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Zaanstreek centraal. Rabobank Zaanstreek draagt hier graag haar steentje aan bij.

www.rabobank.nl/zaanstreek
Een aandeel in elkaar
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Voorwoord
Robert Leferink
Voorzitter Stichting
Babel

Dit jaarbericht 2014 ploft een beetje laat in uw
mailbox. Het jaar 2015 is al ver gevorderd en het
is buiten herfstig als ik dit schrijf.

Oktober 2015

Gaat het dan nog wel goed met Babel, denkt u
dan misschien. Nou, het gaat zeker goed met
Babel. Bij ons heerst een beetje een lentegevoel. De afgelopen tijd waren we niet alleen
actief bezig met de organisatie van interessante
bijeenkomsten en activiteiten, maar ook met
een lichte opfrisbeurt van onze manier van werken. Het maken van dit jaarbericht liet daardoor even op zich wachten, maar
daarvoor hebben we een prikkelend programma voor 2016 terug gekregen
en veel energie om die nieuwe activiteiten te gaan uitvoeren.
We hebben gekozen voor meer actualiteit in onze activiteiten en ook voor meer
continuïteit als dat discussies vooruit helpt. U blijft altijd een leidend thema ontdekken in ons jaarprogramma, maar u kunt ook worden verrast als we snel inspelen
op een actuele ontwikkeling. Ontwerpen voor nieuwbouw of herbestemming
op belangrijke plekken in de Zaanstreek, discussies over nieuwe initiatieven of
oplossingen voor plekken, waar het niet goed gaat met de kwaliteit van de stad.
En de aandacht voor continuïteit kan betekenen, dat het thema Zorg en Wonen,
waar we in 2014 zoveel aandacht aan schonken, in 2016 ineens weer opduikt met
een projectpresentatie. Omdat de discussie niet gestopt blijkt te zijn, maar buiten
Babel een vervolg heeft gekregen in een concreet project. En dan bieden we de
initiatiefnemers van een dergelijk project graag een podium.
Babel wil zo bijdragen aan het denken en werken aan de versterking van de kwaliteit van onze woon- en werkomgeving. Het zal bij ons altijd gaan over de kwaliteit
van gebouwen, architectuur, over de kwaliteit van de openbare ruimte en wijken.
En dat met activiteiten, die niet alleen voor architecten en andere professionals
aantrekkelijk zijn, maar voor al die Zaankanters, die zich interesseren voor de ontwikkelingen in hun omgeving. Presentaties van ontwerpen, debat, cinema en excursies. Prikkelend en positief gericht.

Interview Jan Schoen
Jan Schoen en
Babel uiteen

Per 1 januari 2015 mocht ik het voorzitterschap overnemen van Gerrit Teders.
Op 11 december 2014 namen we samen met de vrienden van Babel afscheid
van Gerrit als voorzitter en hebben we hem bedankt voor 10 jaar enthousiaste
inzet. Gerrit gaat verder met organiseren van activiteiten van Babel, zoals veel
voormalige bestuursleden verder gaan. Het laat je namelijk niet los, de kansen en
uitdagingen die herbestemming en nieuwe projecten bieden om de Zaanstreek
nog aantrekkelijker te maken.
Hopelijk laat het u ook niet los en zien we elkaar bij onze nieuwe activiteiten.

Jan Schoen graficus en vormgever, was een
van de mannen van het eerste Babel-uur. Hij
bedacht de naam en maakte tot voor kort
alle programmaboekjes, uitnodigingen, jaar
berichten en ander grafisch werk. Een kort
gesprek met de Zaandammer, aan wie het
passeren van de pensioenleeftijd voorbij lijkt te
zijn gegaan.
‘De Gedempte Gracht net een filmdecor.
Wie stopt die Zaanse nep-geveltjes?

Sommige dingen veranderen nooit: “Nou staat in
de krant dat de gemeente een oliebollenkraam de
nek wil omdraaien. Omdat hij niet past in de uitstraling van de Gedempte Gracht. Zoiets is niet aan de
gemeente, dat is het publiek domein, een zaak van
de mensen. Het winkelend publiek bepaalt of een
oliebollenkraam daar hoort of niet. Wat denken ze
wel op het stadhuis?”

4 | Babel Jaarverslag 2014

Babel Jaarverslag 2014 | 5

“Je moet oog hebben voor het
spanningsveld en je eigen rol daarin.”
Het gesprek was nauwelijks begonnen en de rode
draad tekent zich af. De gemeentelijke plannen met
de Gedempte Gracht vormden vijftien jaar geleden de aanleiding voor een reeks debatten vanuit
burger- waakzaamheid. De toen laatste ingreep van
de gemeente – de paviljoens in het midden van
het gebied – waren even ingrijpend als mislukt. In
die periode ontstond Babel. Schoen: “Aanvankelijk
wilde een groep architecten het ter ziele gegane
architectencafé nieuw leven in blazen. Uiteindelijk is
dat ‘Babel, platform voor vormgeving en kwaliteit’
geworden. De ambities waren groot. Babel wilde
een belangrijke rol in stedelijke ontwikkeling spelen,
daarbij vooral kritisch naar gemeentelijke plannen
kijken. En daarnaast laten zien wat de Zaanstreek
op vormgevingsgebied te bieden had en een
kennisbank voor mensen met bouwplannen zijn.
Sommige ideeën zijn van de grond gekomen, maar
veel ook niet. Daar kun je niemand de schuld van
geven. Soms lopen de dingen anders dan gedacht”.
Het weren van de oliebollenkraam, met argumenten
dat zoiets niet in de winkelbeleving past, zegt Schoen
genoeg over de besluitvorming bij de gemeente.
Jan Schoen was lid van een kritische lichting van
het Zaanlands Lyceum. Hij was vormgever van de
papieren De Orkaan, die heden ten dage digitaal
verschijnt.
“De Gedempte Gracht woekert door en trekt Westzijde en Zuiddijk leeg, maar ook Wormerveer en
Krommenie. Het cultuurcluster is uitkomst van een
afspraak van gemeente met NS. Niet van wensen
van inwoners”. Of het cluster gaat lopen is op zijn
zachtst gezegd onzeker; dat goedlopende initiatieven uit de wijken worden gezogen staat voor Jan

Schoen als een paal boven water. “Met de komst
van Ikea ontstaat op het Bruynzeel-terrein een nieuw
winkelgebied, met aanzuigkracht van buiten en dat
zou wel eens de bom onder het winkelgebied in het
centrum kunnen zijn”.

Zaanse huisjes

Jan Schoen zag de entree van architect Sjoerd
Soeters met zijn Zaanse huisjes. “De maatvoering
klopte soms niet en de plastic geveltjes op een
betonnen doos geplakt is een gruwel voor mensen
met historisch besef. Over smaak valt te twisten? Was
dat maar zo. Voor Soeters en de gemeente was elke
vorm van kritiek vloeken in de kerk. Soeters werd
boos van elk bezwaar. Opmerkelijk. Ik vreesde toen al
het ergste. Soeters werd al snel tot supervisor van de
binnenstad gebombardeerd. Voor mij een brevet van
onvermogen van het gemeentelijk apparaat. Met alle
gevolgen van dien: de Gedempte Gracht is tot een
decor van een Hollywood B-film verworden. De nep
Zaanse geveltjes duiken overal op, nu ook al achter
het spoor. Waar stopt dit?”

