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VOORWOORD
Van kleins af aan heb ik altijd veel bewondering voor architectuur gehad. Ik
kon urenlang naar bouwwerken zoals bijvoorbeeld de Deltawerken kijken, en
vermaakte me vervolgens wekenlang met het nabouwen van alles wat ik had
gezien. Op latere leeftijd kwam ik in aanraking met het werk van architecten
zoals Mies van der Rohe en Le Corbusier, en het was dan ook geen wonder
dat ik na mijn middelbare schoolperiode besloot om bouwkunde te gaan
studeren.
Gedurende mijn studie ontwikkelde mijn interesse voor architectuur zich op
een breed vlak. Ik vroeg mij niet enkel af hoe een bouwwerk op zichzelf zou
kunnen functioneren, maar ook welke maatschappelijke en economische
impact een bouwwerk zou kunnen hebben. Om die reden heb ik er tijdens
mijn studie voor gekozen om niet alleen vakken uit de richting architectuur
te volgen, maar tevens uit de richtingen stedebouw en vastgoed.
De scriptie die momenteel voor u ligt betreft de masterscriptie waarmee ik
mijn vijfjarige studie aan de Technische Universiteit afrond. Het vormt
hiermee

niet

alleen

een

afsluiting

van

een

leuke

en

leerzame

studentenperiode, maar het vormt hiermee tevens de start van mijn carrière.
Ik heb met veel enthousiasme aan het afstudeerproject gewerkt, en ik hoop
dat u deze scriptie als lezer met veel plezier mag doornemen.
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DANKWOORD
Het was niet mogelijk geweest om deze scriptie op eenzelfde manier af te
ronden zonder hulp van derden. Graag zou ik Rudy Stroink, Thor Smits,
Mark Achterberg, Wilma van Arragon, Irene Buitenhuis, Miriam
Windhausen, Henk Stomphorst en Gerbrand Borgdorff van harte willen
bedanken voor alle kennis en informatie die u rondom het plangebied en de
beoogde functies heeft verstrekt. Ik vond het erg leuk dat u mij de
gelegenheid heeft gegeven om met u in contact te komen.
Daarnaast zou ik Juliette Bekkering graag willen bedanken voor de
ondersteuning tijdens presentaties, en de kritische blik op het project. Mede
hierdoor heeft u mij in staat gesteld om het project gedurende het jaar te
blijven evolueren.
Ik wil Sjef van Hoof en Jochem Groenland ontzettend bedanken voor het
leuke en leerzame jaar. Ik ben u erg dankbaar dat u mij heeft
geënthousiasmeerd en ondersteund op de momenten dat ik het nodig had.
Tot slot wil ik mijn ouders ontzettend bedanken. Niet alleen voor alle hulp
die ik tijdens dit afstudeerjaar van jullie heb mogen ontvangen, maar ook
voor alle support die ik de afgelopen 5 jaar van jullie heb gekregen.
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SUMMARY
The atelier ‘Revising Spaces of Enclosure’, which was supervised by Juliette
Bekkering, Sjef van Hoof and Jochem Groenland, studied the redevelopment
of enclosed spaces. One of the most interesting phenomenon’s which was
found during the M3 Research, was the architectonic and urbanistic reaction
from the city on enclosed spaces.
Some of the researched spaces were completely ignored in the beginning. The
city grew around them with no interaction at all. But over time, a unique
event took place. This event was caused by the enclosed spaces which were
opened. Were the enclosed spaces had no relations at all in the past, the
spaces now suddenly started to communicate. Because of the insulated plots,
surrounded by the urban landscape, the spaces started to act as urban objects.
This turned them in most of the cases over time into urban artefacts.
Therefore a conclusion was created in which enclosed spaces can be seen as
high potential urban artefacts.
The main design topic from the atelier was the redevelopment of the dome
prisons in Arnhem, Breda and Haarlem. Most of the domes were built in the
19th century and are currently out of use. In this project, the dome prison of
Arnhem was studied and redeveloped.
After the urban and architectural study, the main research question was
created. This question can be summarized by:
“On which way can the dome prison of Arnhem, as being an autonomous and
solitary building, be connected to its environment? “
The research question contained two important items. First of all the
environment which had to be studied further by urban research, and second
of all the dome prison itself. Because the dome prison is listed as a
monument, it was important to create an attitude towards this status. It was
important to understand whether this status can be found in materialistic
items such as brickwork and cladding, or if it is hidden in the character of the
building. It was also very important to understand whether the building has
to be kept completely intact over time, or if the building has to change.
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During the research, the main research question kept evolving. The urban
research showed that the area needed an cultural ensemble which has to
function as an urban artefact. The research on monuments showed that the
collective memory, which was attached to the building, was most important.
It was not the brickwork or the cladding, but the character of the building
which has to be kept over time. But this character does not have to be
conserved in a pathological way. It has to evolve over time to keep
functioning as a proper urban artefact.
Final research question:
“On which way can the dome prison of Arnhem, as being an autonomous and
solitary building, be transformed into a cultural ensemble, without losing its
character”
This research question was answered during the design process by using the
protecting qualities from the enclosed space as a starting point. The new
spaces arise from the old spaces with the use of overlapping walls. The space
between these walls create a connectional element which connects outside
and inside, and new and old. Because of this the building becomes part of
the landscape, and the landscape becomes part of the building. The ensemble
transforms itself into a connective element and uses its original enclosed
character to keep evolving over time.
Afbeelding:
Landschappelijk/
architectonisch
ontwerp
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INLEIDING
De koepelgevangenis in Arnhem, ook wel bekend als P.I. De Berg, is tussen
1882 en 1886 gebouwd onder leiding van architect J. F. Metzelaar. Het
bouwwerk is ontworpen als panopticum volgens de theorie van Jeremy
Bentham, en bevindt zich aan de Westzijde van de stad. Het complex is
jarenlang gebruikt om gevangen te huisvesten. Omdat het bouwwerk
momenteel niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen, zal de penitentiaire
inrichting halverwege 2016 worden gesloten, en zal het terrein te koop aan
worden geboden door de Rijksvastgoeddienst.

Het atelier ‘Revising Spaces of Enclosure’ heeft onderzoek gedaan naar de
herontwikkeling van gesloten ruimtes. Hierbij is er in het bijzonder gekeken

Afbeelding 1:
Koepelgevangenis

naar de stedebouwkundige en architectonische reactie die ontstaat wanneer

Arnhem. Foto:

dergelijke ruimtes worden geopend. Een compleet overzicht van deze studie

Thea van den

is te vinden in het eerste boekwerk van het M3 project.

Heuvel

In het tweede boekwerk van het M3 project is er ingezoomd op de locatie. Dit
zodat de stedelijke context en de architectonische kwaliteiten van het
bouwwerk konden worden verkend. Dit heeft geresulteerd in een
stedebouwkundig concept dat in het hoofdstuk M3 Onderzoek samengevat
zal worden beschreven.
Na aanleiding van het M3 project is er een nieuwe onderzoeksvraag ontstaan.
Gedurende het onderzoek is deze vraag continu blijven ontwikkelen. Dit
zodat het een sterke basis kon vormen waarop het ontwerp kon steunen. De
vraag en de context waarbinnen deze vraag is ontstaan zal worden
beschreven in het hoofdstuk Onderzoeksvraag.
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M3 ONDERZOEK
Regionale potenties
Tijdens het M3 onderzoek is de stedelijke context rondom het plangebied
verkend. Dit is gedaan op regionaal en kleinstedelijk niveau.

Wat op

regionaal niveau opviel was dat het plangebied veel potentie heeft. Het
plangebied ligt namelijk vlak naast de spoorlijn en op loopafstand van het
station. Momenteel wordt deze spoorbaan voornamelijk gebruikt voor
nationale transfers, maar in de toekomst is Arnhem tevens aangewezen als
internationale stop. Dit zal de waarde van Arnhem voor de regio vergroten.
Afbeelding 4:
nationaal en
internationaal
spoornetwerk

Naast de toekomstige internationale treinverbinding wordt er momenteel in
de regio ook gewerkt aan een regionaal netwerk met binnenstedelijke stops.
Hierdoor wordt het eenvoudig om via het spoor delen van Arnhem en
Nijmegen te bereiken zonder dat een aanvullende busrit noodzakelijk is. Het
naastgelegen KEMA park is aangewezen als één van de binnenstedelijke
stops. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om het plangebied van de te
bereiken, wat de strategische waarde van de koepelgevangenis vergroot.
Afbeelding 5:
Binnenstedelijke stops
Arnhem
Nijmegen
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Het naastgelegen KEMA park werd van oudsher door de firma KEMA
gebruikt om onderzoek te doen op het gebied van energie. Hierdoor is er in
de loop der tijd een business park ontstaan dat bestaat uit hoogwaardige
bedrijven uit de energiesector. Mede hierdoor is het gebied samen met een
klein aantal andere gebieden aangewezen als kenniscluster dat van belang is
op regionaal niveau. Het doel is om dit cluster verder te laten groeien zodat
de nationale en internationale waarde van de stad wordt vergroot.
Afbeelding 6:
kenniscluster
KAN regio

