JaarberichT 2020

Zaanse architecten winnen Babel Architectuurprijs

Over Babel
Een groep architecten en stedenbouwkundigen richtte halverwege de jaren ’80 van
de vorige eeuw het ‘Zaans Architectencafé’ op. Er volgde een periode van zeven
jaar van ontmoetingen en lezingen over architectuur en stedenbouw. Het café leidde
daarna enige jaren een slapend bestaan. Na de millenniumwisseling begonnen
zich in Zaanstad nieuwe ontwikkelingen af te tekenen: méér aandacht voor de Zaanse
identiteit, méér behoefte aan sfeer en uitstraling en versterking van het Zaanse imago.
Een – deels nieuwe groep architecten, stedenbouwers en vormgevers – raakte hierdoor
opnieuw geprikkeld en richtte in 2003 Babel Zaans Architectuurplatform op.
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INLEIDING
Struikelen en opstaan
De Covid-19-uitbraak aan het begin van 2020 heeft Babel
Zaans architectuurplatform hard geraakt. Het met elkaar
verkennen van de stedenbouwkundige en architectonische toekomst van de Zaanstreek kwam door de pandemie
voor een aanzienlijk deel stil te liggen. Die nieuwe anderhalvemetersamenleving maakte veel van onze vertrouwde
activiteiten onmogelijk.
Terwijl het jaar zo goed begon. Begin maart trok een
presentatie door Mecanoo architecten van de ontwerpstudie
voor het Meneba-complex een recordaantal bezoekers.
En de eerste groepen basisschoolleerlingen maakten in het
kader van het Zaans Cultuurmenu de architectuurspeurtocht
door de voormalige Verkadefabrieken aan de Westzijde.
Vlak daarna eiste de pandemie zijn tol. Onder dergelijke
omstandigheden is er geen ruimte voor live-debatten,
speurtochten, architectuurwandelingen en excursies.

Dergelijke activiteiten kunnen ook niet zo maar worden
omgezet naar digitale sessies. Toch zijn we niet ontevreden
over wat we met struikelen en opstaan het afgelopen jaar
aan activiteiten hebben weten te ontwikkelen. De Babel
Architectuurprijs is voor de zevende keer uitgereikt. Voor het
eerst is de prijs toegekend aan een Zaans architectenbureau.
We hebben online aandacht besteed aan de Dag van de
Architectuur. Speciaal voor kinderen. En er was – tussen de
golven door van de pandemie- ruimte voor een fietsexcursie.
Ook hebben we de mogelijkheden van andere vormen
van communicatie verkend. Onze achterban blogde over
de stad van de toekomst. We droomden vergezichten en
zochten een antwoord op de vraag wat stad en regio juist
in tijden van een pandemie nodig hebben: niet alleen meer
woningen, maar ook woonruimte met aantrekkelijke buitenruimte en een goede, groene openbare ruimte.

Graag bedank ik onze vrijwilligers, onze vrienden, sponsors
en financiers voor het mogelijk maken van onze activiteiten
in het lastige jaar 2020. Het is fijn, dat de contacten en de
steun in stand blijven.
We hebben goede hoop dat we in 2021 weer intensiever
over de ontwikkeling van stad en landschap met elkaar
van gedachten kunnen wisselen. Eerst alleen digitaal. Ook
Babel heeft nu zijn YouTube-kanaal en andere goed
gebruikte social media, maar na de zomer wellicht vaker
op de manier die we van oudsher gewend zijn. Met inspirerende lezingen, goede discussies en grensverleggend
onderzoek.
Robert Leferink,
voorzitter Babel, Zaans architectuurplatform
Maart 2021
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Wonen in een
nieuwe groene
autovrije wijk
De Bannehoven in Zaandĳk

DIT
VOORJAAR
IN VERKOOP

Meer weten?

www.debannehoven.nl

EEN ONT WIKKELING VAN

VERKOOP
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Februari 2020 - kinderactiviteit

Speurtocht in en rond het Verkadecomplex
Babel doet sinds 2015 mee aan het Zaans Cultuurmenu. Met de activiteiten uit het
Cultuurmenu worden Zaanse basisscholen uitgenodigd verbindingen te leggen
met thema’s op school, te ontwikkelen vaardigheden en de cultuuraanbieders uit de
omgeving van de scholen.

