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Projectgegevens

naam project  CPO BOEKHUIS EN PARK

projectsoort   ARCHITECTUUR - STEDENBOUW

typologie   WONINGBOUW - REALISATIE PARK

adres   ZONNEHOF 12
 
plaats   AMERSFOORT

provincie   UTRECHT
 
land   NEDERLAND

ontwerpbureau  ZEEP architects and urban designers

projectarchitect  JAN POOLEN

medewerkers  STEPHAN SARPHATIE
   RICK VAN DOLEWEERD

opdrachtgever  WOONVERENIGING
   CPO BOEKHUIS

aannemer  HEILIJGERS

programma  23 WONINGEN
   1 GASTENVERBLIJF
   COLLECTIEVE RUIMTE
   COLLECTIEVE WERKPLAATS
    
    

Samenwerking

adviseur constructeur
SCHOKKER ADVIESBUREAU BOUW

advisuer installaties
BOERSEMA INSTALLATIE ADVISEURS

advisieur acoustiek
NIEMAN RAADGEVENDE INGENIEURS

adviseur bouwfysica
NIEMAN RAADGEVENDE INGENIEURS

adviseur brandveiligheid
NIEMAN RAADGEVENDE INGENIEURS

interieurarchitect
ZEEP architects and urban designers

landschapsarchitect
G84 ADVIESBUREAU VOOR DE STEDELIJKE EN 
LANDSCHAPPELIJKE BUITENRUIMTE

engineering 
ROOT B.V.

Project data

Bouwjaar   2017

maand    SEPTEMBER

bruto vloeroppervlakte  CA. 4.685 M2 

    EX. BUITENRUIMTEN E.D.

netto vloeroppervlakte  CA. 4.365 M2

bruto inhoud   CA. 14.600 M3

netto inhoud   CA. 11.440 M3

voorlopig ontwerp  APRIL 2015

definitief ontwerp  AUGUSTUS 2015

aanvang bouw   JUNI 2016
 
oplevering   SEPTEMBER 2017

bouwsom inclusief installaties CA. € 3.605.000,-
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PROJECTOMSCHRIJVING

Een visionaire architect, een initiatiefrijke 
bewoner en een meebewegende 
Gemeente waren de belangrijkste spelers 
in het transformatieproces waarmee 
23 appartementen zijn gerealiseerd in 
de voormalige openbare bibliotheek in 
Amersfoort. Het karakteristieke pand uit 
de Bossche School stond aanvankelijk op 
de nominatie om gesloopt te worden. Daar 
kwam het gelukkig niet van.

Tijdens een lokaal architectuurcafé in 2012  
presenteerde de Amersfoortse architect Jan Poolen 
van ZEEP architects zijn ideeën over de voormalige 
openbare bibliotheek, die als gevolg van nieuwbouw 
leeg was komen te staan. Na deze presentatie werd 
hij aangesproken door Barbara Bastiaanssen van 
POWER, een culturele vereniging voor ouderen. 
POWER, een acroniem van Prettig Ouder Worden 
En Relativeren, was op zoek naar een geschikte 
locatie waar zij op basis van collectief particulier 
opdrachtgeverschap een woonvoorziening voor 
(moderne) ouderen kon realiseren. Die behoefte 
bleek goed te passen bij de mogelijkheden van de 
bibliotheek. 

Dat was het begin van een duurzame samenwerking 
die uiteindelijk in het Boekhuis heeft geresulteerd. 
Zelfs in meer dan dat. Tegelijk met het Boekhuis is 
de aangrenzende openbare ruimte aanpakt. Tot voor 
kort was dat een ‘rommelig’ plein waar ook Rietveld’s 
paviljoen de Zonnehof aan grenst. Inmiddels is deze 
ruimte omgevormd tot klein stadspark. Het Rietveld 
paviljoen, dat net zoals de bibliotheek leeg was 
komen te staan,  wordt daarmee een nieuwe toekomst 
geboden. 

