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OPENING VAN 
HET ANKER IN ZWOLLE

Op zaterdag 22 augustus 2015 is in Zwolle het 
nieuwe sport- en cultuurcentrum Het Anker 
geopend. Het nieuwe wijkcentrum tussen de 
wijken Westenholte en Stadshagen werd onder 
grote	belangstelling	feestelijk	geopend	door	
wethouder Nelleke Vedelaar.

In het nieuwe Anker komen cultuur, sport en 
educatie	samen.	De	accommodatie	bevat	een	
wijkcentrum	met	drie	vergaderruimtes	en	een	
bestuurskamer,	een	ontmoetingsruimte,	een	
grote	sporthal,	voor	onder	andere	het	onderwijs,	
die door scheidingswanden gedeeld kan worden 
en	een	multifunctionele	dansruimte.	“Het	
nieuwe	Anker	is	een	schitterende	en	voor	Zwolle	
unieke	accommodatie,	waarin	verschillende	
functies	geïntegreerd	zijn.	Met	de	accommodatie	
wordt op adequate wijze ingespeeld op de 
activiteitenbehoefte	van	de	inwoners	van	
Westenholte en Stadshagen. Niet alleen nu, 
maar	ook	in	de	toekomst”,	geeft	Aart	Janssen	van	
Gemeente Zwolle aan.

Vanwege nog enkele landschappelijke en 
bouwkundige opleverpunten zal de officiele 
fotoreportage pas in september plaatsvinden.
Het resultaat zouden we graag nog aan 
jullie verstrekken.
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ONTWERPCONCEPT; AANSLUITING 
OP TWEE WERELDEN 

Het project is ingebed in een ‘hybride’ plek; 
gerealiseerd	in	Stinspoort	als	verbindende	
schakel tussen de wijk Westenholte en de 
nieuwbouwwijk Stadhagen. Het ligt enerzijds 
tussen 2 woonwijken maar (gelegen aan de 
N331)	is	het	tevens	een	‘perifere’	plek	met	een	
mix	van	park,	de	nabijheid	van	een	autismehuis	
en	een	toekomstig	bedrijfsgebouw.	Al	met	al	
zijn	het	veel	verschillende	entiteiten	waar	het	
gebouw een ‘landschappelijke schakel’ tussen 
diende	te	vormen.	

Het	multifunctionele	wijkcentrum	had	
reeds	in	zijn	oude	toestand,	maar	vooral	
ook bij het nieuwe complex, een bereik 
vanuit	de	wijk	Westenholte	maar	ook	ver	
daarbuiten.	De	activiteiten	en	de	verschillende	
verenigingen	hebben	een	aantrekkingskracht	
die	mensen	vanuit	de	hele	regio	Zwolle	aan	
het	gebouw	verbinden.	Dit	zorgt	ervoor	dat	
het gebouwontwerp ruimtelijk antwoord 
diende	te	geven	op	bezoekers	die	vanuit	de	
wijk	Westenholte	(die	te	voet	of	met	de	fiets	

naar het gebouw komen) en op de bezoekers 
die met de auto naar het complex komen. De 
uitdaging	voor	dit	vraagstuk	schuilde	erin	om	
het gebouw te laten aansluiten op deze twee 
werelden;	aansluiting	op	de	voetgangers	(en	
fietsers)	vanuit	de	zuidkant	van	het	gebouw	en	
de parkeerplaats ten noorden. Een extra element 
in dit ontwerpaspect was het aanzienlijke 
hoogteverschil	tussen	de	bouwlocatie	en	de	
Voorsterweg.

Er	is	een	vlekkenplan	ontwikkeld	waarbij	het	
meest	representatieve	deel	van	het	gebouw;	het	
wijkcentrum	en	de	multifunctionele	zalen	zijn	
gelegen aan de beide publieke buitenruimtes en 
grijpen	om	de	sporthal	heen;	zowel	voetganger	
als automobilist staan zo in contact met de 
activiteiten	die	in	het	gebouw	plaatsvinden.
In	het	hart	van	de	noordwestelijke	gevel;	daar	
waar	alle	bezoekers	samenkomen,	is	er	voor	
gekozen	om	één	entreegebaar	te	maken	voor	
alle	bezoekers.	Dit	gebaar	is	een	uitsnede	over	
twee	verdiepingen	en	creëert	een	entreezone	
op	de	begane	grond	(voor	de	entree	vanuit	de	
parkeerplaats)	alsook	de	eerste	verdieping	(die	
aansluiting	biedt	voor	de	voetgangers	vanaf	de	
Voorsterweg). 
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VITALE GEBOUWEN 