Binnen het Cultuurmenu ontbrak een
specifiek aanbod over architectuur
en stedenbouw. Met een werkgroep
van Babel-vrijwilligers hebben we een
lesprogramma ontwikkeld onder het
motto ‘In Zaanstad staat een huis!’.
Een rondleiding met opdrachten voor
leerlingen van groep 7 en 8 en een
instructie voor leerkrachten.
Na meerdere edities heeft Babel een
nieuw programma ontwikkeld. Ook
weer voor de leerlingen van groep 7
en 8. Zij maken een speurtocht in en
om het voormalige Verkadecomplex
in Zaandam. In februari hebben
leerlingen van drie scholen met veel
enthousiasme aan de speurtocht deelgenomen en de daarbij behorende
praktijkopdracht uitgevoerd. Tijdens
de speurtocht onder leiding van een
vrijwilliger zochten de leerlingen in

groepjes van vier naar antwoorden
binnen en buiten het gebouw. Hierna
maakten zij zich op voor de praktijkopdracht: het bouwen van een
stevige toren of brug van saté stokjes,
marshmallows en elastiekjes.
Door de Covid-19-uitbraak in maart is
ons programma stilgelegd en zijn de
scholen noodgedwongen afgezegd.
Het Cultuurmenu Zaanstreek, een
samenwerking tussen Agora, FluXus
en Zaan Primair, biedt een pakket van
ongeveer 80 activiteiten met betrekking tot kunst- en erfgoededucatie.
Alle
Zaanse
erfgoedinstellingen
bieden excursies en/of workshops aan
en ook een aantal Zaanse kunstenaars
biedt activiteiten aan voor het basis
onderwijs.

Klik hier voor
de website
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11 maart 2020 - debat

Van fabriekscomplex tot woonwijk:
transformatie Meneba-terrein

De voormalige meelfabriek in Wormerveer kent een bijzondere geschiedenis. De
eerste bebouwing dateert uit 1858 en in de loop der jaren is de fabriek uitgegroeid tot
een karakteristiek industrieel complex met een mix van monumentale en opvallende
gebouwen en silo’s. Al generaties lang is het fabriekscomplex van Meneba de
blikvanger voor wie vanaf het noorden op of langs de Zaan de Zaanstreek nadert.

Ook voor komende generaties zal dat
zo zijn. De aanblik van het Menebaterrein wordt wellicht nog imposanter,
als de plannen van Waterland Real
Estate voor een bijzonder gebied om
te wonen, te werken en te recreëren
worden gerealiseerd.
Arne Lijbers, associate partner bij
Mecanoo, presenteerde op 11 maart
2020 op uitnodiging van Babel de door
zijn bureau ontwikkelde transformatie
strategie. Hij nam de zaal mee in zijn
analyse van de ontstaansgeschiedenis,
permanente aanpassing en kenmer
kende elementen van de bebouwing
langs de Zaan, de industriestraat als
beeldbepalend element en de waarde van de huidige gebouwen. Eén
hartenkreet uit de zaal kon hij direct
beantwoorden: gebouw De Vlijt
(de oude en nieuwe Vlijt) blijft
gehandhaafd, net als de karakteristieke
loopbruggen en de iconische silo
Amerika.

De transformatie van het Meneba-
complex
maakte
veel
mensen
nieuwsgierig.
Collega-architecten,
medewerkers van woningcorporaties en ontwikkelaars, maar vooral
veel bewoners en ondernemers uit
de Zaanstreek. Bij elkaar 200 mensen
vulden de grote zaal van de Stoomhal
in Wormer.
Gespreksleider Leontine de Koning
interviewde voorafgaand aan de presentatie van Arne Lijbers, programma
manager Sam Versluis en trainee David
van Weeghel. Zij gaven de zaal een
indruk van de context. Sam Versluis
(programmamanager
MAAK.Noord)
benadrukte ‘menselijke maat’ en
‘herkenbaarheid’ als sleutelbegrippen voor de grote en kleine heront
wikkelingsprojecten in Zaanstad Noord.
David van Weeghel (MRA trainee) ging
dieper in op de karakteristiek van de
Zaanoevers en de kaders voor de herontwikkeling onder meer aan de hand
van het Beeldkwaliteitsplan Zaanoever
van de gemeente Wormerland.

Klik hier voor
meer informatie
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In de jongste leeftijdscategorie won Soumaya Assidah (8 jaar) uit
Amsterdam met een heel eigen oplossing voor het ideale park.

