
Ontdek het heden en verleden van Zaandam tijdens 
de Dag van de Architectuur langs Zaan en IJ.

GRATIS VAREN  tussen Amsterdam en Zaandam
Op 21 en 22 juni vaart ieder uur een veerpont tussen Zaandam en Amsterdam; GVB 
pont 35 gaat heen en weer tussen Zaandam/kade Zaantheater, Hembrugterrein, 
NDSM-terrein tot Eye/IJ promenade. De jaarlijkse Zaanboot vaart vanaf Zaandam/
kade Zaantheater, Hembrugterrein richting Amsterdam CS. De eerste boot uit 
Amsterdam vertrekt om 9.30 uur vanaf CS; op dezelfde tijd vertrekt  ook de 
eerste boot vanuit Zaandam. Op beide ponten kun je je fiets meenemen! 

Regisseur Remy Vlek verzorgt twee thematische vaartochten. Op 21 juni: om 12.30 
uur vanaf Eye. Op 22 juni: om 11.30 uur vanaf Zaandam/kade Zaantheater.  

zaterdag 21 juni 2014

deelname op eigen risico 
Stichting Babel,
Musical 23, 1507 TS Zaandam.
info@stichting-babel.nl 
www.stichting-babel.nl



Waslokaal (Gebouw 316) Babel-infostand
11:00-17:00 uur Presentatie gemeente Zaanstad over de plannen en ontwik-
kelingen langs Zaan en IJ. Bezoek de speciaal voor deze dag samengestelde pop 
up expositie van Zaanse kunstenaars.
14:45-15:00 uur Spetterende demonstratie door de Dance Academy van Juvat 
Westendorp, winnaar van de Zaanse Cultuurprijs 2013.
15:45-16:00 uur Aanstekelijke moves en hiphop door Dance Base Studio uit 
Krommenie.
16:30-16:45 uur Stoom afblazen met een stoere, ronkende en verrassende 
‘uitsmijter’ door theatercollectief Aardlek.

HollandRoute Huis (Gebouw 341) 
11:00-17:00 uur Het recent geopende HollandRoute-huis met horeca en toi-
letten, gevestigd in het voormalige stationsgebouw is het centrale punt in 
het Hollandroutenetwerk, over het industrieel erfgoed in de metropoolregio 
Amsterdam, onderdeel van  ERIH, ‘European Route of Industrial Heritage’.
12:00-13:00 uur Johanna van Doorn (bureau SteenhuisMeurs) vertelt over de 
rijke historie van het Hembrugterrein.
13:30-14:30 uur Marjorie Verhoek (gemeente Zaanstad) neemt je mee in het 
enerverende proces van restauratie en herbestemming. 
15:00-16:00 uur Lezing van Hildebrand de Boer over industrieel erfgoed in 
Engeland, bakermat van de European Route of Industrial Heritage.

Carbidgebouw (Gebouw 379)
Doorlopend Pop-up expositie met werken van Zaanse kunstenaars, geïnspireerd 
door het thema Dag van de Architectuur

Hembrugmuseum (achterzijde gebouw 504)
11:00-16:00 uur Bezoek deze bijzondere collectie over de oude munitiefabriek 
en luister naar de verhalen van de voormalige werknemers.
11:15, 13:45, 15:45 uur Maak een rondrit in een authentiek militair voertuig  
langs de verborgen plekken van het Hembrugterrein. Max. 15 personen per rit. 
Kaartjes ophalen bij Babel-infobalie.

locaties Zaandam-centrum locaties Hembrugterrein
Babel-infostand: café De Fabriek (Jan Sijbrandsteeg 12) 
11:00-17:00 uur
Vanaf hier gratis Archigids rondleidingen door Zaandam. Duur: ruim 1 uur. Meer 
info over de routes op www.stichting-babel.nl 

11:45 uur Nieuw centrum Zaandam Maak kennis met de spraakmakende 
architectuur van het nieuwe Zaanse centrum Inverdan. 
12:45 uur Fietstocht Herbestemming industriële architectuur Deze voert langs 
enkele markante voorbeelden van herbestemming van industrieel erfgoed. 
13:45 uur Zaanse houtbouw Een wandeling langs originele Zaanse houtbouw en  
moderne houtskeletbouw.
14:45 uur Goed wonen: 100 jaar sociale woningbouw In de Rosmolenwijk en de 
Talmabuurt wordt stilgestaan bij het verleden en heden van volkshuisvesting.
15:45 uur Zaaneiland Centraal staan het houtverleden, de herbestemming van 
de Zaanoevers en de ontwikkeling van een bijzonder woningbouwplan.

De Moestuin van Monet: stadslandbouw (Hogendijk 58C)
11:00-17:00 uur
Een voorheen braakliggend stuk grond tussen de Krimp en de Hogendijk is 
omgetoverd tot een prachtige moestuin. In de tuin worden ingrediënten verbouwd 
voor recepten van Monet. De tuin is opgezet door de stichting “Monet in Zaandam” 
en wordt onderhouden door buurtbewoners. 

Blauwe Pand (Aris van Broekweg 2) 
11:00-17:00 uur, om 15.00 uur prijsuitreiking Kinderarchitectuurwedstrijd
Het Blauwe Pand is een oude garage die door de buurt wordt gebruikt voor 
diverse doeleinden. Het Zaanse bureau voor architectuur en interieurarchitectuur 
HenNK is er gevestigd. Dit buro gaf in mei de aftrap voor een grote ontwerp- 
en bouwwedstrijd voor kinderen uit alle groepen 7 in Zaanstad in het kader 
van PETZ (Promotie Event Techniek en wetenschap Zaanstad). Alle werkstukken 
worden op 20 en 21 juni tentoongesteld in Het Blauwe Pand. Op 21 juni vindt de 
prijsuitreiking plaats. Meer info: kind-en-ruimte.nl/petz-prijsvraag-kinderen/

café de Fabriek Zaanse Chocoladefabriek hotel Inntel Aardlek in waslokaal HollandRoute Huis rondrit
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Café de Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12
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Hemkade 18
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Amsterdam

Boot naar Amsterdam CS/Eye
vertrek: .40 (9.40-16:40)
Boot naar Zaantheater
vertrek: .15 (10.15-17.15)

het Blauwe Pand
Aris van broekweg 2

P

Boot naar Amsterdam CS/Eye
vertrek: .30 (9.30-16:30)
11:30 met Remy Vlek
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Met dank aan: ARCAM 
GVB-Amsterdam       
HVM Vaartochten bv
Café Fabriek    
Moestuin van Monet
Archigids
Het Blauwe Pand
HollandRoute-huis  
Hembrugmuseum                     

Peter Tanger OTHEC
DanceBase-dansschool       
Juvat Dans Academy     
Aardlek 
Tengel 
Esther Langendijk
White Cube    
en de vele vrijwilligers.


