Nieuwe functies in middeleeuwse kerk Zwolle

Broerenkerk

gerestaureerd

De middeleeuwse Broerenkerk in het centrum van Zwolle is gerestaureerd en verbouwd.

kunst en cultuur’ gevestigd (zie kader).
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In Beeld | Restauratie | door Wouter Mooij

Plafondschildering
“Een mooi voorbeeld hoe een oude kerk
kan worden behouden, door het een
compleet nieuwe functie te geven”, stelt
Scholten, die in eerste instantie bij het
restauratieproject werd gehaald om de
unieke plafondschilderingen veilig te stellen. Reeds in de jaren tachtig vrijgelegd,
maar de pleisterlagen in de gewelven lieten op verschillende plaatsen los. “Injecteren met plaksol, fixeren en ontstoren”,
vat Scholten de werkzaamheden samen.
Op sommige plekken was het noodzakelijk met restauratiemortel van Remmers
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Het meeste werk zat echter in het her-
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‘Waanders In de Broeren’
In mei 2013 zal de voormalige Boekhandel Waanders een nieuw bedrijf starten in de middeleeuwse Broerenkerk:
‘Waanders In de Broeren, media, kunst en cultuur’. Een initiatief van uitgever, drukker en boekverkoper Wim
J.G.M.Waanders. Het familiebedrijf Waanders bevindt zich al meer dan 175 jaar in Zwolle. De laatste decennia
heeft de onderneming zich vooral toegelegd op het uitgeven, drukken en verspreiden - nationaal en internationaal - van producties op de terreinen van kunst, geschiedenis, architectuur en cultuurgeschiedenis.
“De ontwikkelingen in de Nederlandse binnensteden, de veranderde positie van de traditionele retail door de
opkomst van internet en de sterk gewijzigde positie van het gedrukte medium,

H Het vergulde lofwerk, dat met bronsverf was

waren aanleiding voor onze boekverko-

overgeschilderd, is in ere hersteld.

pers-onderneming om naar nieuwe wegen
te zoeken. Wij ontwikkelden een nieuwe
bredere formule die beter aansluit bij de
sterk veranderde marktomstandigheden en
gewijzigd consumentengedrag”, aldus
Waanders. “Het laagdrempelig aanbieden
H Artist impression van de Broerenkerk door

van een breed cultuuraanbod in combina-

BK.architecten.

tie met passende commerciële activiteiten
moet tot een bijzondere symbiose leiden.”

H Veel schilderingen in het plafond zijn schoongemaakt, ontstoord en geconserveerd.
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