
       Zaans HZaans HZaans HZaans Hout, door de ogen van … out, door de ogen van … out, door de ogen van … out, door de ogen van …     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Gehoord in show Najib Amhali -   

https://www.youtube.com/watch?v=zycTuSWSqu8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Welkom! Najib Amhali hier, groot geworden in de Gemeente Zaanstad, waar ik u nu ga meenemen door 

prachtig Zaans Hout. Ik ben opgegroeid in Krommenie, een klein dorpje in deze gemeente. Daar kennen ze 

elkaar, als je door Krommenie heen loopt en je zegt iemand gedag, zegt diegene gedag terug. Zo simpel is 

het: moi, gedag. Het maakt niet uit wie het is: moi die buur, moi buur, hallo hoe is het? goed hoor, hoi. Dat 

was wel anders toen ik naar Amsterdam verhuisde. Toen zei ik hallo tegen een jongen die ik tegen kwam en 

die reageerde: WAT HOI? WAT NOU? Ik zeg: ik bedoelde gewoon hallo. KEN JE MIJ DAN OFZO? Ik zeg nee, 

maar ik bedoel er niets mee hoor. Waarop hij reageert: Je bedoelt niets, maar je zegt wel wat, mafkees! Komt 

ineens een vriend van hem aan: Hey Ricardo, wat is er aan de hand? Die man daar zegt hallo! Ken je hem? 

Nee. Wat een mafkees! Ja, dat zeg ik ook al! * 

 

Goed, terug van Amsterdam naar de Gemeente Zaanstad. 

Gemoedelijk wonen dus, en een fantastische omgeving. 

Waar gaat u allereerst met mij heen in Zaans Hout?” 

 



 

door de ogen van…  

○  Najib Amhali 
 
 
 

 
 

 

 
                                                             

                                                                    Welkom 

 
 
 

 
 

                                                                      De bult 

Hierboven is de welkomsttekst te vinden van Najib Amhali, hij zou verteller kunnen zijn voor de serie Zaans hout door de ogen van … en daarmee ambassadeur 

worden van het gebied. In deze rondleiding door Zaans Hout neemt hij je mee langs alle bezienswaardigheden en nieuwe projecten. Hij kijkt met zijn geheel eigen 

blik en neemt de luisteraar mee in zijn verhaal: een unieke manier om het gebied te verkennen! 

 

Om de verschillende merkwaarden van Zaans Hout: Zaans, Groen, In beweging en Buitengewoon naar voren te laten komen, kan er voor meerdere ambassadeurs 

met verschillende achtergronden worden gekozen. Hierbij is te denken aan een kunstenaar, een sporter of een natuurliefhebber. Er kan ook een versie voor 

kinderen worden gemaakt. Om mensen uit de regio te trekken, kan gekozen worden voor lokale beroemdheden. Om mensen uit de rest van het land te trekken, 

kan gekozen worden voor Bekende Nederlanders die een bijzondere band hebben met de regio. Door variatie in de soorten ambassadeurs, is de invulling van de 

route voor veel doelgroepen aantrekkelijk.  

 
Het is de bedoeling dat de route mensen langs alle bezienswaardigheden en nieuwe 

projecten gaat leiden. Een ambassadeur spreekt voor iedere plek op deze route een 

geluidsfragment in. Deze fragmenten zijn in een applicatie enkel te beluisteren 

wanneer je op de plek bent waar het geluidsfragment bij hoort. De applicatie bevat 

ook een kaart met een routebeschrijving, zodat je kunt zien waar de punten zich 

bevinden. In het voorbeeld van de applicatieomgeving staat de bezoeker op De bult en 

kan hij dus daarover een fragment beluisteren. Om vooraf al wel te bedenken welke 

verteller jou het meest aanspreekt, kun je van iedereen een welkomstwoord 

beluisteren. 

 

De route is voor de zomer te realiseren. In de drie maanden tot de zomer staat het 

volgende op de planning: 

- Ambassadeurs van Zaans Hout zoeken 

- De ambassadeurs teksten laten bedenken en inspreken 

- Op zoek naar een applicatie waarin de rondleidingen worden weergegeven, 

of het bouwen van een eigen applicatie 

 

De route is daarna onderhoudsvrij én hufterproof, omdat het niet gaat om een idee 

dat fysiek in de ruimte aanwezig is. Wel zullen er ongetwijfeld enkele mensen zijn die 

geen mobiele telefoon (met internet en gps) tot hun beschikking hebben: daarvoor 

kunnen een aantal leentelefoons worden uitgegeven door de gemeente, die voor een 

dagdeel te huren zijn.  

 

Om de route de komende drie maanden alvast onder de aandacht te brengen, en dus 

direct te starten met het verbeteren van het imago van Zaans Hout, kan een prijsvraag 

worden uitgezet. In deze prijsvraag wordt gevraagd om jouw blik op de 

bezienswaardigheden en nieuwe projecten te geven. De winnaar mag zijn of haar 

teksten inspreken en wordt daarmee ook verteller in Zaans Hout door de ogen van… en 

trotse ambassadeur van deze mooie regio! 

 

 