De KAN regio (Knooppunt Arnhem Nijmegen) streeft er niet alleen naar om
op stedelijk niveau naar elkaar toe te groeien middels woonwijken en
commerciële interventies, maar tevens op ecologisch niveau. De verbinding
die tussen Arnhem en Nijmegen zal worden gelegd loopt vlak langs het
plangebied en over het KEMA terrein. Het plangebied bevindt zich daarom
op een knooppunt tussen verschillende ecologische gebieden.
Afbeelding 7:
ecologisch
netwerk KAN
regio
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Kleinstedelijke conclusies
Het onderzoek op kleinstedelijk niveau heeft met name inzicht gegeven in de
stedelijke inbedding van het plangebied. Mede vanwege de ecologische (de
Rijn, het omringend groen) en infrastructurele (spoorweg) barrières kan de
buurt waarin het complex is gelegen worden gezien als een afgezonderd deel
van de stad.
Afbeelding 8:
ecologische en
infrastructurele
barrières

Het complex van de gevangenis bevindt zich op de scheidingslijn tussen
enerzijds het bouwblok en de wijk, en anderzijds het KEMA park. Het
bouwwerk weerspiegelt dit karakter. Waar de autonome koepel zich
eenvoudig laat verbinden met de autonome grootschalige bouwwerken in het
park, laat aan de andere kant de muur zich als blok eenvoudig verbinden met
de wijk.
Afbeelding 9:
scheidingslijn
tussen buurt en
park
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Wanneer er wordt ingezoomd op de gevangenis is te zien dat niet alleen de
buurt wordt afgesneden van de stad, maar dat er ook binnen de wijk barrières
zijn ontstaan. Zo snijden de Utrechtseweg en het spoor de wijk horizontaal in
twee delen, en snijd de Oranjeweg de wijk verticaal in twee delen. Mede
hierdoor ontstaan er een soort eilanden binnen het eiland.
Afbeelding 10:
barrières in de
wijk

De verdeeldheid van de wijk heeft zich tevens doorgezet wanneer er gekeken
wordt naar typologieën. Enerzijds is er het KEMA park met haar
grootschalige autonome architectuur, en anderzijds is er de woonwijk die op
haar beurt tevens bestaat uit een mix van verschillende soorten
woontypologieën en instituten.
Afbeelding 11:
Diversiteit in
typologieën
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Conceptueel Masterplan
De conclusies die op kleinstedelijke schaal waren gemaakt hebben samen met
de potenties die op regionale schaal aan het licht waren gekomen
geresulteerd in een conceptueel Masterplan. In dit conceptuele Masterplan
werd het plangebied als schakelelement gezien. Het zou op grote schaal het
verbindende element kunnen vormen tussen ecologische en kennisintensieve
gebieden waardoor het gezien zou kunnen worden als katalysator van
Arnhem West. Hierbij zou het tevens kunnen aanhaken op de projecten die
gepland staan op het gebied van infrastructuur. Daarnaast zou het plangebied
anderzijds het verbindende element kunnen vormen tussen het KEMA park
Afbeelding 12:

en de wijk. Op deze manier zouden wonen en werken, en landschap en stad

Conceptueel

in elkaar kunnen overlopen, en zou er een hoogwaardige leefomgeving

Masterplan

kunnen worden gecreëerd.
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ONDERZOEKSVRAAG
Mijn persoonlijke interesse lag in de werking en transformatie van de
koepelgevangenis, en het omliggende gebied. Het leek mij namelijk erg
interessant om te kijken hoe, en met welke functies het complex als
verbindend element zou kunnen gaan fungeren. Bovenstaande resulteerde
daarom in de start van de hoofd-onderzoeksvvraag:
“Op welke wijze kan het gevangeniscomplex van Arnhem, als zijnde een
autonoom en gesloten instituut, worden verbonden met haar omgeving?”
In deze vraag is de omgeving een zeer belangrijke factor. Ik was ervan
overtuigd dat het complex gezien haar verleden, haar omvang en haar
potenties zou kunnen dienen als waardevol stedelijk element, maar omdat
het M3 onderzoek zich had beperkt tot een regionaal en kleinstedelijk
onderzoek, merkte ik dat er belangrijke analyses uit de tussenliggende
grootstedelijke schaal ontbraken. Dit resulteerde daarom in de eerste subvraag:
“Hoe ziet het stedelijk weefsel rondom de koepelgevangenis van Arnhem eruit
op grootstedelijke schaal, hoe zag dit eruit in het verleden, en hoe zal dit zich
ontwikkelen in de toekomst?”
Daarnaast vormde de koepelgevangenis tevens een belangrijk onderdeel van
de hoofdvraag. Ik vroeg mijzelf namelijk af hoe dit bouwwerk zou kunnen
worden getransformeerd in een verbindend element. Hierbij vroeg ik mijzelf
in het bijzonder af wat de monumentale status van het gebouw in deze
transformatie zou betekenen. Werd deze status namelijk gevonden in het
stoffelijke deel van het complex zoals de steen en de voeg, en moesten deze
worden bewaard, of moest deze status gevonden worden in het immateriële
karakter van het gebouw. Dit resulteerde daarom in de tweede sub-vraag:
“Wat zijn de monumentale karakteristieken van de koepelgevangenis van
Arnhem?”
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INLEIDING
Het onderzoek is gestart met de verkenning van het grootstedelijk weefsel
rondom het plangebied. Dit zodat het eerste deel van de subonderzoeksvraag beantwoord zou kunnen worden. Hierbij is er in eerste
instantie gekeken naar de historische situatie en het ontstaan van Arnhem
West.
In het tweede deel van het onderzoek is er gekeken naar de huidige en de
toekomstige scenario’s van het grootstedelijk weefsel rondom het plangebied.
Dit zodat er meer inzicht verkregen kon worden in de mogelijke werking van
het conceptuele Masterplan. In het hoofdstuk Functie Onderzoek wordt
beschreven welke functies er gekozen zijn voor het plangebied. Tot slot sluit
het onderzoek naar het grootstedelijk weefsel af met een herinterpretatie van
het conceptuele Masterplan.
De tweede sub-onderzoeksvraag wordt onder de loep genomen in het
hoofdstuk Monumentaliteit. In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van het
monument onder de loep genomen, en wordt het verschil tussen een
monument en een architectonisch monument getoond.
Gedurende het onderzoek is de hoofd-onderzoeksvraag blijven ontwikkelen.
Dit deel van het boek zal afsluiten met de hervormde onderzoeksvraag. Deze
vraag zal het begin vormen van het tweede deel van de thesis, Architectuur.

Afbeelding 14:
Arnhem
omstreeks
2015
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HISTORISCHE SITUATIE
Ontstaan Utrechtseweg
Het onderzoek naar de historie van het plangebied op grootstedelijk niveau
heeft de achtergronden en van oudsher essentiële elementen zichtbaar
gemaakt.
De geografie heeft tijdens de ontwikkeling van de stad Arnhem een
belangrijke rol gespeeld. De stad heeft zich ontwikkelt in het dal dat gelegen
is tussen de rivier de Rijn en het Veluwe Massief. Van oudsher liep de
stadswal voor een deel over op de stuwwal van het Veluwe Massief. Dit punt
had namelijk strategische kwaliteiten. Aan de ene zijde gaf het vanaf de
stuwwal uitzicht over de rivier. Aan de andere zijde gaf het tegelijkertijd
vanaf de rivier een blik op de aanwezigheid van de stad. Daarnaast werkte de
Afbeelding 15:
Arnhem

stadsmuur ook de andere kant op. Het functioneerde namelijk als entree

omstreeks

vanaf het Veluwe Massief. In de loop der tijd gaf dit aanleiding tot het

1750

ontstaan van de Utrechtseweg.
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Afbeelding 16:
Utrechtseweg
Arnhem
omstreeks
1800

Afbeelding 17:
Utrechtseweg
Arnhem
omstreeks
1793. Kaart:
H.W.M. van
Wijck, Atlas
Gelderse
Buitenplaatsen,
De Veluwe,
Provincie- en
Streekkaarten,
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Invloed Utrechtseweg
Wanneer men uitzoomt en kijkt naar de uitbreiding van de stad in
combinatie met de geografie, wordt het zichtbaar dat de vallei in combinatie
met de entreeweg, de Utrechtseweg, een belangrijke rol hebben gespeeld bij
Afbeelding 18:
Groei en
geografie
Arnhem

de historische uitbreidingen van de stad. Bij de latere uitbreidingen is met
name de geografie doorslaggevend geweest. Dit is zichtbaar aan de
ontwikkelingsrichting in de richting van het Oosten.

De Utrechtseweg vormde de entree, en daarmee het gezicht van de stad.
Wanneer men inzoomt op Arnhem West, wordt het zichtbaar dat veel
belangrijke bouwwerken zich langs deze toegangsweg vestigden. Niet enkel
villa’s en landgoederen zoals Den Brink, Klingelbeek, Hoogstede en
Hulkestein, maar ook functies van stedelijk belang zoals het ziekenhuis, de
herensociëteit, het beroemde hotel Belle Vue en de koepelgevangenis.
Tussen de landgoederen golden tevens afspraken met betrekking tot
zichtlijnen op de Utrechtseweg en de Rijn. Deze zijn hiernaast ingetekend op
de Topografische Kaart der gemeente Arnhem, P.K.P.J. van Slooten,
uitgegeven in 1874. Mede door de zichtrelaties van deze belangrijke
bouwwerken kan de Utrechtseweg omstreeks 1874 bestempelt worden als een
prestigieuze toegangsweg die de stad met haar uitstraling een rijk stadgezicht
gaf.

