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6 Jedelooschool
Thema:              Hergebruik van gebouw
Regio:              Zaanstreek
Adres:             Westzijde 213, 1506 GD Zaandam
Openingstijden:  11.00 uur – 16.00 uur
Programma:        toelichting plan en bezichtiging appartement

Een combinatie van karakteristieke stijlen en comfortabel wonen. Vroeger een 
plek waar mensen hun toekomstig vak leerden, nu een plek waar nieuwe be-
woners kunnen genieten van een sfeervolle en authentieke woonomgeving. De 
voormalige ambachtschool is gebouwd in de jaren ’30 van de vorige eeuw en 
ontworpen door de Zaanse architect J. Schipper. Het gebouw bestaat uit gele 
bakstenen en heeft aan de voorzijde mooie betonnen en granieten decoraties. 
daarnaast zijn de grote gevelvlakken en de gedetailleerde raampartijen kenmer-
kend voor de architectuurstijl uit die tijd. (laat Amsterdamse School). Na jaren 
gebruikt te zijn als school is het gebouw gehalveerd en samen met de conciër-
gewoning getransformeerd tot woningen. 
 
7 De Waakzaamheid
Thema:              Hergebruik van gebouw
Regio:              Zaanstreek
Adres:             Hoogstraat 4, 1541 KX Koog aan de Zaan 
Openingstijden:  11.00 uur – 16.00 uur
Programma:        toelichting plan en rondleiding

Uit de gemeente archieven blijkt dat er in reeds 1626 sprake was van De Jonge 
Prins of De Prins. De waard van deze herberg gold als een gezaghebbend 
autoriteit, aan hem werden van schoutswege verzoeken gericht, waarin over be-
paalde personen, die zich op of om de herberg wat minder ordelijk gedroegen 
uitvoerig rapport werd verlangd. Om politieke redenen werd de naam later ge-
wijzigd in ‘De Waakzaamheid’. Stichting de Waakzaamheid heeft in het voorjaar 
van 2008 haar plannen m.b.t. de restauratie van het rijksmonument naar buiten 
gebracht. De restauratie wordt door bouwbedrijf Somass gedaan. In het eerste 
kwartaal van 2010 heeft De Waakzaamheid meegedaan aan het SBS 6 pro-
gramma ‘het mooiste pand van Nederland’ en de tweede plaats behaalt.
 
8 Verkade Chocoladefabriek
Thema:              Hergebruik van gebouw
Regio:              Zaanstreek
Adres:             Westzijde 103, 1506 GA Zaandam
Openingstijden:  11.00 uur – 16.00 uur
Programma:        toelichting plan en rondleiding

Het complex van de voormalige chocoladefabriek Verkade bestaat uit een aan-
tal afzonderlijke delen, die in de loop van de tijd tegen elkaar aan zijn gebouwd. 
Bakkerij “De Ruyter” is als eerste gerealiseerd  in 1886 en het jongste bouwdeel 
is in 1974 toegevoegd. In het complex zijn stijlkenmerken en constructiemetho-
den uit verschillende perioden herkenbaar. Het geheel aan gebouwen, met een 
omvang van 18.000 m2 bruto vloeroppervlak, staat dan ook op de lijst van 
rijksmonumenten. Het complex wordt voor het huisvesten van uiteenlopende 
functies geschikt gemaakt. Uitgangspunt is geweest om de gevels en de daken 
van het gebouw zoveel mogelijk in tact te laten. Het restauratieontwerp van Car-
ree Architecten is genomineerd voor de Parteon Architectuurprijs 2010.
 
9 Maison d’Essence
Thema:              Hergebruik van gebouw
Regio:              Zaanstreek
Adres:             Irene Vorrinkplein 10-31, 1506 WR Zaandam
Openingstijden:  11.00 uur – 16.00 uur
Programma:        toelichting plan en rondleiding

Het gebouw is een schitterend industrieel monument, dat de staatssecretaris 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) in 2001 
op zijn persoonlijke lijstje van favorieten plaatste. Respectvol gerestaureerd 
door architect Jan Zijlstra met gevoel voor detail, stijl en allure en omgebouwd 
tot luxe wooncomplex, combineert dit bijzondere gebouw uitstraling, comfort 
en eigentijdse keuzemogelijkheden met een perfecte ligging. Het fabriekspand 
is in 1930 gebouwd in opdracht van Polak en Schwarz NV, producent van 
hoogwaardige geur- en smaakstoffen met een wereldwijde export. De bouw 
is uitgevoerd door de toenmalige Zaanse aannemers-architecten firma J. en D. 
Eilman, naar ontwerp van architect J. Coenraad. Geheel opgetrokken uit gewa-
pend beton en met een draagconstructie van zogenoemde ‘paddestoelvloeren’ 
is de fabriek een weliswaar laat, maar uniek voorbeeld van vroege betonbouw 
in Nederland.

