
Van watertoren naar woontoren 
met respect voor het verleden.
RENOLIT ALKORDESIGN



Moderne loftappartementen in Zwolse watertoren...

UITDAGING
 
Aan de rand van het oude stadscentrum van Zwolle prijkt al 
meer dan 100 jaar een opvallende watertoren. Een historische 
blikvanger van maar liefst 36 m hoog met een karakteristiek 
patinagroen puntdak. De toren met een watervat van 500m³ 
werd in 1892 gebouwd naar een ontwerp van architect Jan 
Schotel. Toen er eind jaren vijftig stenen los kwamen uit de 
torenmuur maar er geen geld was voor renovatie werd er 
uit veiligheidsoverwegingen een volledige muur omheen 
gebouwd. De watertoren kreeg een totaal ander uitzicht. 
 
Twee in één
Vanaf 1990 had de toren geen enkele functionaliteit meer. Tot 
eigenaar Nijhuis Bouw BV een paar jaar geleden met nieuwe 
plannen naar buiten kwam. Hij wou de watertoren laten 
ombouwen tot een loftcomplex, weliswaar mét respect voor 
het cultureel erfgoed en het historische stadsgezicht.
Het nieuwe ontwerp van architect Rob Moritz volgde alvast 
mooi de contouren van beide historische watertorens.
Bij het afbreken van de achtkantige mantel kwam de 
oorspronkelijke rode toren na 58 jaar in al zijn glorie terug 
tevoorschijn. De stalen watertank werd verwijderd en ook het
opvallende ronde puntdak werd volledig gesloopt. 
Terwijl de bovenzijde opnieuw een bredere ommanteling kreeg 
in de vorm van het vroegere waterreservoir, kreeg de onderste 
gevel de charmante uitstraling van de oorspronkelijke toren 
van 1892. 
En aangezien de aannemer ook de typerende kopergroene 
puntkoepel in ere wou houden, zocht hij ook daarvoor een 
geschikt alternatief.

OPLOSS ING
 
De RENOLIT ALKORDESIGN dakbaan bleek de meest 
geschikte keuze. Vooral door de gewenste patinagroene 
kleur,  maar ook de flexibiliteit van het materiaal, de 
eenvoudige installatie en het gunstige prijskaartje speelden 
mee. Voor de installatie van het dak sprak Nijhuis Bouw BV 
het dakdekkersbedrijf Rudde Dakbedekking uit Nijverdal aan, 
een betrouwbare partner met vele jaren ervaring. De 1,5 mm 
dikke polyesterversterkte pvc dakbaan werd mechanisch 
bevestigd in de houten ondergrond en mooi afgewerkt 
met bijhorende RENOLIT ALKORDESIGN dakprofielen. 
Dankzij deze imitatie staande naad profielen behoudt de 
dakkoepel de uitstraling van een verweerd koperen dak. 
 
De onderconstructie van het dak werd op de begane grond 
heropgebouwd en pas nadien bovenop de toren geplaatst. De 
kap is dus ook te allen tijde terug afneembaar. De firma Rudde 
Dakbedekking heeft de dakafdichtingswerkzaamheden alvast 
professioneel uitgevoerd met uiterste zorg en aandacht voor 
de RENOLIT installatievoorschriften.

De gerenoveerde watertoren telt 11 verdiepingen en 21 
spectaculaire loftappartementen met een geweldig uitzicht 
over Zwolle en omstreken. Een moderne woontoren die 
geschiedenis ademt...
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21 APPARTEMENTEN

• Zwolle, Nederland

• Architect: Rob Moritz van 19 Het Atelier 

Architects

• Dakdekker: Rudde Dakbedekking, Nijverdal 

 

GEBRUIKTE  PRODUCTEN

• RENOLIT ALKORPLAN F dakbaan - 1,5 mm

• RENOLIT ALKORDESIGN profielen in  kopergroen  

formaat XL
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