


VERENIGING TOT BEHOUD VAN MONUMENTEN VAN BEDRIJF EN TECHNIEK ZAANSTREEK. (MBTZ) 

De vereniging werd op 18 februari 1981 opgericht als reactie op de afbraak van karakteristieke fabriekspanden aan de oevers van de Zaan, 

met als dieptepunt de aantasting van de unieke Zaanwand te Wormer, door de sloop van de panden De Unie en De Hoop in 1978. 

Doel van MBTZ 
De vereniging heeft ten doel het behoud van in historisch en/of ruimtelijk opzicht belangrijke 

onroerende monumenten met hun inventaris en andere roerende toebehoren in de Zaanstreek op 

gebied van bedrijf en techniek. Wanneer behoud van industriele monumenten niet mogelijk is, 

richt de vereniging zich op het behoud van kennis. 

Aktiviteiten van MBTZ 
- In 1983 verzorgde de vereniging een heruitgave van het boek "De Zaansche nijverheid en han-

del", een publicatie uit 1911. 

- Drie tot vier maal per jaar verschijnt het verenigingstijdschrift "Met Stoom", waarin diverse 

industriele onderwerpen worden behandeld. Dit wordt aan de leden van de vereniging gratis 

toegezonden. 

- Na de openstelling van de Hemspoortunnel werd de Hembrug -een industrieel monument- over-

bodig. Hiervan is een film gemaakt en stukken van de brug zijn overgeplaatst naar het stations-

plein te Zaandam. 

- De sloop van het Van Gelder complex te Wormer, was voor MBTZ aanleiding om het productie-

proces en het gebouw uitgebreid te documenteren. Daarnaast heeft de vereniging een deel van 

het Van Gelder-archief in bezit gekregen. In September 1992 is een extra nummer van "Met 

Stoom" verschenen over Van Gelder, waarvan het eerste nummer op de ledenvergadering aan 

de burgemeester van Wormerland is aangeboden. 

- Bestuurslid J. Schipper heeft een inventarisatie en documentatie gemaakt van 

de nog aanwezige houten pakhuizen in de Zaanstreek. Dit document is aan

geboden aan de gedeputeerde voor Monumentenzorg van de provincie met 

doel deze pakhuizen beschermd te krijgen. 

- MBTZ steunt het streven naar een Zaans Museum, waarin plaats zal worden gereserveerd voor 

de Zaanse geschiedenis van bedrijf en techniek. 

-Gebouw Mercurius (Lucullus) heeft provinciale bescherming gekregen. Het is een van de eerste 

betonconstructies van bedrijfsgebouwen in Art Deco stijl. Samen met de eigenaar (Lassie/Sara 

Lee) zoeken we naar een oplossing voor hergebruik. 

- MBTZ streeft naar samenwerking met andere cultuur-historische verenigingen in de Zaanstreek 

(gezamenlijke vergaderruimte, uitgave van themanummers met het blad "Anno" van Vrienden 

van het Zaanse Huis o.a. Zaanoevers en Verf. Met de vereniging De Zaanse molen werd een 

tentoonstelling over de Zaanse Zilversmeden georganiseerd.) 

- In 1992 werd ter gelegenheid van de Open Monumentendag een fietsroute langs de waterge-

malen in de Zaanstreek gemaakt in samenwerking met Waterschap "Het Lange Rond". 

-MBTZ streeft naar een groter ledenaantal (thans 140) om een zo groot mogelijk draagvlak te 

krijgen in de Zaanstreek. Vandaar ook deze kalender. Wanneer onze doelstellingen en activitei-

ten u aanspreken, dan hopen wij dat u zich opgeeft als lid/donateur van onze vereniging. 

U kunt dat doen door onderstaande antwoordkaart in te vullen en op te sturen naar ons secre-

tariaat: Oostzijde 211G, 1502 BD Zaandam. Bij voorbaat dank! 
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