Cultuurcluster

Schoen zag Babel veranderen. In aanleg een luis
in de pels, die kritisch keek naar de stedelijke ontwikkelingen in Zaanstad. Met de toetreding van
(ex-)ambtenaren werd de onafhankelijkheid aan
getast en daardoor werd Babel minder slagvaardig
en leek door de programmering een verlengstuk
van de overheid. “Je moet oog hebben voor het
spanningsveld en je eigen rol daarin. Door subsidie
kun je je autonomie gemakkelijk kwijt raken. Dat
sluipt er soms ongemerkt in. Een kantoortje in het
cultuurcluster voor drie ochtenden in de week,

waartoe dient dat? Dat zijn hele dure vierkante
meters. Dat kan Babel niet betalen. Het is alleen
mogelijk wanneer de subsidie structureel verhoogd
wordt en dat moet de Zaanse bevolking betalen.
Je moet je afvragen wat dat betekent voor je onafhankelijke positie”.

Topsporthal KZ

Na vele jaren werd het tijd voor iets anders.
Temeer daar Babel steeds minder aan vormgeving
deed om zich in 2015 weer op architectuur te richten. Denk niet dat de Zaandamse vormgever zijn
dagen met pruttelen doorbrengt. Hij stopt zijn energie in een andere project. Als oud-korfballer van KZ
is hij betrokken bij het topsportcentrum bij station
Koog-Zaandijk. En nieuw concept, met een sporthal.
Een businessclub, een mbo-opleiding en een sportmedisch adviescentrum. Vernieuwend en innovatief, een project waar Schoen zelf ook weer energie
van krijgt. Daarnaast speelt hij een bescheiden rol
in ‘Theatermijn’, een plek waar jongeren, theater
makers en het onderwijs van elkaars kwaliteiten
profiteren.

Piet Zwart

En Babel? “Ik wens Babel een lang en gezond leven,
met veel mooie thema’s en programma’s”.
Jij ook, Jan Schoen!
www.studio-scarpa.nl
Hans Bosma

Jac. Jongert

In Sint Petersburg zag Jan Schoen met hoeveel
eerbied omgegaan werd met historische figuren
als de schrijvers Gogol en Dostojevski. Voor de
één een standbeeld, voor de ander een hommage.
De bezoekers van restaurant De Idioot, decor van
Dostojevski’s gelijknamige boek krijgen een glaasje
wodka van het huis.

Kijk, ik wil niet zeggen dat Babel zich uitsluitend
met het verleden zou moeten bezighouden, zeker
niet, maar een beetje kennis van het cultuurver
leden zou geen kwaad kunnen in dit cultuurmoeras.
‘Geen heden zonder verleden!’ declameerde Johnny
van Doorn reeds.
Ik zou het mooi vinden wanneer Babel een klein
steentje zou kunnen bijdragen aan de culturele
bewustwording in de Zaanstreek. Dat de wereld
niet alleen uit economie en werken bestaat. Kijk in
dit verband eens naar de programmering van Het
Literatuurhuis”.

Swip Stolk, Zaandammer, één van ‘s werelds groot
ste grafisch ontwerpers heeft nog nooit een op
dracht in de Zaanstreek gekregen, gehoudens een
expositie bij de toenmalige Zienagoog. Als dank
werd een groot deel van zijn werk gestolen.

Jan Schoen: “Dat vind ik een mooi eerbetoon.
Dat is wel even anders dan hoe wij omgaan met
onze cultuurdragers. In kleine kring kent men Piet
Zwart wel, Jac. Jongert uit Wormer kent niemand
en naar Herman Gorter, een van onze grootste dich
ters, zijn wel een school en een straat genoemd,
maar het gros van de Zaankanters kent geen enkel
gedicht van hem.

(www.hetliteratuurhuis.nl) in Utrecht.

Swip Stolk
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BabelDebat ’Debat met de Stad’
Stichting Babel organiseerde in de raadszaal
van het stadhuis een debat met bewoners van
Zaanstad, vertegenwoordigers van buurten en
wijken, jonge mensen, creatieve vernieuwers,
vakspecialisten en culturele instellingen die betrokken zijn bij de kwaliteit van de leefomgeving.
Maar ook met ondernemers, ontwikkelende partijen als woningcorporaties en ontwikkelings
bedrijven.
Als gevolg van de decentralisatie van taken moet
Zaanstad ingrijpend bezuinigen. Dat betekent
minder inkomsten en forse bezuinigingen. Ook in
de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad heeft dat
consequenties. Het betekent reorganisatie van de
organisatie en met minder mensen taken uitvoeren. Het betekent dat de gemeente niet alles meer
kan en meer moet overlaten aan initiatieven vanuit
de stad door bewoners, samenwerkende partijen,
ontwikkelende partijen en corporaties en andere
initiatiefnemers. Zij moet daar meer ruimte voor
geven. Samen de stad maken, is een veel gehoord
motto. Spontane en organische stedenbouw noemen de vakmensen het.

2014 Babel slaat bruggen
In de huidige onzekere tijden zien we geplande ontwikkelingen tot stilstand komen. Maar de crisis blijkt
ook een voedingsbodem voor nieuwe kansen en
mogelijkheden. Begrippen als eigen kracht, organische stedenbouw, de spontane stad, uitnodigingsplanologie en deregulering komen in de plaats van
klassieke rolverdeling en traditionele verhoudingen.
Daarom startten we in 2014 met een vernieuwende
aanpak. We wilden nadrukkelijk onze positie/invloed
als lokale ‘spin in het web’ aanwenden om het debat
te voeren en daadwerkelijk beweging te stimuleren.
Nu de gemeente steeds meer terugtreedt en eigen
initiatief en ondernemerschap propageert is het zaak
met andere partijen te verkennen hoe het anders kan.

Woensdag 29 januari
Locatie: Raadszaal
stadhuis Zaanstad
Aantal belangstel
lenden: 130

van Dijken (van Platform 31), Judith Lekkerkerker
(hoofdredacteur van Ruimtevolk) en Frans
Soeterbroek (Ruimtemaker) waren uitgenodigd om
zowel de urgentie als de vorm en de inhoud van
de rol van de gemeente toe te lichten. Jacqueline
van de Sande (Beaumont Communicatie & Management) was er om de avond in goede banen te leiden.
Klik hier voor een beknopt verslag van de avond

Betekent minder regelgeving of nieuwe kansen voor
goede initiatieven die tot nu toe steeds gestrand zijn.
Gaat het een stuk sneller? Is het louter positief, die
andere rol van de gemeente? Of zijn er ook risico’s
aan verbonden? Krijgen we straks overlast omdat de
gemeente te veel toelaat? Gaat de kwaliteit van de
stad er onder lijden?
Op al deze en meer vragen hebben we geprobeerd in
een debat met de stad antwoorden te vinden. Koos