   Boottocht: vertrek 9.30 uur vanaf de Burcht in Zaandam of het 
    Drostegebouw in Haarlem. Aanmelding: via info@stichting-babel.nl  
    Kosten:  8,00 per persoon.Alle gebouwen en rondleidingen in de               
    Zaanstreek zullen ook via eigen vervoer bereikbaar zijn.

1 Pakhuis De Wildeboer  
Thema:              Hergebruik van gebouw
Regio:              Zaanstreek
Adres:             Dubbele Buurt 19, 1521 DB Wormerveer
Openingstijden:  11.00 uur – 16.00 uur
Programma:        toelichting en rondleiding

Het pakhuis aan de Dubbele Buurt in Wormerveer stond oorspronkelijk op een 
terrein van Verkade aan de Westzijde in Zaandam. Het pakhuis is waarschijnlijk 
gebouwd in 1731. Voor die tijd moet het een groot pakhuis zijn geweest. Het 
geheel houten pakhuis is opgebouwd uit twee beuken en heeft drie verdiepin-
gen. De aanwezigheid van windluiken duidt erop dat het o.a. een opslagplaats 
is geweest voor zaden en granen. In 1985 is het pakhuis verplaatst naar de 
huidige plek, en is als woning annex atelier ingericht. 
 
2 Rijstpellerij Hollandia  
Thema:              Hergebruik van gebouw
Regio:              Zaanstreek
Adres:             Veerdijk 42, 1531 MS Wormer
Openingstijden:  11.00 uur – 16.00 uur
Programma:        toelichting en rondleiding

De geschiedenis gaat terug tot 1877 toen hier de oorspronkelijke stoompellerij 
werd gebouwd. In 1880 kreeg het gebouw een extra verdieping. In 1885 wer-
den aan zij-en achterkant uitbreidingen gerealiseerd. In 1888 werd na een grote 
brand, t.b.v. een sprinkler, de watertoren aangebouwd. De voorgevel aan de 
Zaan werd in 1902 vier meter naar voren geplaatst en kreeg zijn huidige uiterlijk. 
In dat jaar werd de klokkentoren gebouwd. In 1913 vond aan de oostzijde een 
grote uitbreiding plaats van zes bouwlagen. In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw kwam het complex leeg te staan. Na 30 jaar leegstand heeft Stichting 
Hollandia het gehele pand zowel binnen als buiten gerestaureerd. Kantoren 
hebben in delen bezit genomen van het gebouw. In 2010 is de stoomhal gereed 
gekomen voor bedrijfsevenementen.

3 Doopsgezinde Vermaning  
Thema:              Hergebruik van gebouw
Regio:              Zaanstreek
Adres:             Zaanweg 58,  1521 DM Wormerveer
Openingstijden:  11.00 uur – 16.00 uur
Programma:        toelichting en rondleiding

De Vermaning werd in 1831 gebouwd naar een ontwerp van de Amsterdamse 
architect H. Springer. De monumentale voorgevel herinnert aan het Empire van 
de Franse tijd., de sobere vormgeving sluit aan bij het classicisme. Opmerkelijk 
is dat de voorgevel is gecomponeerd op het vierkant en een twaalftallige verde-
ling. Het tientallig stelsel van de in 1816 ingevoerde metermaat vond niet overal 
toepassing in ons land. Tot 2009 deed het gebouw nog dienst als Doopsge-
zinde Vermaning.. Een stichting gaat het gebouw nu exploiteren als vergader- en 
congresruimte.
 
4 Hotel Inntel
Thema:              Hergebruik van stijlen en kleuren
Regio:              Zaanstreek
Adres:             Provincialeweg 15, 1506 MA Zaandam
Openingstijden:  12.00 uur – 15.00 uur
Programma:        toelichting plan door architect en rondleiding  
    
Het hergebruik van vormen en proporties. Het verbinden van het heden met 
het verleden.Volgens Wilfried Van Winden, architect van het hotel, staat het 
gebouw model voor de Fusionarchitectuur die hij voorstaat, nml. het op  een 
inventieve wijze verbinden van het heden met het verleden, van traditie met ver-
nieuwing en van high en low culture. De ruimtelijke functionaliteit van het hotel 
is gebaseerd op een rechthoekig volume van 12 verdiepingen, een standaard 
plattegrond met een centrale voorzieningen kern en collectieve ruimten op de 
beganegrond en gedeeltelijk op de tweede verdieping. Het hotel is onderdeel 
van het project Inverdan.
 
