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Kapel in de woning met de nieuwe toegangsdeur.
Algemeen
Dit bijzondere Rijksmonument uit de 16e eeuw is in 1961 aangekocht door Stichting Wijnhuisfonds. 1
In 1964 is onder leiding van architect IJsbrand Kok uit Amsterdam een restauratie uitgevoerd en is
een deel van het pand geschikt gemaakt voor bewoning.
Vanaf de aankoop is het pand gedurende 50 jaar bewoond door de fam. Germans. Na het overlijden
van haar echtgenoot, een oud-voorzitter van het Wijnhuisfonds, is zijn weduwe in het grote pand
blijven wonen. Na een kleine brand veroorzaakt door het slecht onderhouden van de gasinstallatie
door de huurster is zij – mede door de overtuigingskracht van de buren – vertrokken.
De woning is aan de buitenzijde altijd goed onderhouden, maar het installatiewerk en de sanitaire
voorzieningen - volgens afspraak bij het aangaan van de huur verantwoordelijkheid van de huurders waren 50 jaar oud en versleten.
Plan van aanpak/Restauratieplan
Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen wij naar het artikel uit Zutphense Pracht dat is bijgevoegd
(bijlage 1)
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Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van de restauratie van het pand Kerkhof 34 te Zutphen.
Vanzelfsprekend is daarbij ook verduurzaming van het pand meegenomen.
Vanaf het begin zijn architectenbureau Boerman Kreek en de gemeente Zutphen door het bestuur
van het Wijnhuisfonds betrokken bij het plan.
Historisch onderzoek
Zoals gebruikelijk is gestart met een historische verkenning uitgevoerd door bureau Arcx in
november 2013. Dit onderzoek heeft een belangrijke rol gespeeld bij het maken van het ontwerp.
Ontwerp
Voor de restauratie had Kerkhof 34 als adres Proostdijsteeg 1. De splitsing met Proostdijsteeg 3, het
‘voorhuis’, dat destijds volgens de wensen van de toenmalige huurders heeft plaatsgevonden, was
niet op historische argumenten gebaseerd en bracht ongewenste brandscheidingen en problemen
met geluidslekken met zich mee.
Uit een eerste verkenning bleek dat een andere splitsing van de panden gewenst was en met een
beperkte ingreep verwezenlijkt kon worden. De ingang van Proostdijsteeg 3 werd verplaatst naar
Proostdijsteeg 1. Voor Proostdijsteeg 1 werd om de hoek een nieuwe ingang gemaakt en het pand
kreeg daardoor een nieuw adres: Kerkhof 34, het voormalige adres van de kantooringang.
Het plan is verder uitgewerkt door de uitstraling van de gevel aan het Kerkhofzijde terug te brengen
naar de periode dat het pand als notariskantoor werd gebruikt. Door de vorige bewoners is de
voormalige ‘notariskamer’ omgebouwd tot garage, de mooie raampartij aan de tuinzijde is in stand
gebleven.
Op de ruime zolder is de voormalige meidenkamer behouden gebleven.

Mooi, mooier, mooist
Grote restauraties zijn natuurlijk interessant, maar het
terugbrengen van kleine details is minstens zo belangrijk. De
garage/voormalige notariskamer van Kerkhof 34 is thans
onderdeel van een serie van 4 garages die in bezit zijn van de
gemeente Zutphen. Het WHF is in vergevorderde
onderhandelingen met de gemeente om deze garages te kopen.
Als dat is gebeurd wordt de voormalige notariskamer in ere
hersteld.
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Nieuwe entree Kerkhof 34

Ook de vroegere meidenkamer op zolder is behouden.
Installaties
Een belangrijk punt was het oplossen van de energievraag. De woning was alleen voorzien van
gaskachels en verouderde elektrische bedrading. Besloten werd om adviesbureau Brunsveld en
Veerbeek te vragen een geheel nieuwe installatie te ontwikkelen die het pand maximaal zou
verduurzamen. Daarbij is ook de opdracht gegeven om het aangrenzende voorhuis (Proostdijsteeg 1,
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dat op termijn bij vertrek van de huidige huurder zal worden verduurzaamd) bij het ontwerp te
betrekken
Omdat het niet mogelijk bleek Kerkhof 34 maximaal te isoleren is gekozen verwarming en
warmwatervoorziening apart te regelen. In de kelder en op de zolder van Kerkhof 34 zijn installaties
geplaatst en de warmtepompen bevinden zich in een aparte ruimte in de tuin, afgeschermd voor een
goede geluidsdemping. Op het platte dak zijn zonnepanelen geplaatst die vrijwel niet zichtbaar zijn
vanaf de weg. De verwarming van de woning vindt plaats door middel van vloerverwarming. Kerkhof
34 is inmiddels losgekoppeld van het gas.
Voor het aangrenzende pand Proostdijsteeg 1 zijn voor de toekomstige verduurzaming
opstelplaatsen voor warmtepompen gecreëerd en de toevoerleiding naar het pand is alvast
aangelegd in afwachting van toekomstige de restauratie van dat pand.