Het jaarthema dat we hadden gekozen is “Babel
slaat bruggen”. We verkenden de mogelijkheden
aan de hand van drie actuele thema’s: ‘Zorgen voor
vandaag en Morgen’, ‘Safari langs Zaan en IJ’ en
‘Wonen en werken: een spannende combinatie’.
We zochten naar nieuwe verhoudingen, vormen van
cross sectorale samenwerking en initiatieven. Hoe
kan het anders en leidt het tot bruikbare oplossingen in de Zaanstreek.
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BabelSalon ’Zorg en Wonen:

de sociale en economische aspecten’
In de Babel Salon haakten we in op maatschappelijke trends en ontwikkelingen die in een nauwe
relatie staan met eigentijdse vraagstukken rond architectuur en stedenbouw. In relatie tot het vraagstuk
van wonen en zorg hadden we in onze Salon Rob
Dillman (voorzitter Raad van Bestuur Zaans medisch
Centrum), Hans Admiraal (Directeur behandelzaken
Evean) en cultuurpsycholoog en publicist Jos van der
Lans uitgenodigd. Samen met Pieter Hilhorst schreef
Jos van der Lans het boek ‘Sociaal doe-het-zelven’
dat gaat over de herontdekking van sociale netwerken en sociale vitaliteit en over de veranderende kijk
op de taak en verantwoordelijkheid van de overheid.

Dinsdag 11 februari
Locatie:
Serah Artisan, Dam2,
1506 BD Zaandam
Aantal belangstel
lenden: 70

Zorg en wonen
Zorgen voor vandaag en morgen
Nieuwe impulsen aan
combinatie van zorg,
economie en wonen

Babel besteedde nog niet eerder aandacht aan
dit thema. Maar momenteel is het actueler dan
ooit. Eind 2018 zal een compleet vernieuwd Zaans
Medisch Centrum (ZMC) verrijzen. Behalve een ziekenhuis komt er een zorgboulevard met paramedische voorzieningen, evenals een XL-supermarkt.
Al met al een megaontwikkeling voor Zaanstad.
Hoewel ‘de mens’ in de visie centraal staat roepen
de plannen toch vooral het beeld op van een separate zorgenclave, welke nauwelijks een relatie heeft
met zijn omgeving. In hoeverre hebben ook de
omringende buurten baat bij dit nieuwe cluster?

Zorgen voor vandaag
en morgen

Wat betekent dit voor de eigen verantwoordelijkheid
en zelfredzaamheid van mensen en in het verlengde
daarvan voor de organisatie van de zorg?

Gespreksgenoten:

Jos van der Lans cultuurpsycholoog en publicist en
medeauteur van het boek ‘Sociaal doe het zelven’.
Rob Dillmann voorzitter Raad van Bestuur van het
Zaans Medische centrum.
Hans Admiraal directeur behandelzaken Evean.

Gespreksleiders:

Ferdinand Vreugdenhil en Joke Bosch beiden van
Stichting Babel
Conclusies van deze avond zijn verwerkt in de
publicatie “Zorgen voor de dag van morgen”.

Die vraag drong zich des te meer op omdat ondanks
de toenemende vergrijzing, verzorgingshuizen moeten sluiten. Dat roept niet alleen de vraag op wat er
met de vrijgekomen panden moet gebeuren, maar
vooral wat er voor nodig is om de groeiende groep
ouderen daadwerkelijk langer thuis te laten wonen.
Dat vraagt naast aangepaste huisvesting en technische hulpmiddelen om zorg- en dienstverlenings-
arrangementen op maat, waarbij een groeiend beroep wordt gedaan op mantelzorg van familie en
buurtgenoten. Daarnaast zagen we de laatste tijd
steeds vaker initiatieven ontstaan van senioren, die
in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap met elkaar hun eigen woon/zorgarrangement
ontwikkelden.

Nieuwe impulsen aan combinatie van zorg, wonen en economie
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BabelExcursie Binnenland
‘Zorgen voor vandaag en morgen’
Vrijdag, 7 maart
Bezoek aan een aantal
leerzame en vernieuw
ende projecten in

We bezochten een aantal leerzame en vernieuwende
projecten in Amsterdam, Nieuwkoop en Utrecht. Doel
van de excursie was het bekijken van verschillende
vormen van zorg.

Amsterdam, Nieuw
koop en Utrecht
Aantal belangstel
lenden: 26

AMC in Amsterdam. Het ziekenhuiscomplex vormt
a.h.w. een stad op zich, met vele functies. Het bestaat uit losse gebouwdelen met ruime overdekte
straten en pleinen, openbaar toegankelijk. Hieraan
zijn onderwijs, winkels, horeca, restaurants, kinderopvang en zelfs een museum gevestigd. Het AMC
heeft samenwerkingsverbanden met onderwijs- en
zorginstellingen. Het zorgt voor veel werkgelegenheid voor Amsterdam ZO. www.amc.nl
De gids was Emile Spek
De Kaleidoskoop in Nieuwkoop is ontworpen door
LEVS architecten in opdracht van Woningstichting
Nieuwkoop i.s.m. Latei Projectontwikkeling.
De opdracht was woningen te maken t.b.v. de lichte
en de zware zorg, aangevuld met voorzieningen als
bibliotheek, restaurant en theater.
www.kaleidoskoop-nieuwkoop.nl
De gids was Marianne Loof (Levs Architecten)
Het Bartholomeus Gasthuis in de binnenstad van
Utrecht biedt als ‘huis in de wijk’ mogelijkheden

BabelCinema
‘Goedemorgen Toekomst’

tot ontmoeting en activiteiten, hulp- en ondersteuningsdiensten voor ouderen. Die vallen binnen het
programma “Utrechters voor Utrechters”: een Brasserie, een Wellness centrum, informatie loket, etc.
Daarnaast kent het een zorghotel, servicewoningen
en woonzorgcentrum. www.bartholomeusgasthuis.nl
De gids was William Stijger (ONB architecten)
Coclusies zijn verwerkt in de publicatie
“Zorgen voor de dag van morgen”.

Zondag, 23 maart

Documentaire ‘de Zorg
fabriek’

Locatie: filmtheater
de Fabriek, Zaandam

Bureaucratie en efficiency maken
steeds meer de dienst uit.
Holland Doc 29 november 2009
Klik hier voor de documentaire

Aantal belangstel
lenden: 83

Documentaire ‘de ouderenzorg van de toekomst’

Welke regie over wonen en
leven hebben mensen nog die
zorg nodig hebben? Kun je de
baas blijven over je eigen leven
na ziekte, met een beperking of
als je oud bent? Welke kant gaan
we op in deze nieuwe tijd, waarin
de maatschappij sterk verandert
onder invloed van andere financiële kaders, een terugtredende
overheid en een zich razendsnel
ontwikkelende technologie?
Drie verschillende documentaires
die een indringende blik gaven op
de ingrijpende veranderingen in
de zorg en wat er van mensen op
dit moment zelf verwacht wordt.
De Zorgfabriek (17 min.), een
documentaire van Kim Brand over
woonzorgcentrum Flat Kerke
landen in Hilversum, waar vijftig
mensen 132 ouderen verzorgen.
Brand volgt de verzorgers tijdens
hun werkzaamheden in een verzorgingshuis waar bureaucratie en
efficiency steeds meer de dienst
uitmaken.
De Ouderenzorg van de toekomst
(ruim 20 min.) met beelden van
de problemen door het nieuwe
beleid in een verzorgingshuis in
Wagenborgen (Gr.) en de gedwongen verhuizing van bewoners naar
een verzorgingshuis nieuwe stijl in
Rotterdam. Vanaf nu moeten ze
alles zelf regelen: zorg inkopen,

eten regelen, schoonmakers in
huren. En alles moeten ze zelf betalen. Door de zorg op maat wordt
er geld bespaard, zo is het idee.
Maar of het er ook makkelijker op
wordt voor de bejaarde bewoners?