Gemeente verkoopt via tender
Om hun gezamenlijke initiatief van de grond te 
krijgen, moesten Jan Poolen en Barbara Bastiaanssen 

een aantal obstakels overwinnen. Op de eerste 
plaats diende het gebouw verworven te worden. 
Hoe sympathiek de gemeente het initiatief ook vond, 
er mocht geen partij bevoordeeld worden. Daarom 
schreef de gemeente voor de verkoop een openbare 
tender uit. Er werd een visie en een prijs gevraagd. 
Uiteindelijk schreven zes partijen schreven zich in. Met 
een bod van € 800.000,- bleken de initiatiefnemers 
niet de hoogste prijs te hebben ingediend, maar wel 
de beste visie. Deze visie combineerde het hergebruik 
van een bijzonder gebouw van de Bossche School 
met de vergroening van de publieke ruimte. Daarmee 
zou volgens Jeroen Wolbrink, destijds projectleider 
bij de Gemeente Amersfoort, echt iets van waarde 
aan de stad worden toegevoegd. Het toenmalige 
College dacht er ook zo over. De keus viel op het 
wooninitiatief. 
Om de (winnende) visie te kunnen maken moesten 
tekeningen en berekeningen worden opgesteld. 
De Provincie Utrecht stelde daarvoor een budget 
beschikbaar op grond van de toenmalige 
stimuleringsregeling voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap. 

200 mensen naar informatiebijeenkomst
Een tweede obstakel was het binnenboord houden en 
krijgen van de beoogde bewoners. Inmiddels was de 
tijd flink voortgeschreden. Bewoners van het eerste uur 
hadden inmiddels andere keuzes gemaakt en waren 
uit beeld geraakt. Voor Barbara Bastiaanssen, één 
van de overgebleven initiatiefnemers, was dat een 
benauwde periode. “Onder druk van de tijd hebben 
we toen besloten om midden in de zomer (2014) een 
informatiebijeenkomst te beleggen. Gelukkig was de 
opkomst bijzonder groot. Ruim 200 mensen kwamen 
op deze bijeenkomst af. Dat was fantastisch.” 
Uit deze groep konden vervolgens nieuwe aspirant-
bewoners worden gerekruteerd. Kort daarop 
werd Heilijgers als bouwer geselecteerd om in 
bouwteamverband het plan verder te ontwikkelen. 

Heilijgers stelde zich garant voor de afname van 
de zes toen nog resterende appartementen. Jeroen 
Wolbrink: “het pand is vervolgens op een klassiek 
manier verkocht waarbij het marktrisico geheel bij de 
nieuwe eigenaar kwam te liggen”.

Een gebouw met een verhaal
Eind 2017 is het totale project opgeleverd. Het 
getransformeerde gebouw telt 23 koopwoningen, 
een gemeenschappelijke kelder met werkruimtes, een 
gemeenschapsruimte en een gemeenschappelijk te 
beheren torenkamer die ook als logeerkamer gebruikt 
kan worden, de spreekwoordelijke kroon op het werk. 
Al in 2015 werd – hoe kan het ook anders – voor de 
naam Boekhuis gekozen. Ook op allerlei manieren 
wordt gerefereerd aan het vorige leven van dit 
gebouw. In het hekwerk aan de achterzijde van de 
pand zijn citaten uit de Nederlandse literatuur verwerkt 
en de gemeenschappelijke ruimte is voorzien van 
een enorme boekenkast waar de bewoners hun eigen 
collecties kunnen plaatsen en delen. Op die manier 
wordt het verhaal van de bibliotheek doorgegeven. 
Het Boekhuis is een gebouw met een verhaal, dat 
dankzij haar vroegere publieke functie, onderdeel is 
van het collectieve geheugen van de stad.

Ook het stadspark is inmiddels opgeleverd. Beide 
projecten hebben een zichtbare impuls aan de hele 
buurt gegeven. De waarde van de woningen in de 
buurt heeft zich ten opzichte van het stedelijk niveau 
bovengemiddeld ontwikkeld. Dat is een bijkomend 
voordeel voor de bewoners, de omwonenden en 
natuurlijk ook voor de gemeente.
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RIETVELDPAVILJOEN

De locatie was een verkruimelde ruimte 
met een dominante parkeerplaats en veel 
leegstand. Gelegen aan het plein ligt het 
Rietveldpaviljoen. 

