in het oudste houten 
horecapand van Nederland en is compleet 
gerestaureerd. Nu zit er het restaurant Zaanse 
Kathmandu Kitchen in, die een speciaal 
lunchmenu aanbiedt op 11 september.  

Herberg het Moriaanshoofd is een gezellig 
(buurt)café gevestigd in een monument. 
Hier ligt ook één van de oudste kolfbanen 
in Nederland. Op 11 september worden er 
verschillende Kolf demonstraties gehouden.

Restaurant D’Swarte Walvis is gevestigd in 
een gebouw dat staat op een bijzonder stuk 
Wereld Erfgoed. Het pand stamt uit midden 
jaren zestig van de vorige eeuw en is een 
clustering van drie historische panden. Op 
Open Monumentendag kunt u het restaurant 
bezoeken. Van 10-12 is er iemand aanwezig 
om meer tekst en uitleg over het pand en 
restaurant te geven. 

Filmtheater De Fabriek is een unicum in de 
Zaanstreek en groeide sinds 2005 uit tot één 
van de belangrijkste culturele hotspots van 
Zaanstad. Het succes is te danken aan de 
sfeervolle locatie, sterke programmering en 
speciale programma’s zoals maandelijkse 
inleidingen, nagesprekken of paneldiscussies 
om films meer context te bieden. 

Restaurant Lab 44 zit in een monumentaal 
pand op het Hembrugterrein, in het zuiden 
van Zaandam. Dit gebied behoorde ooit toe 
aan een wapen- en munitiefabriek maar is 
tegenwoordig dé hotspot in metropoolregio 
Amsterdam. 

Restaurant Wolfsend is gevestigd in een 
monumentaal pand in Zaandijk. Het in 1880 
gebouwde pand was vroeger een boerderij 
en beschikt over een kelder met daarboven 
een opkamer. Ook bevindt zich hier nog de 
originele smuiger (2 kanten) met tegeltjes.  
Op 11 september bieden zij een Zaanse 
bierproeverij aan (tegen betaling).

THEMA 2: TIJDEN VAN PLEZIER
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VOORWOORD

WELKOM BIJ DE ZAANSE 
MONUMENTEN OP 
11 SEPTEMBER

Ik moest laatst lachen bij een 
quote van Omdenken: 
Ramon (9): Ik wou dat we op 
school het vak toekomst hadden 
in plaats van geschiedenis. 

Ik vind namelijk dat het één niet kan 
zonder het andere. Als ik terugdenk 
aan mijn eigen schooltijd: ik vond 
geschiedenis heel erg interessant 
en had op de middelbare school een 
geweldige geschiedenisdocent waar 
ik veel van heb geleerd. Die interesse 
zie ik ook terug bij mijn kinderen. 
En juist de verbanden tussen 
vroeger en nu en wat we daarvan 
kunnen leren, prikkelden altijd mijn 
nieuwsgierigheid en interesse. Hoe 
was de loop van de gebeurtenissen 
precies? Waarom gingen dingen zoals 
ze gingen? En hoe kunnen we die 
kennis gebruiken in het heden? Exacte 
jaartallen moet je me trouwens niet 
vragen.

Voor mij wordt het extra interessant 
als er verhalen worden verteld over 
het verleden. Over echte mensen, 
die dingen meemaakten. Over 
plekken die nog steeds zichtbaar 
zijn. Een bezoek bijvoorbeeld aan 

COLOFON
Deze brochure is een gezamenlijke 
uitgave van gemeente Zaanstad en 
Marketing Zaanstreek.

Niets uit deze uitgave mag geheel of 
gedeeltelijk worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming en 
bronvermelding van de uitgever.

De inhoud van deze uitgave is met 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Voor fouten in de 
tekst zijn gemeente Zaanstad 
en Marketing Zaanstreek niet 
aansprakelijk.

het Muiderslot, waarbij ik verhalen 
hoorde over hoe dan het dagelijks 
leven van de bewoners eruit zag. 
Welke spreekwoorden wij nu nog 
steeds gebruiken en die afkomstig 
zijn uit het Muiderslot. ‘Tot in de 
pruimentijd!’ bijvoorbeeld. Het sprak 
enorm tot mijn verbeelding. 

