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Vooraf 

De Zaanstreek kent een indrukwekkende maritieme geschiedenis. In de 17e en 18e eeuw 

had de streek de grootste concentratie van scheepsbouw in heel Europa (het was niet voor 

niets dat Czaar Peter de Grote naar de Zaanstreek reisde).  

De helft van de beroemde Hollandse 17e eeuwse 

handelsvloot werd in de Zaanstreek gebouwd. Per jaar 

liepen soms wel 150 schepen van de helling.  

Arbeiders vanuit de wijde omgeving trokken naar de 

Zaanstreek. 

Het was een compleet maritiem industrieel complex 

met houtzaagmolens, hennepkloppers (molens die 

hennep klopten) die voor touwen en zeilen het 

halffabricaat leverden, touwslagerijen en 

zeildoekweverijen, met smederijen, kompasmakerijen, 

houtschrijnwerkplaatsen enz.. 

Het eerste industriegebied van Europa was vooral gebaseerd op scheepsbouw. Gelukkig 

getuigen de vele molens en Zaanse huizen nog van die voor de Zaanstreek bijzondere tijd. 

Echter van de 17e eeuwse scheepsbouw is bijna geen stukje erfgoed meer terug te vinden. 

Zaans Maritiem wil daar verandering in brengen en de Zaanse maritieme geschiedenis weer 

een plek op het hedendaagse podium bieden. 

Een belangrijk middel hiertoe is het project om aan de oever van de Zaan een replica 17e 

eeuwse scheepswerf te realiseren en een fluitschip te bouwen (het scheepstype dat destijds 

het meest gangbaar was). 

 

1. Doel 

1.1. Hoofddoel van het project is het scheppen van een goed zichtbare en voelbare 

herinnering aan de imposante 17e eeuwse grootscheepsbouw aan de Zaan.  

1.2. Het project biedt een hoogwaardige attractie en verblijfsplek. Het verhoogt de 

verblijfswaarde in het centrum voor de Zaankanters en levert het een bijdrage aan de 

aantrekkelijkheid voor dagjesmensen en toeristen. 

1.3. Het project kent ook een educatieve doelstelling: Oudere en jongere Zaankanters 

kunnen er leren over een belangrijk element in hun lokale geschiedenis. Bovendien zal het 

project ook leer- en werkervaringsplekken bieden aan mensen die ambachtelijke 

houtbewerking willen leren en voor mensen die arbeidsritme en -ervaring willen opdoen. 

 
Czaar Peter de Grote op Zaanse werf 
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1.4. Tenslotte heeft het project een sociale doelstelling: het zal sociale samenhang 

vergroten, doordat zowel bij de bouw, als bij de exploitatie vele vrijwilligers met heel diverse 

kwaliteiten zullen worden ingezet. Rondom de werf en het schip zal een groot sociaal 

netwerk ontstaan. 

Alle elementen in de doelstelling zijn van gewicht. De ervaring heeft geleerd dat het vinden 

van een balans best moeilijk is: overheerst de werf als attractie voor de bezoeker, of 

overheerst het “bouwen” (vooral van het schip) als beleving voor de werkers. Een goede 

plek, een indringende presentatie/expositie over de scheepsbouw en de bouw van het schip 

zelf moeten in elk geval het icoon voor de Zaanse scheepsbouw zichtbaar, herkenbaar en 

beleefbaar maken.  

 

2. De Werf aan de Voorzaan  

Aan het eind van de vorige eeuw zijn aan de Hogendijk, vlakbij de Dam, restanten van enkele 

scheepshellingen opgegraven. Deze opgravingen en vele oude kaarten en bronnen in de 

literatuur bevestigen dat in de zeventiende eeuw de meeste zeevarende schepen aan de 

Voorzaan werden gebouwd. Op de Ooster- en de Westerhem (het gebied van het huidige 

Zaaneiland en de Prins Hendrikkade en Burcht) en aan de Hogendijk, waar zelfs een extra 

“Nieuwe Haven” werd aangelegd, lagen tientallen grootscheeps-werven. Dit deel van de 

Zaan werd vroeger dan ook het Timmerrak genoemd. Aan dat deel van de Zaan zal ook de 

replicawerf worden gebouwd.  

