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Restauratie Zaadmarkt 112, Dat Bolwerck 
 
Opdrachtgever  Stichting Wijnhuisfonds 
Projectleider  Stichting BOG 
Architect  F. Ambagtsheer 
Aannemer  Dijkman bouw 
Adviseurs  Cauberg Huygen/Installect 
Constructeur  Bartels 
Installatie  Feenstra 
 
 
Planvorming 
 
Dit bijzondere rijksmonument is in 1938 aangekocht door Stichting Wijnhuisfonds en in 1940 onder 
leiding van architect A.A. Kok gerestaureerd. Naast de indrukwekkende buitenkant is ook het 
interieur cultuurhistorisch van belang. In een van de kamers zijn de muren bekleed met wolvlok 
behang, er is een fraai gedecoreerde trap die veel gelijkenis vertoont met een Vingboons trap uit een 
Amsterdams monument en ook de geschilderde vloerplanken en schouwen zijn interessant. 
 
Na het overlijden van een van de huurders kwam het pand in 2010 leeg te staan. Van meet af aan 
was het duidelijk dat het enorme gebouw niet alleen gerestaureerd maar ook verduurzaamd moest 
worden. Niet alleen waren de energielasten erg hoog, het is inmiddels ook vast beleid van het WHF 
om bij iedere restauratie het pand zoveel mogelijk te verduurzamen.  
 
In 2010 is begonnen met de voorbereidingen van de grootscheepse restauratie van het pand. Op dat 
moment was nog niet duidelijk wat de bestemming van het pand zou worden. Diverse scenario’s, 
waaronder 3 – 6 appartementen, zijn voorbereid in een haalbaarheidsstudie. Nadat de 
werkzaamheden al waren begonnen toonde Vincent Peppelenbosch belangstelling om het gehele 
pand te huren om er een kunst- en cultuurcentrum in te vestigen. Inmiddels is het een bloeiend 
centrum voor kunst, filosofie en muziek geworden en ook het thuis van het bekende tweejaarlijkse 
cellofestival en de celloacademie. Vincent en zijn vrouw wonen in een appartement op de 1e etage 
en exploiteren een B&B. Het Wijnhuisfonds is blij met Stichting Dat Bolwerck als huurder. Het is een 
motor voor het vitaliseren van de Zutphense binnenstad en het pand blijft op deze manier 
toegankelijk voor het publiek. Twee belangrijke doelen van het Wijnhuisfonds. 1 
 
 

 
1 Voor meer informatie zie: http://datbolwerck.nl/ 
 

http://datbolwerck.nl/
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Om de restauratie in goede banen te leiden is architect Frans Ambagtsheer door het bestuur van het 
Wijnhuisfonds al snel betrokken bij het plan evenals de monumentenambtenaar van de gemeente 
Zutphen. Het bouwhistorisch onderzoek van bureau Arcx is leidend geweest bij de keuzes die zijn 
gemaakt.   
 
Plan van aanpak 
 
Besloten wordt de restauratie op te knippen in twee delen: 
Fase 1: de restauratie van het casco,  
Fase 2: het interieur, de indeling, brand- en geluidswerende maatregelen.  
 
Onderdeel van de casco restauratie was de verduurzaming van het pand. Op het programma van 
eisen stond dat het pand gasloos gemaakt diende te worden. Voor deze aspecten is advies gevraagd 
aan Cauberg Huygen/Installect en voor isolatie aan Mark Stapper, RCE. Om een dergelijk groot pand 
comfortabel te kunnen verwarmen bleek de combinatie goede isolatie en een pellet-installatie de 
beste oplossing te zijn. Bij de capaciteit van de pelletkachel en andere voorzieningen moest ook 
rekening gehouden worden met de mogelijkheid om in een later stadium het aangrenzende 
koetshuis (Zaadmarkt 110) te integreren.  
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   pellet installatie in kelder 

 

   pavatex wandisolatie  

 
Restauratieplan 
 
Uit de adviezen van zowel Cauberg Huygen als de RCE blijkt dat de zeer dikke buitengevels al een 
behoorlijke warmteweerstand te hebben zodat kon worden volstaan met een niet-maximale isolatie. 
Gekozen is voor pavatex, een natuurlijke houtvezelplaat. De meeste warmte verdween via de ramen. 
Dit wordt opgelost door aan de binnenzijde van de glas in lood ramen een isolerend voorzetraam te 
plaatsen, terwijl de kruisroede ramen worden voorzien van dun isolerend monumentenglas van 
Stolker.  
 