En nu nog steeds ben ik bij het 
bezoeken van monumenten benieuwd 
naar de verhalen. Wie hebben hier 
gewoond? Wat deden zij? Wat vonden 
ze van dingen? 

De Open Monumentendag heeft dit 
jaar als thema ‘Mijn monument is 
jouw monument.’ Ruim 40 Zaanse 
monumenten zijn te bezoeken en 
daar ben ik erg trots op. Het thema 
sluit daarmee mooi aan op mijn eigen 
interesse naar verhalen!  

In dit boekje vindt u het programma 
van de Open Monumentendag en 
informatie over de te bezoeken 
monumenten. Ik raad u van harte aan 
om de datum vrij te houden in uw 
agenda en op pad te gaan langs de 
prachtige, interessante en onbekende 
plekken die onze stad te bieden heeft. 

Veel plezier!
 
Natasja Groothuismink
Wethouder monumenten & erfgoed
Gemeente Zaanstad

Molens, fabrieksgebouwen, 
kerken, historische dorpskernen, 
monumenten, linten, dijken, paden, 
veenweiden, de talloze en diverse 
landschappen waar we ons mee 
omgeven: overal om ons heen in de 
gemeente Zaanstad zie je het verleden 

terug. Dat is ons erfgoed. Zaanstad 
heeft ruim 600 rijks-, provinciale en 
gemeentelijke monumenten. 

U ontvangt dit (gratis) informatie-
magazine om u te inspireren en te 
enthousiasmeren om 11 september op 
pad te gaan in de Zaanstreek. Ontdek 
zelf hoe uniek en veelzijdig onze 
Zaanse monumenten zijn.

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN 
VOOR EEN BEZOEK AAN 
DE MONUMENTEN OP 
11 SEPTEMBER
Kijk voor het meest actuele 
overzicht van de open 
monumenten en activiteiten op 
www.openmonumentendag.nl. 
Plan uw bezoek goed, het is 
soms noodzakelijk om te 
reserveren, dit staat aangegeven 
bij de omschrijving van het 
monument op de genoemde 
website.

De RIVM richtlijnen worden 
gehanteerd. Wijzigingen in het 
openstellen van de monumenten 
of in het aanbod van activiteiten 
worden gecommuniceerd via 
www.openmonumentendag.nl 
en bij de omschrijving van de 
monumenten.

GEMEENTE ZAANSTAD IS 
TROTS OP HAAR ERFGOED!

TRADITIES EN TOEKOMST 
KUNNEN ELKAAR 
VERSTERKEN.
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Deelnemend monument Adres

Restaurant Lab - 44 op het Hembrugterrein
Hembrug Museum op het Hembrugterrein
Hembrugterrein (monumentaal industrieterrein)
Paaskerk
Czaar Peterhuisje Museum
R.K. Kerk St. Bonifatius
Filmtheater de Fabriek
MonetAtelier
Theehuis van Monet
Doopsgezinde Vermaning
Westzijderkerk (Bullekerk)
Fluxus: centrum voor de kunsten in de Verkadefabriek *
Vrijmetselaarsloge Anna Paulowna
Woonhuis - Monethuis
Woonhuis
Restaurant De Hoop op d’Swarte Walvis op de Zaanse Schans
Jagershuis op de Zaanse Schans (antiek- en curiosawinkel)

Restaurant Slager aan de Schans
Restaurant Wolfsend
Smell’s like Chocolate / Zaans Houten Huisje (Chocoladecafé)
Het Weefhuis: cultureel centrum
Brouwerij Hoop (restaurant en winkel) *
Honig Breethuis Museum
Stichting Raadhuis Zaandijk
Voormalige Gortershoek school en de Archeologische Vereniging

Woonhuis Ceres
Oud-Katholieke Kerk
Huize Barkeloo - voormalig weeshuis (o.a. atelier en particuliere 
woningen)   
Kerk van Krommeniedijk

Woonhuis: oude schooltje met woning van de bovenmeester 
Museum en Molen De Paauw 
Woonhuis
R.K. Kerk St. Odulphus