 

 
de Nieuwe Haven en het Timmerrak 

Zo’n 17e eeuwse werf was vrij eenvoudig: een groot pakhuis en enkele schuren, een 

stookplaats en hijsinstallatie en een of meer hellingen. Een helling bestond uit een bodem 

van vlakke eiken delen uit gesloopte schepen en daarop massieve blokken hout waarop de 

kielbalk kon worden gelegd. Sommige werven kenden 3 of zelfs 4 hellingen. 
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Maquette van 17e eeuwse werf 

 

3. Het Fluitschip 

Een schip bouwde men in de Zaanstreek meestal vanuit de kielbalk en de stevens (die uit 

dikke kromme eiken takken of boomstammen werden gezaagd). Eerst werd het vlak, de 

onderkant van de romp, van het schip gelegd. Vervolgens werden heel veel kromme spanten 

op het vlak gemonteerd. De dekbalken werden tussen de spanten aangebracht en daarna 

werd van onder af de romp met gebogen dikke eiken delen (de huidgangen) bekleed. 

Vervolgens werden de dekdelen op de dekbalken gemonteerd. 

Als de romp voldoende hoog was opgebouwd werden de naden gebreeuwd (met hennep en 

teer dicht gestopt). Daarna werd dit “scheepshol” te water gelaten, om in het water verder 

te worden afgebouwd. De helling kwam dan vrij om weer een volgend schip te bouwen. 

Het afbouwen betekende allereerst dat bij het voor- en achterdek de scheepshuid werd 

afgebouwd. Ook werden de dekken op de dekbalken getimmerd en werden het hekwerk op 

voor- en achterdek geplaatst en eventueel het galjoen (aanbouw onder de boegspriet). Heel 

veel functionele en versierende onderdelen, zoals klampen, ankers, kanons, boegbeeld, 

dekkisten enz. werden op en in het schip aangebracht. Daarnaast moesten de masten, de 

ra’s en het tuig (zeil, kabels, lijnen) worden geplaatst. 
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Maquette van fluitschip in aanbouw 

 

4. Replicawerf met fluitschip 

De werf en de scheepsbouw zullen zo authentiek mogelijk worden uitgevoerd, evenals de 

werkzaamheden die daar plaatsvinden.  

Doordat er anno nu minder mensen en zeker ook minder krachtige mensen beschikbaar zijn 

dan in de 17e eeuw, zal er soms echter een concessie nodig zijn, zoals elektrisch 

gereedschap en hijs- en hefwerktuigen. Ook zal het in aanbouw zijnde schip (en de bouwers) 

door een dakconstructie tegen weersinvloeden (inwateren van het hout) moeten worden 

beschermd. 

De werf is enerzijds in zichzelf een monument voor de Zaanse scheepsbouw, maar daarnaast 

is het ook de plaats waar een zeevarend schip wordt gebouwd en het wordt een plaats waar 

de bezoeker kennis kan nemen van de Zaanse maritieme geschiedenis.  

Daarvoor zal er in het pakhuis, dat tevens de toegang vormt voor het publiek tot de werf, 

een ontvangstruimte zijn en zal er een expositie over de Zaanse maritieme geschiedenis 

worden getoond. Met zowel moderne technieken, als met juist oude tekeningen en 

gereedschappen, zal een beeld worden gegeven van het werk op de scheepswerven en de 

vele daaraan gerelateerde bedrijvigheid. 

Behalve voor “toeristische bezoekers” (van binnen en buiten de Zaanstreek), is de werf ook 

bedoeld voor scholieren en mensen die zich in de scheepsbouw willen verdiepen of de 

scheepsbouw willen beoefenen. Dat kan via programma’s voor scholieren, lezingen en 

cursussen en door mee te werken als vrijwilliger. 

