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NAARDEN 

DZAP

Werkplekken, tl-buizen aan het systeemplafond en een 
halfdode plant in de hoek: kantoren blinken niet vaak uit 
in originaliteit. Hoe anders is het bij de architecten en 
projectmanagers van DZAP. Met gedurfde keuzes heeft het 
bureau uit Naarden de kloof tussen ‘kantoor’ en ‘thuis’ weten 
te overbruggen.

De bijna 50 specialisten van DZAP bedenken, ontwerpen 
én realiseren voor gebouweigenaren en kantoorgebruikers 
unieke, eigentijdse interieurs. Maar wat als het eigen huis op 
de schop moet? Vanwege de groei van het bedrijf werd de 
verouderde kantoorruimte van de (verhuisde) buren getrokken 
bij de bestaande ruimte, en daarna compleet tot casco gestript. 
Hierdoor ontstond een ruimte van circa duizend vierkante meter. 
Na de ingrijpende verbouwing heeft DZAP een kantoor waarin 
een moderne, lichte kant op natuurlijke wijze overloopt in een 
donkerder, bijna mystiek gedeelte.

In bepaalde ruimtes is het bouwkundig beton weer zichtbaar, 
andere kamers zijn in kleur gestuukt, of juist afgewerkt met 
staal. De medewerkers werken verspreid over flexwerkplekken, 
hoge overlegtafels, knusse zithoekjes en transparante 
concentratieplekken. ‘Dit kantoor moest voelen als thuis’, licht 

Edward Vis toe, directeur/eigenaar van DZAP. 
Zelfs klanten reserveren regelmatig ruimtes bij DZAP wanneer ze 
extern willen overleggen. Populair is de sfeervolle ‘lounge’ met 
kunst aan de muur, bijzettafeltjes, fauteuils en een comfortabele 
bank. 

Voor de nieuwe eetgelegenheid – ‘Hardworkcafé’ genaamd – en 
de pantry werd gekozen voor de watersystemen GROHE Red en 
GROHE Blue. ‘Als je wilt dat kranen meer kunnen dan alleen koud 
water tappen, dan moet je naar een innovatief product’, verklaart 
de directeur de keuze voor GROHE. ‘Je kan er veel mee en ze 
zien er goed uit. Daarom schrijven wij ze ook graag voor aan onze 
klanten.’

Maar of het nu gaat om de watersystemen, het meubilair of de 
algehele sfeer: bij DZAP worden bezoekers altijd verrast. ‘Soms 
zijn ze helemaal flabbergasted’, zegt Vis. ‘Ze komen binnen met 
vastomlijnde ideeën, maar zien hier dat het ook helemaal anders 
kan. Daar doe je het voor.’
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1 Natuurlijk licht en glazen wanden geven 
het kantoor van DZAP een ruimtelijke 
uitstraling. 

2 Medewerkers hebben de keuze uit 
verschillende werk-, vergader- en 
concentratieruimtes. 

3 Gordijnen, vloerkleden en comfortabel 
meubilair zorgen voor knusse 
overlegplekken. 

4 Voor watervoorziening in de modieuze en 
sfeervolle eetgelegenheid viel te keuze op 
de GROHE Red en de GROHE Blue.
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+31 88 0030722

3

4

https://pro.grohe.com/nl/34237/keuken/kokend-water-kranen/grohe-red/
https://pro.grohe.com/nl/33740/keuken/kranen-met-filterfunctie/grohe-blue-home/
mailto:projectenbureau-nl@grohe.nl