‘T Hof Saenden (hier vindt geen activiteit plaats)
Wilhelminapark (hier vindt geen activiteit plaats)
Clubhuis van de Historische Vereniging Wormerveer *
Algemene begraafplaats West 
Herberg Het Moriaanshoofd

Kogerkerk en begraafplaats
Restaurant Zaanse Kathmandu Kitchen / Gebouw de Waakzaamheid

Zuidervermaning Westzaan
Jongwijs: lunchroom, bakkerij en bed & breakfast en picknicktuin
Molen Het Prinsenhof
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16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

29

30
31
32
33

34
35
36
37
38

39
40

41
42
43

ZAANDAM
Middenweg 44, Zaandam
Kanonnenloods 14, Zaandam
Verloren Spoor 1, Zaandam
Burgemeester Ter Laanplantsoen 21, Zaandam
Krimp 23, Zaandam
Oostzijde 14, Zaandam
Jan Sijbrandsteeg 12, Zaandam
Westzijde 14g, Zaandam
Westzijde 14d, Zaandam
Westzijde 80, Zaandam
Westzijde 75, Zaandam
Westzijde 168, Zaandam
Stationsstraat 61, Zaandam
Oostzijde 221, Zaandam
Braakdijk 1, Zaandam
Kalverringdijk 15, Zaandam
Zeilenmakerspad 3, Zaandam

ZAANDIJK
Lagedijk 7-9, Zaandijk
Lagedijk 13C, Zaandijk
Lagedijk 14, Zaandijk
Lagedijk 39, Zaandijk
Lagedijk 71, Zaandijk
Lagedijk 80, Zaandijk
Lagedijk 104, Zaandijk
Tuinstraat 27A, 1544 RS Zaandijk

KROMMENIE
Zuiderhoofdstraat 65, Krommenie
Noorderhoofdstraat 131, Krommenie
Vlusch 8/8a, Krommenie

Krommeniedijk 182, Krommenie

ASSENDELFT
Nauerna 30, Assendelft
Nauerna 43b, Assendelft
Dorpsstraat 229, Assendelft
Dorpsstraat 572, Assendelft

WORMER/WORMERVEER
Billitonkade 31, Wormerveer
Wandelweg 53, Wormerveer
Zaanweg 124, Wormerveer
Marktstraat 91, Wormerveer
Dorpsstraat 417, Wormer

KOOG AAN DE ZAAN
Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan
Hoogstraat 4, Koog aan de Zaan

WESTZAAN
Zuideinde 233, Westzaan
J.J. Allanstraat 119-121, Westzaan
Relkepad, Westzaan
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* In de Verkadefabriek 
zijn een aantal 
bedrijven gevestigd, 
waaronder horeca, 
een bakkerswinkel 
en slager.
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Zaterdag 11 september 2021Open Monumentendag Zaanstad

Kijk voor het volledige programma en meer informatie op www.openmonumentendag.nl of zaans.nl
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* De ingang bevindt zich in de 
Steijnstraat naar huisnummer 2. 
Tijdens de OMD kunt u ook via de 
entree van beddenspeciaalzaak 
Alphabed het clubhuis bereiken.

* Alleen het restaurant 
en nabijgelegen panden 
te bezoeken.

ZAANSE
SCHANS

Bij de monumenten met 
een gele stip moet er 
gereserveerd worden voor 
de activiteiten: kijk op 
www.openmonumentendag.nl 
op de pagina van het 
deelnemende monument.
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Simon studeerde psychologie, rechten en 
filosofie en begon in 2007-2008 het eerste 
crowdfunding bureau van de wereld. In 
2010 startte hij downsideup waarmee hij 
mensen en organisaties wakker maakt 
voor nieuwe mogelijkheden. Ook voor 
zichzelf creëert hij nieuwe mogelijkheden. 
Zoals Jongwijs, dat hij samen met zijn 
moeder Nel runt.

‘Maar weinig mensen weten dat de 
Zaanstreek het eerste industriegebied 
van Europa was, waardoor de streek 
wereldfaam en rijkdom verkreeg, en de 
vele monumenten kon bouwen die er nu 
staan’, begint Simon. ‘Bij Jongwijs zijn we 
gek op vroeger, maar blikken we ook graag 
vooruit. Daarom organiseren we op Open 
Monumentendag meerdere activiteiten 
waar verleden en toekomst samenkomen’.