De Zaanse Dag van de Architectuur
werd mede mogelijk gemaakt door:

Fhanucia Dalmeyer (l3) uit Koog aan de Zaan ontwierp een droompark,
rechts jurylid parkwedstrijd Eva Stache uit Oostzaan. © Foto Ella Tilgenkamp

20 juni - ontwerpwedstrijd

Dag van de Architectuur 2020

Oproep aan kinderen: ontwerp het ideale park
Ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur op 20 juni is er door Hemlab, AM
Gebiedsontwikkeling en Babel een speciale ontwerpwedstrijd georganiseerd.
Met de bijzondere oproep aan jonge kinderen om het ideale park te ontwerpen.

Fhanucia Dalmeyer (13 jaar) uit Koog aan de Zaan was een van de twee trotse
winnaars van de Zaanse ontwerpwedstrijd. Het koste wat moeite, maar met vallen
en opstaan had ze haar ideale park ‘Hollywood’ op papier gezet. Ze wilde een park
om te relaxen en ook om activiteiten te doen. Het moet op zo’n plek leuk zijn voor
alle leeftijden.

Fhanucia Dalmeyer (l3) ontwierp een droompark en
behaalde hiermee de eerste prijs.

Jurylid en architect Eva Stache uit Oostzaan
was onder de indruk: “De complexiteit van
Fhanucia’s benadering voor het park was
indrukwekkend.” Volgens de jury zou het
ontwerp van Fhanucia ‘een aanwinst voor
Zaanstad en de omgeving zijn’. Veel gezonde
elementen en een wenswaterval met maatschappelijke meerwaarde maakten het volgens
de jury tot een geslaagd plan.
Volgens Eva Stache zijn dit soort wedstrijden
belangrijk: “Het is vaak moeilijk om dit soort
kennis goed te delen. Alleen zeggen, ‘natuur
is goed en leuk’, is niet genoeg, maar met zo’n
prijsvraag kun je bij kinderen interesse wekken

en zorgen voor nieuwsgierigheid.” Ze vindt het
heel belangrijk dat kinderen al vroeg uitgedaagd
worden om creatief te zijn en na te denken over
architectuur: “Ik ben al heel lang architect. We
moeten ook aan onze toekomstige opvolgers
denken.” Daarom kreeg Fhanucia een zwart
lederen schetsboekje met een berichtje van
Eva. ‘Voor de veelbelovende parkontwerpster,
veel succes.’

Klik hier voor
de website
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4 september 2020 - architectuurprijs

Schoolgebouw verbindt zich met de
Rosmolenwijk
De Babel Architectuurprijs 2020 is toegekend aan Nunc Architecten en Bald
Architecture voor het ontwerp van het schoolgebouw IKC Zaanplein in de
Rosmolenwijk in Zaandam. Niet eerder won een Zaans architectenbureau de
Babel Architectuurprijs.

Zeven nieuwe gebouwen in de Zaanstreek waren genomineerd voor de Babel
Architectuurprijs 2020. Heel gevarieerde bouwwerken dongen mee naar de prijs;
van een bedrijfsgebouw tot een scholencomplex, van een enkel woonhuis en een
appartementencomplex tot een zwembad en een fietsenstalling. Op de shortlist
stonden het bedrijfsgebouw Zuiver in Westzaan (Nunc architecten); een woonhuis aan het Zuideinde in Westzaan (Studio Kramer); zwembad De Crommenije in
Krommenie (Slangen + Koenis architecten); diverse woongebouwen in fase 3 in de
Molenbuurt in Wormer (Attika architekten). En in Zaandam fietsenstalling De Droogschuur bij het NS-station (Nunc Architecten), het IKC Zaanplein (Nunc Architecten / Bald
architecture) en woongebouw Romanov (Boparai Associates architekten) in Zaandam.

