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STADKAMER ZWOLLE:

NIEUWE
TREKPLEISTER
VOOR DE
BINNENSTAD

Zwolle is een prachtig cultureel gebouw
net buiten het stadscentrum rijker én een
publiekstrekker voor het centrum. Daar
waar de bibliotheek van de Overijsselse
hoofdstad eerst gehuisvest was, komt nu
een vestiging van modeketen Zara, terwijl
de bibliotheek samen met andere culturele
instellingen in een oud pand van de
GGD trok. Stadkamer, zoals dat pand is
gedoopt, kwam niet zomaar tot stand.

‘P

rominente rol
voor trappen
in het gebouw’
- Frank Docter

74

Het was een heel traject, maar terugkijkend
kunnen Ron Eggink en Bert Muis namens
de gemeente Zwolle meer dan tevreden
vaststellen dat het doel van de hele operatie
dubbel en dwars is bereikt: ‘Een betere
huisvesting voor de bibliotheek én een trekpleister voor de binnenstad.’ Ook Ted Reinders van ingenieursadviesbureau Sweco,
Rob Winkelaar van installateur HulstFlier
en Frank Docter van hoofdaannemer Salverda Bouw kijken met tevredenheid terug.

Compleet en degelijk
‘In 2013 zijn we begonnen met de eerste plannen’,
herinnert Ron Eggink zich. Hij was namens de gemeente projectleider bij de totstandkoming van Stadkamer. ‘Een jaar later selecteerden we vervolgens de
architect (JHK uit Utrecht) en in 2015 de aannemer.’
De gemeente huurde Johan van Leijen van BAZ
Zwolle in als bouwmanager. De bouwende partijen
kregen te maken met een document met wensen en
eisen van in totaal 24 pagina’s. ‘Niet heel apart, maar
wel compleet en degelijk.’
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Duurzaamheid belangrijk
Voordat prinses Laurentien – die zich inzet voor de leesvaardigheid van kinderen – op 20 april jongstleden Stadkamer uiteindelijk opende, moest er nog
wel wat water door de IJssel. Grootste struikelblok bleek het asbest in het
oorspronkelijke pand van de GGD. ‘Dat is een pand uit de jaren zeventig.
Wij hadden wel verwacht dat er asbest in zou zitten, maar aanvullend onderzoek toonde aan dat er veel meer in het gebouw zat en dat het ook dieper
aanwezig was.’ Voor installateur HulstFlier bleek het asbest een geluk bij een
ongeluk. Het bedrijf kon nu namelijk veel meer moderne toepassingen in het
gebouw plaatsen dan aanvankelijk in de planning zat. ‘Het gebouw moest nu
veel meer gestript worden en ook de bestaande installaties werden eruit gehaald.’

‘U

pgrading door
duurzame
installaties’
- Rob Winkelaar
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Open gebouw

‘V

eel meer
asbest dan
aanvankelijk gedacht’
- Ron Eggink

Moderne installatie
Stadkamer is nu van alle moderne toepassingen
voorzien. ‘Eigenlijk is alleen de isolatieschil nog
niet optimaal, maar dat is ook lastig in zo’n
renovatiepand’, vertelt Rob Winkelaar. ‘Maar
we hebben wel ledverlichting met daglichtschakeling en aanwezigheidsdetectie geïnstalleerd.
Verder is er een warmtepompinstallatie geplaatst
en op het dak staan zo’n honderd zonnepanelen.
En ook voor de brandveiligheid hebben we een
moderne oplossing, met hogedruk watermist.
Dat konden we goed toepassen, ook vanwege
de hoge plafonds in de ruimte. Zo is het een
vrij duurzaam gebouw geworden met moderne
installaties. Op sommige plekken in het gebouw
zijn de installaties juist bewust zichtbaar, dus
daar moesten we rekening mee houden.’
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Het was de wens van de gemeente en de bibliotheek
dat er een open gebouw zou komen. Best lastig
voor de bouwers van Salverda Bouw en architect
JHK om dat te maken van een betonnen kantoorkolos. De architect creëerde licht en ruimte door
gaten te maken in de verschillende verdiepingen
en daar vides te maken; op de bovenste verdieping
werd gebruik gemaakt van bestaande lichtkoepels.
Ook werden nieuwe stalen trappen, bekleed met
hout, aangebracht. Bert Muis, verantwoordelijk
voor het beheer van de gebouwen van de gemeente Zwolle: ‘Zo is een mooi en licht gebouw ontstaan.’ ‘De trappen nemen een prominente rol in
binnen het gebouw’, vertelt Frank Docter. ‘Om
de sparingen in de vloeren te kunnen maken, verstevigden we de bestaande vloeren met staal en op
sommige plaatsen met geplakte kunststof lamellen.’

