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Restauratie Zaadmarkt 110, Dat Bolwerck 
 
Opdrachtgever   Stichting Wijnhuisfonds  
Directievoering   Stichting Wijnhuisfonds/BOG 
Architect   Veldhoven architecten 
Bouwfysica   DPA Cauberg-Huygen 
Aannemer   Dijkman bouw 
Constructeur   Jan Wassing adviseur bouwconstructies 
Installatie   Wiltink installatietechniek 
Verwarming-ventilatie  Feenstra 
 

 
Plaatsing van 2 dakkapellen t.b.v. daglichtoetreding 

 
Algemeen 
 
In december 2014 is het aangrenzende pand Zaadmarkt 112 gehuurd door het echtpaar 
Peppelenbosch met de bedoeling daarin een Cultureel centrum te vestigen en te wonen.1 Al snel 
veroverde Dat Bolwerck een belangrijke plek in het Zutphense culturele leven. Het is inmiddels het 
‘thuis’ van het tweejaarlijkse Internationaal Cellofestival en van de Cello Academie. Er worden 
concerten gegeven en masterclasses gehouden, lezingen georganiseerd over velerlei onderwerpen 
en zowel pand als tuin worden gebruikt voor tentoonstellingen. Het is zo hard gegroeid dat de 
huurders al snel behoefte hadden aan meer ruimte.  
 
Zaadmarkt 110 is ooit een koetshuis geweest en grenst aan nr. 112. In het verleden is het geheel (110 
en 112) o.a. als bibliotheek in gebruik geweest, maar na het vertrek daarvan zijn beide panden 
separaat verhuurd. In goed overleg is de toenmalige huurder, een advocatenkantoor, naar elders 
verhuisd en is ook 110 verhuurd aan Peppelenbosch. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de huurders zelf verantwoordelijk zouden zijn voor de 
restauratie. Zij hebben daarvoor ook een vergunning aangevraagd en gekregen. Bij de eerste 

 
1 De restauratie van Zaadmarkt 112 is separaat beschreven 
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sloopwerkzaamheden bleek dat het pand constructief niet voldeed en dat een forse aanpassing 
moest worden gedaan. Het Wijnhuisfonds heeft daarop de verantwoordelijkheid voor de restauratie 
overgenomen. Dat moest wel gebeuren conform de door huurders verkregen vergunning en de eisen 
voor de duurzaamheidssubsidie van de Provincie, zoals het van buitenaf isoleren van de kap. 
Hiermee rekening houdend heeft het Wijnhuisfonds een aangepast restauratieplan gemaakt dat ook 
vergund is. 
 
Plan van Aanpak/ Restauratieplan 
 
Ontwerp 
Voor het aangrenzende pand (Zaadmarkt 112) is destijds uitgebreid bouwhistorisch onderzoek 
gedaan. De gegevens daaruit en uit andere bronnen bleken – na overleg met de gemeente – 
voldoende om geen nieuw onderzoek te hoeven laten uitvoeren. 
 
Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat in de toekomst Zaadmarkt 110 ook separaat van 
112 verhuurd kan worden.  
 
De kelder, die lange tijd is gebruikt als schietbaan en toegankelijk was via een luik aan de marktzijde, 
is nu via de begane grond bereikbaar gemaakt.  
 
Voor de restauratie/verduurzaming van de gevelkozijnen in de achtergevel, die dateren uit een 
eerdere restauratie in 1940, zijn twee scenario’s uitgewerkt: de bestaande raamdelen vervangen 
door nieuwe raamdelen en deze voorzien van een isolerende beglazing of, als alternatief, behoud, 
herstellen en plaatsen van achterzetbeglazing. In samenspraak met de gemeente als 
vergunningverstrekker en de provincie Gelderland als subsidieverlener is besloten gevelkozijnen te 
behouden en aan de binnenzijde achterzetbeglazing te plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installaties 
Bij de restauratie van Zaadmarkt 112 in 2014 is er al rekening mee gehouden dat in de toekomst ook 
Zaadmarkt 110 op die pellet kachel installatie aangesloten kan worden. Voor de oversteek van de 
aanvoer en retourleiding van Zaadmarkt 112 naar 110 kon gebruik gemaakt worden van al aanwezige 
stalen cv leidingen. Deze konden als mantelbuis worden toegepast zodat de marmeren vloer in de 
centrale entree niet hoefde te worden aangetast. Zowel de begane grond als verdieping zijn 
uitgevoerd met vloerverwarming. De kelder wordt niet verwarmd. 
 
