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PROJECTGEGEVENS

BEDRIJFSGEGEVENS

OPDRACHT 
Waanders In de Broeren  - Dhr. W. Waanders

LOCATIE 
Achter de Broeren 1-3 
Zwolle 

OMSCHRIJVING 
renovatie Broerenkerk tot winkel en horeca ca. 1300 m2

PROGRAMMA
Renovatie van de kerk, totaal interieurontwerp, inclusief 3 verdiepingen, 
meubilair en lichtplan, voor:
- 1000 m2 winkel
- 200 m2 horeca
- 200 m2 expositieruimte
 
GEREALISEERD 
13 juli 2013 

UITVOERING 
Aannemer:   Trebbe bouw 
Interieur:   Artiko Rotterdam
Elektra:    Nooter bv 
Installaties:   Unica 
Grafisch vormgeving:  Pankra

BK. Architecten
Drift 3
3512 BP Utrecht

info@bkpunt.nl
www.bkpunt.nl

+31 6 24289215

INZENDING ARC INTERIEUR 2013



DE OPGAVE
In de 15e eeuwse Broerenkerk diende een 1300m2 grootte retail-
functie gerealiseerd te worden. Gevraagd werd om aan de 900m2 
grootte kerk ca. 600m2  vloeroppervlak toe te voegen. Vanuit een 
historie als boekhandel wilde de firma Waanders zich in dit his-
torisch pand vestigen met een onderneming die zich richt op een 
beleving van cultuur, kunst en media. 
In de kerk werd naast 1000m2 winkeloppervlakte ook 200m 2 ho-
reca gevraagd, alsmede ruimte voor exposities, kantoren, keukens 
en magazijnen. 

BEKNOPT PVE

- restauratie en renovatie Broerenkerk
- 1000 m2  winkeloppervlakte
- 200 m2 horeca
- 200 m2  expositieruimtes
- kantoorruimtes
- keukenruimte
- magazijnen

Naast een ruimtelijk ontwerp tevens het ontwerpen van het 
volledig meubilair, het opstellen van lichtplannen en een totale 
begeleiding van het bouwproces.



CONCEPT

“Basisuitgangspunt was het overeind houden 
van de historische waarde van de kerk”

Uitgangspunten voor het ontwerp werden 
gevonden in het enerzijds overeind houden van 
de historische waarde en grootte van de kerk en 
het anderzijds toevoegen van een logistiek goed 
werkende winkelfunctie. 

Door de drie laagse inbouw los te houden van 
het schip blijft de 60m lange kerkas behouden. 
Hiermee blijft de beleving van het historische 
kerkpand overeind. Door aan beiden zijden van 
de as een belangrijk zichtpunt te hebben - het 
historische orgel aan de ene zijde en een modern 
glas in lood raam aan de andere zijde - wordt de 
beleving van deze as gestimuleerd.

In materialisering is gekozen voor soberheid. 
Slechts witte balkons en verder natuurlijke 
materialen zijn toegevoegd aan het kerkgebouw, 
waardoor de oorspronkelijke architectuur en 
schilderingen van de kerk dominant blijven. 





ORGANISATIE
Aan de andere kant is het hoofddoel van de win-
kel uiteraard het verkopen van producten. Dus 
moest ons ontwerpdoel het creëren van een op-
timaal functionerende winkel zijn, met logische 
routings en attractieve product presentatie. In 
een winkel met meerdere verdiepingen is het 
van groot belang om de klanten op de bovenste 
verdiepingen te krijgen. Hiermee krijg je een 
klant bij al je producten. Met dit in gedachten 
hebben we een uitnodigende centrale trappartij 
ontworpen. In dit trappenhuis stijg je steeds een 
halve verdieping en tijdens de klim naar boven 
loop je rond een 11m hoge boekenkast. De bele-
ving van het naar boven gaan eindigt onder de 
gerestaureerde historische gewelven. 

Entree

Kloostergang

Kassa

Binnentuin

Informatie

1e ETAGE

2e ETAGE

3e ETAGE

Gaanderij

Podium

Lekker buiten
- Reizen
- Atlassen
- Landkaarten
- Globes
- Reisbenodigdheden
- Plant & dier
- Cadeau’s

Willen weten
- Gezondheid
- Kind & opvoeding
- Psychologie
- Spiritualiteit
- Filosofie
- Godsdienst
- Economie
- Taal- en woordenboeken
- Vervoer
- Wetenschap
- Informatica

Lekker binnen
- Wijn
- Kookboeken
- Servies 
- Kookaccessoires
- Eten en drinken
- Cadeau’s
- Hobby
- Sport
- Spel

Jong
- Kinderboeken
- Prentenboeken
- CD’s en DVD’s 
- Educatieve spellen
- Cadeau’s

Lust voor het oor
- CD’s – klassiek, modern, pop, jazz
- DVD's - film, documentaire en serie
- Cadeau’s

Kijk nou toch!
- Tentoonstellingsruimte met 
   wisselende expositie 

Uit de kunst
- Kunst
- Fotografie
- Design

Vers nieuws
- Kranten
- Tijdschriften
- Laatste nieuws
- Kassa’s
- Ophalen van bestellingen 

