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Hoe kunnen steden hun voormalige gevangeniscomplexen benutten?

Bevrijd uit 
detentie
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De afgelopen jaren is er een aantal 
grote gevangeniscomplexen op de markt 
gekomen doordat als gevolg van nieuwe 
inzichten over detentie en de terugloop 
van het aantal gevangenen er een over-
capaciteit aan cellen is ontstaan. Na de 
verkoop en herbestemming van gevan-
genissen in Rotterdam en Leeuwarden, 
mag nu een aantal andere steden zich 
klaarmaken voor een ingrijpende trans-
formatie.
De ligging van de gevangenissen in bin-
nensteden (Haarlem, Breda, Utrecht) 
of dicht bij de binnenstad (Amsterdam 
en Arnhem) nodigt uit tot het benutten 
van de complexen voor de stad als ge-
heel. Zoals door het openen van nieuwe 
routes door de voorheen gesloten en-
clave, of het bestemmen van het erfgoed 
voor grootschalige functies die niet op 
andere plekken in het historische cen-
trum onder te brengen zijn.
Nog interessanter is het als de ambities 
van de gemeenten voor hun binnenste-
den een plek krijgen in de uitvraag aan 
marktpartijen die in de race zijn om 
dergelijke terreinen te herontwikkelen. 
De vraag is wel of gemeenten dit voor 
elkaar krijgen en of marktpartijen be-
reid zijn om in hun plannen een bredere 
blik te hanteren.

Exploderende woningvraag
De meest recente verkoop van een 
gevangenis door het rijk is de Penitenti-
aire Inrichting Overamstel, bijgenaamd 

Tekst Teun van den Ende

>>

Recent verkocht het Rijksvastgoedbedrijf de 
koepelgevangenis van Haarlem en de Amsterdamse 
Bijlmerbajes. Ook in Arnhem, Breda en Utrecht komen 
monumentale gevangenissen midden in de stad op de 
markt. De herbestemming van deze complexen biedt 
enorme kansen. Wordt er wel het onderste uit de kan 
gehaald om de stad te verbeteren?

Impressie uit het Haarlemse plan 
Open de Koepel. Het hermetische 
karakter van het voormalige gevan-
genisterrein wordt opengebroken 
met openingen en zichtlijnen.
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Het Bajes Kwartier is stedelijk, met 
veel hoven, tuinen en water.

Ontwerpvoorstel van het consortium 
onder leiding van AM. Duidelijk te 
zien is de doortrekking onder het 
spoor door van de Amstelstroom-
laan.
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de Bijlmerbajes. In september werd 
bekend dat een consortium van AM, AT 
Capital en Cairns – met de ontwerpbu-
reaus OMA, Fabric en Lola – het ter-
rein koopt om er 1350 nieuwe woningen 
te bouwen.
Het enorme complex uit 1978 is ont-
worpen door Koos Pot-Keegstra als 
een ‘humane’ gevangenis. Later is pal 
tegen het acht hectare grote terrein op 
gemeentegrond een serie container-
woningen gebouwd voor studenten. De 
gemeente had het gebied voorafgaand 
aan de verkoop aangewezen als ‘ver-
snellingslocatie’ om antwoord te bieden 
op de exploderende vraag naar wonin-
gen in de hoofdstad.
De gemeente koopt het gebied dus niet 
zelf, maar maakte wel een reservering 
voor een middelbare school en voor 
een culturele broedplaats van 1000 
vierkante meter. De school moet op een 
kavel van 4600 vierkante meter wor-
den gerealiseerd en is een belangrijke 
nieuwe voorziening in de nieuwe wijk 
Overamstel, waar de Bijlmerbajes nu 
nog als een barrière middenin ligt. Alle 
marktpartijen die in de race waren voor 
de koop van de Bijlmerbajes moesten 
de school meenemen in hun plannen 
voor de locatie, op een maximaal te 
realiseren programma van 135.000 vier-
kante meter bruto vloeroppervlak.
Al nemen de school en broedplaats 
maar een klein deel van het terrein 
in, toch gaf de gemeente hiermee een 
belangrijke taak aan de markt. De stad 
mag dan een nijpende behoefte hebben 
aan woningbouw, bij nieuwe woningen 
horen ook nieuwe voorzieningen. Dat 
geldt hier des te meer omdat de locatie 
op loopafstand van treinstation Amstel 
en metrostation Spaklerweg goed 
ontsloten is voor de rest van de stad. 
De gemeente nam dan ook de verlen-
ging van de Amstelstroomlaan door 
een tunnel onder de spoorlijn Utrecht-
Amsterdam op als harde conditie in de 
Nota van Uitgangspunten.
En dan nog de Bijlmerbajes zelf, die 
heeft geen monumentstatus. Niettemin 
heeft het ommuurde ensemble van zes 

