
fon in staat het zo te maken.”Voor het plafond op de eerste ver-

dieping is gebruik gemaakt van een standaard lineair open pla-

fondsysteem van Derako. De massief houten delen zijn voorzien

van akoestisch vezelvlies om de weerkaatsing van geluid te dem-

pen. Het plafond is van essenhout, net als het Bruynzeel parket op

de vloer. De gebogen wanden van buigtriplex zijn ter plaatse

beplakt met stroken essenfineer, waarbij de belijning precies is aan-

gepast aan de maatvoering van plafondpanelen en parket. Het

effect is spectaculair. Doordat de gebogen vorm van de ruimte licht

getordeerd is, komt de belijning van het plafond in een hoek van

45 graden aan bij de wand, vormt daar een duizelingwekkende lus

en loopt haaks op de plafondlijnen door in het parket.

De doorgaande lijnen worden op de vloer onderbroken door eilan-

den van tapijt, die in het parket zijn gelegd als ondergrond voor

zithoeken en leestafels. Het tapijt was nodig voor de akoestiek,

omdat de ronde vormen van wanden en plafonds het geluid extra

versterken. Ook voor het oog vormen de vlekken tapijt welkome

rustpunten in de dynamisch gevormde ruimte. De dynamiek van 

de gebogen vorm komt daarentegen nadrukkelijk terug in de

draaistoelen Innovation C van Blå Station, die Moritz als speelse

verwijzing her en der in de ruimte liet plaatsen.

ORANJE PLAFONDS
Binnen de grote gebogen vorm is een tweede, kleinere boog in

tegenovergestelde richting geplaatst bij wijze van entresol, die 

met trekstaven aan het dak is opgehangen. De verdiepingen zijn

met elkaar verbonden via trappen die hun vorm ontlenen aan

afhangende stroken papier. Daardoor ontstonden trappen die 

lui beginnen, vervolgens steil worden en weer lui eindigen. De 

staplengte voldoet echter geheel aan de regels en is op iedere 

trede gelijk, zodat het wel eigenaardig maar niet onprettig aanvoelt

om over deze trappen naar boven en naar beneden te lopen.

Bijzonder is ook het ontwerp van het boekwinkeltje op de begane

grond. Dit moest afsluitbaar zijn, maar Moritz wilde de open ruimte

niet met wanden onderbreken. Hij loste dit dilemma op met afsluit-

bare archiefstellingen van Bruynzeel. Op de verrijdbare onderstellin-

gen, die op lange rails vrijstaand in de ruimte zijn geplaatst, zette

hij niet de gebruikelijke zware, gesloten archiefkasten, maar lichte

open stellingkasten van Carvalho. Als de winkel geopend is, staan

Historisch Centrum Overijssel (HCO) is ontstaan uit een fusie van

Rijksarchief Overijssel en Gemeentearchief Zwolle. Het centrum is

gehuisvest in een gesloten, bakstenen bastion dat rond 1970 

werd ontworpen door architect Piet Tauber. Om het gebouw 

toegankelijker te maken voor het publiek, werd het uitgebreid met

een nieuw publieksgedeelte van 1.800 m2. Architect Rob Moritz

nam de vertikale rondingen van Taubers gebouw en de talloze

papieren documenten in het archief als uitgangspunt voor zijn 

ontwerp. Hij legde een zacht gebogen en licht getordeerd vel

papier horizontaal en plaatste deze vorm met de open kant tegen

het bestaande bouwvolume aan.

In de concrete uitwerking lijkt de liggende boog te zweven op een

fragiele basis van glas en staal. ‘s Avonds komt de spectaculaire

vorm nog duidelijker naar voren door een doorlopende strook ver-

lichting in de gebogen rand, die door de glazen gevel heen steekt.

Waar de nieuwe uitbreiding grenst aan het bestaande gebouw, is

het aangebouwde plafond onderbroken door een smalle rand 

van glas. Hierdoor valt strijklicht van buiten langs de voormalige

buitenwand en wordt de oorspronkelijke vorm en structuur van het

originele bakstenen gebouw nadrukkelijk in ere gehouden.

Zelfs de ramen in de voormalige buitenwand die nu aan de nieuwe

aanbouw grenst, zijn behouden gebleven. Zo kunnen bezoekers

van het nieuwe publieksgedeelte een blik werpen in het depot en

medewerkers van het HCO hebben vrij zicht op de activiteiten in 

de nieuwe publieksruimte. Daar worden op de begane grond 

wisselende exposities gehouden, terwijl op de eerste verdieping

werkplekken zijn ingericht voor belangstellenden die onderzoek

willen doen met behulp van de archieven.