Ervaringen elders (Lelystad, Kampen, Harlingen) hebben geleerd dat het bouwen van een 

historisch schip ook effectief kan zijn voor het overbruggen van afstand naar de 

arbeidsmarkt of het inburgeren voor nieuwkomers. 
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Na gereedkomen zal het schip worden ingezet om dagtochten te maken met bezoekers, 

bijvoorbeeld over de Zaan of naar het Markermeer. Ook zal het schip soms maritieme 

evenementen in andere steden bezoeken. Ervaringen in andere steden leren dat een 

dergelijk schip een belangrijke ‘ambassadeursrol’ voor de plaats van herkomst vervult. 

Stadsambassadeurs: 

         
Halve Maen, Hoorn    Kamper Kogge 

 

5. Het resultaat 

Het feitelijk resultaat dat over enkele jaren moet zijn gerealiseerd ziet er als volgt uit: 

1. Aan de Voorzaan ligt een zorgvuldig (op basis van de maquette en andere gegevens van 

de scheepswerven aan de Hogendijk) nagebouwde replica van een scheepswerf met 1 of 2 

hellingen, pakhuis, schuren, teer-oven enz. . 

2. Op de helling van de werf ligt een scheepshol van een fluitschip in aanbouw. 

3. In een van de schuren op het terrein staan (zware) elektrische gereedschappen. 

4. In het pakhuis op of bij het werfterrein is een expositie over de 17e eeuwse Zaanse 

grootscheepsbouw ingericht en is het verblijf voor de werkers aan het schip 

5. Zo mogelijk ligt naderhand het gereedgekomen scheepshol voor afbouw aan een steiger 

voor de werf 

6. Zo mogelijk wordt op de tweede helling een binnenvaartschip (bijvoorbeeld een Zaanse 

boeier) gebouwd 

7. Zo mogelijk ligt, vooruitlopend op de afbouw, al een gereed replicaschip bij de werf 

8. Zo mogelijk liggen rond het werfterrein meer 17e eeuwse pakhuizen en woonwerkhuizen 

waarin deels wordt gewoond en deels ambachten uit de scheepsbouw, zoals touwslagerij, 

smederij of zeilmakerij worden uitgeoefend. 

Het huidige projectplan richt zich in eerste instantie op de elementen 1. tot en met 4. 
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In het projectplan worden vier onderdelen onderscheiden:  

- Het gereedmaken van het werfterrein en de werf. 

- De bouw van het fluitschip 

- De exploitatie van het werfcomplex met schip in aanbouw 

- De exploitatie van het schip. 

Vervolgens worden organisatie en financiën besproken. 

 

6. De Werf 

Om de hierboven beschreven activiteiten mogelijk te maken omvat het werfterrein ten 

minste 45 x 55 meter. Het is afgescheiden van de openbare ruimte. 

Naast de gebouwen en de helling is het terrein half verhard, deels met een doorlatende 

leemgrindlaag en deels met houtsnippers. Het terrein wordt gedraineerd en voorzien van 

voorzieningen die voldoen aan milieuvoorschriften om bodem- en waterverontreiniging te 

voorkomen. Her en der staan grotere historische hulpmiddelen (hijs, oven, bok enz.) en 

werkvoorraden hout. Het geheel heeft vooral een informele invulling. 

Artist impression  

van replica werf 

(onderste gele 

deel), met 

aanvullende 

bebouwing van 

pakhuizen en 

woonwerkhuizen 

(bovenste grijze 

deel) 
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De grote helling bestaat uit een bodem van losse delen hergebruikt eikenhout, met daarop 

houten blokken onder een te leggen kielbalk. Rond het scheepshol worden t.z.t. stutten en 

een houten steiger mee gebouwd. De helling is niet gefundeerd. Na de bouw van een schip 

zal op de helling wellicht een nieuw (houten) dek aangebracht moeten worden om de 

zakkingen te compenseren, zoals dat ook in de 17e eeuw gebeurde. 

Voor de werf is een stukje ‘balkenhaven’, een ‘watergat’: water waarin stammen en grote 

takken in het water liggen om te “wateren” (waardoor het hout duurzamer wordt en minder 

“werkt”). 