Meer dan een grafsteen
Samen met Stadsherstel (dat eigenaar 
van het monument is) wordt gewerkt aan 
het herstel van het monumentale pand 
waar Jongwijs in zit. Het is een intrinsiek 

Waarom kiezen tussen tradities in ere houden of gericht zijn op de 
toekomst? Dat vroeg Simon Douw, oprichter Jongwijs, zich af. Hij 
gelooft dat ze elkaar kunnen versterken. En dat is waarom hij een 
eeuwenoud Rijksmonument in Westzaan in een nieuw jasje steekt. 
Enerzijds door samen met Stadsherstel het pand te restaureren. 
Anderzijds door het monument een nieuwe bestemming te geven. 
Simon wil zijn gasten van het verleden laten proeven én naar de 
toekomst laten kijken. In dit artikel vertelt hij onder andere over de 
waarde van monumenten en de visie van Jongwijs.

onderdeel van het bedrijf. Simon zag 
jarenlang het prachtige rijksmonument 
met het enorme land eromheen leegstaan. 
‘Er ontstaat vaak getouwtrek als het 
gaat om monumenten. Een commerciële 
organisatie knapt het op, maar dan is 
het niet meer van de bewoners. Publieke 
partijen hebben meestal geen geld voor 
herstel en maken er een museum van. Ik 
zou willen dat mensen een monument niet 
zien als een grafsteen, maar er iets van 
maken. Zoals we met Jongwijs doen’.

‘Aan dit monument hebben oudere 
generaties uit deze streek vele 
herinneringen. De vroegere bakkerij 
fungeerde lang als een soort dorpscafé 
en is een anker voor de streek. Dat wil 

Nog meer verhalen lezen? 
Kijk op www.zaans.nl

Dit artikel is een ingekorte versie 
over Jongwijs (www.jongwijs.nl). 
Het volledige artikel leest u op 
www.zaans.nl. Een actueel overzicht 
van alle activiteiten vindt u op www.
openmonumentendag.nl. 

Om deel te nemen aan activiteiten 
op 11 september moet u van tevoren 
reserveren via de website. Sommige 
activiteiten zijn tegen betaling.

ik in stand houden. Ons pand zit vol 
verborgen schoonheden. Zo ontdekten 
we handafdrukken van kinderen in 
cement. Fantastisch. Het laat zien dat een 
rijksmonument vergeven is van verhalen.’

FluXus, centrum voor de kunsten 
Zaanstad, houdt open huis op zaterdag 
11 september onder de noemer ‘FluXus 
Open’. Een leuke kans om even binnen 
te kijken bij de leslocatie in de oude 
Verkadefabriek op Westzijde 168 in 
Zaandam én natuurlijk kennis te maken 
met FluXus.

Jongwijs. Op zaterdag 11 september 
vindt voor de allereerste keer Jongwijs 
Ruitjesdag plaats! Er vinden (gratis) 
rondleidingen in het Rijksmonument 
plaats en er worden verschillende 
leuke activiteiten georganiseerd (tegen 
betaling). 

Het Gemeentearchief organiseert met de 
Doopsgezinde Vermaning Zaandam de 
uitrol van de Westzijderol. Eén van de 
topstukken uit het archief!

Door het Hembrug Museum en het 
Czaar Peterhuisje worden rondleidingen 
georganiseerd. De plattegrond van Jan 
Rothuizen met audiotour is te koop, 
waarmee men zelf het Hembrugterrein 
kan ontdekken. De plattegrond is 
verkrijgbaar bij het Hembrug Museum, 
Art Zaanstad en Zaanstore en Czaar 
Peterhuisje voor €2,50. 

Op de begraafplaats in Wormerveer 
bevindt zich een grote verscheidenheid 
aan grafmonumenten, die de lokale 
geschiedenis laten zien. Lokale en 
regionale industriëlen, notabelen 
en arbeiders uit de vele fabrieken in 
Wormerveer hebben hier een laatste 
rustplaats gevonden. Tijdens de Open 
Monumentendag op 11 september a.s. 
verzorgt de HVW om 14.00 uur een 
rondleiding op dit bijzondere monument. 

