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open kantoorvloer tweede verdieping met  kopieer- en aanlandmeubel

renovatie en transformatie   voormalige NV Electriciteitsfabriek  IJsselcentrale naar kantoor GGD IJsselland

kantoor GGD IJsselland, Zwolle
renovatie, transformatie en inrichting Rijksmonument
voormalige NV Electriciteitsfabriek IJsselcentrale

De NV Elektriciteitsfabriek IJsselcentrale werd tussen 1939 en 1946 gebouwd naar 
ontwerp van Meijerink en Van der Steur. Het Rijksmonument is gerenoveerd en getrans-
formeerd naar kantoor voor GGD IJsselland: een open, flexibele werkomgeving volgens 
de principes van Het Nieuwe Werken. 
Bierman Henket architecten heeft de renovatie en transformatie ontworpen, Bierman 
Henket interieur is verantwoordelijk voor het ontwerp van het interieur.

De gevels van het monumentale kantoorgebouw zijn gerestaureerd, de bronzen 
kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing en waar nodig zijn nieuwe gevelopeningen 
aangebracht. Het dak van het gebouw is volledig vernieuwd. 

De hoofdentree en de met travertin bekleedde entreehal zijn ontdaan van latere toevoe-
gingen en in oude glorie hersteld. Een vernieuwde ontvangsthal markeert het begin 
van de hoofdas die de publieke ruimtes en de haaks op deze as gelegen kantoorvleugel 
ontsluit. Een bestaand trappenhuis is gesloopt om plaats te maken voor een centrale 
lift. Een reeks nieuwe vides en trappen legt verbindingen tussen de verschillende 
verdiepingen.

In de kantoorvleugel zijn alle later ingebouwde inrichtingselementen, systeemwanden 
en plafonds gesloopt. Op de begane grond is de oorspronkelijke gang uit geglazuurd 
metselwerk op een aantal plaatsen open gebroken, waardoor diagonale zichtlijnen over 
de breedte van de kantoorvleugel zijn gecreëerd.
Een nieuw ontworpen, multifunctioneel flexmeubel vouwt zich om de bestaande 
gangwand. Het flexmeubel bevat aan weerszijden lockers, postvakken, een garderobe, 
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gerestaureerde trap en raampartij  NV Electiciteitsfabriek IJsselcentrale

gerenoveerde entreehal  met gerestaureerde puien, opnieuw opengewerkte vide en nieuw ontworpen ontvangstbalie

een pantry, kopieer-/print-units en overlegnissen. In de verder open kantoorruimte zorgt 
het kastmeubel voor differentiatie in werkplekken. 

De eerste verdieping is grotendeels in oorspronkelijke staat gerenoveerd. Op de open 
vloer van de tweede verdieping zijn actieve zones en concentratiezones gecreëerd die 
herkenbaar zijn in kleur en patroon van de interieurafwerking. Het souterrain is volledig 
opnieuw ingericht met consultatie- en behandelkamers

Het kantoorgebouw huisvest naast de GGD verschillende aan gezondheid gerelateerde 
organisaties en ondernemingen. Er zijn ontvangstruimtes, vergaderruimtes en 
behandelkamers die door alle organisaties afwisselend gebruikt kunnen worden. 
Het vernieuwde gebouw kent sterk wisselende bezettingsgraden die door de open, 
flexibele inrichting en een geavanceerd planningssysteem gemakkelijk opgevangen 
kunnen worden. 
Verschillende publieke functies en uiteenlopende stromen van gebruikers en bezoekers 
zijn in goed overleg met de opdrachtgever op zorgvuldige wijze uitgewerkt in de 
ruimtelijk functionele structuur van het getransformeerde kantoor. 
De keuze van materialen, kleuren en verlichting varieert per verdieping, sluit aan op de 
monumentale waarden van het gebouw en draagt bij aan de diversiteit en de identiteit 
van GGD IJsselland.



gerenoveerde entreehal  met opnieuw opengewerkte vide en nieuw ontworpen ontvangstbalie

flexwerkplekken in ontvangstzone op eerste verdieping met nieuwe  doorkijk naar entreehal

ontvangstbalie entreehal met nieuwe trap naar ontvangstzone verdieping en fietsenkelder
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flexmeubel begane grond, bekeken vanuit gangzone

flexmeubel begane grond met lange hoge tafel en pantry

flexmeubel begane grond met overlegnissen

flexmeubel begane grond, bekeken vanaf flexwerkvloer



flexwerkvloer begane grond met akoestische schermen 

stille werkplekken  begane grond detaillering flexmeubel uit eikenfineer met lockers

 detaillering flexmeubel uit eiken fineer met overlegnissen



gerestaureerde bronzen kozijnen, voorzien van dubbel glas en weggewerkte screens

gerestaureerde gang eerste verdieping vernieuwd souterrain met consultatie- en behandelkamers

 vergaderruimte ontvangstgebied eerste verdieping
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