Pen en papier
- Schrijfwaren
- Papierwaren
- Lederwaren
- Kantoorartikelen
- Wenskaarten
- Kalenders en agenda’s
- E-readers
- Cadeau’s

Lang geleden, 
kort geleden
- Geschiedenis

Wat woorden kunnen
- Young adults
- Strips
- Engels
- Spanning
- Literatuur
- Luisterboeken
- Poëzie
- Geschenken

PARTERRE PARTERRE 1e  ETAGE

2e  ETAGE

3e  ETAGE

Tourist info
- Zwolle en de regio
- Wandel- en fietsroutes
- Souvenirs

Kloostergang
- Bereikbaar vanuit Smaak In de Broeren
- Tentoonstellingsruimte met wisselende
   exposities
- Binnentuin (behorend bij conservatorium)

Smaak In de Broeren
- Brasserie voor koffie, lunch en borrel
- Podium voor lezingen en concerten

GAANDERIJ



1. De inbouw is volledig autonoom

2. Alle kastenwanden hebben een horizon-

taal en verticaal draagsysteem

3. De verdiepingen zijn los indeelbaar

HOUDBAARHEID
Omdat een toevoeging aan een historische kerk vraagt om houd-
baarheid  van gebouw en interieur werd het meubilair volledig 
flexibel ontworpen en is de constructie van de drie verdiepingen 
in de zijbeuk geheel autonoom. De volledige inbouw zou in de 
toekomst verwijderd kunnen worden zonder het gebouw aan te 
tasten.

Al het meubilair dat los van de wanden in de ruimtes is opgesteld 
is verrijdbaar. Vaste opstellingen hebben mogelijkheden tot het 
presenteren van producten op verschillende manieren, zowel 
horizontaal als verticaal. Het interieur is op deze manier niet 
gebonden aan zijn huidige functie en kan in de toekomst gebruikt 
worden voor diverse toepassingen.

In de ontwerpen van het meubilair is inspiratie gevonden in het 
werk van Dom Hans v.d. Laan, grondlegger van de architecten-
stroming de Bossche school. Zijn interieur- en meubelontwerpen 
worden gekenmerkt door de pure manier van het gebruik van 
materialen en een sobere eenvoud in detaillering.

“Het interieur is niet gebonden aan zijn huidige functie en kan 
in de toekomst gebruikt worden voor diverse toepassingen”

1. 

2. 

3. 



1. Beleving van kunst op de bovenste verdieping

2. De beleving van het kerkgebouw en producten 

loopt overal door elkaar heen

3. Vormgeving op elk schaalniveau

PROCES
Wij, BK. Architecten, hebben het volledige uitvoeringstraject 
begeleid en met de mensen van de winkel meegedacht over het 
winkelconcept. Door de neerwaartse spiraal in de economie en 
de boekhandels is gezocht naar een vernieuwend concept waarin 
een totaalbeleving van media, kunst en cultuur centraal staat. 
Door het creëren van verschillende leefwerelden kunnen pro-
ducten naast en ter ondersteuning van boeken verkocht worden. 
Naast de verkoop kan het publiek ook de kerk zelf beleven en is 
er een expositie ruimte en een ruime horecagelegenheid. In de 
expositieruimte , gelegen op de bovenste verdieping, onder het 
middeleeuwse gewelf, kunnen verschillende musea een deel van 
hun collectie tonen in wisselende exposities.

In dit project hebben wij samen met de opdrachtgever de regie 
over het gehele proces gekregen. Door naast de opdrachtgever en 
initiatiefnemer te staan konden wij zijn dromen op elk schaal-
niveau vormgeven. Door het gehele traject in alle stappen - van 
ontwerpen, begeleiden van bouwers tot meedenken in het winkel-
concept - betrokken te zijn is er een ontwerp gerealiseerd dat tot in 
elk detail exact geworden is wat wij en de opdrachtgever bedoeld 
hebben.

“Door naast de opdrachtgever en initiatiefnemer te staan 
konden wij zijn dromen op elk schaalniveau vormgeven.”

1. 

2. 

3. 



VAKDISCIPLINES

1. Vitrines zijn in samenwerking met het 

Haags gemeente museum ontwikkeld

2. Belettering is ontworpen is combinatie 

met grafisch vormgever PANKRA

3. Glas-in-lood kunstwerk ontworpen 

door Kjell Nupen

1. 

2. 3. 

Omdat in de exacte uitvoering op veel gebieden bijzondere expertise nodig was hebben we 
in het traject intensief samengewerkt met partijen uit diverse vakdisciplines. Door vanaf het 
begin van het traject bijvoorbeeld samen te werken met grafisch vormgever Pankra konden alle 
uitingen en teksten aansluiten bij de ontwerpuitgangspunten. Waar nodig konden we bijzon-
dere uitvoerende partijen inzetten, zoals edelsmid Sven de Lang die de tekst boven het koorhek 
gesmeed heeft. De museumvitrines werden dan weer ontworpen in een nauwe samenwerking 
met mensen van het Haags Gemeentemuseum.
Ook was het een eer om te mogen samenwerken met de Noorse kunstenaar Kjell Nupen die in de 
kerk zijn eerste grote glas-in-lood kunstwerk creëerde buiten de Noorse grenzen.