Een leuke boekenmarkt wordt gehouden 
in het clubhuis van de Historische 
Vereniging Wormerveer. 

Het Weefhuis organiseert een 
Kunstwarenhuis met een grote 
verscheidenheid aan kunstwerken voor 
een aantrekkelijke prijs, een kleine 
affordable art fair!

In de zomer van 2021 is het precies 
150 jaar geleden dat Claude Monet de 
Zaanstreek bezocht. 

We zijn in de Zaanstreek dan ook 
bijzonder trots dat de impressionis-
tische meester in 1871 hier is geweest 
en heeft gewerkt. Monet was dol op 
Nederland en onze streek was volgens 
hem de beste plek voor een schilder. 
De kleuren van de huizen, het water 
van de rivier, de luchten en het licht 
geven voldoende inspiratie voor een 
heel leven. Dat zijn niet onze woorden 
maar die van de meester zelf. Monet 
was ongekend productief tijdens zijn 
verblijf in de Zaanstreek. Hij maakte 
vijfentwintig schilderijen, meer dan de 
helft die hij in Nederland zou maken.
In 2021 zijn er tal van activiteiten met 
als thema ‘Door de ogen van Monet’. 
Meer informatie vind je op de website 
www.doordeogenvanmonet.nl.

MonetAtelier
In het MonetAtelier vind je 25 replica’s 
van de Zaanse schilderijen van Monet. 
De verzameling schilderijen biedt een 
unieke blik op het werk van Monet 
en is tegelijkertijd een impressie van 
Zaandam in 1871. Het hele weekend 
is het MonetAtelier van 12 tot 17 uur 
geopend. Ook het Theehuis, tegenover 
het MonetAtelier is dan te bezoeken. In 
het kader van het thema van de Open 
Monumentendag ‘Mijn monument is 
jouw monument’ zullen er Zaankanters 
aanwezig zijn die vertellen over hun 
fascinatie met Claude Monet en zijn 
Zaanse schilderijen. En op zondag 12 
september is er de Monetwandeling 
met een lezing van Zaans Groen. Meer 
informatie is te vinden op de website 
www.doordeogenvanmonet.nl.

THEMA 5: TE KUST EN 
TE KEUR

THEMA 3: DOOR DE OGEN 
VAN MONET

Maak een reis door 
zowel het heden als het 
verleden en ontdek - op 
een ontspannen en actieve 
manier - wat deze streek 
te bieden heeft. Er zijn 
verschillende en vooral 
verrassende wandel- en 
fietsroutes.

Kijk op www.zaans.nl voor 
meer informatie.

THEMA 4: TE VOET 
OF PER FIETS DE 
ZAANSTREEK 
ONTDEKKEN
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TRADITIES EN TOEKOMST 
KUNNEN ELKAAR 
VERSTERKEN.

Een monument verduurzamen le-
vert energiebesparing en comfort-
verbetering op én is goed voor het 
milieu. Maar waar te beginnen? 
Een monument verduurzamen is 
goed mogelijk. Belangrijk is dat 
de monumentale waarden niet 
worden geschaad. Dat betekent 
dat maatwerk nodig is per gebouw 
en per ingreep.

Mogelijkheden, adviezen 
en subsidies
Op www.degroenemenukaart.
nl/zaanstad staat alles over de 
mogelijkheden om een monumen-
taal woonhuis te verduurzamen. 
Zoals de diverse maatregelen 
en de subsidies die er zijn. Ook 
worden er persoonlijke adviezen 
gegeven. Met een adviesrapport 
wordt duidelijk wat een eigenaar 
kan laten uitvoeren en hoe dat is 
aan te pakken. 

HOE VERDUURZAAM 
JE EEN MONUMENT?

Grote foto: Simon Douw en zijn moeder Nel, met wie hij Jongwijs leidt. 
Kleine foto’s: Beelden van de restauratie van het monumentale pand.