Ontmoeting
Het is niet alleen de bibliotheek die in Stadkamer
terechtkwam. Het is een ruimte geworden voor
ontmoeting, met collectieruimtes voor het centrum
voor kunsten, studieplekken voor studenten en
ruimtes voor flexwerkers. Ted Reinders: ‘Aan de
buitenkant is weinig veranderd, aan de binnenkant
des te meer. Het is mooi dat we zo een nieuwe
toekomst voor een bestaand pand konden creëren.
De verduurzaming is een maatschappelijk verantwoorde investering, de duurzaamheidsmaatregelen
verdienen zich binnen tien jaar terug.’
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Stad van de toekomst
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Reinders: ‘Het is mooi dat we een aannemer en installateur
hebben kunnen vinden die hun nek hebben uitgestoken.
Bij zo’n renovatietraject kom je nog weleens tegenvallers
tegen, maar als bouwteam hebben we daar samen de juiste oplossingen voor kunnen vinden.’ Er is behoorlijk doorgepakt. ‘In het installatieontwerp hebben we bijvoorbeeld
opgenomen dat het energieverbruik ook op detailniveau
gemeten kan worden. Zo krijgen we nog beter inzicht in
het verbruik en kunnen we eventuele verspillingen snel
tegengaan. Duurzaam in gebruik dus.’ Hij vervolgt: ‘Het
credo bij Sweco is dat we samen met partners werken aan
het ontwikkelen van de stad van de toekomst. Zo kunnen
we Zwolle wel noemen: er gebeurt ontzettend veel. Stadkamer is een mooi voorbeeld van het duurzaam omgaan
met vastgoed. Transformeren en toekomstbestendig maken
is in veel gevallen beter dan slopen en nieuwbouw.’
De kelder van Stadkamer is geschikt gemaakt voor kinderen, met onder meer een glijbaan. Om aan te tonen dat
het bedoeld is voor héél Zwolle. ‘Verder is er een stuk
nieuwbouw bijgekomen: een grote zaal voor bijvoorbeeld
uitvoeringen of seminars. Het is echt multifunctioneel
inzetbaar’, stelt Bert Muis.

‘M

eewerken
aan de stad
van de toekomst’
- Ted Reinders
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‘M

ooi en licht
gebouw’

- Bert Muis
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Tijdelijke vestiging bibliotheek
Vanwege de asbestperikelen én de verplichting van de gemeente
om de voormalige bibliotheek in de binnenstad rond 1 mei 2016
aan Zara op te leveren, was het noodzakelijk dat de bibliotheek
tot de opening van Stadkamer tijdelijk onderdak vond. ‘Dat is
gebeurd in het stadhuis’, vertelt Bert Muis. ‘Voor de ambtenaren
is dat een bijzondere tijd geweest: er was meer reuring in het
gebouw, maar dat werd gewaardeerd.’
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Aanvankelijk was het plan om budgetneutraal te werken – de
verkoop van de oude bibliotheek moest het geld voor de verbouw
van het GGD-kantoor opleveren. Dat is vanwege de vertraging
door het asbest en de sanering daarvan niet gelukt. ‘In totaal zijn
we zo’n vier miljoen euro over het budget heengegaan. Daar moest
de politiek logischerwijs over praten; ook dat leverde vertraging
op. Maar uiteindelijk is het doel wel bereikt: een extra trekpleister voor de binnenstad én een mooie nieuwe locatie voor de bibliotheek en andere culturele voorzieningen’, besluit Ron Eggink.
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