De genomineerde gebouwen

bedrijfsgebouw Zuiver in Westzaan
(Nunc architecten)

woonhuis aan het Zuideinde in Westzaan
(Studio Kramer)

IKC Zaanplein
(Nunc Architecten / Bald architecture)

fietsenstalling De Droogschuur bij het
NS-station in Zaandam (Nunc Architecten)

Zwembad De Crommenije in Krommenie (Slangen + Koenis architecten)

woongebouw Romanov
(Boparai Associates architekten) in Zaandam

diverse woongebouwen in fase 3 in de
Molenbuurt in Wormer (Attika architekten)

Klik hier voor
meer informatie
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De winnaar
Alle nominaties werden beoordeeld door
een jury bestaande uit architect Liesbeth van
der Pol (voorzitter), Vibeke Gieskes (curator
en docent), Wouter de Haas (architect), Jan
Maas (landschapsarchitect) en Ferdinand
Vreugdenhil (stedenbouwkundige). Bert Pots
vervulde namens Babel de rol van secretaris.

gewonnen, maakt het nog mooier’, zo zei
Steven Brunsmann. Hij is met Johan Krol
eigenaar van Nunc Architecten. Maarten
Steunenberg van Bald Architecture was er
trots op met een markant schoolgebouw een
zichtbare bijdrage te kunnen leveren aan de
vernieuwing van de Rosmolenwijk.

De ontwerpers van de school aan het Zaanse
Roggeplein hebben volgens de jury op
doordachte wijze gekozen voor eenvoudige
oplossingen, maar wel met gebruik van aantrekkelijke materialen. ‘De zorgvuldigheid
dringt door in tal van details. Daarin herkennen wij de kwaliteit van de architecten’, aldus
de juryvoorzitter. Ook ontroert het gebouw.
‘Er is waardig omgegaan met de verhoudingen tussen dicht en open. Het ritme in de
gevel geeft rust’, aldus één van de juryleden. ‘De ramen en het beleg eromheen vormen “mooie open ogen”. Daarmee maken
de architecten op een heel zorgvuldige en
volwassen wijze een mooi gebaar naar de
omgeving.’

De Babel Architectuurprijs werd in 2020 voor
de zevende keer uitgereikt. Met deze prijs
wil Babel aandacht vragen voor de stedenbouwkundige en architectonische veranderingen die de Zaanstreek doormaakt. Vijf keer
organiseerde Babel de uitreiking van de prijs
in opdracht van woningcorporatie Parteon.
Bij het vijftienjarig bestaan van Babel in 2018
is de toekenning van de Babel Architectuurprijs voortgezet als zelfstandige activiteit.

De Babel Architectuurprijs 2020 werd mede
mogelijk gemaakt door:

Vanwege COVID-19 had de prijsuitreiking
op vrijdag 4 september een digitaal karakter.
Ook publiceerde Babel een online-magazine
met het verslag van de jury, de nominaties en
een essay van Allard Jolles over de noodzaak
met zo’n prijs een nieuwe weg te wijzen.
Beide bureaus reageerden verheugd op het
winnen van de architectuurprijs. ‘Onze drie
nominaties waren al mooi en dat juist in het
bonte Zaanse architectuurlandschap zo’n
kalm en krachtig schoolontwerp de prijs heeft

Klik hier voor het
online magazine

Klik hier voor een
uitgebreid verslag
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25 september 2020 - fietsexcursie

De toekomst van de Zaanse veenweiden
De uitstoot van ammoniak door veebedrijven en stikstof door verkeer en
industrie heeft een enorme impact op de veenmosrietlanden in de Natura
2000-gebieden rondom Zaanstad. Door deze problematiek zal het Zaanse veenweidelandschap onontkoombaar van karakter, beleving en natuur veranderen.

De uitstoot van ammoniak en stikstof zijn
van grote invloed op de veenmosriet
landen in de Natura 2000-gebieden rondom
Zaanstad. In de polders rondom Westzaan
en Assendelft zijn al voorbeelden te zien hoe
het landschap onomkeerbaar verandert en
op welke manier boeren en natuurbeheerders oplossingen proberen te vinden voor
de diverse problemen die zich aandienen.
Klik hier voor een
uitgebreid verslag

De voorstellen van het kabinet voor stikstofreductie voorzien in vrijwillige vermindering van het aantal veehouderijen in en rondom Natura 2000-gebieden. Voorts
heeft de provincie opdracht gekregen met alle spelers in het gebied een gebieds
programma op te stellen.
Tijdens de fietsexcursie werden twee boerenbedrijven en het Innovatieprogramma
Veen bij Nauerna bezocht. Gastsprekers verzorgden een toelichting op zowel de
problematiek van bodemdaling en de toekomst van de veehouderij, als de gevolgen
voor het Zaanse veenweidelandschap. Zij legden verschillende oplossingen neer;
van doorontwikkeling van de huidige productielandbouw tot natuur inclusieve
landbouw en bijzondere beelden met aansprekende titels als groeiend veen en historisch
landschap. Ook werd op verschillende locaties in de polders uitleg gegeven en
gingen de deelnemers met betrokkenen in gesprek.
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Twaalf afleveringen:
Aflevering 1: Eva van Rijen
Eva van Rijen is programmamaker bij Babel
In de stad kan ook buiten zijn