torens verbonden met een binnenstraat, 
bijna 40 jaar na de oplevering op velen 
een ongenaakbare indruk achtergelaten. 
Deze reputatie heeft de gemeente en 
het Rijksvastgoedbedrijf ertoe aange-
zet in de Nota van Uitgangspunten een 
‘creatieve interpretatie van de erfgoed-
waarde’ op te nemen als instrument 
om de inzendingen te beoordelen. SP 
en D66 wisten middels een motie in de 
gemeenteraad de (gekraakte) cipiers-
woningen en de gracht om het complex 
als ‘behoudenswaardig’ te laten labelen. 
Partijen die deze onderdelen in hun 
plan een plek geven kunnen hiermee 
extra punten scoren. Het winnende 
team van AM laat slechts een van de 
zes hoofdtorens van het complex over-
eind staan. Wel wordt van de aanwezige 
materialen 98 procent hergebruikt.

Tentoonstelling en bustours
De plannen voor de Haarlemse Koepel-
gevangenis zijn al iets verder gevorderd, 
al staat de koepel momenteel nog leeg. 
Met de herbestemming tot Univer-
sity College krijgt Haarlem eindelijk 
een hogeronderwijsinstelling. Maar 
belangrijker wellicht is dat de combi-
natie van een onderwijs- en culturele 
functie inspeelt op de ‘sprong over het 
Spaarne’, een omvangrijke ruimtelijke 
ontwikkeling die de gemeente ambieert 
om het stadscentrum te vergroten. Dit 
verklaart waarom de gemeente Haarlem 
een belangrijke rol had in de afstoot van 
de ommuurde enclave door het Rijks-
vastgoedbedrijf aan Stichting Panopti-
con, die met haar plan Open de Koepel 
de ambities van de gemeente dichterbij 
brengt.
In de voorbereiding voor Open de 
Koepel onderzochten architect Thijs 
Asselbergs, ontwerper Arjan Kars-
sen, architect Annebregje Snijders en 
Atelier Roosen Schoon de toekomst van 
Haarlem-Oost, aan de andere kant van 
het Spaarne. De ontwerpers organiseer-
den in 2016 onder de vlag Atelier Oost-
waarts debatten, een tentoonstelling 
en bustours in het gebied met het doel 
Haarlemmers uit te dagen ‘Oost’ met 

andere ogen te bekijken. Hun conclusie: 
de locatie van de koepelgevangenis is 
een scharnierpunt in de verbinding tus-
sen de binnenstad en Haarlem-Oost. 
Asselbergs vertaalde deze inzichten op 
de schaal van de stad en formeerde een 
nieuw team – Panopticon – dat een 
plan opstelde voor de herbestemming 
van de koepelgevangenis.
Omdat de koepel een complexe mo-
numentale opgave voor herbestem-
ming vormt, nam Asselbergs de ervaren 
architect André van Stigt en enkele 
andere professionals mee in de plan-
vorming. Wat volgde kun je gerust een 
huzarenstukje noemen. Panopticon wist 
de gemeente Haarlem te overtuigen 
de koepel en aanliggende gebouwen 
van het Rijksvastgoedbedrijf te kopen, 
waarna de gemeente het ensemble op 
dezelfde dag doorverkocht aan Panop-
ticon.
Deze omslachtige procedure koos de 
gemeente omdat ze zo als ‘tussenper-
soon’ controle kon uitoefenen op de 
bestemming die de koepel zou krijgen. 
Panopticon had het plan al grotendeels 
klaar wat de gemeenteraad zekerheid 
verschafte over de herbestemming. 
Als de gemeente de kans tot aankoop 
had laten passeren, was een voor de 
gemeente onzeker traject in werking 
getreden; dan was het Rijk namelijk 
een openbare verkoop gestart en had 
de gemeente samen met het Rijksvast-
goedbedrijf criteria moeten opstellen 
voor de verkoop aan de markt. Dit had 
bovendien tot een langduriger leegstand 
en planvorming geleid.
De beslissing van de gemeente om 
Panopticon het vertrouwen te geven 
was niettemin controversieel. Een 
nachtelijke marathonvergadering in 
de gemeenteraad eindigde onbeslist, 
waarna het college van B en W de plan-
nen voor de aankoop en onmiddellijke 
verkoop aan Panopticon besloot door te 
zetten. De stichting had ondertussen al 
veel voorwerk gedaan en trad gedurende 
het proces van de overname al met 
tekeningen, filmpjes en verklaringen van 
samenwerkingspartners naar buiten om 