MoederscheimMoonen	is	geïnteresseerd	in	
omgevingen	die	te	maken	hebben	met	de	
betrokkenheid	en	prestaties	van	mensen.	
Daar specialiseren we ons in. Sportgebouwen, 
scholen,	multifunctionele	wijkcentra:	kortom	
maatschappelijk	vastgoed.	Het	gaat	hier	om	
vitale	omgevingen	waar	mensen	bezig	zijn	met	
het	ontwikkelen	van	zichzelf	en	anderen,	alleen	
of	in	groepsverband.	Vaak	zijn	het	gebouwen	
die	een	belangrijke	rol	in	het	leven	van	mensen	
spelen,	omdat	ze	er	dagelijks	actief	zijn.	We	
ontwerpen deze gebouwen zó dat ze inspireren 
en	motiveren,	zodat	mensen	er	graag	gebruik	van	
maken.

TEKENS IN EEN LANDSCHAP

We	ontwerpen	onze	gebouwen	als	vitale,	
expressieve	‘tekens’	in	een	ruimtelijk	landschap	
dat	veel	te	vaak	wordt	gedomineerd	door	grijs	en	
gemiddeld.	Het	gaat	ons	om	de	verleiding;	het	
helder en zo uitnodigend mogelijk zichtbaar zijn 
van	een	gebouw,	zodat	activiteit	en	participatie	
wordt	gestimuleerd.

NIEUWE TIJDEN 

We	zien	onze	gebouwen	als	voorlopers	van	een	
tijd	waarin	vitaliteit,	gezondheid	en	prestaties	
een steeds grotere rol gaan spelen. Alle tekenen 
wijzen	erop	dat	mensen	en	organisaties	in	de	
nabije	toekomst	steeds	meer	geïnteresseerd	
zijn	in	vitale,	motiverende	gebouwen:	scholen,	
zorgomgevingen,	en	sportomgevingen	zullen	zó	
ontworpen	gaan	worden	dat	ze	direct	van	invloed	
zijn op ons welzijn. 
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in	oude	wijken.	Het	apart	leven	van	ouderen	
en jongeren. Daarom maken we gebouwen die 
mensen	aanzetten	om	er	gezamenlijk	gebruik	
van	te	maken,	zodat	er	nieuwe	verbanden	
en	relaties	kunnen	ontstaan	tussen	mensen.	
Multifunctionele	centra	als	wijkcentrum	Het	
Anker	in	Zwolle	zijn	voorbeelden	waar	ons	
hart	sneller	van	gaat	kloppen;	projecten	die	in	
essentie	over	ontmoeting	en	verbinding	gaan!

VERSTAND VAN MENSEN

Een	vitale	omgeving	is	direct	van	invloed	op	onze	
gezondheid	en	ons	geluk.	We	beseffen	iedere	dag	
weer	dat	we	evenveel	verstand	van	mensen	als	
van	architectuur	moeten	hebben.	Gebouwen	zijn	
alleen wat waard wanneer mensen zich er goed 
voelen.	In	ons	dagelijks	werk	zijn	we	daarom	met	
veel	meer	bezig	dan	architectuur.	Om	écht	goede	
gebouwen	te	kunnen	maken	duiken	we	vol	in	
de	directe	maatschappelijke	omgeving	van	een	
toekomstig	gebouw	en	ontwerpen	we	dan	vooral	
ook	samen	met	de	mensen	die	er	dagelijks	actief	
gaan zijn.

MAATSCHAPPELIJKE DYNAMIEK

Natuurlijk kan een gebouw niet alles. Maar een 
omgeving	kan	wel	zó	worden	ontworpen	dat	
mensen	er	graag	verblijven	en	elkaar	ontmoeten.	
Het	stimuleren	van	die	sociale	ontmoeting	
beschouwen	we	als	één	van	onze	belangrijkste	
opgaven.	Waarom?	Veel	van	de	actuele	
maatschappelijke issues hebben direct te maken 
met	het	gegeven	dat	ruimtelijk	mensen	verdeeld	
zijn	geraakt.	Kijk	naar	de	zorg.	De	problematiek	
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BEGANE 
GROND