Boven de helling is een transparant uitgevoerde dakconstructie (ca. 40x10 meter) 

aangebracht. Dit is niet origineel, maar is i.v.m. de bouw en de huidige bouwduur (aantal 

jaren i.p.v. enkele maanden, zoals in de 17e eeuw normaal was) nodig om het hout en de 

werkers bescherming te bieden tegen weersinvloeden.  

Op of aan het terrein staan een groot pakhuis (ca. 20x10 meter), een kleinere werkschuur, 

een halfopen houtschuur en een schuur voor materiaal en gereedschap. 

 voorbeeld van een pakhuis 

 

In het grote pakhuis is de ruimte voor ontvangst van bezoekers, de winkel en de expositie en 

op de eerste verdieping de verblijfsruimte voor de werkers, de winkelvoorraad en 

kantoorruimte. 

Daarnaast bevinden zich op het terrein van de werf een oven om teer te koken en hout te 

buigen, en er staat tenminste één houten hijs. 

Ten slotte zal, mede gelet op de locatie in het centrum, een goede installatie voor beveiliging 

nodig zijn. 
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Vanaf het begin zal een “werfcoördinator” van belang zijn: deels om het bouwproces te 

begeleiden, maar vooral om vanaf het begin de organisatie en inzet van het team van 

vrijwilligers ter hand te nemen. De vrijwilligers zullen zowel in het meedenken, als in de 

uitvoering van de bouw al direct aan de slag kunnen.  

Ook zal de werfcoördinator, samen met bestuur en vrijwilligers, activiteiten ontplooien om 

de band tussen het project en de Zaanse bevolking en bedrijfsleven zo sterk mogelijk te 

maken. 

 

7. Het schip 

1. Scheepshol 

Op de helling van de werf wordt als eerste een fluitschip van ongeveer 27 meter lang en 6,5 

meter breed gebouwd1. 

Naast de lange rechte kielbalk en vele rechte dekbalken en dekdelen, bestaat het schip 

vooral uit heel veel lange (ca. 5 mtr) en minder lange (ca. 1,5-2 mtr) kromme eiken spanten, 

vele korte kromme eiken delen om de verbindingen te versterken, dikke brede houtdelen 

die kunnen worden gebogen om de huid te vormen en rechte delen voor het dek.  

  Werken aan De Witte Swaen in Harlingen 

Ervaring heeft geleerd dat uitsluitend werken met handzaag, hakbeitel en handboor in de 

21e eeuw niet meer mogelijk is, omdat de spierkracht en hoeveelheid arbeidskrachten 

daarvoor ontbreken. Hoewel zoveel mogelijk met handgereedschap zal worden gewerkt, 

zullen ook boor-, zaag-, frees- en schaafmachines nodig zijn.  

Voor de exploitatie is het nodig dat het schip t.z.t. ook zonder zeil kan varen. Daarom is 

inbouw van een (elektro-)motor en schroefaandrijving in het scheepshol nodig. 

Van het allergrootste belang is de inzet van een professionele en kundig leidinggevende 

bouwmeester, de “grootscheepmaker”, die de scheepsbouw kan leiden en de inzet van veel 

                                                           
1 De meeste in de 17e eeuw gebouwde fluiten waren groter, maar een groter schip is qua bouw-inspanning, 
kosten en diepgang in het 21ste eeuwse Holland nauwelijks haalbaar. De diepgang van een wat kleiner schip 
maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk door de sluizen van Zaandam te gaan en dan de Zaan te bevaren. 
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vrijwilligers kan aansturen. 

De bouwmeester zal ook eerst geruime tijd nodig hebben om het bouwplan te maken 

(anders dan bij de Zaanse huizen, is hierbij weinig ervaring beschikbaar; voornamelijk van De 

Batavia in Lelystad, De Witte Swaen in Harlingen en het koggeschip in Kampen) en details 

daarvan in tekening uit te werken en te vertalen naar de nodige houtdelen, gereedschappen 

en hulpmiddelen die moeten worden aangeschaft. 

Ook zal hij voorafgaand aan en tijdens de bouw regelmatig overleg hebben met de Inspectie 

Leefomgeving en Transport om het schip te laten voldoen aan de wettelijke eisen. 