De vijfde Dag: 9 oktober 2013
In 2018 moeten alle verzorgingstehuizen in Nederland dicht zijn.
Ouderen die zware zorg nodig
hebben gaan naar een verpleeghuis
Klik hier voor de documentaire

Een Eigenkracht conferentie na
een beroerte (13 min.) over hoe
het leven van André en Yvonne
ingrijpend verandert nadat André
een hersenbloeding kreeg. Om
hun weg te vinden in deze nieuwe
situatie en André - met o.a. hulp
van familie - weer dingen kan ondernemen waarin hij plezier heeft,
wordt een Eigen Krachtconferentie belegd.
Na elk van deze films volgde een
gesprek met gastsprekers en de
zaal. Aan de orde kwamen vragen
als ‘Hoe verhogen we de zelfredzaamheid en blijven mensen
langer zelfstandig?’ ‘Wat moet er
gebeuren met leegkomende verzorgingsvoorzieningen?’ en ‘Hoe
bereidt de gemeente zich voor
op de transitie van de zorg’.
Klik hier voor een kort verslag
Coclusies zijn verwerkt in de
publicatie “Zorgen voor de dag
van morgen”.

Bartholomeusgasthuis Utrecht
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BabelDebat
Zorg en Wonen: ‘ontwerpen
aan een gezonde wijk’
Woensdag, 9 april
Locatie: Serah
Artisan, Zaandam
Aantal belangstel
lenden: 100

Voor deze avond werden alle - bij
de ZMC Zorgboulevard betrokken
- partijen uitgenodigd en brachten we de opgedane inzichten bij
elkaar. Tijdens deze bijeenkomst
werd een werkwijze gehanteerd
die zowel individuele als gemeenschappelijke belangen boven tafel
bracht. Het resultaat van de avond
was dat de belangen vanuit beide invalshoeken scherp in beeld
kwamen en dat er een brug werd
geslagen tussen gemeenschappelijke belangen en verbindingen.

Omdat we steeds ouder worden
en volgens het nieuwe beleid uit
het regeerakkoord steeds langer voor onszelf moeten zorgen,
heeft dit grote gevolgen voor de
woon- en leefsituatie op onze
oude dag en op de inhoud van
de zorg die we vroeger of later
nodig zullen hebben. Hoe gaan
we dat vormgeven? Wat betekent
dit bijvoorbeeld voor de huisvesting van mensen die zorg nodig
hebben in de wijken door corpo-
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raties, zorgaanbieders, gemeente, particuliere initiatieven en partijen die we nu nog niet kennen?
En hoe moeten die wijken er in de
toekomst uitzien?
We hielden een debat dat anders
was dan u van ons gewend bent:
deze avond nodigde Babel de
aanwezigen uit deel te nemen aan
een open denktank over het creëren van een gezonde en levensloopbestendige wijk voor alle generaties. Pratend en ontwerpend
gingen we in op de transformatie
in de zorg en onderzochten we of
we tot een concrete pilot voor een
nieuwe vorm van wonen en zorg in
de Zaanstreek konden komen.

Vervolgens gaf Bas Römgens een
inspirerende lezing over de gezonde stad en bekeken we een
aantal mogelijke casussen in de
Zaanstreek. Pepik Henneman leidde de open denktank met de zaal
en de aanwezige experts om na te
denken over de toekomst van twee
concrete cases in de Zaanstreek:
de verzorgingstehuizen Amandelbloesem in Wormerveer en Festina
Lente in Assendelft.
Voor beide huizen was het voortbestaan onzeker en in een aantal
groepen werd onderzocht welke
alternatieve bestemmingen of verdienmodellen er denkbaar zijn. Er
werden de nodige ideeën aange-

Betaalbaar en plezierig
wonen in de Zaanstreek
De primaire taak van Parteon
is het verhuren, beheren,
verkopen en bouwen van
woningen. Dit doen we voor
mensen die niet zelfstandig in
woonruimte kunnen voorzien.
De komende jaren richt Parteon zich op
het betaalbaar houden van de huren. Wij
verbeteren de kwaliteit van onze woningen
door onderhoud en door nieuwe woningen te
bouwen. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd
in energiemaatregelen. Ook blijft Parteon zich
inzetten voor de leefbaarheid in haar wijken.
Parteon verkoopt zowel nieuwbouwwoningen
als voormalige huurwoningen. Van
eengezinswoningen tot appartementen in
verschillende prijsklassen.

Voor deze avond werden alle
partijen uitgenodigd en brachten
we de opgedane inzichten m.b.t.
de individuele en gemeenschappelijke belangen bij elkaar. We
begonnen de avond met een samenvatting van de inspiratie en
inzichten die we hadden opgedaan tijdens de eerdere Babel activiteiten rondom het thema Zorg.
Nanine Carree vertelde over de
omvang van de vergrijzing in
Nederland en, meer specifiek, in
Zaanstad en liet in vogelvlucht
zien met welke opgaven we te
maken krijgen en wat we moeten
doen om onze gebouwde omgeving ‘senior-proof’ te maken.

dragen. De conclusie was dat het
belangrijk is de buurt te betrekken
bij de plannen zodat er draagvlak
wordt gecreëerd. Laat de sociale
kringlopen stromen, die gebouw,
voorzieningen, buurtbewoners,
vrijwilligers en professionals met
elkaar verbindt!
Klik hier voor een kort verslag

Op onze website vindt u het actuele huur- en
koopaanbod.

Coclusies zijn verwerkt in de
publicatie “Zorgen voor de dag
van morgen”.

www.parteon.nl
Adv_Jaargids_babel 215x290mm 2015.indd 1

par teon
16-03-15 12:55
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BabelSafari
fietsexcursie ’langs Zaan en IJ’
Voor onze verkenning nodigden we vanuit Zaanstad
een aantal mensen, vanuit verschillende disciplines,
uit en stelden drie delegaties samen met wie we een
bezoek aan Amsterdam-Noord aflegden. We begonnen met een gezamenlijke aftrap over de stedelijke vernieuwing in Noord en de samenwerking met
Zaanstad binnen Zaan-IJ. Daarna bezochten we één
of meerdere initiatieven in Noord. We maakten kennis met de projecten en met de betrokken spelers.

