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UITNODIGEND VERNIEUWD
JUSTITIEGEBOUW IN ZWOLLE
Het bestaande Zwolse gerechtsgebouw stamt uit 1977, maar werd
nog geen tien jaar later reeds te klein bevonden. Na een lange
periode van plannen en voorbereiden ging in 2010 de grootschalige renovatie en uitbreiding van start. Een vriendelijke, open en
transparante uitstraling is niet wat je verwacht van een gerechtsgebouw. Toch is het juist dit aspect dat de nieuwbouw typeert.
Daarmee is niet alles gezegd, want de uitnodigende buitenkant
herbergt een draagconstructie die zijn weerga niet kent.

Het oorspronkelijke, gesloten ontwerp voor het gerechtsgebouw te Zwolle
(van architect Jo Kruger) aan de Luttenbergstraat is door het architectuurbureau van Hootsmans nieuw leven ingeblazen. In twee omvangrijke fasen
ontstaat een nieuw, tijdloos gerechtsgebouw. Op de opvallende nieuwbouw,
maart 2013 afgerond, volgt de complete renovatie van bestaande delen,
inclusief het vernieuwen van installaties en het vervangen van gevelpuien.
Onder het inmiddels voltooide nieuwbouwdeel bevindt zich een tweelaagse
parkeerkelder van 7.900 m². Verder zijn afgezien van de raadkamer voor
de rechters, de verhoorkamers en de cellen – op de begane grond - alle
gebouwdelen van de nieuwbouw goed zichtbaar. Het bestaande gebouw
sluit straks aan op de nieuwe publieksentree. De publieke laag op de eerste verdieping bestaat uit een dubbele laag met een omloop (publieke
wachtruimte), zittingszalen, raadkamers en bibliotheek. Hierboven bevinden zich drie verdiepingen met kantoren. Aansluitend bij de betreffende
functie, heeft elke laag een eigen constructieprincipe, installatieconcept en
materiaalgebruik voor het interieur. Heeft de eerste nieuwbouwlaag nog
deels een gesloten karakter; de bovenbouw is compleet transparant. Die
bovenbouw – tot 25 meter hoog - is op een speelse wijze schuin op de
onderlaag geplaatst, waardoor die op een aantal hoekpunten tot wel acht
meter uitkraagt.

van gesloTen naar open
De nieuwbouw is direct naast het bestaande gerechtsgebouw geplaatst; tegenover het Provinciehuis van Overijssel en het stadspark de Wezenlanden.
In het ontwerp staat volgens projectmanager Jan Brinkhuis van de Rijksgebouwendienst de omgeving centraal. “Verschillende vlakken en hoogtes
van de gevel worden bepaald door de omliggende bebouwing. Hierdoor
vormt de nieuwbouw een vanzelfsprekend onderdeel van de huidige bebouwing.” Architect Rob Hootsmans van Hootsmans architectuurbureau bv
haakt aan: “Justitie wil dichter bij de burger staan. De rechtspraak is van
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projectinfo
'kwaliTeiT brandwerende voorzieningen
gewaarborgd'
voor brandex, leverancier van brandwerende voorzieningen, vormde het nieuwe justitiegebouw in zwolle een omvangrijke en uitdagende klus. de specialist uit borne
straalde de stalen damwand op kelderniveau om vervolgens een brandwerend coatingsysteem aan te brengen. verder zorgde de landelijk opererende onderneming voor
het brandwerend coaten en bekleden van diverse constructies in het opvallend transparante gebouw.
het karwei nam het eerste halfjaar van 2012 in beslag. de damwanden werden tot op
een reinheidsgraad van sa 2½ gestraald, vervolgens op niveau -1 negentig minuten
brandwerend geschilderd en voorzien van een beschermende topcoating. de constructie van de trappenhuizen werden brandwerend ‘ingepakt’, evenals de kolommen en
liggers op de tweede verdieping. ook de stalen dakconstructie van de entree en de
hangstijlen kreeg een brandwerende bekleding. de brandwerende beplating is afkomstig van promat en gyproc en de coating van leighs paints.
brandex hield keurig een digitaal logboek bij van de geleverde werkzaamheden en de
daaraan verbonden prestaties. “zodat controlerende instanties, zoals de brandweer,
moeiteloos kunnen bekijken of de brandwerende voorzieningen aan de eisen voldoen.
bijvoorbeeld welke coating in welke laagdikte op welke constructie is aangebracht.
dat maakt de inspectie een stuk gemakkelijker”, zegt brandex-directeur marc roelofs.

de samenleving en staat er middenin. Het bestaande gerechtsgebouw was
naar binnen gekeerd – de bijnaam was ook wel ‘de bunker’ – en daarom
hebben wij voor een omgekeerde uitstraling gekozen. Ondanks de strenge
beveiligingsmaatregelen is dankzij de nieuwbouw een openheid ontstaan
die past bij een publiek gebouw. Daarbij is door het ontwerp een zee van
daglicht aanwezig in het gerechtsgebouw, wat een prettig en gezond milieu
realiseert voor rechters, medewerkers en bezoekers.”

sTedenbouwkundige conTeXT
Sinds 1985 zijn er vaker plannen gemaakt voor nieuwbouw van de rechtbank, onder meer door architect Gunnar Daan. De vorm van het huidige ontwerp door Hootsmans is met name bepaald door de reeds ►

'Openheid die past bij publiek gebouw'.

brandex is voorstander van transparant werken. de onderneming kan met documentatie aantonen dat volgens de erkende kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende
coating wordt gewerkt. “wij meten met speciale instrumenten of de laagdikte en de
juiste primers en coatings volgens de specificatie is aangebracht”, weet roelofs. “elk
te behandelen bouwdeel krijgt een uniek nummer. wij brengen de bekleding of coating
aan zoals getest en voorgeschreven door de fabrikant.”

samenwerkend vermogen en eigen
kwaliTeiTseisen
het justitiegebouw zwolle huisvest vanaf 2014 zo'n vijfhonderd medewerkers. onderdeel van de omvangrijke transformatie is de montage van 331 fsc-gecertificeerde,
schilderklare binnendeuren, waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van
brandveiligheid, geluiddichtheid, duurzaamheid en esthetiek. “voor ons is het een
turnkeyproject, volledig op basis van maatwerk”, vertellen commercieel manager paul
leusink en accountmanager bert van doorn van reinÆrdT deuren bv.
de begeleiding van reinÆrdT deuren bv loopt van uitvoerig advies, via productie
en levering tot aan de montage. “voordeel daarbij is, dat wij veelvuldig samenwerken
met de hoofdaannemer en de wandenleverancier, waardoor een heldere projectsamenwerking op basis van ervaring en kwaliteit wordt geboden”, aldus leusink. “dat is
met name van belang waar de kwaliteit van het geleverde raakvlakken heeft. zoals
in de planning van de montage, de geluidsprestaties van de deuren en de esthetische
afwerking. de architect wenst bijvoorbeeld een eiken betimmering van de wanden, en
die wordt doorgezet in de deuren, maar aangebracht door de aannemer.” alle deuren
vallen volledig weg in de wanden, waardoor voor een speciale afhangtechniek is gekozen. een ander maatwerkaspect is de variatie in dikte: er worden deuren geleverd
van 40 tot 71 millimeter. de esthetische eis dat gebruik gemaakt wordt van gefreesde
inbouwdrangers en onzichtbare scharnieren, geschiedt op basis van de kwaliteitseisen
van de fabrikant. van doorn: “alle deuren met deze inbouwdrangers zijn bijvoorbeeld
uitgevoerd met een door ons vastgestelde minimale dikte van 43 millimeter.”
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