Bouwfysica 
DPA Cauberg-Huygen heeft bouwfysisch en akoestisch advies gegeven. Voor de thermische isolatie is 
het dak aan de buitenzijde voorzien van een 60mm dikke PIR isolatie. De gevels zijn in hun geheel 
voorzien van een 150mm dikke voorzetwand gevuld met isofloc. De betonnen vloer op de begane 
grond is vervangen en voorzien van 12cm EPS150 isolatie. De gevelkozijnen en ramen blijven 
ongewijzigd. Deze zijn voorzien van achterzetramen met HR++ beglazing. De gekozen oplossing heeft, 

Op een gegeven moment was er verschil van mening over de monumentale waarde 
van een aantal ramen. Het bestuur van het WHF heeft besloten tot een ‘lerende 
interventie’ en heeft de belangrijkste stakeholders (monumentenambtenaar, architect, 
BOG, aannemer) uitgenodigd op locatie naar de ramen te kijken. Ter plekke werd het 
misverstand uit de wereld geruimd. Bovendien zijn afspraken gemaakt hoe in de 
toekomst de communicatie verbeterd kan worden zodat dit soort discussies sneller 
worden opgelost. Het heeft ook tot gevolg dat in toekomstige restauraties duidelijker 
afspraken over communicatie worden gemaakt. 
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naast de positieve thermische werking, ook akoestisch een gunstig effect. In verband met het gebruik 
van het pand als oefenruimte voor (onversterkte) muziek is aan de binnenzijde van de kap een 
akoestisch plafond aangebracht. Dit plafond gaat goed samen met de aan de buitenzijde 
aangebrachte PIR isolatie en is volledig reversibel. Voor een gezond binnenklimaat heeft DPA 
Caubergh Huygen op basis van de door de gebruiker opgegeven bezetting een advies gegeven over 
de capaciteit van het ventilatie systeem. Dit advies is gebruikt door Feenstra voor het WTW balans 
ventilatiesysteem. 
 

                        
           60mm PIR “buitendaks” aangebracht.                          achterzetbeglazing/voorzetwand 
 
Vergunning/subsidie 
Voor het eerste plan is in december 2016 een omgevingsvergunning afgegeven. Na verwerking van 
alle wijzigingen werd er in oktober 2018 een nieuwe omgevingsvergunning afgegeven. In november 
2018 is gestart met de werkzaamheden. De restauratie was zover gevorderd dat eind april het pand 
in gebruik kon worden genomen voor een al lang tevoren geplande tentoonstelling. De formele 
oplevering heeft onlangs plaatsgevonden. Behoudens de installatie die volgens de huurder te veel 
lawaai maakt. Het bestuur van WHF heeft inmiddels besloten DPA Cauberg-Huygen een meting te 
laten verrichten om objectief te laten vaststellen of er sprake is van onaanvaardbaar geluidsoverlast. 
Als dat zo is zal dat alsnog moeten worden verholpen. 
 
Voor de verduurzaming en het toegankelijk maken van het gebouw is door de provincie Gelderland, 
in het kader van het programma cultuur en erfgoed, een subsidie toegekend. De oorspronkelijke 
regeling per 01-01-2017 was reeds overvraagd. Gelukkig kwamen per 01-09-2017 extra middelen 
beschikbaar zodat alsnog van deze regeling gebruikt gemaakt kon worden. Ook de gemeente 
Zutphen heeft voor het toegankelijk maken een subsidie toegekend. Beide subsidies hebben het 
project mede mogelijk gemaakt. 
 
Aanbesteding 
De restauratie is door middel van een aanbesteding gegund. De bestekstekeningen zijn vervaardigd 
door Veldhoven architecten en een werkomschrijving is opgesteld door stichting BOG. Voor de 
aanbesteding zijn twee aannemers geselecteerd op basis van hun ervaringen en erkenningen in het 
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restauratiewerk: Dijkman bouw uit Warnsveld en Hoffman uit Zutphen/Beltrum. Dijkman bouw heeft 
de laagste inschrijving ingediend. Na een aantal planwijzigingen hebben zij uiteindelijk de opdracht 
gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Voor de aanleg van een verwarmingsinstallatie is een 
offerte gevraagd aan Feenstra. Zij hebben de pellet installatie van Zaadmarkt 112 aangelegd en 
waren het beste op de hoogte van de voorbereidingen die al waren getroffen voor de uitbreiding 
naar 110. 
 
