
BabelVriendendag 2012  
 
De kwaliteit van Inverdan – Exclusieve vriendenbijeenkomst  
Datum: 5 juli 2012, intensief bezoek aan het nieuwe stadshart van Zaandam  
Opkomst genodigden: 53 personen  
Met medewerking van: Marene Kok, informatiecentrum Inverdan,  

Simon Sprietsma, architect ontdempen van de Gracht,  
Tamara Pijnenburg, sales manager hotel Inntels Zaandam,  
De gidsen van Babel Gerrit Teders (stedenbouwkundige),  
Paul Carree (architect), en Wim Klaassen (architect) 

 
Bij de planvorming van Inverdan in 2003 had Babel zo haar 
twijfels of de stedenbouwkundige opzet van Inverdan zou 
slagen. Maar de kracht van Inverdan bleek bij een grondig 
totaalbezoek zelfs voor de sceptici binnen Babel 
overtuigend. Samen met onze vrienden werd daarom het 
nieuwe stadshart bezocht om de kracht en 
geloofwaardigheid hiervan zelf te kunnen ervaren. 
Halverwege de middag verzamelde de vrienden zich bij het 
Informatiecentrum op het Ebbehout te Zaandam. Hier gaf 
Gerrit Teders uitleg over de achtergronden en 
ontwikkelingsplannen - al gestart in 1999 - van Inverdan. 
Gevolgd door een boeiende toelichting van Marene Kok bij 
de grote maquette over de exacte locaties en stand van 
zaken van alle plannen. Na deze informatie werd de grote 
groep gesplitst in 3 groepen en werd o.l.v. een gids een 
bezoek gebracht aan het nieuwe Stadhuis, het Atrium van 
de Saentoren en de voortgang van het ontdempen van de 
Gedempte Gracht bekeken.  
 
 
 

Bijzonder was ook de medewerking van het Inntel om elke 
groep de kans te bieden enkele hotelkamers te mogen 
bezichtigen. En in een zaaltje van dit hotel werd door 
architect Simon Sprietsma een korte lezing gegeven over de 
achtergrond en werkwijze bij het terugbrengen van het water 
in de gracht. In deze presentatie waren o.a. zijn ontwerpen 
van de 8 bruggen te bewonderen. Vormgeving en motieven 
in de leuningen zijn geïnspireerd op typisch Zaanse bruggen. 
Waar dat kon is een relatie gelegd tussen de openbare 
ruimte en de gevels. In de leuning van één van deze bruggen 
zit bijvoorbeeld een davidster, die verwijst naar de synagoge. 
Grappig was zijn opmerking dat hij dacht dat er achter elke 
lantaarnpaal wel een ideologie zat, maar dat hij het gewoon 
wel fraai vond wat hier ontstond.  
 
Rond 6 uur verzamelde iedereen zich bij de thuisbasis van 
Babel. Het grondige bezoek aan Inverdan werd enthousiast 
en ongedwongen met elkaar besproken. Onder het genot van 
een heerlijke maaltijd met een drankje werd deze warme 
Vriendendag in en rondom het Monumento Urbano 's avonds 
sfeervol afgesloten. 