33

Afbeelding 19:
Stedelijke
iconen met
zichtrelatie
Utrechtseweg

Afbeelding 20:
Onderlinge
zichtrelaties
landgoederen
Utrechtseweg
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Rond 1900 werden een aantal landgoederen verkocht. Op deze kavels werd
goedkopere woningbouw ontwikkelt. Hierdoor verloren in de loop der tijd
een groot deel van de bijzondere bouwwerken de directe relatie met de
Utrechtseweg. Ook het landgoed Den Brink werd getransformeerd.
Voorheen boden het landschap en de villa prachtige doorkijkjes vanaf de
Utrechtseweg, maar in het ontwerp van KEMA keerde het voor het overgrote
deel in zichzelf. Mede door deze ontwikkelingen verloor de Utrechtseweg
haar rijke uitstraling.

Afbeelding 22:
Landgoed Den
Brink
omstreeks 1902

Afbeelding 23:
Plattegrond
KEMA park
1935
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HUIDIGE SITUATIE
De huidige situatie van Arnhem West kenmerkt zich door een gebrek aan
een duidelijke structuur. Op een aantal delen is de oude parkstructuur nog
goed te herkennen, en zijn oude bouwwerken zichtbaar, maar tegelijkertijd
zijn er ook delen waar dichtbebouwde woningbouw is gerealiseerd.
Daarnaast zijn er vrij weinig commerciële functies in het gebied. Dit is

Afbeelding 24:

grotendeels verklaarbaar omdat er relatief weinig woningbouw in het gebied

Arnhem West

aanwezig is.

anno 2015
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Centrum
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Commerciële centra / functionele zones
In Arnhem West bevinden zich twee relatief kleine commerciële centra.
Daarvan bevindt de kleinste zich in de wijk Lombok. Naast een snackbar,
Afbeelding 25,
26: centra,

café, bloemist en kapper is hier tevens een kruidenier gevestigd. Een grotere

gescheiden

supermarkt is te vinden in het Noordelijke centrum. De functionele zones

functie zones

recreatief groen, zorg, werk en wonen zijn strikt gescheiden.
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Geografie / Schwarzplan
De geografie snijdt Arnhem West grotendeels af van het Oostelijke deel van
de stad. Op het Schwarzplan zijn de verschillende stedelijke structuren goed
zichtbaar. Enerzijds de stedelijk ontwikkelde blokken waar de ruimte wordt
vormgegeven door het bouwblok en de strook. Anderzijds de landelijk
ontwikkelde bouwwerken die worden omgeven door de open ruimte.

Afbeelding 26,
27: geografie en
schwarzplan
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Groenkaart / Iconen
Waar het bouwblok het ruimtevormende element vormt binnen het
stedelijke gebied, vormt het groen het ruimtevormende element in de
parkzones. Deze gebieden kunnen daarom als inverse van elkaar worden
gezien. De iconenkaart toon het grote aantal iconen dat nog steeds aanwezig
Afbeelding 28,

is in Arnhem West. Een aantal hebben nog steeds een directe relatie met de

29: Bomen en

Utrechtseweg, maar een aantal zijn in de loop der tijd ook omringd door

iconen

woningbouw.
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TOEKOMSTIGE SITUATIE
Om een goed beeld te krijgen hoe Arnhem West er in de toekomst uit zou
kunnen zien is er getracht een toekomstscenario te creëren. Dit is gedaan
door toekomstige plannen, en plannen die reeds worden ontwikkel, in het
plangebied te implementeren. Daarnaast zijn er een aantal stakeholders
geïnterviewd. De bevindingen zijn vertaald in verschillende kaarten. Deze
variëren van een verwachte situatie tussen 2015 en 2020 tot een verwachte
situatie tussen 2015 en 2050.

Afbeelding 30:
Geïnterviewde
stakeholders

Bij het opstellen van de toekomstige scenario’s is er gewerkt in de volgende
stappen:


Analyseren (van toekomstige plannen en ontwikkelingen)



Evalueren (van plannen, en mening vormen over plannen)



Construeren (van toekomstige situatie)



Evolueren (van het eindresultaat)
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Situatie 2015-2020
Wanneer de huidige plannen en bewegingen in het plangebied worden
geïmplementeerd zijn er een aantal interessante bewegingen zichtbaar. Op
het voormalig KEMA terrein (Arnhems Buiten) ontstaat leegstand. Dit komt
niet zozeer doordat bedrijven wegtrekken, maar vooral doordat bedrijven
zich efficiënter gaan huisvesten. Voorheen was het park gesloten voor
publiek, maar inmiddels is het park geopend voor recreatief gebruik. Er
ontstaat tevens ruimte voor mixed use functies zoals dienstverlening en/of
kleinschalige woningbouw.
Daarnaast worden er een aantal grote woningbouw projecten ontwikkelt in
de wijk Heijnoord en wordt er een groot zorgproject gerealiseerd in
Klingelbeek. Deze bewegingen hebben de aanleiding gegeven tot een
commerciële boost in Arnhem West. Er wordt in de nabije toekomst
namelijk een grote supermarkt in de wijk Lombok gerealiseerd. Daarnaast
komt er een nieuw restaurant, en wordt er gewerkt aan een paramedisch
centrum die tevens fitness mogelijkheden biedt. Het Dorp (zorgproject
Klingelbeek), dat voorheen enkel ruimte bood voor zorg, wordt tevens
getransformeerd tot mixed use area. Dit gebied gaat ruimte bieden aan zorg,
educatie en wonen.
Met name de woningbouwontwikkelingen voor hoog opgeleiden en het deinstitutionaliseren van instituten kunnen gezien worden als duurzame
ontwikkelingen. De eerste biedt namelijk antwoord op de vraag naar
kwalitatief

hoogstaande

leefomgevingen

die

meer

hogeropgeleide

werknemers naar de stad moeten trekken, en de tweede biedt antwoord op
het zorgvraagstuk naar kleinere en betaalbaardere zorginstellingen vanuit de
maatschappij.
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Afbeelding 31:
Huidige situatie
Arnhem West

Afbeelding 32:
Situatie
Arnhem West
2020
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Situatie 2020-2035
De bewegingen die op de voorgaande pagina werden weergegeven zijn
geanalyseerd en bekritiseerd, en vervolgens doorgetrokken om een
toekomstig scenario te creëren. Hierin zijn tevens de reeds ontwikkelde
plannen meegenomen die nog niet worden uitgevoerd.
In de toekomstige situatie zal een deel van het voormalig KEMA park worden
getransformeerd in woningbouw. Ook wordt het gebied langs het watertje de
slijpbeek voor deze functie benut. Het KEMA park zal verder openen en
samen met het landelijke gebied Mariëndal en het gebied Het Dorp, het
buitengebied vormen van Arnhem West.
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Afbeelding 33:
Situatie
Arnhem West
2020

Afbeelding 34:
Situatie
Arnhem West
2035
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Situatie 2035-2050
Wanneer de situatie nog verder wordt doorgetrokken ontstaat er een ver
toekomstig scenario. In dit scenario is het gehele bedrijventerrein
getransformeerd en wordt de woningbouw rondom de Slijpbeek
doorgetrokken tot de Rijn. In het ver toekomstige scenario is er een
hoogstaand mixed use gebied ontstaan waarbij wonen, werk, zorg en
recreatie zijn gecombineerd. Het gebied vormt de vijfde vinger van de stad
Arnhem die zich uitstrekt tot en met het dorp Oosterbeek.
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Afbeelding 35:
Situatie
Arnhem West
2035

Afbeelding 36:
Situatie
Arnhem West
2050
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Conclusie
Wanneer de bevindingen van het historische onderzoek, het hedendaagse
onderzoek en het toekomstige onderzoek naast elkaar worden gelegd,
ontstaat er een interessante beweging.
Arnhem West was van oorsprong de toegang tot de stad. Langs deze weg
bevonden zich veel belangrijke bouwwerken. Het vormde daarmee het
stadsgezicht van Arnhem. Het gebied was voorheen mixed use, waarbij
woningen, instituten en commerciële functies door elkaar stonden. In de
loop der tijd raakten steeds meer belangrijke gebouwen de connectie met de
hoofdweg kwijt, en werden arbeiderswoningen random ontwikkelt.
Momenteel is de Utrechtseweg niet meer de hoofdtoegang van de stad. Wel
staan er nog veel belangrijke bouwwerken langs deze weg, al is het zicht
hiervan bij een aantal belemmerd door woningbouw. Op sommige plekken
staat hoog geconcentreerde woningbouw, op andere plekken laag
geconcentreerde woningbouw. Mede hierdoor mist het stadsgezicht van dit
deel van de stad momenteel structuur.
In de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn wordt er ingezet op een
hoogstaande leefomgeving. Er wordt woningbouw voor midden tot hoge
inkomens ontwikkelt, en geclusterde gebieden met een enkele functie worden
mixed use. Daarnaast worden landschappelijke zones zoals het voormalige
KEMA park geopend voor de buurt. Mede door deze ontwikkelingen zal het
stadsgezicht en het aanzien van dit deel van de stad weer verbeteren.
In de toekomst zullen bovenstaande ontwikkelingen worden doorgezet zodat
er een hoogstaande leefomgeving ontstaat. De hoeveelheid aanwezige iconen
en stedelijke artefacten kunnen hierbij tevens als katalysator dienen. Zij
zouden net zoals voorheen de stad en het plangebied kunnen dienen. Dit
door nieuwe functies op te nemen. Mede door deze ontwikkelingen zal het
plangebied net zoals voorheen weer functioneren als volwaardig stadsgezicht.