STREEKVERHAAL: JONGWIJS
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UITGELICHTE ACTIVITEITEN (VERVOLG)



Zaans Erfgoed is ontstaan in 2004 
uit een fusie van Vereniging Vrienden 
van het Zaanse Huis en de Vereniging 
Zaans Industrieel Erfgoed. Samen 
bestaan ze inmiddels 60 jaar. Peter: 
‘We staan op de bres voor het rijke 
Zaanse verleden en zetten ons in voor 
behoud, bescherming en restauratie 
van roerend en onroerend erfgoed 
zoals Zaanse woonhuizen, fabrieken, 
bruggen en waterwegen. Daarnaast 
werken we aan de Zaanse online 
Encyclopedie en organiseren we met 
onder andere het Gemeentearchief 

Zorgdragen voor prachtige panden in de Zaanstreek, dat is 
waar vereniging Zaans Erfgoed zich voor inzet. Ze zorgen 
dat bedreigde panden blijven bestaan en hun authenticiteit 
behouden. Dat varieert van het aandragen van benodigde 
onderbouwing tot meedenken over aanpassingen qua kleur 
en detaillering en oproepen tot handhaving. ‘Afgelopen jaar 
kregen 23 panden de status monumentaal pand, mede dankzij 
de vereniging. We leverden informatie over historische 
elementen en beschreven waarom het pand belangrijk is voor 
de toekomst’, vertelt voorzitter Peter Tange.

V.l.n.r.: Jan Piet Bloem, Paul Carree, Ron Kiburg, Winnie de Wit, Ada Hannaart, Peter Tange en Cees Hooyschuur. 
Op de foto ontbreken: Mieke van Braam, René Prins en Klaas de Boer.

Zaanstad de jaarlijkse Grote Zaanse 
Geschiedenis Quiz’.

Spijt en kapitaalverlies
‘We willen dat de geschiedenis 
van de bouw van stad afleesbaar 
blijft. Daarvoor is behoud van 
beeldbepalende panden noodzakelijk. 
Sloop je bijvoorbeeld een kerk waar 
trouw-, doop- en rouwdiensten zijn 
gehouden, dan verdwijnen de verhalen 
met het gebouw. En die krijg je nooit 
meer terug. Daarnaast zorgt sloop voor 
vernietiging van grondstoffen en komt 

er bij nieuwbouw veel stikstof vrij. 
Daar is geen sprake van als je panden 
behoudt en doet aan herbestemming’, 
vertelt Winnie de Wit, van werkgroep 
PR. 

Peter: ‘Verlies van erfgoed leidt 
eigenlijk altijd tot spijt, kapitaalverlies 
en minder kwaliteit van een stad als 
geheel. Erfgoed vertelt het verhaal en 
geeft Zaanstad karakter. Dat is waar 
mensen zich in herkennen en waar ze 
graag in willen wonen’.

STREEKVERHAAL: 
VERENIGING ZAANS ERFGOED

ERFGOED GEEFT 
ZAANSTAD KARAKTER.

De Zaanse identiteit wordt be-
paald door haar geschiedenis. 
Beschermde monumenten en 
historische dijken, linten en pa-
den of vroeg twintigste eeuwse- 
en wederopbouwwijken vormen 
een belangrijk onderdeel van 
ons erfgoed. Onze omgeving 
verandert voortdurend, maar 
het behoud van erfgoed en 
moderne ontwikkelingen hoe-
ven elkaar niet te bijten. Sterker 
nog, erfgoed kan voor inspiratie 
zorgen bij nieuwe gebiedsont-
wikkelingen. Daarom willen we 
als gemeente het verhaal van de 
Zaanstreek aan u blijven door-
vertellen.

Meer informatie over monumen-
ten in Zaanstad: www.erfgoed.
zaanstad.nl

INFORMATIE OVER 
ZAANSE MONUMENTEN

Dit artikel is een ingekorte 
versie. Het volledige artikel 
leest u op www.zaans.nl. Een 
actueel overzicht van alle 
activiteiten vindt u op www.
openmonumentendag.nl.

Benieuwd naar wat vereniging Zaans Erfgoed allemaal doet, of wilt u hen ondersteunen d.m.v. een lidmaatschap? Kijk op www.zaanserfgoed.nl. 