Uitvoering 
Na de start van de werkzaamheden aan het pand bleek dat de bestaande hoofddraagconstructie te 
licht was uitgevoerd. Hierop is door Jan Wassing, adviseur bouwconstructies, een controleberekening 
uitgevoerd en hij adviseerde om deze aan te passen aan de huidige normen. Deze versterkingen van 
de hoofddraagconstructie zijn gereedgekomen in januari 2017.  
In de planvorming was opgenomen om de bestaande betonnen toplaag in de keldervloer te 
verwijderen. Verwacht werd dat hieronder mooie gebakken klinkers tevoorschijn zouden komen 
welke gebruikt konden worden voor de nieuwe keldervloer. Helaas bleken deze maar gedeeltelijk 
aanwezig en bovendien van zeer slechte kwaliteit. Er is toen gekozen om de kelder te voorzien van 
nieuw aan te leveren gebruikte gebakken klinkers in waalformaat. Om te zorgen voor een beter 
klimaat in de kelder is een folie met isolatiemateriaal gevonden dat helpt tegen het optrekkend vocht 
onder de keldervloer. Als positief gevolg van deze ingreep zijn twee putten ontdekt onder de 
keldervloer, te weten een beerput en een waterput die dateren uit het midden van de 18e eeuw. In 
overleg met de stadsarcheoloog is ervoor gekozen beide putten te consolideren en in het zicht te 
laten. Tevens is de loop van een oude gracht gevonden wat de scheurvormingen en verzakkingen op 
deze locatie verklaarden. 
 

          
Beerput midden 18e eeuw   Waterput midden 18e eeuw 

 
DPA Caubergh Huygen heeft op basis van de verwachte bezetting van het pand een advies opgesteld 
voor de ventilatie van het gebouw. Hiervoor zijn wederom twee scenario’s uitgewerkt te weten 
ventilatie en verwarming door middel van Climarad radiatoren, of ventilatie door middel van een 
WTW balansventilatie unit in combinatie met vloerverwarming. Gezien het grote aantal Climarad 
radiatoren dat nodig was, wat het interieurbeeld zeer zou verstoren, is gekozen voor het systeem 
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met een WTW balansventilatie unit. Dit is op zo’n wijze ontworpen dat er geen dakdoorvoer nodig is 
en met een minimum aan kanalen kan worden volstaan. De inlaat en uitblaas van het systeem is 
geconstrueerd in een van de kelderkoekoeken. 

          
Balansventilatie    WTW balansventilatie unit 

 
Tijdens de uitvoering was er dagelijks toezicht door een bouwkundige van stichting BOG. 
Tweewekelijks werd een bouwvergadering gehouden en werd ter plaatse met toezichtambtenaar 
van de gemeente Zutphen een werkbezoek gehouden dat werd gecombineerd met een inspectie van 
de branddeskundige van de gemeente.  
 
Communicatie 
 
De water- en beerput zijn voorzien van een hek, waardoor het publiek optimaal kennis kan nemen 
van beide vondsten. In samenwerking met de gemeente denkt het Wijnhuisfonds na over de beste 
manier om het publiek informatie te verstrekken over de achtergrond (geschiedenis, gebruik) van 
deze putten. Wij hopen dat dit nog in dit jaar kan worden gerealiseerd.  
 
Op Open Monumentendag 2019 is Dat Bolwerck (Zaadmarkt 110 en 112) opgenomen in de route. 
Bestuursleden zijn die dagen aanwezig om het publiek te vertellen over de restauratie.  
 
Donateurs worden eind september feestelijk ontvangen in Zaadmarkt 110 en 112 door het bestuur 
van het Wijnhuisfond. Zutphense Pracht heeft in het meeste recente nummer geschreven over de 
vondst van de putten. 
 
Bijlagen 
Bouwfysisch rapport 
Akoestisch rapport 
Artikel Zutphense Pracht 
 