GEBOGEN WANDEN
De nieuwe aanbouw kreeg aan de buitenkant van de gebogen

vorm een metallic groene afwerking van Kalzip-dakplaten, die aan

de onderkant overgaan in een systeemplafond met bandraster in

dezelfde kleur metallic groen. Als verwijzing naar de felsnaden 

tussen de Kalzip-platen liet Moritz aan het plafond smalle metalen

buisjes aanbrengen, die gebruikt kunnen worden als ophangsys-

teem voor de wisselende exposities. “We zijn wel een jaar bezig

geweest om uit te zoeken hoe we de gewenste glooiing in het

plafond konden realiseren”, aldus Moritz. “Uiteindelijk bleek Rock-

Een losjes omgeslagen vel papier vormde de inspiratiebron voor 

de nieuwe vleugel van het Historisch Centrum

Overijssel in Zwolle. Architect Rob

Moritz van bureau 19 Het Atelier

moest lang zoeken naar

mogelijkheden om de gewenste

glooiingen in wanden en

plafonds te realiseren. Het resultaat

is zo spectaculair, dat het HCO

tegenwoordig zelfs aanvragen krijgt van

modestudenten die hier hun examencollectie willen fotograferen.
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deze kasten op ruime afstand van elkaar. Na sluitingstijd worden

de kasten tegen elkaar aan gerold en vergrendeld. Dan heeft het

publiek alleen nog toegang tot de buitenste schappen, die dienst

doen als folderrekken.

Het toiletblok in de garderobe is eveneens vrijstaand geplaatst. 

De toiletruimten gaan schuil achter een cirkelvormige wand van

stalen platen, die net niet tot aan het plafond reikt. De staalplaten

zijn in een ruitvormig patroon met klinknagels beslagen voor 

een stoer, gecapitonneerd‚ effect. In de toiletten koos Moritz voor

glasmozaiek tegeltjes in de kleuren paars, rood, oranje en wit. 

De deuren zijn egaal oranje geverfd en de plafonds zijn van hout.

Moritz verwijst hiermee subtiel naar de kleurstelling van de toilet-

ten in het oorspronkelijke gebouw, waar Tauber houten deuren

combineerde met oranje plafonds. π

Foto linkerpagina:

De gebogen wanden van buigtriplex zijn ter plaatse beplakt met stroken essenfineer.

Foto’s van links naar rechts en van boven naar beneden:

De toiletten gaan schuil achter ‘gecapitonneerde’ stalen wanden. 

Binnen de grote gebogen vorm is een kleinere boog geplaatst bij wijze van entresol.

De trappen ontlenen hun vorm aan afhangende stroken papier.

De nieuwe aanbouw is aan de buitenkant bedekt met metallic groene Kalzip-dakplaten.

Legenda:

Opdrachtgever: RGD, Arnhem

Gebruiker: Historische Centrum Overijssel, Zwolle,

Architect: 19 het atelier, Zwolle

Projectarchitect: Rob Moritz

Interieurontwerp: 19 het atelier, Zwolle

Projectmedewerkers: Rob Moritz, John van Dijk, Erik van Scheijndel, Jan van der Giezen, 

Sander Booijink, Martijn van der Veen

Constructeur: Alferink van Schieveen, Zwolle

Installatieadviseur: Cumae, Arnhem en Huisman & van Muijen, Den Bosch

Hoofdaannemer: Janssen de Jong, Hengelo

Staalconstructie: Nauta, De Heeg

Plafonds: Derako, Rockfon

Vloeren: Tapijt: Interface, parket Oosterwechel Raalte

Gebogen wanden: Nijboer, Raalte

Meubilair: SV, Blå Station, Ahrend, Bruynzeel

W-installaties: Unica Installatietechniek, Zwolle

E-installaties: Hellebrekers technieken, Nunspeet

Balies en vast interieur: Majari, Zwolle

Lichtadviezen: Rob Jansen, Duitsland

Bruto vloeroppervlak: 1680 m2

Bouwkosten: 4.250.000 incl. installaties

Opgeleverd: april 2006

PI, projekt & interieur 4/2006                 55

hco zwolle (p54-55)  27-11-2006  17:46  Pagina 3