5 Informatiecentrum Inverdan
Thema:              Informatie over Inverdan
Regio:              Zaanstreek
Adres:             Gedempte Gracht 123-124, 1506 CZ Zaandam
Openingstijden:  12.00 uur – 17.00 uur
Programma:        doorlopende toelichting 

Inverdan het vernieuwde centrum van Zaandam. Een stedelijk gebied met 
wonen, werken, educatie en centrumfuncties zoals o.a. een nieuw stadhuis.
In het Informatiecentrum is een grote, gedetailleerde maquette te bewonde-
ren. Aan de hand van deze maquette kunt u van alles te weten komen over 
Inverdan. Op grote schermen is een artist-impression in 3d te zien met een 
duidelijke uitleg over alle veranderingen.

Stichting Babel, Musical 23, 1507 TS Zaandam | 075 670 06 95 | info@stichting-babel.nl | www.stichting-babel.nl

 Alle sponsors van Babel zijn te vinden op www.stichting-babel.nl
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Informatie over alle activiteiten 
in het land is te vinden op 
www.dagvandearchitectuur.nl

Unieke uitwisseling, met boot uit 
Zaandam naar Haarlem en terug 
 
09.30  vertrek uit Zaandam 
 Opstapplaats: De Burcht
11.30  aankomst in Haarlem 
 Droste-terrein, Restaurant 
 ChocOase, toelichting over het  
 Spaarne door architecturhistorica  
 Renée Borgonjen.
16.30 vertrek uit Haarlem 
 Let op! bus van Nieuwe Energie  
 naar Spaarndam en met boot naar  
 Zaandam.
18.00  terug in Zaandam 
 
In Haarlem kunnen alle opengestelde 
gebouwen worden bezocht (z.o.z.).

In Zaandam: Infocentrum Inverdan, Hotel Inn-
tel, Maison d’Essence en Verkade, toelichting 
over de Zaan door architect Paul Carree.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. 
(als bij vertrek plaatsen beschikbaar zijn kunt 
zonder reservering met de boot mee). 
Kosten:  8.- p.p. (betaling contant). 
Reserveren is gewenst en kan tot vrijdag 
25 juni 2010 via info@stichting-babel.nl

Architectuur onder de aandacht brengen bij een zo groot mogelijk publiek. Dat is al twintig jaar het 
credo van de landelijke Dag van de Architectuur. In het weekend van 26 en 27 juni 2010 vindt deze 
landelijke themadag weer plaats. Het thema van dit jaar is Architectuur & Hergebruik. 

De Dag van de Architectuur vindt in de Zaanstreek plaats op zaterdag 26 juni en wordt 
georganiseerd door Babel, in samenwerking met ABC Architectuurcentrum Haarlem. 

Hergebruik van oude gebouwen, terreinen, materialen en vormen, is van wezenlijk belang om de 
culturele identiteit te behouden, te versterken, om duurzaamheid te bevorderen, om verspilling 
tegen te gaan en om betrokkenheid bij de eigen historie meer basis te geven. 

De Zaanstreek is rijk aan waardevolle oude panden en industrieel erfgoed en we willen die rijkdom 
graag delen met anderen. Omgekeerd geldt dat ook voor Haarlem. Daarom vertrekt vanuit Haarlem 
rond 9.30 uur een boot vanaf het Drostegebouw richting Zaandam. Vanaf de Burcht in Zaandam 
vertrekt tevens een boot richting Haarlem. De bezoekers uit Haarlem worden in Zaandam 
rondgeleid door drie gebouwen. Zaankanters kunnen in Haarlem ook drie gebouwen bezichtigen. 
Na 3 à 3½ uur, varen de boten weer terug naar de eigen stad.

Boottocht: vertrek 9.30 uur vanaf de Burcht in Zaandam of van het Drostegebouw in Haarlem. 
Aanmelding: via info@stichting-babel.nl  Kosten:  8,00 per persoon.
Alle gebouwen en rondleidingen in de Zaanstreek zullen ook via eigen vervoer bereikbaar zijn.De Burcht, Aanlegplaats boot