Aflevering 2: Wessel Breunesse
Wessel Breunesse is wethouder Ruimtelijke
Ordening van gemeente Zaanstad
Meer eisen stellen aan kwaliteit
van woningen
Eva van Rijen
Aflevering 3: Bert Pots
Bert Pots is journalist en lid van de
kerngroep van Babel
Wonen in het Guisbos

20 juni - blogs

Aflevering 4: Natasja Groothuismink
Natasja Groothuismink is wethouder
Werk & Inkomen van gemeente Zaanstad
Mijn 100-jarige huis

Door de maatregelen rond de uitbraak van Covid-19 zat bijna iedereen hele
dagen thuis. De straten waren verlaten, dat leuke restaurantje was dicht,
de kantoren leeg en interactie met anderen verliep voornamelijk digitaal.

Aflevering 5: Els Lenting
Els Lenting is Projectleider circulaire
stad bij gemeente Zaanstad
Collectief een gedwongen
verdraagzaamheid

We hielden afstand en trokken ons terug in huis. Naast een thuis, was ons huis
verworden tot werkplek, leslokaal, sportzaal en vele andere bestemmingen die het
voorheen niet had. Babel stelde de bloggers een aantal vragen. Wat voor invloed
heeft Covid-19 op onze woning, het woongenot en onze waardering van de woonomgeving? Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de stad van de toekomst?
En wat is in coronatijd waardevol in de eigen woonomgeving?

Aflevering 6: Erwin Smit
Erwin Smit is adviseur bij woningcorporatie
Parteon en freelance tekstschrijver
Veerkracht van de stad

Verhalen over thuiswerken na
corona-uitbraak

In twaalf afleveringen schetsten zij hun beeld van de stad van de toekomst. Zij
schreven over de noodzaak de kwaliteit van woningen te verbeteren, het verlangen
naar een betere, groene openbare ruimte, de veerkracht van de stad en de zorg
voor onze natuur. Ook werd er gedroomd. Over bijvoorbeeld de transformatie van
veenweiden in bossen met romantische dorpjes.

Wessel Breunesse

Aflevering 7: Leontine de Koning
Leontine de Koning is verkeersplanoloog
en programmaontwikkelaar bij Babel
Ode aan de reistijd
Bert Pots
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Aflevering 8: Hans Staller
Hans Staller is voormalig stedenbouwkundige
en lid van de kerngroep van Babel
Ziet onze leefomgeving er in de toekomst
uit als wij voor ogen hebben?

Aflevering 9: Piet Oudega
Piet Oudega is lid van de kerngroep van
Babel en is voormalig-wethouder in Zaanstad
Een gezegend mens in het Zaanse groen

Natasja Groothuismink

Leontine de Koning

Aflevering 10: Eva Stache
Eva Stache is architect gevestigd in Zaanstad
Grutto’s en kieviten

Eva Stache

Aflevering 11: Lisa Constant
Lisa Constant is Netwerkontwikkelaar
monumenten & erfgoed gemeente Zaanstad
De keet

Aflevering 12: Bert Pots
Bert Pots is journalist en lid van de
kerngroep van Babel
Geen Zaanse straat zonder bomen
Els Lenting

Hans Staller

Lisa Constant
Deze blogs zijn te lezen
op de Babel website

Erwin Smit

Piet Oudega

Bert Pots
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Colofon

Leden programmaraad
Leden kerngroep/programmaraad
• Co Vrouwe,
voorzitter programmaraad
• Nik Berkouwer,
communicatie
• Robert Leferink,
voorzitter Babel
• Piet Oudega,
voorm. wethouder Zaanstad
• Bert Pots,
gespreksleider, journalist
• Eva van Rijen,
programmamaker
• Marieke Ros,
senior beleidsadviseur
• Hans Staller,
strategisch beleidsadviseur
• Nicolette Zwart,
secretariële ondersteuning

