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Babels bezoek aan de Dutch Design Week blijkt een vooruitblik op nieuwe koers. 
 
Het bezoek dat een kleine dertig Babeloniërs eind 
november bracht aan het evenement Dutch Design 
Week in Eindhoven blijkt uiteindelijk een vooruitblik 
te zijn op de nieuwe koers die Babel wil gaan varen: 
met meer aandacht voor vormgeving. “Het staat nota 
bene in onze naam: Babel, podium voor vormgeving 
en kwaliteit”, geeft voorzitter Gerrit Teders aan. “Wij 
vinden dat de vormgeving bij ons meer aandacht 
verdient. Het is een beetje te veel ondergeschoven 
kindje gebleven. Bovendien, willen wij meer kans 
maken op subsidie van het Stiva, dan moeten we ook 
meer aandacht aan vormgeving en design besteden”, 
aldus Teders. Stiva is incrowd-taal voor Stimuleringsfonds voor architectuur. In de ijzige kou keken de 
Babelaars hun ogen uit in de oude Philipsfabrieken in Eindhoven. Na afloop zei iedereen dat die ene 
dag 'veel tekort' was om alles te zien. Er waren, volgens de organisatie, dan ook ongeveer 1500 
objecten te bekijken.  
 

Advies 
 
Als advies aan het gemeentebestuur van Zaanstad 
zegt Babel dat het Hembrugterrein een perfecte plek 
is voor ontwikkeling van creatieve industrie. Temeer 
omdat het ligt tussen de centra van Zaandam en 
Amsterdam. “En, ook niet onbelangrijk”, aldus 
Teders, “design is van alle tijden. Er zullen altijd 
ontwerpen nodig zijn. Overal voor”. Babel zou zelf in 
de toekomst een Zaans design-evenement kunnen - 
of eigenlijk moeten - organiseren, vindt hij.  
 

 
Forbo  
 
Pieter Brand van Brand Design in Zaandam zegt 'heerlijk’ als het gezelschap de eerste zaal 
binnenkomt. “Alles is design. Kijk om je heen: alles is ooit vormgegeven. Die vrachtauto, dat kacheltje 
- is trouwens heel beroemd, dit kleedje, die kast”. Forbo Flooring uit Krommenie is er ook met een 
marmoleumvloer. Brand weet wel wat Zaanstad moet doen om creatieve industrie binnen te halen: 



ad rem de vinger opsteken als er wat te halen valt op 
dit gebied. “De Dutch Design Week zat eerst in de Beurs 
van Berlage in Amsterdam. Daar moest ze op een 
gegeven moment uit. De organisatie heeft toen een 
hele tijd met het evenement moeten leuren. Tóen had 
Zaanstad moeten toehappen. Nu zit het in Eindhoven 
en je ziet dat dit ondernemers aantrekt”. De succesvolle 
meubelontwerper Piet Hein Eek zit er onder meer met 
een fabriek, studio en showroom.  
 
Hembrugterrein  
 
Volgens architect Paul Kramer is het besloten Hembrugterrein veel geschikter voor een 
designevenement dan het terrein in Eindhoven. “Dit tochtige gebied was van Philips. Hier staat geen 
boom”. Babel-voorzitter Teders wijst er op dat de Zaanstreek zeker drie (inter-)nationaal vermaarde 
ontwerpers kent, met wie de Zaanstreek kan pronken op een plaatselijke beurs en die publiek uit het 
hele land zullen trekken: de bekende interieurontwerper Piet Boon uit Oostzaan en wijlen Piet Zwart, 
bij het grote publiek vooral bekend van de Bruynzeelkeuken. “En niet te vergeten Michael Smit uit de 
Koog, die met zijn winkel ‘Scoot’ in Zaandam op de Gedempte Gracht begon en dat later liet 
uitgroeien tot het concern Sissy-Boy”. Smit overleed vorig jaar op 53-jarige leeftijd aan een vorm van 
kanker.  
 
Pakhuizen  
 
Babel had in zijn missie voor deze excursie staan dat het wilde kijken naar de mogelijkheden van 
omvorming van oude pakhuizen en loodsen (van Philips) naar moderne bestemmingen als woningen 
en bedrijfjes. De Babelaars kregen daar een paar schitterende voorbeelden van. Belangrijkste daarin 
is: ga gezien de huidige economische toestand uit van verhuur en niet van verkoop. Stadsgids Ted 
Dekker vertelde dat er een groot gebouw is omgebouwd tot wooncomplex. “Voor de verhuur van 
appartementen. De maandhuur varieert van 500 tot 1200 euro. Geschat was dat deze in een maand 
verhuurd konden worden. Maar binnen het eerste weekend was het hele aanbod overtekend. Dat 
komt ook omdat er penthouses met eigen tuin bij zijn. Ja, op het dak dus”.  
 
Zaanse markt  
 
De huurwoningen in dit complex kunnen, als de bewoners daar aan toe zijn, gekocht worden. Is 
huurkoop misschien ook dé oplossing voor de Zaanse woningmarkt? “Dan moet er eerst wel een 
investeerder zijn die woningen wil bouwen”, aldus Ria Steenaart, oud-directeur dienst 
stadsontwikkeling bij Zaanstad. “Maar de basis daarvoor heb je hier al in de vorm van de 
Philipsgebouwen”, oppert beleidsmedewerker Dick Schilp van Zaanstad. “En die hebben wij niet”, 
zegt directeur Cor Visser van Timmerfabriek Visser in Zaandam. Met zijn echte Zaanse accent: “Neem 
nou de fabrieken van de Breunzeel. Die hebben een enkel steens muurtje. Dat kost kapitalen om 
daar een goede beutenmuur van te maken”. 

 
 
 