Op	de	begane	grond	bevinden	zich	met	name	de	functies	
die	in	het	teken	staan	van	sport	en	muziek.	De	lengte	
van	het	gebouw	is	benut	om	de	deelbare	sporthal	te	
positioneren	en	de	ondersteunende	kleedlokalen	te	
realiseren. Vanuit de laag gelegen entree kom je het 
gebouw binnen en kun je direct rechtdoor om het 
sportgedeelte te betreden. Vanuit beheerdersoogpunt 
is	hier	tevens	de	beheerders-	en	docentenruimte	
gerealiseerd.
Haaks	op	deze	entree	ontstaat	de	routing	die	enerzijds	
met	een	royale	trap	de	verbinding	maakt	met	het	
wijkcentrum	op	de	verdieping	en	anderzijds	met	de	
muziek- en dansruimte aan je linkerhand. Deze ruimte is 
multifunctionaliteit	ten	voeten	uit.	Er	worden	wekelijks	
repetities	gehouden	voor	diverse	muziekgroepen,	
er	wordt	gedanst,	trainingen	voor	balletgroepen	
gehouden, maar de ruimte is ook geschikt als dojo. 
Deze	multifunctionaliteit	komt	vooral	tot	uitdrukking	
in	de	akoestische	voorzieningen	en	de	vloeropbouw;	
De	ruimte	is	voorzien	van	entreesluizen	en	is	als	een	
doos-in-doos	uitgevoerd.	Hiermee	is	bewerkstelligd	dat	
er	volop	muziek	gemaakt	kan	worden	als	er	tegelijkertijd	
op	de	verdieping	examens	gemaakt	worden.	Deze	doos-
in-doos	is	tot	stand	gekomen	zonder	aan	transparantie	
naar	buiten	in	te	boeten;	gebruikers	van	de	ruimte	staan	
in contact met buiten zonder dat het nabij gelegen 
autismehuis	geluidshinder	ondervindt.
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Op	de	eerste	verdieping	is	het	wijkcentrum	
gelegen,	met	de	horecaruimte,	multifunctionele	
zalen,	een	vergaderruimte	en	de	tribune	met	
zicht	op	de	sporthal.	Wanneer	je	als	voetganger	
het	gebouw	betreedt	vanaf	de	Voorsterweg	dan	
kom	je	binnen	in	het	hart	van	het	gebouw.	Vanaf	
daar	sta	je	in	het	midden	van	het	wijkcentrum	
aan de bar, heb je doorzicht op de sporthal en 
kun	je	linksaf	naar	één	van	de	multifunctionele	
zalen.	Deze	3	zalen	zijn	allen	voorzien	van	
vouwwanden	en	zo	is	de	gehele	verdieping	
met een handomdraai tot één grote ruimte te 
maken;	bij	grote	festiviteiten	ontstaat	er	één	
bruisende	ruimte;	door	de	hoogte	verschillen	
in het dak herbergt deze ruimte zowel royale 
als	intieme	ruimtelijke	kwaliteiten.	Aan	het	
einde	van	de	multifunctionele	ruimte	is	een	
grote berging gerealiseerd waar zaken als het 
podium	(voor	de	toneelvereniging)	opgeslagen	
worden.	Ook	deze	ruimtes	zijn	voorzien	van	extra	
akoestische	voorzieningen;	de	ruimte	is	geschikt	
voor	het	maken	van	examens	alsook	voor	
toneeloefeningen	en	muzieklessen.

EERSTE 
VERDIEPING
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Het nieuwe wijkcentrum is echt een alzijdig 
gebouw	wat	qua	beleving	wordt	versterkt	
door	de	verschillende	wegen	en	toegankelijke	
gebieden die rondom het gebouw liggen. We 
hebben	getracht	met	het	gevelontwerp	het	
gebouw	een	uniforme	geleding	te	geven	die	
speelt	met	het	feit	dat	je	het	gebouw	echt	
vanuit	verschillende	hoeken	te	zien	krijgt.	Deze	
geleding,	in	de	vorm	van	diepe	gevelstijlen,	geven	
het	gebouw	articulatie,	ritme	en	zorgen	voor	
een	spannend	effect.	Onder	bepaalde	hoeken	
slipt	het	gebouw	dicht	en	komen	deze	stijlen	
prominent	naar	voren,	terwijl	onder	andere	
hoeken het contact tussen binnen en buiten 
groter	wordt	en	weer	verandert.	Zo	gaat	deze	
gevel	over	prikkelen	en	verleiden;	soms	kun	
je naar binnen kijken door grote glaspuien, en 
soms	is	het	een	dichte	gevel	voorzien	van	strak	
vormgegeven	aluminiumpanelen.

GEVEL
ONTWERP