49

FUNCTIE ONDERZOEK
Uit de interviews met de stakeholders kwam naar voren dat er momenteel
vraag is naar een aantal functies in het gebied. Zo is het NH Hotel dat veel
door zakelijke gasten van het KEMA terrein wordt gebruikt verouderd, en is
er daardoor vraag naar een nieuw 4 sterren hotel. Daarnaast is het
congrescentrum Elektrum tevens verouderd, en voldoet het Zoetenlab in het
KEMA park niet meer aan de hedendaagse eisen. Mede hierdoor is er tevens
vraag naar nieuwe ruimtes die geschikt zijn voor bijeenkomsten (congressen,
beurzen, evenementen) van groter formaat (25-1500 personen).
Omdat Arnhem West de afgelopen jaren relatief onderontwikkeld is gebleven
in vergelijking met de andere delen van de stad, bevinden er tevens weinig
commerciële functies in dit stadsdeel. Ook bevinden er weinig functies in het
stadsdeel die functioneren op het gebied van dienstverlening en
amateurkunst. Functies die juist van belang zijn voor de doelgroep mensen
die hoger is opgeleid.
Zoals zichtbaar was in de toekomstige scenario’s reageert de markt
momenteel op een aantal van de verzoeken. Zo komt er een grote
supermarkt, een nieuw restaurant, en wordt er gewerkt aan een paramedisch
centrum die tevens fitness mogelijkheden biedt. Hierdoor is het een
uitgelezen kans voor het complex van de koepelgevangenis om de vraag naar
ruimte voor bijeenkomsten van groter formaat (25-1500 personen), en
ruimte voor amateurkunst te beantwoorden. Het complex is hier vanwege
haar formaat en uitstraling niet alleen uitstekend voor geschikt, maar het zou
de koepelgevangenis tevens de mogelijkheid bieden om haar kwaliteiten in te
zetten op stedelijk niveau. Zij zou in dit geval namelijk als katalysator van
Arnhem West gaan dienen.
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Doelgroep amateurkunsten
Vanwege het grote aantal nieuwbouwprojecten heeft de Gemeente Arnhem
de prognose gesteld dat het inwonersaantal in Arnhem West op korte termijn
zal verdubbelen. Het totale aantal komt daarmee in 2040 op 5900 inwoners te
liggen. Met behulp van de statistieken van het Centraal Planbureau (CPB) en
sectorinstituut Kunstfactor is de beoogde amateurkunst doelgroep berekend.

Afbeelding 37:
Bevolking
prognose. Bron:
Gemeente
Arnhem
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Afbeelding 38:
Verdeling
kunsten. Bron:
Sectorinstituut

Afbeelding 39:
Verdeling
leeftijd kunsten.
Bron
Sectorinstituut

Afbeelding 40:
Verdeling
oefenruimte.
Bron: CPB

Doelgroep externe oefenruimte:


Beeldende kunst: 112 personen



Muziek: 201 personen



Dans: 177 personen



Theater: 80 personen



Schrijven: 6 personen



Media: 67 personen

Totaal: 643 personen
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Zicht en bereikbaarheidslijnen tussen belangrijke bouwwerken en de
Utrechtseweg zullen worden hersteld. Dit zodat het gebied toegankelijker
wordt voor een grotere schaal, en de bouwwerken zichzelf net zoals in de
historische situatie kunnen ontplooien tot katalysatoren en urban artefacts
van de stad. Daarnaast zal dit een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling
van Arnhem West, waardoor het imago van het gebied wordt verbeterd. Dit
stimuleert op haar beurt tevens de verdere ontwikkeling richting een
kwalitatief hoogstaand leefgebied.

Afbeelding 42:
Herstel
zichtrelaties
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Wanneer er wordt ingezoomd op het complex van de koepelgevangenis
wordt de potentie wederom zichtbaar dat het complex zou kunnen fungeren
als koppelstuk tussen de buurt, de stad en het KEMA park. In vergelijking
met het conceptuele Masterplan dat uit het M3 project was gekomen hoeft er
daarom geen fundamentele aanpassing te worden gemaakt.
Echter was er in het voormalige masterplan uitgegaan van een nieuwe
stedelijke connectie langs het spoor. Dit in de vorm van een wandel en
fietsroute. In de visie die samen met het onderzoek op de voorgaande
pagina’s werd gepresenteerd is het echter voor de hand liggender om deze
stedelijke connectie via de Utrechtseweg te laten verlopen. Niet alleen omdat
deze er al ligt, maar vooral omdat de ligging op de stuwwal prachtige
vergezichten biedt over de Rijn, aansluiting geeft op de andere belangrijke
stedelijke artefacten zoals het Stadsmuseum en Artez, en het vanaf deze
ontsluiting veel eenvoudiger is om over te stappen op andere
vervoersmiddelen zoals het autonetwerk of het trolley/busnetwerk.

Afbeelding 43:
Conceptueel
Masterplan

Afbeelding 44:
Hervormd
Conceptueel
Masterplan
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In het ontwerp van het Masterplan is er een samenwerking tussen enerzijds
de amateurkunsten, en anderzijds de professionele kunst en-evenementsector
gecreëerd. Dit doormiddel van een ensemble. Mede hierdoor kunnen beide
sectoren van elkaar profiteren. Waar de amateurkunsten kunnen profiteren
van professionele apparatuur en ruimtemogelijkheden, kan de professionele
sector profiteren van het algemeen goed.
Het plangebied is dusdanig ingericht dat er zowel overdag als ’s avonds iets
gebeurt. Het evenementencentrum is ondergebracht in de koepel. Dit vormt
het hoofdgebouw van het gebied. Naast ruimte voor congressen en beurzen
biedt de koepel tevens ruimte voor concert en theater. De maximale
capaciteit bedraagt 4000 personen. Hiermee vormt het een aanvulling op het
Musis Sacrum, en concurreert het niet met de omvang van het Gelredome.
Linksonder zit het muziek, dans en compositiegebouw. Linksboven bevindt
zich het Filmhuis die naast een bioscoop tevens ruimte biedt aan een kleine
theaterzaal. Rechtsboven is de atelier gevestigd, waar ruimte wordt geboden
aan schilder en beeldhouwkunst.
In het Masterplan vormen de bouwwerken schakelelementen die het
complex op ruimtelijke wijze verbinden met de buurt, het park en de stad.

Afbeelding 45:

Dit doen zij door zowel deels binnen als buiten het complex te opereren. Zij

Masterplan

het materieel, zij het visueel.
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MONUMENTALITEIT
In dit hoofdstuk wordt de tweede sub-vraag onder de loep genomen. Deze
vraag betrof:
“Wat zijn de monumentale karakteristieken van de koepelgevangenis van
Arnhem?”
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er allereerst gekeken naar het
begrip monument. Hierbij is gebruik gemaakt van het essay ‘Preservation by
Evolution” dat voor het M3 Onderzoek is geschreven. Dit essay zoomt in op
de achtergrond en de betekenis van het monument, en laat het verschil zien
tussen een monument, en een architectonisch monument. Het boek “The
Architecture of the City” van Aldo Rossi heeft hierbij als leidraad gediend.
Daarnaast is er gebruik gemaakt van het derde boekwerk van het M3
Onderzoek waarin er is ingezoomd op de werking en karakteristieken van het
bouwwerk. Deze bevindingen zullen in dit hoofdstuk worden samengevat.
Monument, het woord
Het woord ‘monument’ is afgeleid van het Franse woord ‘monument’. Dit
had oorspronkelijk de betekenis:

Een permanent en indrukwekkend

samenstel, opgericht voor een persoon of gebeurtenis, dat functioneert als
een voortdurende herinnering aan voorbijgangers; en een opmerkelijk
schrijfstuk, verzameling van geschriften.
De Fransen leiden het woord af van het Latijnse woord ‘monere’, dat niks
meer of minder betekend dan: herinneren of herinnering. Gedurende de
geschiedenis is de betekenis van het woord blijven verschuiven. Op een
gegeven moment vielen enkel nog materiele bouwwerken en relieken onder
het begrip ‘monument’. Mede hierdoor verloor het woord haar duale
karakter. Het karakter dat een monument niet altijd stoffelijk hoeft te zijn,
maar dat het ook enkel een gedachte kan zijn, zij het van nu, zij het van toen.
Vandaag de dag is de verschuiving van de betekenis van het woord
‘monument’ nog steeds zichtbaar in veel woordenboeken. Zij verwijzen
vrijwel allemaal in eerste instantie naar een object of geschrift dat verwijst
naar een belangrijke gebeurtenis uit het verleden. Hierbij wordt vergeten dat
een herinnering ook kan verwijzen naar het nu, en dat deze niet noodzakelijk
stoffelijk hoeft te zijn.
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Mede hierdoor is het beter om de betekenis van het woord ‘monument’
samen te vatten als: Een samenstel van belang die dienst doet als herinnering
om de observant alert te maken op een gebeurtenis uit het verleden of het nu.
Waarbij samenstel zowel fysiek als tekstueel betekend, waarbij tekstueel
zowel geschreven als ongeschreven kan zijn, en waarbij observant zowel staat
voor voorbijganger als lezer.
Monument, het nut
De waarde en het nut van het monument hangt nauw samen met de
ontwikkeling van de mens. Het monument deed zijn intrede vanaf het
moment dat de mens in staat was om gebeurtenissen uit het verleden te
projecteren op de toekomst. Deze biologische ontwikkeling liet tevens zien
dat de mens vanaf dit moment beschikte over de aanwezigheid van een ego
die in staat was om zijn eigen bestaan te bevestigen.
Gedurende de evolutie werd de drang om het ego tot uitdrukking te brengen
steeds groter. Mede hierdoor werd het belang en de waarde van het
monument tevens groter. Kort samengevat kan hierdoor worden gesteld dat
we het monument nodig hebben om te herinneren wie wij zijn, en dat we het
monument gebruiken om onszelf tot uiting te brengen. We gebruiken het
monument om het verleden of het heden op de toekomst te spiegelen, en om
een collectief of individueel geheugen op te bouwen.
Het belang van de taal
Een monument draagt een herinnering met zich mee. Zij het indirect,
opgeslagen in een object, zij het direct, opgeslagen in tekst. In beide gevallen
speelt taal een belangrijke rol. Zonder taal kan deze herinnering immers niet
worden begrepen. Taal is verbonden met onze denkwijze. Zonder taal bestaat
er geen reden, maar is er enkel intuïtie en emotie. En deze intuïtie en emotie
wordt enkel beïnvloed door de ervaring van het individu, en kan hierdoor op
geen enkele wijze toonbaar en begrijpbaar gemaakt worden aan het collectief.
Kort samengevat kan er daarom worden gesteld dat de taal nodig is om de
realiteit te construeren. Des te meer een persoon kennis heeft van de taal, des
te beter een persoon om kan gaan met de constructie van zijn of haar
werkelijkheid.
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Omdat de taal net zoals de menselijkheid blijft evolueren, is het van belang
om stil te staan bij het feit dat dit tevens invloed heeft op de betekenis en de
waarde van het monument. Het monument dient daarom niet gepreserveerd
te worden door het monument stil te laten staan in de tijd, maar door het
monument mee te laten evolueren met de mensheid die hij dient.
Het verschil tussen het monument en het architectonisch monument
Het monument dat in de voorgaande alinea’s is beschreven betreft het type
monument dat vanuit haar fundament een betekenis draagt. Zij het
vormgegeven met behulp van materiaal, zij het vormgegeven met tekst. Deze
betekenis vormt daarom de fundamentele waarde.
Het verschil tussen een monument en het architectonisch monument is dat
het architectonisch monument niet vanaf het begin af aan een betekenis met
zich

mee

draagt.

Straten,

pleinen

en

bouwwerken

starten

puur

architectonisch, en verkrijgen de status monument pas vanaf het moment dat
zij aan een gebeurtenis van waarde worden gelinkt. Op deze wijze worden zij
opgenomen in het individuele geheugen van de observant, en het collectieve
geheugen van de stad.
Het verschil tussen een architectonisch monument en monumentale
architectuur is dat monumentale architectuur geen bijzondere betekenis
hoeft te hebben die van belang is voor het individuele of collectieve
geheugen. Het draagt enkel de expressie met zich mee dat het van gelijke
waarde tracht te zijn. Het is daarom van belang om deze begrippen
gescheiden

van

elkaar

te

houden.

Desalniettemin

stimuleert

een

monumentale uitstraling wel het wordingsproces van het monument. Dit
verklaard waarom deze twee verschillende begrippen vaak samen worden
gezien.
Afbeelding 46:
Het
fundamentele
verschil tussen
een monument
en een
architectonisch
monument
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De rol van het monument in de stad
In de theorie van Aldo Rossi moeten monumenten gezien worden als
stedelijke artefacten. Zij moeten begrepen worden als ruimtevormende
elementen waarop de stad is gefundeerd. Rossi bevestigd tevens de bevinding
dat deze bouwwerken pas in de loop der tijd hun waarde verkrijgen. Dit
wanneer zij zichzelf hebben verbonden aan het individuele en collectieve
geheugen van de inwoners van de stad. Pas op dat moment zijn zij van grote
waarde voor de stad, en kunnen zij gaan fungeren als katalysator en ruimte
scheppend element.
Rossi laat in zijn theorie tevens zien dat de functie van een monument niet
direct is verbonden met de collectieve waarde van het monument. Deze
waarde is namelijk verbonden met de verschijning van het bouwwerk zelf. De
waarde is wellicht in een aantal gevallen vanuit de functie ontstaan, maar
gezien de waarde en de mensheid blijven evolueren, kan ook de functie
veranderen in de loop der tijd. Wat van belang is, is dat de structuur en het
karakter van het bouwwerk bewaard blijft. De materiële en immateriële
ruimte waarin de gebeurtenissen van belang hebben plaatsgevonden, en
zullen plaatsvinden.
Rossi laat tevens het belang van bovengenoemde continue transformatie zien.
Zonder deze continuïteit ontstaat er namelijk een zogenaamd pathologisch
monument. Een monument dat enkel nog waarden uit het verleden
vertegenwoordigd, en die daardoor in de loop der tijd haar waarde als
katalysator van het stedelijk weefsel verliest. Het is het type monument dat
eigenlijk geen werkelijke waarde meer heeft voor de stad.
Afbeelding 47:
Het
fundamentele
verschil tussen
een monument
en een
architectonisch
monument
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Karakteristieken koepelgevangenis Arnhem
De koepelgevangenis in Arnhem is ontworpen als panopticum volgens de
theorie van Jeremy Benthem. In deze theorie kan een cel gezien worden als
een theatrale ruimte waarbinnen zich een eenzame acteur, de gevangenge,
bevindt. De gevangene wordt continue op dezelfde plek gevangen gehouden,
direct tegenover zijn observant. Hij wordt gezien, maar kan zelf niks zien.
Hierbij wordt dit laatste fenomeen mede veroorzaakt door de vorm van het
Afbeelding 48:
Het principe

bouwwerk en de schuine wanden van de cel. De gedachtegang achter het

van het

panopticum was dat mensen zich door dit principe in de loop der tijd vanzelf

panopticum

voorbeeldig zouden gaan gedragen.
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Tijdens het M3 Project is er een waardebepaling gemaakt van de ruimtes en
elementen die zich binnen het plangebied van de koepelgevangenis bevinden.
In deze waardebepaling werd het complex van de koepelgevangenis gezien als
machine die bestaat uit verschillende functionalistische elementen. Hiervan
bevindt het belangrijkste element, de koepel, zich in het midden. Dit element
huisvest de gevangenen en weerspiegelt de theorie van het panopticum. De
muur is in de waardebepaling gezien als tweede belangrijkste element. De
muur versterkt de koepel, en staat daarmee symbool voor de gesloten ruimte.
Beide

elementen

vormen

de

essentiële

onderdelen

van

het

gevangeniscomplex.
Als derde staat het voorgebouw op de ranglijst. Dit bouwwerk geeft het
complex een gezicht. Echter breekt het hiermee tegelijkertijd de
onbepaaldheid van de cirkelvormige wereld van de koepel af. Het
achtergebouw ondersteund de originele functie door secundaire faciliteiten
aan te bieden. Het maakt de gevangenis als laatste onderdeel functioneel. De
kerk aan de zuidzijde kan gezien worden als aanvulling. Zij vertegenwoordigt
een tertiaire functie, en is tevens pas later toegevoegd aan het plangebied. De
overige bouwwerken zijn slechts aanvullingen of uitbreidingen. Zij voegen

Afbeelding 49:

weinig toe aan het complex, behalve dat zij laten zien dat het originele

Waarde

bouwwerk te klein is en niet meer optimaal functioneert. Zij kunnen daarom
ook wel als ‘downgrading’ van het complex worden gezien.