Langs Zaan en IJ
Binnen de Metropoolregio Amsterdam is Zaan-IJ
aangewezen als het waterfront waar zich in de toekomst een nieuw grootstedelijk woon-/werkmilieu
moet kunnen ontwikkelen met 7.000 woningen en
450.000 m2 vloeroppervlakte voor bedrijven en voorzieningen. Tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord
ligt langs het water een gebied dat afwisselend stads,
industrieel, ruig en spannend is. In Zaanstad zijn in
de afgelopen decennia in het kader van het Zaan
oeverproject al een aantal locaties getransformeerd.
Er wordt wel gezegd dat de moeilijkste locaties
zijn overgebleven. In Amsterdam Noord is de transformatie van de noordelijke IJ-oever van recentere
datum, maar de ontwikkelingen volgen elkaar in rap
tempo op. Amsterdam Noord lijkt steeds meer uit te
groeien tot ‘the place to be’. Wat betekent dat voor
de samenwerking binnen Zaan - IJ en voor Zaanstad?
Kunnen we deze verdiepen en uitbouwen?
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Vrijdag, 9 mei
Locatie: vanuit
Zaandam Zuidoost
naar AmsterdamNoord
Deelnemers: 25

Zaanstad en Amsterdam-Noord werken samen in
het programma Zaan IJ aan stedelijke ontwikkeling.
De pioniersfase loopt op zijn einde, blauwdrukken
voor de volgende fase zijn er niet, passen niet meer
bij de huidige economische crisis. Wat is er gaande
in Noord? Wat zijn overeenkomsten en verschillen
met Zaanstad? Wat kunnen we daarmee? Is samenwerking mogelijk? We vertrokken per fiets vanuit
Zaandam. Via het ruige grensgebied van de
Noorder IJ-plas arriveerden we in Noord bij een
experiment met duurzame stadslandbouw op Sportpark De Melkweg. Van daar uit ging de tocht verder
naar het NDSM-terrein waar we werden rondgeleid en bijgepraat over de actuele stand van zaken.
Vervolgens bezochten we een locatie voor zelfbouwkavels aan de Klaprozenweg. Daarna fietsten we
langs bij scheepswerf De Ceuvel-Volharding, waar
schepen en woonarken letterlijk op het droge zijn
getrokken en een unieke werklocatie vormen.
Onze safari eindigde bij de Tolhuistuin - de nieuwste
creatieve hotspot van Noord - met een verhaal, een
hapje en een drankje. Op alle locaties werden we
door de initiatiefnemers rondgeleid.
Lees hier het verhaal van Peter Visser over de
ervaringen van deze dag
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BabelCinema ‘Stedelijke
ontwikkeling in Amsterdam-Noord‘
Zondag, 1 juni
Locatie: filmhuis de
Fabriek, Zaandam
Aantal bezoekers: 12

Met de documentaires “Amsterdam: stad aan
het IJ” en “Ons leven in Amsterdam-
Noord”
toonden we de resultaten van stedelijke ontwikkeling, maar lieten we ook zien wat de impact
was voor bewoners.
Documentaire: Amsterdam, stad aan het IJ

Regisseur Remy Vlek maakte een documentaire over
het nieuwe stadscentrum. De havenfunctie van Amsterdam is vanaf de jaren ’70 verdwenen. De oevers
werden verlaten en een tijd lang gebeurde er weinig. Begin 2000 kwam hier een grote verandering in.
Naast indrukwekkende nieuwe gebouwen werden de
bestaande havengebouwen in het gebied ontwikkeld
tot publiekstrekkers. Zo transformeerden de IJ oevers tot een nieuw stadscentrum van Amsterdam met
bijzondere openbare ruimtes en functies. De laatste
jaren kregen de ontwikkelingen een onverwachtse
wending doordat de economische crisis toesloeg.

Documentaire: Ons leven in Amsterdam-Noord

Terwijl stedelijke vernieuwing over de wijken van
Amsterdam-Noord trekt krijgen de bewoners te maken met de verschillende facetten van het proces.

De bewoners maken gebruik van het recht van
inspraak die de democratie hen biedt om zo de
negatieve gevolgen voor hun eigen wijk zoveel
mogelijk te beperken.
In de confrontatie met het stadsdeel en de woningbouwvereniging dienen zij hun argumenten, alternatieven en relevante rapporten in maar vinden verassend weinig gehoor. In het gebied lijkt zich een
ander plan te voltrekken, waarin deze bewoners
nauwelijks meer een rol spelen.
Documentairemaakster Niki Boomkens deed twee
jaar onderzoek naar de gevolgen van stedelijke vernieuwing voor de bestaande een nieuwe bewoners
van Amsterdam-Noord. In het proces was de informatievoorziening vaak diffuus of ontbrak het helemaal aan concrete informatie over wat de bewoners
van de wijken te wachten stond. De gekozen verhaallijnen zijn geen incidentele gevallen maar staan
voor wat veel bewoners in verschillende wijken van
Noord hebben meegemaakt gedurende het proces
van de stedelijke vernieuwing.
Lees hier het verhaal van Peter Visser over deze
filmmiddag

Dag van de Architectuur
‘Mensen maken de stad’
Het thema “Mensen maken
de stad” was een uitgelezen
jaar
thema voor ons Babel
programma in 2014! We
nodigden ”Zaankanters” en
“Noorderlingen” uit om bij elkaar op bezoek te gaan.
Op zaterdag vonden in Zaandam activiteiten, lezingen en
rondleidingen plaats.
In Amsterdam-Noord hield een
aantal inspirerende projecten
op zondag ‘open huis’.

Zaterdag, 21 juni in
Zaandam: Hembrug
terrein/Zaandamcentrum
Zondag, 22 juni in
Amsterdam-Noord:
diverse locaties
Aantal bezoekers:
100 - 200

Twee gratis veerboten voeren
beide dagen ieder uur tussen
Amsterdam-Noord-Eye, Amsterdam en Zaandam. Ze stopten bij
het Hembrugterrein en bij het
Zaantheater, vlak bij de locaties
waar de bezoeker een interessant
programma aangeboden werd.
Bovendien verzorgde regisseur
Remy Vlek vier thematische vaartochten op beide dagen.

Programma zaterdag 21 juni
Zaandam

Er waren vijf Archigids rondleidingen, het nieuwe stadscentrum
Inverdan, herbestemming indus
triële architectuur, Zaanse houtbouw, goed wonen-100 jaar sociale
woningbouw en Zaaneiland-wonen
in kader en herbestemming Zaan
oevers.

De moestuin van Monet aan de
Hogendijk was open en men kon
ook een bezoek brengen aan het
Hemburgterrein met zijn rijkdom
aan industrieel erfgoed. Diverse gebruikers, waaronder het
pas geopende Holland Routehuis, zetten hun deuren open. Zij
boden informatie over historie,
restauratie en herbestemming
van dit bijzondere gebied via tentoonstellingen, lezingen en rondleidingen.
Aan het eind van de middag sloot
Theatercollectief Aardlek het programma af met een optreden van
fysiek beeldend theater en imaginaire stoere machines.

