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Na ruim een jaar ervaring opgedaan 
te hebben met onze Poffertjeskraam 
is het dan eindelijk zover. Sinds 6 
december staat de Poffertjeskraam 
op de definitieve plek naast Zus & 
Jet (Krommenie). 

De kraam is niet allen qua eten, 
drinken en als zitlocatie belangrijk, 
maar ook als aanvulling van het 
aanbod op het Zaanse plein. Daarbij 
komt dat een poffertjeskraam een 
horecalocatie is die zich bij uitstek 
leent om - binnen de uitstraling van 
ons park - aan het publiek te tonen. 

Omdat we in 2007 nog geen 
definitieve plek konden aanwijzen, 
kwam de kraam op het plein zelf 
terecht. Begin 2008 lukte dat wel 
en kon begonnen worden met de 
voorbereiding van de verplaatsing. 

Geen klein klusje
Op de nieuwe locatie ligt onder de 
grond de hoofdader van stroom- en 
datakabels en ook gas-, water- en 

rioolleidingen. Deze dienen voor de 
veiligheid altijd bereikbaar te zijn. 
Om dit te kunnen garanderen, moest 
een fundering worden gemaakt waar 
de kraam bovenop kwam te staan. In 
de fundering liggen alle kabels netjes 
bij elkaar. Ze zijn bereikbaar via 
kruipluiken die zich in de vloer van 
de kraam bevinden. 

De Poffertjeskraam is van oorsprong 
een gebouw dat alleen in het 
voorjaar en de zomer gebruikt werd. 
Omdat wij deze voorziening ook in 
de winter aan ons publiek willen 

aanbieden, dienden er aanpassingen 
gedaan te worden die vorstgevaar 
tegengaan en ervoor zorgen dat 
onze gasten aangenaam kunnen 
verpozen in de kraam. ‘Buiten staan’ 
in het gure weer van onze herfst en 
winter pleegt uiteraard een aanslag 
op de houdbaarheid van de houten 
kraam. Ook daar moest aan gedacht 
worden bij de opbouw op de nieuwe 
locatie. De beste oplossing bleek een 

installatie die vloerverwarming en 
luchtverwarming via inblaasroosters 
combineert. De houten vloer van 
de kraam moest helaas vervangen 
worden door een betegelde vloer. 
Verder werd aan de binnenzijde van 
het dak een isolatielaag aangebracht. 
Omdat we de kraam het jaar rond 
willen gebruiken, is er sprake van 
een gebouw met een permanente 
(horeca)vergunning. Dan gelden er 
andere eisen voor de voorzieningen 
van de kraam (mechanische lucht-
ventilatie, toiletten, goederenopslag 
en gasvoorziening). 

Al met al een hele operatie, maar 
wel één die mijns inziens echt de 
moeite waard is. Ik wil iedereen 
die betrokken is geweest bij dit 
project nogmaals danken voor hun 
inspanningen. Dat we nog lang 
met veel plezier en comfort van de 
‘poffer’ kunnen genieten!
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