bepaling
gevangenis
complex
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HERVORMDE ONDERZOEKSVRAAG
Het onderzoek startte met de hoofdonderzoeksvraag:
“Op welke wijze kan het gevangeniscomplex van Arnhem, als zijnde een
autonoom en gesloten instituut, worden verbonden met haar omgeving?”
Deze vraag was verdeelt in de sub-vragen:
“Hoe ziet het stedelijk weefsel rondom de koepelgevangenis van Arnhem eruit
op grootstedelijke schaal, hoe zag dit eruit in het verleden, en hoe zal dit zich
ontwikkelen in de toekomst?”
en:
“Wat zijn de monumentale karakteristieken van de koepelgevangenis van
Arnhem?”
In het onderzoek naar het stedelijk weefsel is verkent hoe het gebied eruit ziet
op grootstedelijke schaal, hoe dit gebied eruit zag in het verleden, en hoe dit
gebied zich zal ontwikkelen in de toekomst. Uit dit onderzoek is tevens naar
voren gekomen dat het complex van de koepelgevangenis als cultureel
ensemble zou kunnen fungeren als verbindend element.
In het onderzoek naar het monument kwam naar voren dat er twee soorten
monumenten zijn. Enerzijds het monument dat vanaf haar fundament een
herinnering bij zich draagt, en anderzijds het architectonische monument dat
pas na verloop van tijd haar waarde als monument verkrijgt. Dit wanneer zij
een herinnering van belang vertegenwoordigd die wordt gedragen door het
collectief geheugen van de stad.
In het onderzoek naar het monument kwam tevens naar voren dat de twee
types monumenten verschillend moeten worden behandeld. Waar bij het
monument het samenstel moet evolueren in de loop der tijd zodat het
oorspronkelijke bericht bewaard blijft, is juist het samenstel en het karakter
van het architectonisch monument van belang, en is in dit type monument
de herinnering hetgene dat in de loop der tijd moet veranderen.
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De recapitulatie van het M3 Onderzoek dat zich had toegespitst op de waarde
van de bouwwerken binnen het complex, liet de werking en de essentiële
kenmerken van het complex zien. Omdat de koepelgevangenis toebehoort
aan het type architectonisch monument, kunnen zowel de uitkomsten van
het onderzoek naar het begrip monument, als de uitkomsten van de
waardebepaling, worden gebruikt als startpunt in het ontwerpproces.
Vanwege het onderzoek en de uitkomst van de deelvragen kan de
oorspronkelijke hoofdonderzoeksvraag worden hervormd. Dit zodat deze
dienst kan doen als fundament vormend element voor het ontwerp. De
hervormde onderzoeksvraag kan worden samengevat als:
“Op welke wijze kan het gevangeniscomplex van Arnhem, als zijnde een
autonoom en gesloten instituut, worden getransformeerd in een cultureel
ensemble, die haar omgeving verbindt, zonder dat zij haar karakter verliest?”

66

67

Deel III
ARCHITECTUUR
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INHOUDSOPGAVE
Onderzoek
Inleiding
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70

Ontwerpprincipes

71

Muziekgebouw

84

Filmhuis

105

Atelier

125

Expocentrum

143

Materialisatie

157

INLEIDING
Het boekdeel Architectuur zal starten met het hoofdstuk Ontwerpprincipes.
In dit hoofdstuk zal uitleg worden gegeven over de concepten die zijn
ontwikkelt met behulp van het vooronderzoek. Als uitgangspunt is hierbij de
onderzoeksvraag: “Op welke wijze kan het gevangeniscomplex van Arnhem,
als zijnde een autonoom en gesloten instituut, worden getransformeerd in een
cultureel ensemble, die haar omgeving verbindt, zonder dat zij haar karakter
verliest?”, genomen.
Na de beschrijving van de fundamentele elementen van het plan, volgt de
uitleg van de individuele bouwwerken. Hierin wordt ingezoomd op de
individuele kwaliteiten en de individuele karakteristieken. De beschrijving zal
starten bij de bouwwerken die zich in de ring bevinden. Tot slot wordt de
koepel, die in het plangebied als centraal punt zal dienen, onder de loep
worden genomen.
De materialisatie en de detaillering zal in het laatste hoofdstuk worden
behandeld. Er zal worden ingezoomd op principedetails die kenmerkend zijn
voor het gehele complex, en er zal een beschrijving worden gegeven van de
ervaring en het gevoel dat men ervaart op het moment dat de bouwwerken
worden betreden.
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ONTWERPPRINCIPES
In het ontwerp van het Masterplan is er een samenwerking tussen enerzijds
de amateurkunsten, en anderzijds de professionele kunst en-evenementsector
gecreëerd. Dit doormiddel van een ensemble. Mede hierdoor kunnen beide
sectoren van elkaar profiteren. Waar de amateurkunsten kunnen profiteren
van professionele apparatuur en ruimtemogelijkheden, kan de professionele
sector profiteren van het algemeen goed.
Het ensemble kan worden omschreven als een kern en een rinzone. In de
kern, die wordt gevormd door de koepel, zijn de hoofdfuncties gelegen. Zij
vormt de core van het ensemble. In de ring zijn de nevenfuncties gelegen. Zij
staan op zichzelf, maar werken tevens samen met de core . Dit door ruimtes
uit te wisselen die voor beiden van belang zijn. Gezamenlijk fungeren zij als
Afbeelding 51:

katalysator van het plangebied, en als verbindend element tussen de buurt, de

Masterplan

stad en het landschap.

De gedachte achter het Masterplan is meegenomen in de opzet van de
ontwerpprincipes. Daarnaast heeft ook de ontwikkelde houding ten opzichte
van het monument als uitgangspunt gediend. Het complex moet namelijk
gaan fungeren als katalysator van het plangebied. Het zou ruimte moeten
bieden aan het blijvend veranderende collectieve geheugen, en wat
voorkomen moet worden is dat er een zogenaamd pathologisch monument
ontstaat.
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Wanneer er wordt ingezoomd op het plangebied, kan de opzet van het
Masterplan worden samengevat met behulp van onderstaande abstracties.
Wat interessant is om te zien wanneer de geografie bij de abstracties wordt
betrokken, is dat de koepel zich momenteel reeds in een pit bevindt.
Namelijk de pit die is ontstaan bij de realisatie van het complex. Deze
gegeven landschappelijke situatie kan daarom als kwaliteit worden
meegenomen in het ontwerpproces.
Wat tevens interessant is om te zien, is dat de muur zich op de rand van de
pit bevindt, en dat deze een harde threshold vormt die de interactie tussen de
ruimtelijke binnengebieden belemmerd. Mede hierdoor is de muur als
startpunt gekozen.

Afbeelding 52:
Abstractie
Masterplan

Pathologisch monument: Op zichzelf staand monument dat wordt bewaard om te bewaren, dat geen
enkele waarde meer heeft voor zijn omgeving en dat ontwikkelingen eerder belemmerd dan vooruit helpt.
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Stap I
De eerste vraag die tijdens het opstellen van de ontwerpprincipes rees was:
“Op welke wijze kan de muur worden geopend zodat er interactie kan ontstaan
tussen de binnenruimte van het complex, en de omliggende gebieden?”. Een
mogelijk antwoord op deze vraag werd gevonden door de hoeken te openen.
Mede hierdoor verloor het complex zijn hoofdvorm en vloeide de
omliggende ruimte in elkaar over. Het complex zou niet meer worden gezien
als autonoom blok, maar zal opgaan in zijn omgeving. Het zou zichzelf
transformeren in een verbindend element.
Echter moest er bij deze oplossing een kanttekening worden geplaats. Omdat
het complex namelijk volledig zou opgaan in zijn omgeving, zou het zijn
karakter, die wordt gevormd door de ingesloten ruimte, verliezen. Omdat het
behoud van het karakter één van de hoofdrandvoorwaarden was waaraan het
ontwerp zou moeten voldoen, kon deze oplossing niet worden goedgekeurd.
Een andere mogelijkheid was om de middelste delen van de muur te openen.
Op deze manier bleef de vorm behouden en werd tegelijkertijd het complex
geopend. Echter moest er ook bij deze oplossing een kanttekening worden
geplaatst. De vorm van de ingesloten ruimte, en daarmee het karakter, werd
namelijk wel behouden, maar er was geen verbindend element ontstaan.
Wat er wel was ontstaan was de dualistische vraag: “Op welke manier kunnen
de hoeken enerzijds worden geopend, terwijl deze anderzijds gesloten blijven?”.
De oplossing op deze dualistische vraag werd gevonden door de hoek te
verschuiven. Hierdoor werd enerzijds de hoek aan de buitenzijde versterkt,
terwijl deze anderzijds aan de binnenzijde werd geopend. Door de hoek
verder naar buiten te schuiven wordt de hoek aan de buitenzijde nog verder
versterkt, terwijl het aan de binnenzijde nog verder wordt geopend. Er
ontstaat hierdoor vanuit de binnenzijde tevens een vloeiende overloop tussen
buiten en binnen.
Met behulp van bovenstaande principe is de naastgelegen basisvorm
ontstaan.
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Afbeelding 53:
Openen en
sluiten van de
hoek.

Afbeelding 54
Basisvorm
ontwerp
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Stap II
In de basisvorm zijn de gebouwen, die in de hoekpunten zijn ontstaan,
vormgegeven als massieve elementen. Omdat het karakter van de gevangenis
mede wordt bepaald door de ingesloten ruimte, die wordt gevormd door de
muur, is het van belang om deze massiviteit te doorbreken. Wat namelijk
evident is, en moet worden behouden en versterkt, is de schil.
In het verleden werd deze schil door de toenmalige bewoners ervaren als
negatief. De schil omsloot immers de ruimte waarin de bewegingsvrijheid
van de betreffende personen werd beperkt. Echter hoeft deze beperkende
eigenschap niet te worden bewaard. Wat namelijk van belang is, is de
omsloten ruimte. Wat bewaard moet blijven is de kwaliteit van deze ruimte.
Deze is namelijk vruchtbaar voor de toekomst.
De muur verhinderd wellicht van binnen de beweging naar buiten, maar
vormt tegelijkertijd een beschermende schil wanneer zij van buiten op de
binnenruimte wordt gericht. Dit laatste fenomeen is in het ontwerpprincipe
benut door binnen de omsloten ruimte een nieuwe ruimte als ‘meubelstuk’ te
plaatsen. Dit meubel zorgt ervoor dat de aandacht wordt gecentraliseerd
Wanneer bovenstaande principe wordt toegepast op de basisvorm ontstaat
naastgelegen basisontwerp. Hierin is niet alleen de omsloten ruimte en de
kernen binnen deze ruimtes zichtbaar, maar tevens het spel dat ontstaat
tussen oud en nieuw. Doordat het nieuwe bouwwerk namelijk voortvloeit
vanuit het bestaande bouwwerk, ontstaat er een samenwerkend geheel. Dit in
plaats van een toevoeging. Het bestaande complex wordt hierdoor als het
ware geëvolueerd. Hierdoor wordt voorkomen dat er een pathologisch
monument ontstaat. Het geeft namelijk ruimte aan het bouwwerk om haar
betekenis voor de maatschappij ook in de toekomst op een duurzame manier
te blijven ontwikkelen.
Afbeelding 54:
Massief versus
hol, beperken
versus
beschermen
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Afbeelding 55:
De schil

Afbeelding 56:
De beschermde
binnenruimtes
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Stap III
In de tweede ontwerpstap werd beschreven hoe de kwaliteit van de omsloten
ruimte wordt blootgelegd en hoe het samenspel is ontstaan tussen oud en
nieuw. Echter is het ook van belang om naar de open ruimtes te kijken.
Hiermee

moet

namelijk

worden

gecommuniceerd.