Programma zondag 22 juni
Amsterdam-Noord

Amsterdam-Noord ligt ‘om de
hoek’, maar is voor veel Zaankanters onbekend gebied. In Amsterdam (Noord) hield ARCAM architectuurcentrum Amsterdam met
een aantal inspirerende projecten
op zondag ‘open huis’. Bijzon18 | Babel Jaarverslag 2014

dere gebouwen en stedenbouwkundige locaties openden hun
deuren, waaronder Amsterdam
Marina; Faralda NDSM Kraanhotel; voormalig scheepswerf de
Ceuvel; 3D print Canal House.
Dit was het programma die dag

Woningstichting Eigen Haard is actief in Amsterdam en in
de regio waar we ruim 61.000 woningen, bedrijfsruimten en
garages verhuren en beheren. We investeren volop in wijken
waar we actief zijn en stimuleren economische, sociale en
maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen samen met onze
lokale partners dat wijken zich ontwikkelen tot vitale wijken.

Betrokken bij Saendelft
Binnen Zaanstad zijn we erg betrokken bij de ontwikkeling van
Saendelft. In totaal realiseert Eigen Haard in Saendelft circa
775 woningen, waarvan 502 huurwoningen, die inmiddels gereed
zijn. Veel gezinnen wonen in een van onze huur- of koopwoningen. Deze woningen zijn allemaal van hoge kwaliteit. In Saendelft
is elk deelplan ontworpen in de geest van een architectuurthema. Met de verschillende architectuurthema’s is een palet
van buurten met een eigen identiteit ontstaan. In 2014 is het
nieuwbouwproject Toscaans Palet opgeleverd.

Gezondheidscentrum en winkelruimte
We realiseren woningen voor een brede doelgroep. Voor jong,
oud en voor specifieke doelgroepen. Zo ontwikkelde Eigen Haard
in het centrumplan de Saen 68 woningen, waarvan 51 woningen
bestemd voor 55-plussers en 17 als woonzorg woningen, die door
Odion worden verhuurd. Eigen Haard beperkt zich echter niet tot

het nieuwbouwproject De Zaanse Strip. Het gehele project

het bouwen van woningen alleen. In het centrumplan ontwikkel-

omvat 258 appartementen verdeeld over vijf woongebouwen.

den wij ook een gezondheidscentrum van 1450 m2 met nog eens

De eerste twee energiezuinige woongebouwen zijn al bewoond.

700 m2 winkelruimte. In het gezondheidscentrum Saendelft

Samen zijn deze twee gebouwen goed voor 40 huurwoningen,

werken huisartsen, verloskundigen, apotheek, fysiotherapeut,

61 koopwoningen en drie bedrijfsruimten. De bouw van het

maatschappelijk werkers, diëtisten en specialisten van het Zaans

derde woongebouw Wormerveer is in mei 2014 van start gegaan.

Medisch Centrum nauw samen.

In de zomer van 2015 worden de appartementen opgeleverd.

Wonen en Werken
een spannende combinatie
Nieuwe
verhoudingen
tussen wonen en

Ook in Inverdan ontwikkelen we woningen

Meer weten?

Inverdan is een groot stedelijke vernieuwingsproject waarbij het

Kijk op www.eigenhaard.nl voor meer informatie over

centrum van Zaandam een nieuw stadshart krijgt en waarbij wo-

onze activiteiten.

ningen worden toegevoegd. Eigen Haard en Smit’s Bouwbedrijf
realiseren binnen Inverdan, aan de westkant van het stadshart,

Bouwen aan woonplezier
in de gemeente Zaanstad
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werken

Wonen en werken lopen in de Zaanstreek van
oudsher door elkaar, maar tegenwoordig stelt deze
combinatie steeds indringender eisen. Bedrijven
worden aangespoord om door middel van innovatie
hun milieucontouren terug te dringen. Tegelijkertijd
onderzoekt de overheid de grenzen van wet- en
regelgeving. Beide ontwikkelingen komen samen
binnen het Zaans Proeflokaal. Het nabij gelegen
schiereiland De Hemmes vormt de lakmoesproef.
In 2012 heeft de gemeente een groot deel van
het terrein aangekocht met het oogmerk om er
woningen te bouwen. In hetzelfde jaar heeft zich
een initiatiefgroep gemeld – stichting De Hemmes –
die streeft naar herontwikkeling van het terrein met
inachtneming van de Zaanse traditie op het gebied
van houtbouw en windenergie. In de tussentijd is het
gebied beschikbaar voor tijdelijke invulling. Ook in
andere delen van de stad – de ‘Zaanse driehoek’ rond
Wormerland-Wormerveer en het Hembrugterrein – is
sprake van vergelijkbare opgaven en ontwikkelingen.
Hoog tijd om de horloges gelijk te zetten: waar staan
we nu? Waar liggen de kansen?
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BabelSalon
‘Wonen en Werken, een
spannende combinatie!‘
Dinsdag, 9 september
Locatie: de
Vermaning,
Wormerveer
Aantal belangstel
lenden: 32

Wonen en werken zitten elkaar soms in de weg
en belemmeren zowel de ontwikkeling van een
leefbare stad als economisch belangrijke functies.
In een dialoog over de verschillende belemmeringen en de belangen die een rol spelen, wilden
we ontdekken hoe wonen en werken in een goede
balans in de toekomst kunnen samengaan. Hoe
brengen we de belanghebbenden bij elkaar en welke rol kunnen ontwerpende disciplines en andere
professionals daarin spelen? En hoe concreet kunnen we worden als het gaat om oplossingen voor
regionale spannende locaties?
BabelSalon was de aftrap van het onderwerp
‘Wonen en Werken, een spannende combinatie’.
O.l.v. Martin Bosch, eigenaar van bureau De Laar
en expert lid van het Landelijke Team Ontslakken,
verkenden we wat de actuele stand van zaken is
in regionale stedelijke transformatieprocessen en
de verschillende opvattingen daarover. Leonie
van den Beuken, Hoofd Ruimtelijke Planning en
Omgevingszaken van het Havenbedrijf Amsterdam
en Maurits de Hoog, Dienst Ruimtelijke Ordening
van Amsterdam en hoogleraar aan de TU Delft,
schoven daarvoor aan tafel.
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BabelExcursie
Buitenland ‘Manchester’
Ons bezoek aan Manchester heeft ons input
gegeven en ideeën aangereikt voor het derde thema van 2014 “Wonen en Werken, een
spannende combinatie”.

25 t/m 28 september
2014
Aantal deelnemers: 27

Wonen en werken belemmeren soms zowel de
ontwikkeling van een leefbare stad als economisch
belangrijke functies. In een dialoog over de verschillende belemmeringen en de belangen die een
rol spelen, wilden we ontdekken hoe wonen en
werken in een goede balans in de toekomst kunnen samengaan. We bezochten Manchester waarin
op de locatie Stalford Quays, sinds 1985 een zeer
geslaagde herontwikkeling van Manchester Docks
langs het Ships Canal een geweldig interessant
waterfront heeft opgeleverd. De ontwikkeling is vrijwel afgerond. Op de tweede en derde dag gingen
we op bezoek in gebieden waar herontwikkeling van
gebieden en gebouwen aan de orde is, evenals de
combinatie van wonen en werken. Beide dagen werden we rondgeleid door Phil Griffin, een freelance
schrijver, radio en televisiecommentator en architectuurcriticus en sterk geïnteresseerd in stedelijke
ontwikkeling.
Klik hier voor een kort verslag
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BabelExcursie
Binnenland ‘Stadshart
Den Helder’ en ‘De Nollen’
Vrijdag, 24 oktober
Aantal deelnemers: 29
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In het kader van het thema Wonen en
Werken bezochten we Stadshart Den Helder:
stedelijke vernieuwing met als thema ‘Maritieme en Intieme Stad’, herstel van woon-,
werk- en leefklimaat, herontwikkeling van het
stadshart, gekoppeld aan ontwikkeling van
het waterfront in Willemsoord en de vesting.
We besloten de excursie met een bezoek aan
de Nollen.