2. Afbouw 

Als het scheepshol gereed is, zal dit in het water worden gebracht2. In het water moet het 

schip worden afgebouwd: aanbrengen van vele hulpmiddelen zoals klampen, kaapstanders, 

versiering, roerinstallatie en vooral masten, ra’s en tuigage (lijnen, blokken en zeilen). 

 

  model van een afgebouwd fluitschip 

                                                           
2 In de concurrentiestrijd werd in de 17e eeuw op de scheepswerven het scheepshol zo snel mogelijk te water 
gelaten om aan een volgend schip te kunnen bouwen. In de 21e eeuw is er geen concurrentiedruk en zal het 
schip langer op de werf blijven om al veel van de afbouw op werf uit te voeren: goed zichtbaar voor het publiek 
en makkelijk toegankelijk voor de werkers,. Masten, ra’s en tuig zullen echter zeker op het water moeten 
worden aangebracht. 
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Bij de afbouw zal, naast de bouwmeester, ook een tuigmeester moeten worden ingezet om 

het tuigplan te maken, de nodige zeilen, lijnen en blokken in te slaan en het optuigen te 

leiden.  

Bij de afbouw zal ca. 250 m2 zeildoek (en dat 2x i.v.m. reserve zeilen, dus ca. 500 m2), 4.000 

meter lijn (ca. 1-2 cm. doorsnee) en 1.000 meter kabel (ca 3-4 cm doorsnee) nodig zijn. Naar 

schatting zijn ca. 100 enkelvoudige en meervoudige blokken nodig. 

Daarnaast is veel rondhout nodig: drie masten (twee bestaande uit 2 delen), een boegspriet, 

een latijnra en 5 ra’s.  

En heel veel gefreesd, gedraaid en gesneden hout voor zowel functionele als versierende 

elementen aan de romp en op het dek. 

Tenslotte zal het nodige beslag moeten worden aangebracht (scharnieren, versterkingen, 

ankers enz.), verf en andere conserveringsmiddelen, navigatieapparatuur en enkele kanons 

op rolpaarden. 

 

8. Exploitatie werf 

Belangrijk is dat de werf met het schip in aanbouw goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Het 

hele project is er immers om te doen dat de 17e eeuwse scheepsbouw wordt gezien en 

wordt bezocht en beleefd.  

Ten behoeve van de bezoekers zijn in het grote pakhuis een expositie, een ‘koffiehoek’ en 

een kleine winkel. Bij het schip in aanbouw zullen ook borden met tekeningen en uitleg over 

de bouw worden geplaatst. 

In overleg met het onderwijs en Zaanse collega-instelling als Zaans Museum en Zaansche 

molen zullen ook educatieve projecten t.b.v. de Zaanse scholen worden opgezet. 

 

Daarvoor zijn dan wel veel goede gastheren/-vrouwen en gidsen nodig.  

Daarnaast is een aantrekkelijke expositie over die wonderlijke 17e eeuwse Zaanse 

scheepsbouw in de grote schuur van groot belang. 

Overigens zijn de gidsen niet alleen van belang voor een goede ontvangst van gasten, maar 

ook omdat op de werf wordt gewerkt en bezoekers daar dus niet zonder begeleiding 

toegang mogen hebben. 
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Bezoekers zijn niet alleen doel op zich, maar ook een mogelijke bron van inkomsten. (N.B.: 

Daarvoor zijn ook de gewenste extra elementen zoals de pakhuizen en woonwerkhuizen 

rondom de werf en een volledig replica schip aan een steiger naast of voor de werf van grote 

toegevoegde waarde.) 

Ervaringen elders leren dat zelfs een niet-historische werf met schip in aanbouw (Harlingen) 

of een gereed schip dat er lang niet altijd ligt (Hoorn), toch al gauw jaarlijks zo’n 15.000 

bezoekers trekt. Gelet op de nabijheid van ‘toeristenstad’ Amsterdam, de verwachte 

groeiende bezoekersaantallen van de riviercruise in de Zaan en de nu al aanwezige trend van 

groeiend bezoek aan het Zaanse centrum, rekenen wij in de toekomst op een bescheiden 

aantal van ca. 20.000 bezoekers in het begin, na korte tijd oplopend tot 40- 60.000 per jaar. 