Zonder

deze

communicatie ontstaat er namelijk nog steeds geen verbindend element,
maar enkel een op zichzelf staand complex waarbinnen zich op zichzelf
staande bouwwerken bevinden.
Door vanuit de kern van de bouwwerken te communiceren met
ruimtevormende elementen in de open ruimte, ontstaat er een overlappende
ruimte die bemiddeld tussen de open en de gesloten ruimte. Mede door dit
samenspel worden de kwaliteiten van beide ruimtes nog verder versterkt, en
heffen zij elkaars gebreken op. De gesloten ruimte vormt geen beperking
meer, maar vormt vanuit de open ruimte een beschermende plek. De open
ruimte vormt geen onbepaalde ruimte meer, maar verkrijgt vanuit de
omsloten ruimte een startpunt en een richting.

Afbeelding 57:
Overvloeien
binnen/buiten,
gesloten,/open.
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Afbeelding 58:
Ruimtes binnen
ruimtes.
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Stap IV
Wanneer de gemaakte ontwerpstappen worden samengevat kan worden
gesteld dat de buitenste hoek van het complex is versterkt, de binnenste hoek
is geopend, de kwaliteit van de gesloten ruimte is benut, en de open en de
gesloten ruimte met elkaar zijn verbonden.
In de vierde stap is nogmaals ingezoomd op het begin. Waar de hoeken van
het complex namelijk werden verdikt zodat het gesloten karakter van de
gevangenis van buitenaf zou worden versterkt, werden deze zelfde hoeken
aan de binnenzijde volledig geopend. Mede hierdoor lijkt het van buitenaf
alsof de ruimte bijeen wordt gehouden, maar vloeit deze vanuit binnen
eenvoudig weg.
Dit laatste is niet erg wanneer er wordt gefocust op de werking als
verbindend element, maar het heeft wel een negatieve uitwerking op het
behoud en de ervaring van het karakter van het complex van binnen. Mede
hierdoor is er in deze vierde stap een stuk van het vlak van de muur
teruggebracht. Dit in de vorm van een filter. Hierdoor functioneert het
complex vanuit de belangrijkste verbindingsassen als verbindend element,
terwijl het bij het verlaten van deze assen wederkeert in zichzelf.
Afbeelding 59:
Filtering.
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Afbeelding 60:
Complex
ervaren als
verbindend
element

Afbeelding 61:
Complex
ervaren als
omsloten
ruimtes
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Stap V
De vierde stap heeft de laatste stap gevormd op de grote schaal. In de vijfde
stap wordt ingezoomd op de basis ontwerpprincipes van de individuele
bouwwerken. Hierbij heeft de geografie wederom als startpunt gediend.
Het Muziekgebouw dat zich linksonder bevindt zou vanuit het Masterplan
het verbindende element moeten vormen tussen de ruimte van het complex
en de ruimte in het Kema park. Deze connectie is gecreëerd door het gebouw
zowel horizontaal als verticaal conisch te laten toenemen. Hierdoor ontstaat
een divergerend gebaar die verwijst naar een groter geheel, in dit geval de
grote open vlakte.
Het Filmhuis dat zich linksboven bevindt zou vanuit het Masterplan het
verbindende element moeten vormen tussen de ruimte van het complex en
de ruimte aan de Noorzijde van het plangebied. De geografie laat zien dat dit
bouwwerk zich tevens op het hoogste punt van het complex bevindt. Mede
hierdoor biedt deze plek de mogelijkheid om ook een relatie aan te gaan met
het dal en de Rijn. Dit als verwijzing naar het verleden waarbij deze stuwwal
al reeds werd gebruikt als uitkijkpunt. Beide connecties zijn gecreëerd door
het bouwwerk aan één zijde los te laten komen van de grond. Hierdoor
ontstaat er enerzijds een beweging haaks op de stuwwal, en daardoor over de
stuwwal heen, richting de Rijn, terwijl het anderzijds een beweging
veroorzaakt richting het achtergelegen landschap aan de Noordzijde.
Het Atelier rechtsboven bevindt zich aan de stedelijke kant van het complex.
Het vormt een verbindend element die de communicatie versterkt met de
binnenruimte van het bouwblok. Het heeft echter vanwege de dichte
bebouwing geen directe relatie met het open gebied. Mede hierdoor is de
hoofdvorm van dit bouwwerk vormgegeven als dubbelzijdig balkon. De
stedelijke zijde is kort, met de focus op de straat, en de tegenoverliggende
zijde is lang, zodat deze een beweging maakt richting het park.
Bij alle bouwwerken is het principe van het zwevende dak toegepast. Dit
zodat de binnenruimte niet alleen horizontaal, maar tevens op verticale wijze
naar buiten wordt getrokken. Hierdoor wordt niet alleen de muur als schil
zichtbaar en voelbaar, maar ook het dak. Deze verticale beweging versterkt
tevens de geografische ‘pit’ van het gebied.
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Afbeelding 62:
Uitgangspositie
ontwerp

Afbeelding 63:
Complex
Basisprincipes
bouwwerken

Afbeelding 64:
Versterken
landschappelijk
e situatie
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Stap VI
De zesde stap vormt de laatste stap die focust op de basisprincipes van de
bouwwerken. Na deze stap zullen de bouwwerken stuk voor stuk onder de
loep

worden

genomen

en

zullen

de

individuele

kwaliteiten

en

karakteristieken worden toegelicht.
De centralistische opbouw van het complex wordt doorgetrokken in het
bouwwerk. De hoofdfunctie bevindt zich in het midden, en wordt omringd
door ondersteunende functies. Aan de onderzijde secundaire functies zoals
sanitair en opslag, en aan de bovenzijde door een commerciële functie zoals
de lounge en de bar.
Door deze opbouw komt het focuspunt op het centrum te liggen, en kan het
principe van de ruimte (het meubel) binnen de ruimte optimaal worden
benut. Dit zodat de kwaliteit van de omsloten ruimte kan blijven
gewaarborgd. Tot slot wordt dit versterkt door de horizontaliteit van de
binnenruimte te verbreken. Dit door middel van hoogteverschillen. Hierdoor
wordt het negatieve karakter van de omsloten ruimte, als beperkend element,
in zekere zin geëlimineerd.

Afbeelding 65:
Functioneel
concept
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Afbeelding 66:
Horizontale
ruimte binnen
gesloten ruimte

Afbeelding 67:
Gebroken
horizontale
ruimte binnen
gesloten ruimte
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Ensemble
MUZIEKGEBOUW

85

86

MUZIEKGEBOUW
Het Muziekgebouw bevindt zich linksonder in het ensemble en biedt ruimte
aan muziek en dans. In het Muziekgebouw bevinden zich een grote danszaal,
een grote muziekzaal, een compositieruimte, en twee studio’s. De ruimtes
worden niet alleen gebruikt door amateurkunstenaars, maar dienen tevens
als repetitieruimtes voor artiesten en/of gezelschappen die voorstellingen
geven in de koepel.
De primaire ruimtes worden ondersteunt door sanitair, kleedruimtes, een
lobby en een lounge. Hiervan bevinden deze laatste twee zich aan de
landschappelijke route die zowel binnen als buiten de bouwwerken loopt.
Hierdoor ontstaat er als het ware een plein, en wordt de transitieruimte
getransformeerd in een verblijfsgebied.
Deze transformatie vindt ook plaats doordat de muziekzaal communiceert
met de patio die zich bevindt in de naastgelegen buitenruimte. Hierdoor
transformeert de tussenliggende ruimte zich tot een nieuwe ruimte. Mede
dankzij dit spel met ruimte overstijgende ruimtes, worden transitieruimte en
verblijfsruimte, en binnen en buiten, met elkaar verweven.
De danszaal die zich op het eerste level bevindt is lang en smal vormgegeven.
Doordat de ruimte tevens hoog is, ontstaat er een beweging die het lichaam
omhoog richt. Dit wordt versterkt door het daglicht dat vanuit het dak
binnen komt. De muziekzaal die zich op het onderste level bevindt is lager
vormgegeven. Door de communicatie met de patio ontstaat er hierdoor een
intiemere ruimte waar naar hartenlust kan worden gerepeteerd. Natuurlijk is
de danszaal ook toegankelijk voor muziek, en is de muziekzaal toegankelijk
voor dans. Mede hierdoor is het mogelijk voor kunstenaar om, indien
wenselijk, van ruimtelijk karakter te wisselen.
De dakrand vormt samen met het silhouet van de gevel, het ruimtevormende
element op het dak. Hierdoor kan het dak ook als ruimte worden benut, en
kan het niet alleen dienst doen als dakterras, maar tevens als podium dat
gezien kan worden vanuit het landschap. Het dak kan worden bereikt
middels de trappen die langs de muur van de gevangenis glijden. Hierdoor
wordt de beweging van het bouwwerk versterkt en wordt de muur, als
verticaal element, benut.
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Dankzij het spel met het licht dat vanuit de binnenruimtes het bouwwerk
binnenkomt, wordt de beschermende kwaliteit van de schil versterkt, en
wordt de focus op het centrum van het bouwwerk gelegd. Doordat de gevels
tevens een aantal grote openingen bevat, wordt deze aandacht op een aantal
evidente punten tegelijkertijd weer naar buiten gericht. Hierdoor ontstaat er
een interessant spel waarbij de aandacht, gedurende de route vordert, op
speelse wijze wordt verlegd.

