
Armory Fort Asperen

bureau SLA
we are architects 



Armory Fort Asperen - bureau SLA

photos - 1
photographer: Frank Hanswijk



Armory Fort Asperen - bureau SLA

Renovation and extension of the Armory of Fort Asperen. 

Fort Asperen is one of the most treasured fortresses of the so-called New Dutch Waterline. This longstretched military com-
plex of a series of inundations was made in the 19th century to protect the Netherlands against invasions from the east. The 
Waterline is so unique, that it was nominated for Unesco World Heritage in 2011. Fort Asperen has been open to the public 
since 1986, hosting controversial art- and design exhibitions. The fortification is not only popular with people: bats also love 
it. Each winter the fortress tower closes its doors to make sure that the hundreds little mammals have an undisturbed hi-
bernation. The fortress island used to be completely closed during the winter season, but from now on visitors can visit the 
renovated monumental armory all year round. 

Originally, the armory consisted of little more than a bare wooden shack next to the fortress tower. Wooden beams, wooden 
floors, wooden walls and wooden window frames with wooden shutters. An Austrian ski hut, really. The designers of bureau 
SLA made sure that this rather rustique atmosphere of the armory was fully kept. This was against the given brief: the inten-
tion was to insulate the wooden shack from the inside and to make sure that the place could be used through summer and 
winter in comfortable climatic conditions. To provide the necessary spaces bureau SLA did a trick: they lifted the shack by 
a few meters, poured a concrete basement and placed the wooden building back in its original position - now on a new foun-
dation. The insulated basement spaces take care of perfect climatic conditions, while the old armory provides the authentic 
feeling of the military past. 

The basement extension peaks through  the ground floor with a shiny white little house. The cladding of the white house is 
made of the smooth and seamless composite material Himacs/Corian, so that the contrast between old and new is maximi-
sed. In the white house we find the main exhibition and conference room. Daylight enters through big windows, that also 
allow spectacular views from both sides. Bureau SLA strategically placed custom made glass tiles on the roof, so daylight 
pours in abundantly where needed. 

The new Armory is an example of bringing back life to a (state) monument in a new and unconventional way. By not restoring 
the original wooden monument ‘to death’, the look and feel of the building is not destroyed in the name of sustainability. 
Bureau SLA had a similar approach with their design for the New National Glass Museum - not far from Fort Asperen. Their 
restoration philosophy is simply put: Repaire what is broken, do not touch the rest, make outstanding new additions. 

Bureau SLA also came up with the design of the tables. They are made from leftover wood from the removed attic. 

For more information and/or high resolution images please contact Peter van Assche, bureau SLA (+31 20 688 0 317). 
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Renovatie en uitbreiding van de wapenloods op Kunstfort Asperen

Fort Asperen is een van de sympathiekste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het langgerekte militaire complex dat 
in de 19e eeuw werd aangelegd om Nederland te verdedigen tegen de vijand uit het oosten. De waterlinie is zo uniek, dat het 
sinds 2011 is genomineerd voor de Unesco Werelderfgoedlijst. Fort Asperen is al sinds 1986 open voor publiek, met spraak-
makende kunst- en designtentoonstellingen. Het fort is niet alleen populair bij mensen; ook honderden vleermuizen maken 
er graag gebruik van. Om deze bijzondere zoogdieren rust te gunnen tijdens hun winterslaap is het torenfort het grootste 
deel van het jaar gesloten. Sinds 2013 kan het publiek echter het hele jaar door gebruik maken van de volledig gerenoveerde 
en uitgebreide wapenloods op Kunstfort Asperen. De verbouwing van de loods is ontworpen door de architecten van bureau 
SLA uit Amsterdam

De wapenloods is eigenlijk niets meer dan een kale houten schuur naast het fort. Houten spanten, houten vloeren, houten 
wanden en raampjes met houten luiken ervoor. In het ontwerp is het rustieke karakter van de binnen- en buitenkant zoveel 
mogelijk te behouden. Aanvankelijk was het plan zelfs de loods alleen waar nodig te repareren en alle nieuwe onderkomens 
(keuken, toiletten, zalen, kantoren) er onder een aarden wal naast te leggen. Vanuit de gemeente kwam echter de eis dat er 
geen enkele vierkante meter grond op het forteiland extra bebouwd mocht worden. Hiermee bleef maar één mogelijkheid 
over voor uitbreiding van de loods: eronder! Bijkomend voordeel: hierdoor worden oud en nieuw met elkaar verbonden en 
kunnen ze een zinvolle en spannende relatie met elkaar aangaan. 