De ervaringen in Hoorn en Harlingen leren dat een verplichte entree-betaling of een 

vrijwillige bijdrage samen met aankopen in de winkel en de koffiehoek per bezoeker al gauw 

€ 5-10 kan opleveren. 

 

9. Exploitatie schip 

Om de 17e eeuwse scheepsbouw te laten zien, is het belangrijk dat het schip ook zo 

nauwkeurig mogelijk als replica van een 17e eeuws schip wordt gebouwd. Dat betekent 

echter wel dat het schip niet als passagiersschip voor meerdaagse charters kan worden 

ingezet, omdat het daarvoor niet voldoet aan de eisen van veiligheid en hygiëne. 

Het schip zal in de fase van afbouw en na gereedkomen vooral als ‘bezoekschip’ bij de werf 

liggen. Voor het aanzien van de Voorzaan en het centrum van Zaandam en voor het bezoek 

aan de werf overigens geen onbelangrijke functie! Sterker nog: een zeilend 17e eeuws schip 

blijkt in de praktijk bijna altijd verliesgevend, maar een schip bij een historische werf in 

centrum Zaandam nabij Amsterdam heeft goede kans op een dekkende exploitatie (excl. 

investeringskosten, zie de financiële paragraaf hierna) en levert een maximale bijdrage aan 

de aantrekkelijkheid van het centrum.  

   
aantrekkelijk beeld in het centrum 

Daarnaast kan het schip kunnen worden verhuurd voor dagtochten en kleinschalige 

(bedrijfs-) evenementen. Ten slotte zal het schip bezoeken afleggen naar maritieme 
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evenementen in andere steden (Kampen, Den Helder, Vlissingen enz.). Met dergelijke 

tochten kunnen bescheiden inkomsten worden verworven, maar ze dragen vooral bij aan 

het levend houden van de maritieme geschiedenis en het is voor de conditie van het schip 

belangrijk dat het regelmatig “onder zeil gaat”. Het schip is daarmee tevens een varende 

Zaanstreek-promotie.  

Tenslotte komt voor een houten schip een eindfase: na ca. 30-40 jaar is reparatie niet meer 

mogelijk en zal sloop moeten volgen.  

Dan is van belang dat in het Zaanse project ook een werf actief is. Denkbaar is zelfs dat 

tijdens de vaartijd van het eerste schip al een tweede of zelfs derde schip wordt gebouwd. 

Met de opgedane kennis en nog bruikbare delen van een eerder gebouwd schip kan dan 

relatief eenvoudig een volgend schip worden gebouwd. 

 

10. Organisatie 

Kern van de organisatie rond scheepswerf en fluitschip zullen, naast een grote groep 

vrijwilligers waaronder een vrijwillig bestuur, in de eerste jaren de werfcoördinator, de 

scheepsbouwmeester (en zijn plv.) en later ook een tuigmeester zijn.  

Ervaringen elders hebben geleerd dat professionele inzet op deze functies essentieel is: het 

werven, organiseren en begeleiden van de vele vrijwilligers, het onderhouden van externe 

contacten, het begeleiden van het bouwproces van de werf vergt een werfcoördinator. De 

expertise die nodig zijn om een schip (in overleg met de vergunningverlenende inspectie) te 

ontwerpen en te bouwen, en om het schip op te tuigen vergen ook daar professionele inzet 

van een ervaren scheepsbouw- en tuigmeester.  

 
vrijwilligers werken aan De Witte Swaen te Harlingen 

De organisatie zal verder vooral bestaan uit vrijwilligers. Ervaringen (Lelystad, Hoorn, 

Harlingen, Kampen) leren dat een werf en scheepsbouw een grote diversiteit aan vrijwilligers 
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kan oproepen: oud en jong, man en vrouw, gedurende enkele weken heel veel uren of 

iedere week een dagdeel. De functies zijn ook heel divers: zwaar en uitdagend lichamelijk 

werk (de scheepsbouw), werk met mensen (gastheer/-vrouw of gids) en licht werk in kleine 

groep (winkel, koffiehoek, zeilen maken, houtsierwerk), enz. 