De Bijlmerbajes heeft in de 40 jaar na de oplevering 
een ongenaakbare indruk achtergelaten
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Vogelvlucht van het plan Open 
de Koepel, ontworpen door een 
groep ontwerpers onder leiding van 
architect Thijs Asselbergs. In de 
voormalige gevangenisgebouwen 

krijgen onderwijsvoorzieningen en 
culturele functies een plek.
Illustraties Thijs Asselbergs & An-
nebregje Snijders samenwerkende 
architecten / Ciiid

Door de ligging aan het Spaarne 
kan de koepelgevangenis een 
scharnierpunt zijn in de verbinding 
tussen de oude binnenstad en 
Haarlem-Oost
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het geloof in de creatie van een nieuw 
levendig stuk stad te onderstrepen.

Openbaar karakter
Het gevangeniscomplex uit 1901 – een 
ontwerp van justitiearchitect Willem 
C. Metzelaar – is voor een deel een 
rijksmonument en omvat drie clusters: 
de koepel (ongeveer 8000 vierkante 
meter), huis van bewaring De Vest 
(4000 vierkante meter) en de latere 
aanbouw (administratie- en arbeidsge-
bouwen, 8000 vierkante meter). In de 
plannen van Open de Koepel wordt het 
hermetisch gesloten karakter van het 
ensemble doorbroken door openingen 
en zichtlijnen te creëren. De koepel 
moet niet alleen een onderwijsgebouw 
worden, Haarlemmers van jong tot oud 
moeten zich er ook welkom voelen. 
Culturele en andere functies met een 
openbaar karakter moeten de verbin-
ding van de binnenstad met Haarlem-
Oost tot stand brengen.
Hoe openbaar de koepel en aanliggende 
gebouwen precies zullen worden, valt 
nog te bezien. Op de vrolijke afbeeldin-
gen en filmpjes wordt de toekomstige 
situatie met referenties naar univer-
siteitscampussen in Europese steden 
zoals Nottingham tot leven gewekt. Er 
komt veel openbaar groen rondom de 
koepel, die deels als voortuin van nieuw 

te bouwen studentenwoningen dienst 
zal doen. In de koepel komt een mix van 
functies. De cilindervormige midden-
ruimte blijft goeddeels open om plek 
te bieden aan concerten, theatervoor-
stellingen of films, terwijl de cellen aan 
de ringvormige galerijen plek bieden 
aan kleine bedrijven en onderwijs- en 
studeerplekken.

Onlogische wegenstructuur
Vergeleken met de Bijlmerbajes kan 
de herbestemming van de Haarlemse 
koepel meer impact hebben op de 
schaal van de stad. Atelier Oostwaarts 
vermeldt daarover op haar website dat 
het oostelijke deel van Haarlem een 
belangrijke schakel vormt in de ver-
binding tussen het oude centrum en 
Metropoolregio Amsterdam, maar dat 
het gebied ook kampt met een onlogi-
sche wegenstructuur en een spoorlijn 
die het gebied doorsnijdt. Hierdoor is 
een gefragmenteerde openbare ruimte 
ontstaan met een gebrek aan kwaliteit 
en identiteit. Volgens het atelier kan het 
plan voor de gevangenis hier een einde 
aan maken.
De gemeente heeft ondertussen grote 
ambities voor de openbare ruimte 
geformuleerd. De conceptversie van 
de ‘Structuurvisie Openbare Ruimte 
2040’ projecteert enkele ingrepen op 

De heringerichte ruimte rondom 
de koepel doet deels dienst als 
buitenruimte voor nieuwe studenten-
woningen.