Stadshart Den Helder is een stedelijk vernieuwingsproject. Aanleiding voor de herontwikkeling begin
deze eeuw was:
- Voor het eerst in vele jaren stagnatie i.p.v. groei.
- De Marine vertrok uit de gemeente.
- Het stadshart kon een herstructurering goed
gebruiken.

’s Ochtends gaf directeur-bestuurder Ferdinand
Vreugdenhil van ontwikkelingsmaatschappij Zeestad
een toelichting over de visie op de geplande ontwikkelingen in het Stadshart en Willemsoord. Daarna
volgde een rondleiding met toelichting. Na de lunch
vertrokken we met de bus naar de Stelling en Nieuw
Den Helder voor een rondleiding met toelichting.

Belangrijke steekwoorden: ‘een nieuwe visie op het
begrip Maritieme stad’; ‘het herstellen van de verbinding van de stad met de zee’; ‘een natuurlijke
menging van wonen, werken en andere functies’.
Het project omvat drie gebieden: het Stadshart,
Stelling Den Helder en Nieuw Den Helder. Ieder
gebied heeft zijn eigen dynamiek en problematiek.
Daarbinnen meer dan dertig projecten, verschillend
van aard en omvang, zowel fysiek (stenen stapelen) als sociaal. In 2011 zijn de meeste projecten in
Nieuw Den Helder afgerond. In 2012 lag de focus
vooral op het Stadshart en werden op de Stelling
nieuwe projecten uitgevoerd.

De Nollen was het sluitstuk van de excursie.

De Nollen is het kunstproject van Ruud van de Wint,
schilder, beeldhouwer en bouwer. Hij startte in het
binnenduingebied de Nollen in Den Helder in 1980
een schilderkunstig experiment. Dat groeide uit tot
een ‘totaalkunstwerk’ van schilderingen, sculpturen
en bouwsels.
Klik hier voor een kort verslag Excursie Wonen
en Werken naar den Helder
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075 631 3121
www.damadvocaten.nl
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• Trillingsarm heien en trillingsvrij persen Ø114 t/m Ø406 mm.
• Inpandig aanbrengen van stalen damwand.
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• Minimale werkhoogte 1,35 meter.
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• Funderingsherstel inclusief sloop en betonwerkzaamheden.
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225wim@wimklaassenarchitect.nl
1506 LB zaandam
06
51603241
51603241
wim@wimklaassenarchitect.nl
• Opvijzelen en rechtzetten van woning en gebouwen.
• Paaladvies en paal controleberekeningen.

ir. wim klaassen

-
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Daam Schijfweg 22-24, 1507 BD Zaandam, Tel.: 075 - 616 39 04, Fax: 075 - 635 67 62
info@decoogh.com / www.decoogh.com

51603241 wim@wimklaassenarchitect.nl
06 51603241 wim@wimklaassenarchitect.nl
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Wij hebben in dit jaarbericht wederom ons best
gedaan alle betrokkenen die op enigerlei andere
wijze Babel hebben ondersteund zo zorgvuldig
mogelijk bij de activiteiten te vermelden. Ieders

Levende woonomgevingen
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Woonplezier is één van de belangrijkste
ingrediënten van ons levensgeluk. Dat
plezier vraagt om meer dan een woning
alleen. Het vereist ook een woon-

Kring Alkmaar

omgeving waarin mensen zich even
fijn en veilig voelen als in hun eigen
huis. We maken ons bij BPD sterk
voor het verwezenlijken van ‘living
environments’, woon- en leefomge-
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ontmoetingsplek ook activiteiten op
straat aanmoedigen. Waar iedereen,
van jong tot oud, met veel plezier kan

ervaren in het meedenken met oog voor mens en stad

wonen en samenkomen. Dit doen we
in heel Nederland, ook in uw regio.
Kijk voor onze nieuwbouwprojecten
op www.bpd.nl.
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www.carree-architecten.nl
musical 23 Zaandam
info@carree-architecten.nl
075-6125885
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Babel Archigids organiseerde deze rondleidingen
ook dit jaar te voet of per fiets over architectuur, stedenbouw en gebiedsontwikkeling in de Zaanstreek.
Belangstellenden konden op twee zondagen per
maand (van maart t/m begin november) meelopen
of fietsen met een van de rondleidingen. Ook werden op aanvraag op andere dagen rondleidingen of
fietsexcursies voor groepen, bedrijven, scholen en instellingen gegeven voor een aangepast bedrag. De
rondleidingen van Babel Archigids raken steeds meer
ingeburgerd en in 2015 gaan we hier zeker mee door.
Op de website is alle informatie te vinden. Via
Facebook en Twitter Babel Archigids is nieuws over
de rondleidingen te volgen.

Babel Archigids Wandelen
of fietsen met onze gidsen
Omdat het geven van rondleidingen in 2013
goed is bevallen, zijn we in 2014 doorgegaan
met een groot deel van de rondleidingen van
dat jaar. De rondleiding ‘Russische connectie’
is vervallen. Deze was opgezet in het kader van
Ruslandjaar 2013. De rondleiding ‘Stadsarchitect Ludovicus Immink’ is hiervoor in de plaats
gekomen.
De titels van sommige rondleidingen zijn wat aangescherpt, maar de inhoud bleef grotendeels hetzelfde.
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Rondleidingen in 2014

Zaanse houtbouw: over originele Zaanse houtbouw en voorbeelden van daarop geïnspireerde
bouwwerken
Klik hier voor meer informatie
Nieuw centrum Zaandam: langs stadhuisplein,
Nieuw Ankersmidplein en Gedempte Gracht
Klik hier voor meer informatie

Dwars op de Zaan: over een streek die is ontstaan
uit lange slagen veenweiden en sloten
Klik hier voor meer informatie

Herbestemming industriële architectuur: een fietstocht langs markante voorbeelden van industrieel
erfgoed
Klik hier voor meer informatie

Stadsarchitect Ludovicus Immink: Tijdens de wandeling wordt Immink’s werk vergeleken met andere
gebouwen uit die tijd
Klik hier voor meer informatie

Goed wonen, 100 jaar sociale woningbouw: een
wandeling door Zaandam met het verhaal van de
Zaanse volkshuisvesting
Klik hier voor meer informatie