Een bijzonder soort vrijwilliger, die de laatste jaren steeds meer voorkomt, is de zg. 

“wandergesell”: jonge mensen uit vooral duits sprekende landen, maar ook Frankrijk en 

andere delen van de wereld die tegen kost en inwoning graag enkele weken stevig 

doorwerken. Menig oud authentiek schip is met hulp van deze vrijwilligers gebouwd of 

opgeknapt. 

Naast vrijwilligers wordt in overleg met diverse onderwijsinstellingen in de regio (Hout- en 

meubileringscollege, Bouwmensen, ROC) gekeken of bij de bouw van de werf en het schip 

veel ruimte kan worden geboden voor leer- en stageplaatsen. 

Indien en voor zover de arbeidsmarkt daar naar vraagt, kunnen ook werkervaringsplaatsen 

worden geboden. 

Tenslotte is gebleken dat werken aan de bouw van een schip ook een goede activiteit kan 

zijn in het kader van inburgering voor nieuwe Nederlanders. 

Bij het zoeken van een werfcoördinator en scheepsbouwmeester zal er rekening mee 

worden gehouden of zij deze kwaliteiten in zich hebben. 

Gelet op de intensiteit van het project, de omvang van de organisatie ervan en de financiële 

implicaties, zal voor het project een rechtspersoon worden opgezet met inhoudelijke en 

personele banden met de Vereniging Zaans Erfgoed en desgewenst een bijzondere relatie 

met de gemeente. 

Een actief bestuur doet aan fondsenwerving, ziet toe op en ondersteunt de werfcoördinator, 

scheepsbouwmeester en de vrijwilligers en schept de voorwaarden voor de realisatie van 

het project. 

Voor vergroting van expertise bij scheepsbouwmeester en vooral bestuur bestaat een aan 

het project verbonden ‘expertisegroep’ met personen die veel kennis en/of ervaring hebben 

op het gebied van (Zaanse) maritieme geschiedenis, bouw en exploitatie van 17e eeuwse 

schepen, en op het gebied van publieke projecten, toerisme enz.. 

In schema zou het er als volgt kunnen uitzien: 
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11. Financiën 

Voor het project is een indicatieve investeringsbegroting en een exploitatiebegroting voor de 

eerste vijf jaar opgesteld. Daarbij is voor de scheepsbouw vooral uitgegaan ervaringen van 

het project “De Witte Swaen” uit Harlingen en overleg met Kees Sars, de meest ervaren 

bouwer van historische schepen in Nederland. Voor de exploitatie is mede gebruik gemaakt 

van ervaringen met De Halve Maen in Hoorn. 

Voor de investeringsbegroting zijn allereerst de bedragen opgenomen voor de 

planvoorbereiding, de aanleg van de werf (op bouwrijpe grond) en de opbouw van de 

organisatie. In deze fase (ca. 2 jaar vanaf aanvang) is er nog geen sprake van exploitatie. 

In de daarop volgende jaren zullen er naast de uitgaven ook inkomsten zijn uit de exploitatie 

van de werf en is er dan naast de exploitatie van de werf, de op- en uiteindelijk ook afbouw 

van het schip. 

Na gereedkomen van het schip treedt een derde fase in, waarbij er sprake is van exploitatie 

van de werf en exploitatie van het schip. Daarbij is verondersteld dat bezoek aan maritieme 

evenementen kostendekkend zal plaatsvinden (het is gebruikelijk dat een bezoekend schip 

ongeveer kostendekkend wordt “uitgekocht”). 