Om de transformatie van de Haar-
lemse koepelgevangenis tot een 
succes te maken is een herinrich-
ting van de openbare ruimte in 
de omgeving pure noodzaak. De 
gemeente wil dat auto’s worden 
omgeleid en dat ten zuiden van de 
gevangenis historische waterlopen 
worden hersteld.
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de stad die hun weerslag krijgen in het 
gebied van de koepelgevangenis. De 
toegang tot de binnenstad voor auto’s 
wordt naar een route ten noorden van 
de koepel verlegd. Hiermee ontstaat in 
het centrum ruimte voor voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer, maar ook 
voor water en groen. De nieuwe inrich-
ting van dit entreegebied van de stad 
moet haar oorspronkelijke karakter te-
rugkrijgen met het terugbrengen van de 
historische watergangen Amsterdamse-
vaart, Papentorenvest en een deel van 
de Gedempte Oostersingelgracht. De 
locatie van de koepelgevangenis komt 
daardoor straks aan routes voor lang-
zaam verkeer en pleziervaart te liggen, 
in plaats van aan een drukke autoweg.
Deze stevige upgrade van de openbare 
ruimte is zeer kostbaar. De ingrepen 
vragen een aanzienlijke voorbereidings-
tijd en zijn afhankelijk van de samen-
werking met partners. De Stichting 
Panopticon is met de verwerving van 
de koepelgevangenis een belangrijke 
partner. Op de schetsen voor Open de 
Koepel staat aan de zuidkant van het 
plangebied al een grachtje ingetekend 
en aan de oostzijde is op de huidige 
plek van de autoweg een brede park-
achtige groenstrook getekend. Als de 
gemeente hier inderdaad een hoog-
waardige inrichting van de openbare 

ruimte realiseert dan is de kans op 
een levendig nieuw stukje stad groot. 
De herontwikkelde koepelgevangenis 
creëert voor dit gebied bovendien een 
interessante nieuwe bestemming. De 
combinatie van de gemengde functie 
(onderwijs, bedrijfjes en cultuur) met de 
erfgoedwaarde zullen ongetwijfeld een 
welkome toevoeging zijn voor de stad.

Singelplan
Dan rest nog de vraag in hoeverre 
monumentale gevangenissen zich in 
architectonische zin lenen voor her-
bestemming. In het geval van koepel-
gevangenissen levert de koepelvorm 
flinke uitdagingen, zowel op het gebied 
van akoestiek als binnenklimaat en 
daglicht. Ook is het een hele kluif van 
de cellen prettige verblijfsruimten te 
maken. Dit geldt ook voor de gevange-
nis aan het Wolvenplein in Utrecht die 
een andere bestemming krijgt.
Aan de Rotterdamse Noordsingel zijn 
de plannen om het stervormige com-
plex te transformeren tot woningen al 
helemaal uitgetekend door Wessel de 
Jonge Architecten en Atelier Quadrat in 
samenwerking met BAM Woningbouw 
Rotterdam en HD Projectrealisatie. In 
de Tuin van Noord, zoals het transfor-
matieproject heet, wordt het grootste 
deel van de gebouwen omgebouwd tot 

>>

woningen. Enkele gebouwen met een 
lage cultuurhistorische waarde worden 
gesloopt. 
Het historisch ensemble valt onder het 
beschermd stadsgezicht Noordsingel, 
onderdeel van het singelplan dat W.N. 
Rose in de negentiende eeuw ontwierp. 
Het bijna vierkante gevangenister-
rein uit 1872 had een ringmuur van 4,5 
meter hoogte met dienstwoningen op 
de hoeken. Het terrein tussen de muur 
en de voormalige cellenvleugels wordt 
omgevormd tot een omsloten stadstuin. 
Deze buurttuin, de Tuin van Noord, 
wordt openbaar toegankelijk via nieuwe 
poorten en doorgangen vanuit omlig-
gende stadsstraten. Met dit ontwerp is 
ingespeeld op de bestaande kwaliteiten 
van het complex als gesloten enclave. 
Voor de realisatie van woningen van 
verschillende grootte sneuvelt de vol-
ledige constructie van de cellenvleugels. 
Uit onderzoek bleek de fundering niet 
geschikt om te behouden en is gekozen 
om alleen de gevels en de uiteinden van 
de vleugels te restaureren.

Als de gemeente hier een hoogwaardige openbare ruimte 
realiseert dan komt er een levendig stukje stad bij

In stappen van een historisch 
complex naar een eigentijds 
woongebied – via het aanbrengen 
van doorbraken en poorten in de 

buitenste muur, het opheffen van 
de compartimentering en sloop en 
nieuwbouw.
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Op het uit 1872 stammende com-
plex aan de Rotterdamse Noordsin-
gel wordt de stervormige gevange-
nis omgebouwd tot woningen. Het 
plan is ontworpen door Wessel 
de Jonge Architecten en Atelier 
Quadrat.

Ontwerp voor de nieuwe buurttuin 
rondom de oude cellenvleugels. De 
besloten tuin is publiek toeganke-
lijk via poorten in de gevangenis-
muur.