Dankzij de financiële steun van de
sponsoren en vele ‘Vrienden van
Babel’ zijn alle activiteiten, veelal
kosteloos
en met veel tijd en inzet
Overige leden
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 en het belangstellende
publiek bij onze activiteiten. Wij
hebben in dit jaarbericht wederom
ons best gedaan alle betrokkenen
die op enigerlei andere wijze Babel

• Els Bakker,
mede eigenaar Bureau op het Plein
• Joke Bosch,
interim cultureel manager
communicatie marketing
• Paul Carree,
architect
• Anton Faas,
evenementencoördinator
• Vibeke Gieskes,
docent op de Kunst Academie
• Martijn van der Hout,
architect
• Leontine de Koning,
hoofd organisatie bij KNRM
• Marga Palmboom,
allround administratieve ondersteuner
• Ria Steenaart,
voorm. directeur Dienst
stadsontwikkeling Milieu en Beheer
• Gerrit Teders,
stedenbouwkundige

hebben ondersteund zo zorgvuldig
mogelijk bij de activiteiten te vermelden. Ieders inzet voor alle vormen van
bijdrages is uiterst gewaardeerd.
© 2021 Uitgave Babel Zaans
architectuurplatform,
Musical 23, 1507 TS Zaandam
T: 075 670 58 05
W: www.stichting-babel.nl
E: info@stichting-babel.nl
De activiteiten van Stichting Babel
zijn mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van de gemeente Zaanstad.

Bestuur

Teksten

• Voorzitter: Robert Leferink,
management en advies
• Secretaris: Louise Verra,
fulltime vrijwilligster
• Penningmeester: Albert Groothuizen,
zelfstandige in projectmanagement
• Co Vrouwe,
management en advies vastgoed &
ontwikkeling
• Guido Voss,
advocaat

Diverse Babelaars, deels Frederique Teillers (NHD)

Comité van Aanbeveling
• Jan Bolhoeve,
voorm. directie en bestuurslid
woningstichting Eigen Haard
• Allard Jolles,
wnd. Dir. Portefeuillestrategie
Rijksvastgoedberderijf
• Jan Overtoom,
Regiomanager Bouwend Nederland
• Sjoerd Soeters,
architect en supervisor Inverdan
• Dennis Straat,
waarnemend burgemeester
Gemeente Landsmeer
• Peter Tange,
voorm. burgemeester Wormerland
• Cees Tip,
directeur-bestuurder Intermaris

Coverfoto/Fotografie
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Redactie, eindredactie en vormgeving
Nicolette Zwart, Bert Pots, Robert Leferink, Shannon Zwart

Hoofdsponsors/projectsponsors
• Gemeente Zaanstad
• AM Vastgoed, Utrecht (Dag van de Architectuur)
• BPD, Haarlem
• Bot Bouwgroep, Heerhugowaard (BAP 2020)
• BNA Lokaal Netwerk Noord-Holland Regionaal (BAP 2020)
• Congresredactie.nl (BAP 2020)
• Stichting Gebroeders Visser (BAP 2020)

Sponsors
• Aannemingsbedrijf Sturm, Zaandam
• Adviesbureau Ir. Th. List, Zaandam
• Albert Groothuizen projectmanagement b.v., Zaandijk
• BOA bouwkundig ontwerp en advies b.v., Assendelft
• Boparai Associates architecten, Oostzaan
• Bouwbedrijf Nieuwe Maten, Wormerveer
• Bouwbedrijf Somass B.V., Zaandijk
• Common Affairs, Amsterdam
• Constructiebureau Tentij B.V., Heemskerk
• De BedrijvigeBij, Zaandam
• De Coogh, Koog aan de Zaan
• Duin, Bloem en Voss advocaten, Zaandam
• HenNK architectuur en interieurarchitectuur, Zaandam
• Heren 5 Architecten B.V., Amsterdam
• Jansens & Dieperink, Zaandam
• J.H. Bakker bouwprojecten b.v., Zaandam
• KPO Planontwikkeling B.V., Zaandam
• Kuijs Reinder Kakes Makelaars, Zaandam
• Nunc Architecten, Zaandam
• Smit’s Bouwbedrijf, Beverwijk
• Timmerfabriek Visser, Zaandam
• VEKA Zaan B.V., Zaandam
• VOF Kantoren Zaanstad, Wormerveer
• Zaannotarissen, Zaandam
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