De uitbreiding van de wapenloods bestaat uit een geïsoleerde kelderbak die met een wit huisje de houten loods in steekt. De 
wapenloods zelf is zoveel mogelijk gelaten voor wat die al was: ruw en robuust. Net als in het fort zullen de ruimten hier niet 
het hele jaar door gebruikt kunnen worden. In de winter bij strenge kou misschien gesloten, in lente en herfst alleen af en 
toe onbruikbaar, in de zomer volop genieten met gebruik van het hele terras rondom. De wapenloods kent dus, precies als 
het torenfort, een logisch gebruik dat is afgestemd op de seizoenen van het jaar. De ruimten in en onder het witte huisje zijn 
natuurlijk volledig winterklaar. Het hele jaar door kunnen hier culturele en culinaire manifestaties gehouden worden.

Het contrast tussen wat oud was en wat nieuw is toegevoegd is bewust groot. De gladde witte huid van het nieuwe huisje 
steekt fris af tegen de ruwe grenen houten betimmering van de schuur. Ook het interieur beneden is nieuw, maar niet flauw. 
Er zijn wanden, plafonds en vloeren van beton. Andere wanden zijn weer van transparant geschilderd multiplex. Het budget 
voor armaturen is bespaard door in het betonnen plafond lampekappen uit te sparen. In de zaal beneden komt overvloedig 
daglicht naar binnen, omdat in het huisje op strategische plekken glazen ruiten zijn geplaatst: direct tegenover ramen en 
daklichten van de taveerne. De glazen ruiten zorgen er ook voor dat je vanuit de oude wapenloods spectaculaire inkijk naar 
beneden hebt - en natuurlijk ook andersom.

De nieuwe wapenloods laat zien dat het verbouwen van een rijksmonument heel goed duurzaam kan. Door de houten schuur 
niet te isoleren is de oude “look  & feel” in naam van de transformatie niet om zeep geholpen, maar juist versterkt. Het nadeel 
van het niet altijd kunnen gebruiken van de oude schuur is ondervangen door het comfortabele gebruik van het witte huisje. 
De ruimten hier worden duurzaam verwarmd met behulp van aardwarmte en een warmtepomp. Dit heeft als voordeel dat er 
in de zomer gratis gekoeld kan worden, zodat het klimaat hier beneden altijd behaaglijk is. En zelfs het hout dat verwijderd 
is bij de restauratie is hergebruikt: met de planken zijn tafels gemaakt die je op een elegante wijze tot één lange tafel kunt 
koppelen. Het ontwerp bleek zo succesvol dat het is vertaald naar een meubellijn van tafels, banken en koffietafels. Het is in 
de winkel verkrijgbaar - nu met nieuw hout uiteraard.  

Bureau SLA maakte eerder voor Fort Asperen de toekomstvisie, ontwierp de regiovisie “het Lingekwartier” en werkte aan het 
masterplan voor het forteiland. Voor meer beelden en/of informatie: neem contact op met architect Peter van Assche, bureau 
SLA (020 688 0 317). 
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(clockwise)
1. entrance space
2. back room
3. main exhibition room
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section AA

section CC section EE

floorplan ground level

1 rooms (zomer)
2 bar (zomer)
3 storage
4 hall
5 elevator

6 room
7 non existant
8 kitchen
9 scullary
10 toilet

11 toilet
12 disabled toilet
13 office
14 technical space
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Name:    Armory Fort Asperen
Architect:   bureau SLA, Amsterdam
Client:    Foundation Monument Fort Asperen
Address:   Langedijk 60, Acquoy, The Netherlands
Start design:   2010
Completion:  05/2013
Gross Floor Area:  381 m2
Building costs:  ca. € 650.000 ex. VAT
Program:   conference and exhibition space, office, bar, restaurant
Contractor:   Van den Dool Bouw, Leerdam
Structural Engineer:  Sineth Engineering, Schiphol
Sustainability:  Van der Weele Advies, Groningen
Glass Rooftiles: Royal Glass Factory Leerdam, Carina Riezebos
Design team:    Peter van Assche, Mathijs Cremers, Hiske van der Meer, Laura 

Maeztu

contact:    
Peter van Assche
bureau SLA
Gaasterlandstraat 3
1079 RH Amsterdam
e: vanassche@bureausla.nl
t: +31 20 688 03 17 of +31 6 41 323 676 (m)

links:
www.bureauSLA.nl
www.kunstfortasperen.nl

factsheet


