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Artzaanstad open
Publiek van harte welkom

ZAANSTAD Meegaan
met de ontwikkelingen
en toch karakter
behouden. Op het
Hembrugterrein aan het
Noordzeekanaal heeft
Artzaanstad zaterdag
haar deuren geopend.

Ariane Blees

I

n de voormalige werkplaats, waar hulzen voor kanonnen werden gemaakt,
bevindt zich nu een grote collectie
kunst. Een aardig contrast! Hiermee is de
verhuizing vanaf de Vincent van Goghweg
een feit. Toen nog onder de naam Kunstcentrum, was het pand aan uitbreiding toe.
In nog geen twee weken zijn de meer dan
tienduizend stukken overgebracht naar de
ruimere, lichte ruimte. Natasja Rikken, coördinator en pr-medewerkster Tamara Woudt
zijn trots op het resultaat. ,,Dit gebied is volop in ontwikkeling en trekt vooral cultureel
publiek. In die golf willen we meegaan!’’
TWEEDE LEVEN Het interieur ademt de sfeer
van weleer. Om het industriële karakter
te behouden is er veel met tweedehands
materialen gewerkt. Delen van de wanden
zijn bewust onafgewerkt. Overal staan robuuste houten meubels die van geschonken
vloerdelen zijn gemaakt. De fraaie tafel bij
de entree stond voorheen in de foyer van het
Zaantheater. ,,Zo heeft alles hier een tweede
leven,’’ aldus Tamara en Natasja. ,,Daar zijn
we trots op.’’ In de kunstwinkel wijzen ze op
enkele verfraaide vitrines. Het zijn geschenken, zoals er meerdere bedrijven iets aan
het centrum afstonden. Een enorme glazen
kubus middenin de zaak bijvoorbeeld. ,,Het
glas is van de NS. Het waren oude toegangspoortjes,’’ leggen ze uit. Binnenin de kubus
wijzen ze op een bank, een tafel en kasten.,,
Deze ruimte is afsluitbaar en kan gehuurd
worden voor vergaderingen. Maar bijvoorbeeld ook als atelier om te schilderen, poppen te maken of als pop-up atelier voor een
‘artist in residence’. De grijze wanden, die
door het hele pand terugkomen, zijn gemaakt
van oude Trespa bureaubladen die werden
geschonken door een bedrijf uit Dordrecht.
Er is een bijzonder zwart streeppatroon
doorheen geweven.’
KLIMAAT Om een aangenaam klimaat te

krijgen voor zowel bezoekers als de collectie
is er vloerverwarming door de hele ruimte
aangebracht. Een zichtbaar buizensysteem
langs de wanden beschermt tegen vocht.
Het dak bevat veel glas, waardoor deze goed

pp Sfeerbeeld met bijzondere wanden

pp Met twaalfhonderd vierkante meter een kwart groter dan de vorige locatie

waterdicht moest worden gemaakt. Natasja:
,,Uiteraard moeten de kunstwerken goed
beschermd worden tegen invloeden. Maar
we overdrijven dat niet. Als een schilderij bij
iemand thuis hangt kunnen we daar ook niet
allerlei eisen aan stellen.’’

In het nieuwe pand - met twaalfhonderd
vierkante meter een kwart groter dan de
vorige locatie - zijn ruim tienduizend kunstwerken aanwezig van zeker 900 kunstenaars. Op de begane grond wordt een klein
deel geëxposeerd. Het merendeel is echter in
een groot archief weggeborgen of te bekijken
middels de kunstmuur. Een grote wand met
uitschuifbare stellingen waarin schilderijen
zijn opgehangen. Op de bovenverdieping
staan een aantal beeldwerken en hier is de
vloer van dezelfde bureaubladen gemaakt als
delen van de wand.
Er zijn vele technieken te bewonderen, van
olieverf en acryl tot keramiek en brons. Liefhefhebbers kunnen terecht voor het huren
of kopen van gevarieerde kunst of alleen de
expositie komen bewonderen.

pp Natasja Rikken, coördinator en pr-medewerkster Tamara Woudt.

IMAGO Artzaanstad is gevestigd aan de Grote Hulzen nummer 11 en heeft een kleine 200
bedrijven en zo’n 1600 particulieren als lid.
Er is ruim parkeergelegenheid en een busverbinding. Het centrum heeft kunst voor
thuis of op het bedrijf. Met de nieuwe locatie
en gewijzigde naam hopen ze een breder
publiek en vooral ook een jongere generatie
aan te spreken. ,,We hadden een wat stoffig
imago,’’ aldus Tamara en Natasja. ,,De keuze
voor Artzaanstad was een logische. Onder
die naam organiseren we al jaarlijks een
evenement op het Hembrugterrein. Op dit
terrein is nog maar voor een vijfde deel iets
nieuws ontstaan. Er komt dus nog veel meer.
Het zijn vooral creatieve bedrijven, restaurants en winkels. Daarom wilden we hier
graag zitten. We hopen zo ook meer bezoekers uit Amsterdam te trekken. Dat iemand
die voorbijkomt op weg naar de Yada Yada
markt of Lab 44 denkt: ‘Hee, hier zit een
kunstcentrum. Even een rondje doen.’’