Warmtepompinstallatie in kelder
Vergunning/subsidie
De omgevingsvergunning is door de gemeente verleend op 3 augustus 2015
Tegenover een investering van ca € 400.000,- kon de huur van het pand ook aanzienlijk worden
verhoogd. De huur bedraagt ca € 3000,- per maand, wat past bij de omvang van het pand en de
unieke plek met een grote tuin in de binnenstadstad.
Behalve een subsidie voor de warmtepompen en de SIM subsidie voor onderhoud is geen andere
subsidie ontvangen.
Aanbesteding
De renovatie is door aanbesteding vergund. De aanbestedingstukken zijn vervaardigd door
architectenbureau Boerman Kreek en installatiebureau Brunsveld en Verbeek.
Drie geselecteerde aannemers met ERM certificering en/of deelnemend aan de Gelderse Kennis en
Kunde regeling (Hoffman, Kappert bouw en De Vries Hummelo) zijn uitgenodigd voor een
aanbesteding.
Kappert Bouw heeft - samen installatiebedrijf Mulder installatietechniek uit Deventer - de
aanbesteding gewonnen.
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Uitvoering
Als eerste stap in de uitvoering zijn alle “moderne” toevoegingen verwijderd uit pand. Hieronder
vallen bijvoorbeeld het gedateerde installatiewerk, zachtboard plafonds en materialen die voorzien
zijn van asbest. Dit is vooraf in een werkoverleg ter plaatse met de bouwhistoricus besproken. Bij het
strippen van de woning zijn er nog oude vensteropeningen gevonden in een oorspronkelijke
achtergevel van de woning.

Oude vensteropeningen in de gevel
De achtergevel is door de vele veranderingen uit de 19e eeuw voorzien van een pleisterwerk met
perforatiegaten. Dit pleisterwerk is hersteld met dezelfde technieken (rietstoppels) als oorspronkelijk
is toegepast.
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Herstel gevel met “rietstoppel” stucwerk
Ten behoeve van de verwarming is op de begane grond waar mogelijk (behoudens terrazzo vloeren)
vloerverwarming toegepast. De originele marmeren vloertegels zijn hiervoor opgenomen,
genummerd en op hun originele locatie weer herplaatst.

Marmeren vloertegels weer op hun originele plek.
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Waar mogelijk is de gemoderniseerde vensterindeling verwijderd en zijn de oorspronkelijke
schuiframen in empire stijl - naar voorbeeld van de nog aanwezige originele bovenlichten teruggeplaatst.
Tijdens de uitvoering was er dagelijks toezicht door een bouwkundige van stichting BOG.
Tweewekelijks is er een bouwvergadering. Zeer regelmatig wordt met de toezichthouder van de
gemeente Zutphen een werkbezoek gebracht, gecombineerd met een inspectie van de
branddeskundige van de gemeente.
De oplevering is door de bouwkundige van het BOG in samenwerking met een ingenieur van
Brunsveld & Veerbeek voor het installatietechnische gedeelte gehouden
Communicatie
Voordat met de bouw werd begonnen is het pand op de Open Monumentendagen van 2017
opengesteld, waarbij in het pand allerhande ambachtslieden hun werk toonden.
Op de dag van de bouw is het pand - in samenwerking met Kappert Bouw - opengesteld voor alle
belangstellenden (alleen de begane grond). Daarbij zijn van de historie van het pand
informatieborden gemaakt (zie bijgaand).
Donateurs worden door WHF maximaal betrokken bij restauraties. Voor hen is een dagdeel
gereserveerd om het gehele pand te bezichtigen. De afwerking was al in geschilderde staat waardoor
gehele openstelling voor iedereen - zo kort voor de oplevering - niet mogelijk was.
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Bijlagen:
Bouwhistorisch onderzoek Arxc
Artikel Zutphense Pracht
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