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NEZZT genomineerd voor de Creative Heroes Award 2017
Uit bijna 200 inzendingen door de branche en vakjury, is NEZZT genomineerd voor de Creative Heroes Award 
in de categorie Architectuur / Samenwerking. Op donderdagavond 29 juni worden de awards tijdens een 
feestelijke avond uitgereikt in Amsterdam. 

NEZZT
We leven in een dynamische wereld. Een wereld waarin we anders leven...anders wonen. Waar we op zoek gaan naar 
persoonlijk geluk en ruimte zoeken om je als mens te ontplooien. Waarin duurzaamheid niet langer alleen maar om 
materiaal gaat, gebruik belangrijker is dan bezit en groei eerder een kwestie van slimmer dan van meer. ‘Travel light 
through life’. Kunnen doen wat we willen, waar we willen, wanneer we willen. Zo geven we op eigen wijze invulling aan 
onze identiteit. In zo’n wereld willen en kunnen we toch niet meer statisch bouwen?

Nieuw woonconcept
Het traditionele woningaanbod slaagt er onvoldoende in om de nieuwe woonvraag te beantwoorden. Er is een dringend 
tekort aan passende woningen. Woningen van de juiste omvang, met de juiste indeling, met het juiste comfort en op 
de juiste plek. Woningen die mensen een thuis bieden in iedere fase van hun leven. NEZZT is een nieuw woonconcept 
dat meegroeit met de samenleving, of krimpt als dat noodzakelijk is. 

NEZZT past zich moeiteloos aan veranderende woonwensen aan. Dit is dynamisch bouwen, met ruimte om te kiezen 
voor verandering. Alleenstaand, starter, gezin of senior. NEZZT geeft mensen altijd de ruimte die ze nodig hebben. En 
zijn de woningen niet meer nodig, dan verhuist NEZZT naar een andere plek of wordt het gedeeltelijk of in zijn geheel 
teruggenomen.

Samenwerking
In NEZZT bundelen zich de visie, expertise en innovatiekracht van een tweetal kartrekkers. De Meeuw, al vele jaren 
toonaangevend speler in flexibel bouwen. Diederendirrix, één van de meest trendsettende bureaus voor architectuur 
en stedenbouw. Partijen die de gebaande paden durven te verlaten en in alles wat ze doen uitgaan van de wereld om 
hen heen.
 
Bij deze slimme alliantie sluiten zich meer en meer partijen aan. En werken we elke dag hard aan de volgende stap in 
wonen. Zo wordt er met innovatiepartners gewerkt aan 3D geprinte gevels die passen in een circulaire gedachte en 
aan flexibele interieuroplossingen die net zo aanpasbaar en schaalbaar zijn als de gebouwen van NEZZT.
 
Creative Heroes Award
De Creative Heroes Award is een initiatief van Guus van Maarschalkerweerd (DesignConnector) en Jeroen van 
Oostveen (Conseptory). Het doel van de award is ondernemend en ontwerpend Nederland een nationaal platform 
bieden dat een positieve bijdrage levert aan het succes en de impact van de creatieve sector. De Creative Heroes 
Award wordt eens per 2 jaar uitgereikt en richt zich specifiek op creatieven die concepten en ontwerpen voor ruimtelijke 
toepassingen ontwikkelen.
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Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Jessica Sibbing, T 040 2606749, 
j.sibbing@diederendirrix.nl. Kijk ook op www.nezzt.nl en www.creativeheroesaward.com.