Saendelft: fietstocht door de Vinex woningbouwlocatie in Zaandam-noord, bij Assendelft
Klik hier voor meer informatie
Zaaneiland: 25 jaar transformatie. Een van de eerste
projecten van het Zaanoeverproject
Klik hier voor meer informatie
Babel Jaarbericht 2015 | 29

Vriendendag
Donderdag,
11 december
Locatie: Brevent,
Zaandam
Aantal deelnemers: 45

Al jaren organiseert Babel ergens
in de loop van het jaar een Vriendendag voor allen die ons een
warm hart toedragen en het mogelijk maken dat we überhaupt
bestaan: sponsoren en subsidiegevers, vrijwilligers en het comité
van aanbeveling. Met hen keken
we deze laatste avond terug naar
het effect van de in 2014 gevoerde debatten en hoe we dat gaan
voortzetten in 2015. Tevens namen we afscheid van voorzitter
Gerrit Teders die na ruim 8 jaar
vertrok als voorzitter en introduceerden we zijn opvolger Robert
Leferink, met een ruime staat van
dienst op het gebied van project-

management op het gebeid van
stedelijke vernieuwing,
Architect Sjoerd Soeters, die aan
de wieg van Inverdan stond, overhandigde scheidend voorzitter
Gerrit Teders een variant op de
aloude stenen KLM-huisjes: één
met de inmiddels bekende Zaanse geveltjes. Deze “overdreven”
gevels hebben het Zaandamse
centrum een nieuw hedendaags
leven gegeven en dat levert het
winkelgebied sfeer, kooplustigen,
toeristen en omzet op.
Wethouder Dennis Straat, net als
Soeters, lid van het comité van

aanbeveling, vroeg Babel mee
te denken over het vervolg. Een
grootstedelijk project als Inverdan
heeft veel energie en geld losgemaakt en resultaat opgeleverd.
Na het Zaandamse stadshart zou
een nieuw project de stad zeker
goed doen.
Babel nam ook afscheid van man
van het eerste uur Jan Schoen.
De illustrator en tekenaar was
medeaanstichter van door het
Architectencafé georganiseerde
debatten over het stadshart. Jan
Schoen bedacht de naam Babel
en de huisstijl, met toren.
Klik hier voor een kort verslag

Dialoog met mensen en plekken
Soeters Van Eldonk architecten
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www.soetersvaneldonk.nl
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Babel 2014
Programmaraad en organisatie
Leden programmaraad
•	Hans Bosma,
communicatieadviseur
•	Nanine Carree,
architect
•	Paul Carree,
architect
•	Martijn van der Hout,
architect
•	Lean van ‘t Hooft,
beleidsadviseur kunst en cultuur
•	Cees Kruit,
architect
•	Wim Klaassen,
architect
•	Leontine de Koning,
hoofd Organisatie bij KNRM
•	Marga Palmboom,
allround administratieve ondersteuner
•	Remco Reijke,
stedenbouwkundige
•	Marieke Ros,
senior beleidsadviseur
•	Dick Schilp,
verkeersplanoloog
•	Eva Stache,
architect
•	Hans Staller,
strategisch beleidsadviseur
•	Ria Steenaart,
voorm. directeur Dienst stadsontwikkeling
Milieu en Beheer
•	Gerrit Teders,
stedenbouwkundige
•	Nicolette Zwart,
secretariële ondersteuning
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Bestuur
Voorzitter:
Robert Leferink, management en advies
Secretaris:
Ria Steenaart, voorm. directeur Dienst
stadsontwikkeling Milieu en Beheer
Penningmeester:
Louis Groen, voorm. vakbondsbestuurder FNV
en voorm. raadslid
Algemene leden bestuur
•	Joke Bosch,
marketing & communicatie coördinator
•	Ferdinand Vreugdenhil,
directeur-bestuurder ontwikkelings
maatschappij
•	Albert Groothuizen,
zelfstandige in projectmanagement
•	Guido Voss,
advocaat
•	Wim Klaassen,
architect
Comité van Aanbeveling
•	Jan Bolhoeve,
voorm. directie en bestuurslid woning
stichting Eigen Haard
•	Fred van Dam,
directeur Rabobank Zaanstreek
•	Sjoerd Soeters,
architect en supervisor Inverdan
•	Dennis Straat,
wethouder gemeente Zaanstreek
•	Peter Tange,
burgemeester Wormerland
•	Nico Vanderveen,
notaris

Colofon
Teksten
Hans Bosma, Nanine Carree, Ellen Holleman,
Ellie Lissenberg, Nicolette Zwart, Lean van
‘t Hooft, Hans Staller, Robert Leferink, Peter
Visser
Coverfoto
Julianabrug Zaanstad Fotograaf: Oscar Damad
Fotografie
Peter Bakker, Hans Bosma, Wim Klaassen,
Ellie Oomen, Hans Staller, Ria Steenaart,
Peter Visser, Nicolette Zwart
Redactie en Eindredactie
Ria Steenaart, Nicolette Zwart
Hoofdsponsors
• BPD, Haarlem
• Eigen Haard, Amsterdam
• Gemeente Zaanstad
• Jacob Stinsfonds, Zaandam
• Parteon, Wormerveer
• Rabobank Zaanstreek e.o., Zaandam
• Sjoerd Soeters, Amsterdam
Sponsoren
• Aranea Grafimedia, Zaandam
• Architectenbureau ir. W. Klaassen, Zaandam
• BNA kring, Alkmaar
• Business Center BedrijvigeBij, Zaandam
• Carree Architecten, Zaandam
• Timmerfabriek Visser, Zaandam
• VOF Kantoren Zaanstad, Wormerveer

Vrienden van Babel
• Aannemingsbedrijf Sturm, Zaandam
• Adviesbureau ir. T. List, Zaandam
•	Architectenbureau Cees van Luit, Krommenie
•	Beaumond Communicatie & Management,
Amsterdam
• Bouwbedrijf Nieuwe Maten, Wormerveer
• Bouwbedrijf Somass B.V., Zaandijk
• Constructiebureau Tentij BV, Heemskerk
• DAM Advocaten, Zaandam
• Duijn Bloem Voss Advocaten, Zaandam
•	H en NK architectuur en interieur
architectuur, Zaandam
• Islant atelier voor stedebouw, Zaandam
• Kuijs Reinder Kakes Makelaar, Zaandam
• Kurk & Jacobs Notarissen, Zaandam

Dankzij de financiële steun van deze sponsoren en
vrienden zijn alle activiteiten, veelal kosteloos en
met veel tijd en inzet georganiseerd door de leden
van de programmaraad, mede mogelijk gemaakt.
Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar de medewerking en medewerkers van al onze bezochte
locaties, onze donateurs en het belangstellende
publiek bij onze activiteiten.
Wij hebben in dit jaarbericht wederom ons best gedaan alle betrokkenen die op enigerlei andere wijze
Babel hebben ondersteund zo zorgvuldig mogelijk
bij de activiteiten te vermelden. Ieders inzet voor
alle vormen van bijdrages is hogelijk gewaardeerd.
© 2015 Uitgave Stichting Babel
Musical 23, 1507 TS Zaandam
T: 075-6700695
W: www.stichting-babel.nl
E: info@stichting-babel.nl
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