Het was een opdracht met een sterke samenhang 
tussen landschap, erfgoed en herbestemming. CPO 
Boekhuis was de katalysator voor het herontwerpen 
van het park en restaureren en opnieuw ingebruik 
nemen van het Rietveld paviljoen.

Het Rietveld Paviljoen in 1959, in zijn oorspronkelijke ligging, een parksetting. 

Het Rietveldpaviljoen opgewaardeerd en weer in gebruik 
genomen na de realisatie van het park de Zonnehof.
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rietveld
paviljoen

2014 | Park Zonnehof-Voorhout met 
dominante positie paviljoen

2013 |verstedelijking/verstening1959 |Rietveldpaviljoen in park Zonnehof

PLANONTWIKKELING VOOR PARK ZONNEHOF

ontwerp park: G84
in opdracht van biz!
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VAN “INITIATIEF POWER” TOT “CPO BOEKHUIS” EN “BURGERINITATIEF ZONNEHOF”

2012  ARCHITECTUURCAFÈ PRESENTATIE INITIATIEFNEMERS
  JAN POOLEN & GIJSBERT JANSEN - Initatief om de oude bibliotheek te transformeren en
  initiatief te nemen tot realisatie park

2012  PRESENTATIE “DE KIEMKRACHT VAN AMERSFOORT” MET O.A. HET
  RIETVELDPAVILJOEN EN HET HELE ZONNEHOFGEBIED: 
  HET ONTSTAAN VAN HET Burgeriniatief 

02.2013 INFORMATIEBIJEENKOMST IN DE BIBLIOTHEEK

03.2013 LANCERING BIZ! om te komen tot aanleg park en opwaardering rietveld paviljoen

12.2013 PRESENTATIE IN DE RONDE VAN DE RAAD

01.2014  PLANVOORSTEL MET BOD INGEDIEND BIJ GEMEENTE om de oude bibliotheek te kopen

04.2014 EXCLUSIVITEITSPOSITIE VOOR CPO POWER BIBLIOTHEEK ZONNEHOF
 
07.2014 OPRICHTING WOONVERENIGING BIBLIOTHEEK ZONNEHOF

08.2014 INFORMATIEAVOND RIETVELDPAVILJOEN MET 200 BELANGSTELLENDEN!

03.2015 GROEN LICHT VAN DE RAAD VOOR HERBESTEMMING ZONNEHOFGEBIED
 
04.2015  ONDERTEKENING KOOPOVEREENKOMST BIBLIOTHEEKGEBOUW ZONNEHOF

09.2017 BOUW EN TRANSFORMATIE VOORMALIGE BIBLIOTHEEK TOT 23 WONINGEN EN AANLEG PARK

Burgers aan zet 2012 | oprichting CPO 2012 | ZEEP & jonkers namen het initiatief om de oude biblio-
theek te transformeren tot woningbouw. Mogelijke indeling van het Boekhuis.



VAN CONCEPT TOT REALISATIE

Na studie bleek dat alleen het casco behouden kon 
blijven en de schil vernieuwd moest worden. Hierbij  
is deels enerzijds dicht gebleven bij de oude opzet, 
deels is er een nieuwe hedendaagse woonlaag 
aan toegevoegd. Het is een CPO concept en we 
wilden hieraan ruimte geven in gevel, plattegrond en 
identiteit. 
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BEHOUD VAN (BESTAANDE) ARCHITECTONISCHE ELEMENTEN

Bij de transformatie is uitgegaan van het te behouden casco, en 
deze in te zetten bij de vernieuwing.

dakvloer

kolommen & liggers 3e verdieping
vloer 3e verdieping

kolommen & liggers 2e verdieping

kolommen & liggers 1e verdieping

vloer & randliggers 1e verdieping

trapkern over alle verdiepingen
kolommen begane grond

constructieve kelderwand
begane grond & boekgalerij vloer

kolommen kelder

kelder vloer



doorsnede plattegrond begane grond 

voorgevel