Als verwarmingsbron is gekozen voor een pellet installatie; de warmteafgifte geschiedt via de 
vloerverwarming en ClimaRad radiatoren die tevens voor de ventilatie zorgen. 
Het gehele dak is aan de buitenzijde voorzien van een hoogwaardige PIR isolatie, die enigszins 
buigzaam is, zodat de mooie bestaande dakvorm met aan de onderzijde een knik behouden blijft. 
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Vergunning/subsidie 
 
Voor de casco restauratie wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen, waarbij de 
gemeente advies aan de RCE vraagt en een verklaring van geen bezwaar krijgt. Besloten wordt om de 
RCE  gedurende de gehele restauratieperiode te betrekken. 
 
Om het een en ander te financieren kan onder meer gebruik worden gemaakt van de 
Restauratieregeling 2010-2011. Ook wordt een kleine subsidie van de gemeente ontvangen. 
 
 
Aanbesteding 
 
Voor de aanbesteding worden drie bedrijven geselecteerd. Zoals gebruikelijk bij de restauratie van 
panden met hoge monumentale waarden worden, naast de gebruikelijke eisen, de volgende nadere 
eisen gesteld: 
 

• Erkenning op basis van de `Kennis en Kunde Regeling en/of ERM gecertificeerd 
• Op basis van voorbeeld projecten aantoonbaar ruime ervaring met restauraties 
• Lokaal of regionaal bedrijf  
• Toepassing van de relevante URL’s 
• Officieel Leerbedrijf 

 
De keuze valt op Dijkman bouw te Warnsveld wordt geselecteerd.  
 
 
 
 
Uitvoering 
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Omdat het hier een monument betreft met hoge monumentale waarden wordt tijdens de uitvoering 
additioneel toezicht gehouden door N.V. Bergkwartier, waarmee we op verschillende gebieden 
kennis uitwisselen.   
 
Door de stichting Wijnhuisfonds wordt een startbijeenkomst met alle betrokkenen georganiseerd. 
Ook alle werklieden die dagelijks op de bouw werken zijn hierbij aanwezig. Doel hiervan is eenieder 
te wijzen op het feit dat en waarom zij met een zeer bijzondere restauratie bezig zijn. Zowel architect 
Ambagtsheer als de heer Boer van Arcx geven een toelichting op de monumentale waarden en 
waarom het belangrijk is daar voorzichtig mee om te gaan.   
 
Gedurende de gehele bouwtijd wordt door fotograaf Hans Hendriks het werk bijgehouden en 
vastgelegd. Dat heeft een prachtig fotoboek opgeleverd. 
 

  
 

 fotoboek H. Hendriks 
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 demonteren hoofdtrap 
 
Regelmatig wordt via de pers aandacht geschonken aan de restauratie, zeker wanneer de 
stadsarcheoloog een aantal bijzondere munten vindt. De samenwerking met zowel de gemeente als 
de RCE verloopt prima en door een tweewekelijks werkoverleg ter plaatse is iedereen altijd op de 
hoogte van de laatste stand van zaken. Ook wordt de kwaliteit van het werk aan de hand van de IKB 
lijst getoetst. Daarnaast vindt tweewekelijks een bouwvergadering plaats. 
 
De financiën worden nauwgezet bijgehouden, maandelijks wordt een afvaardiging van het bestuur 
hiervan op de hoogte gebracht en wordt de stand van het meer- en minderwerk besproken.  
 
Door het aanbrengen van gevelisolatie aan de binnenzijde bestaat de mogelijkheid dat ter plaatse 
van de oplegging in deze balken een verhoogd vochtpercentage optreedt. Met de stichting 
Monumentenwacht Gelderland wordt een contract afgesloten om gedurende een aantal jaren de 
vochtpercentages in de balkkoppen van de moerbalken te monitoren. Met een door de 
monumentenwacht speciaal voor dit doel aangeschafte vochtmeter kan het vochtpercentage in de 
balkkop die in de muur ligt worden gemeten.  
 
Ook assisteert de Monumentenwacht tijdens de oplevering door met name de moeilijk bereikbare 
plekken te inspecteren zoals de daken, schoorstenen, muurafdekkingen en goten. 
 
Als laatste wordt in goede samenwerking met de gemeente, de RCE en de heer Piet Ram/Efectis een 
oplossing gevonden voor het brandwerend maken van een aantal paneeldeuren. Deze oplossing 
dient nog steeds als goedgekeurd voorbeeld bij andere projecten in het land. 
 
Inmiddels is de restauratie van het aangrenzende Koetshuis (Zaadmarkt 110) voltooid. Dat project 
wordt separaat beschreven.  
  
       
Bijlagen: 

1. Rapport Bureau Arcx 
2. Kleuronderzoek Bert Joncker 
3. Voorbeeld verslag bouwvergadering  

 