De begroting ziet er samengevat als volgt uit (in duizenden euro’s, exploitatie per jaar): 

  

        Bestuur   
  (5-7 personen, w.o.    

   leden bestuur VZE) 

  Staf 

Werfcördinator (primus inter pares) , 

scheepsbouwmeester + 2 assistenten 

  Expertisegroep 
7-10 personen met kennis scheeps-

bouw, publieke projecten, Zaanse 

historie, toerisme 

Onderzoeksgroep  
historisch onderzoek 

t.b.v. werf, schip en 

expositie 

Ontvangstteam  
gastheren/-vrouwen, 

educatieve 

activiteiten   

Scheepsbouwers   
(af-)bouwers van  

het schip  

Algemene vrijwilligers 
onderhoudswerk op 

werfterrein,  winkel, 

evenementen, enz. 
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Werf   Uitgaven Investering Opbouw 
1 jaar 

Scheepsbouw 
5 jaar 

Exploitatie 
(structureel) 

bouw / onderhoud werf 1.078  13 26 

(inrichting) winkel, expo, kantoor 200 8 2 6 

organisatie   18 38 38 

professionele begeleiding  80 80 80 

vrijwilligers  2 5 5 

expl. kosten   4 4 

Totaal 1.278 108 142 159 

Inkomsten     

Bezoekers   140 500 

Subsidie en sponsors 1.278 25 25 25 

Totaal 1.278  165 525 

Saldo werf 0 -/- 83 +23 +366 

Schip   Uitgaven     
 

kosten opbouw scheepshol 4.200    

Kosten afbouw schip 800    

Verzekering    15 

onderhoud    165 

Kosten charters (5x)    7 

Algemeen    5 

Totaal 5.000   192 

Inkomsten     

Charters (5x)     9 

Subsidie, sponsors, lening 5.000   30 

Totaal 5.000   39 

Saldo schip -/-0   -/- 153 
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Voor het schip zal een blijvend tekort op de exploitatie ontstaan. Werf en schip samen 

kunnen echter redelijk in evenwicht komen, waarbij de werfopbrengst deels ook kan worden 

ingezet om een eventuele lening voor het schip af te lossen. Daarbij past nog de 

kanttekening dat de raming van het aantal bezoekers en de opbrengst per bezoeker bewust 

bescheiden zijn gehouden, maar dat goed denkbaar is dat inkomsten bij goede promotie, 

merchandising en samenwerking (bijv. met lokale media of riviercruise) hoger kunnen 

worden. 

 

12. Ten slotte 

Vroeger zei men “een plan is papier en papier is geduldig”. Tegenwoordig is een plan zelfs 

digitaal en het web duldt bijna alles. 

Toch beginnen goede dingen met goede plannen. Dus, hoewel dit plan vrijwel zeker niet 

naar de letter zal worden uitgevoerd, laat het wel zien dat serieus over de “replica 17e 

eeuwse scheepswerf met fluitschip aan de Zaan” is nagedacht, dat het plan uitvoerbaar is en 

de financiële consequenties overzienbaar zijn. 

Vereniging Zaans Erfgoed ziet met dit plan in ieder geval voldoende aanleiding om aan 

allerlei partijen inhoudelijke, actieve of financiële steun te vragen bij de realisatie van het 

plan. 
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Nawoord: 

 

Dit plan kon alleen tot stand komen door goede gesprekken met en kritische kanttekeningen 

van: 

- Anemarie Pothaar, coördinator project de Halve Maen 

- Cees Paul, maritiem historicus 

- Gerald de Weerdt, scheepsbouwmeester De Witte Swaen 

- Jur Kingma, geschiedschrijver Zaanse industrie 

- Kees Sars, historisch scheepsbouwer 

- Piet Kleij, stadsarcheoloog Zaanstad 

- Ron Groenestein, tuigmeester de Halve Maen 

- Willem Hos, bouwer authentieke Zaanse schuiten 

- Wladimir Dobber, promotor maritieme historie 

Met grote dank voor hun bijdragen moet worden benadrukt dat het plan een product is van 

de werkgroep Zaans Maritiem en volledig voor verantwoordelijkheid komt van de werkgroep. 

Het bestuur van de vereniging Zaans Erfgoed heeft dit projectplan vastgesteld in haar 

vergadering van 22 mei 2019. 

De Werkgroep Zaans Maritiem bestaat uit: Jacob Reitsma, Maarten Voster en Ron Kiburg. 

 

Zaandam, 

22 mei 2019 
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