
Aan bestuur van de Vereniging Zaans Erfgoed. 

Juryrapport voor de  Zaanse Erfgoedprijs 2020. 

De jury is op 8 sept j.l. bijeengeweest om zich te beraden over de nominaties voor de Zaanse 

Erfgoedprijs 2020. Er zijn  elf genomineerde voorgedragen. Het was algauw duidelijk dat het geen 

eenvoudige zaak was daar velen hun sporen in de erfgoedwereld al verdiend hadden. Toch was er groot 

verschil in de voordrachten, sommige waren te summier om tot een goed oordeel te kunnen komen. 

In de statuten worden een aantal criteria genoemd waarop we de kandidaten hebben beoordeeld. 

Zij dienen zich verdienstelijk te hebben gemaakt voor het behoud, beschermen, restaureren of 

documenteren van Zaans Erfgoed. Bovendien moeten ze hiermee een herkenbare bijdrage voor de 

Zaanse gemeenschap  hebben geleverd. Daarnaast hebben we meegewogen of het  een vrijwilligers 

bijdrage betrof of beroepsmatig. Bij sommige loopt dat door elkaar, daar hebben we gekeken of de 

bijdrage bovenmatig vrijwilligerswerk betrof. 

Bij het bekijken van de nominaties is voor ons duidelijk dat alle genomineerden een enorme bijdrage 

leveren voor het behoud van het erfgoed een ieder op zijn eigen wijze. 

Na ampele overweging zijn we gekomen tot twee nominaties die opvallen in hun soort. Hieruit hebben 

we de winnaar van de Zaanse Erfgoedprijs 2020 gekozen.  

Unaniem is de jury van oordeel dat tot winnaar van de Zaanse Erfgoedprijs 2020 is gekozen: De 

gebroeders Wim en Cor Visser.   

Met hun jarenlange inzet op vele vlakken van erfgoedbescherming, voor het behouden van panden, 

maar ook hun ijver om houtbouw in alle vormen herkenbaar onder de aandacht te brengen, verdienen 

ze de prijs. 

Door hun stichting  ”de gebroeders Visser” die door hun ruime giften velen initiatieven van derden 

hebben ondersteund en mogelijk gemaakt  waardoor kennis over ons erfgoed is verspreid, met hun 

geldelijke bijdrage zijn tal van monumenten, panden molens en het Faambeeld ondersteund maar ook 

zijn diverse publicaties met giften van hun stichting mogelijk gemaakt.   

De jarenlange ijver waarmee Wim de Zaanse houtbouw documenteert en onder de aandacht brengt is 

van grootte waarden. 

Kortom de gebroeders Visser hebben erfgoed al jaren in hun bloed vloeien en ze verdienen daarom de 

Zaanse Erfgoedprijs 2020 ten volle. 

We zijn nog niet klaar de  tweede kandidaat die we willen eren met een eervolle vermelding is iemand 

die zich met grote ijver al jaren lang inzet voor Koog- Zaandijk.  Ze is een verbinder door de projecten die 

ze oppakt zoals een buurthuis nieuwe stijl het Brandtweer, stichting het Koogerpark , het 

leefbaarheidsfestival maar ook het Saenspel en niet te vergeten de expositie mogelijkheid in haar eigen 

winkel. 

Met de expositie langs de route naar de Zaanse Schans weet ze cultuurhistorie voor een internationaal 

publiek te ontsluiten. 

Kortom Anneke Steemers verdiend een eervolle vermelding van de Zaanse Erfgoedprijs 2020. 



 


