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2.12 Wagenhuisje Zaanstreek Noord-Holland 

  

 

Inleiding 

Veel beter gesitueerden in de Zaanstreek beschikten over 

wagens en  -wagenhuizen. Er is dan ook een link met de 
koopmanswoning aan de overkant. Schuin tegenover de 

koopmanswoning en naast de overtuin aan de Dubbele Buurt 

in Koog aan de Zaan heeft ter plekke ook een wagenhuis 
annex stal gestaan. Zie de kaart en de foto onderaan in dit 

artikel. 

Het wagenhuis in het museum is een volledig 

gereconstrueerde versie (1975-1976), met de bovenzijde 

van het in 1970 verbrande schoenlapperhuisje uit Koog aan 

de Zaan als uitgangspunt (foto links). Het is dus een 

wagenhuis, zoals men in 1976 dacht dat die in de 

Zaanstreek had kunnen voorkomen in het eerste kwart van 

de 19e eeuw. 

 

Vertelpunten 

- In 1970 is de noordzijde van de Zaanse buurt grotendeels in de as gelegd 

- Dit wagenhuis is een gereconstrueerd, mogelijk model uit de Zaanstreek 
- De bovenkant is de hergebruikte bovenkant van de schoenlappersgevel die 

door de brand in 1970 was verwoest. 
- Wagenhuis voor de wagens van de gegoede, rijkere burgers in de 

Zaanstreek 

- Vaak de deuren open, maar met een hek als afsluiting. Er moest wel 
gepronkt worden 

- Dit wagenhuis heeft een flinke bergzolder 
- Ook voor arrenslee en/of ijszeiler 
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Basisinformatie presentatie 

Het houten gebouwtje is rechthoekig met een bestrating op de vloer. Bovenin 

bevindt zich een flinke bergzolder. De houten voorgevel met raam is "barok". 

De deuren stonden meestal open waarbij in de opening dan een hekwerk werd 

geplaatst. Er moest wel gepronkt kunnen worden. 

De koopman stalde hier zijn "gerij". Lichte tweewielige sjezen, die ook 

bruikbaar waren op onverharde wegen. Toen na 1800 de wegen bestraat 
waren of werden, kwamen ook de wat zwaardere vierwielige rijtuigen. 

Deze vierwielers waren toen bij de rijken in de mode. 

Tevens was er plaats voor de arrenslee en/of de ijszeiler. Paarden werden 

elders gestald. In dit wagenhuis was daarvoor geen ruimte. 

 

Afbeeldingen 

Zaans wagenhuis naast de overtuin in het museum. 
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Tegenover de koopmanswoning in Koog aan de Zaan heeft ook  

een wagenhuis annex stal gestaan. 

1. Dubbele Buurt 

2. Koopmanswoning Dubbele 

Buurt 10 en 12 

3. Overtuin 

4. Wagenhuis met stal 

5. De poldersloot 

 

 

Het wagenhuis dat ter plekke bij de koopmanswoning hoorde aan de 

Dubbele Buurt. Links met hekwerk nog net een stukje van de 

koopmanswoning, rechts de overtuin en daarachter iets naar achteren 

inspringend het wagenhuis met stallen. Deze zijn later verbouwd tot winkel 

en weer later tot twee woningen. 