Afbeelding 69:
Gevel,
doorsnede,
plattegronden
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MUZIEKGEBOUW
Vloer 3
1 Lobby
2 Dakterras

2

1
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MUZIEKGEBOUW
Vloer 2
1 Compositieruimte
2 Lounge
3 Archief

2

3

1
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MUZIEKGEBOUW
Vloer 1
1 Danszaal
2 Muziekstudio I
3 Solo-ruimte
4 Kleedruimte
5 Opslag sanitair
6 Toilet dames
7 Toilet heren

4

4

1

3

5

8

7

2
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MUZIEKGEBOUW
Vloer -1
1 Muziekzaal
2 Muziekstudio II
3 Opslag
4 Patio

2

4

1

3
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Ensemble
FILLMHUIS

105
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FILMHUIS
Het Filmhuis bevindt zich linksboven in het ensemble en biedt ruimte aan
beeldende kunst. In het Filmhuis bevinden zich een filmzaal en een aula,
Deze primaire ruimtes worden ondersteunt door sanitair, een lobby, en een
lounge. Deze laatste twee zijn net zoals in het Muziekgebouw aan de
landschappelijke route gelegen, en functioneren hierdoor als het ware als
plein.
De filmzaal bevindt zich in het midden van het gebouw. Bezoekers en
kunstenaars kunnen voorafgaand aan een voorstelling of oefensessie genieten
van het uitzicht dat verstrekt wordt vanaf het dak. Wanneer zij het gebouw
betreden zakken zij als het ware een nieuwe wereld in. Doordat de filmzaal in
de core gelegen is, kan deze ruimte worden gezien als wereld binnen een
wereld. Een wereld waarin de werkelijkheid van de film centraal staat.
Wanneer de gordijnen zijn geopend is er vanuit de filmzaal uitzicht over het
plangebied. Dit door het kozijn dat gezien kan worden als frame. Doordat het
bioscoopscherm tevens als frame dient, ontstaat er een interessant spel die de
werkelijkheid op speelse wijze ter discussie stelt.
De aula bevindt zich niet in de core, maar aan de rand van de
landschappelijke route. Hierdoor wordt op deze plek wederom de
transitieruimte in verblijfsruimte getransformeerd. Doordat het podium zich
in de kern bevindt, ontstaat er een spel tussen het zogenaamde ‘binnen’ en
het zogenaamde ‘buiten’ gebied.
Het dak waarop de hoofdingang is gevestigd kan worden bereikt door middel
van gebruik te maken van de trap die het bouwwerk doorkruist. Doordat het
diagonaal van het bouwwerk, en het diagonaal van de trap elkaar kruisen
ontstaat er een trechtervorm. Van buitenaf bundelt het licht zich en komt de
focus te liggen op de entree. Wanneer de trap eenmaal betreden is kantelt de
trechter zich halverwege, en keert het focuspunt zich naar het dak.
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Afbeelding 70:
Gevel,
doorsnede,
plattegronden
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1099

1

FILMHUIS
Vloer 3
1 Lobby
2 Dakterras

2

110

1

3

2

FILMHUIS
Vloer 2
1 Lounge
2 Projectieruimte
3 Archief
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6

7

5
4

FILMHUIS
Vloer 1
3

1 Filmzaal
2 Aula
3 Podium
4 Opslag
5 Toilet
6 Toilet dames
7 Toilet heren

2
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Ensemble
ATELIER
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ATELIER
Het Atelier bevindt zich rechtsboven in het ensemble en biedt ruimte aan de
ambachtskunst. In het Atelier bevinden zich meerdere ateliers die zijn
bestemd voor zowel solo als groepsgebruik. Deze primaire ruimtes worden
ondersteunt door sanitair, opslag en een lobby en lounge.
De ateliers beschikken allen over een eigen karakter. Dit zodat het type
ambacht en het type kunst dat vervaardigd wordt optimaal kan worden
afgestemd met de ruimte waarin zij tot stand komt. Het atelier met het
grootste openbare karakter bevindt zich aan de linkerzijde. Dit atelier is
relatief laag en communiceert met de verschoven muur die in het park is
geplaatst. Mede hierdoor kan de ruimte van dit atelier als ruimte
overstijgende ruimte worden beschouwd, en kunnen buiten en binnen
volledig met elkaar worden verweven op het moment dat de puien worden
opengezet.
In het midden van het bouwwerk bevindt zich een patio. In deze ruimte kan
afgezonderd van de buitenwereld gewerkt worden, terwijl de open ruimte
behouden blijft. Op het dak bevindt zich een buiten atelier. Dit atelier is deels
in het dak verzonken. Hierdoor ontstaat er een beschutte ruimte in de
buitenlucht. Dankzij de trappen vloeit deze beschutte ruimte vloeiend over in
de open algemene ruimte van het dakterras, waardoor het atelier deel blijft
uitmaken van de landschappelijke route.
De intiemere ateliers en soloruimtes bevinden zich aan de noordzijde en op
het eerste level. Deze ateliers zijn ontsloten middels kleinere toegangswegen
en kunnen tevens, middels schuifdeuren, volledig worden afgezonderd van
de buitenwereld.
De lobby en de lounge dient in het Atelier als algemene ontmoetingsplaats
waar kunstenaars elkaar kunnen leren kennen. Dit is tevens de ruimte waar
men uitkomt wanneer men vanuit de ondergrondse back-stage van het
expocentrum het atelier betreedt.
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Afbeelding 71:
Gevel,
doorsnede,
plattegronden
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ATELIER
Vloer 3
1

1 Buiten atelier
2 Lobby
3 Dakterras
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ATELIER
Vloer 2
1 Atelier
2 Lounge
3 Archief
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ATELIER
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Vloer 1
1 Atelier
2 Solo atelier
3 Patio
4 Solo atelier
5 Toilet dames
6 Toilet heren
7 Opslag sanitair
8 Opslag
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Ensemble
EXPOCENTRUM
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EXPOCENTRUM
Het Expocentrum bevindt zich in het midden van het ensemble, en vormt het
hart van het complex. Het expocentrum biedt niet alleen ruimte aan
theatervoorstellingen en concerten, maar tevens aan exposities en beurzen.
Mede hierdoor kan dit multifunctionele hart ingezet worden voor een breed
publiek, en vormt het een artefact dat zal opereren op stedelijk niveau.
Naast de grote zaal die is gevestigd in het midden van de koepel, bevindt er
zich een kleine zaal in de buik van het bouwwerk. De primaire functies
worden ondersteunt door de secundaire functies sanitair, bewaking, EHBO,
horeca, restaurant, opslag en garderobe. Het back-stage deel van het
bouwwerk bevindt zich onder de grond, en staat in verbinding met de
vrachtwagenlift aan de Noordzijde van het ensemble. Het staat tevens in
verbinding met het management, dat zich in de hoek rechtsonder bevindt.
De koepel vormt een wereld in zichzelf. Niet alleen vanwege zijn circulaire
vorm, maar tevens door zijn oriëntatie op het midden. De cel kon in het
verleden gezien worden als theatrale ruimte waarbinnen zich een eenzame
acteur, de gevangene, bevond. De gevangene werd continue op dezelfde plek
gevangen gehouden, direct tegenover zijn observant. Hij werd gezien, maar
kon door de opzet van het panopticum, behalve zijn observant, zelf niks
zien.
Waar bovenstaand fenomeen in het verleden werd ervaren als negatief, is dit
in de herbestemming van de koepel benut als kwalitatief. Op het moment dat
de observant namelijk wordt vervangen door het middelpunt van belang,
zoals in het geval van concert of theater, ontstaat er in de cel een wereld die
exclusief uitzicht geeft op het evenement. Het principe van het panopticum
wordt hierdoor als het ware omgedraaid.
Met behulp van bovenstaand gegeven zijn de cellen omgevormd tot
verschillende loges die kleine werelden op zichzelf vormen. Omdat de
ontsluiting van de loges zich aan de voorzijde bevindt, en het storend is als
men voortdurend voor de loge langs loopt, zijn de loges vrijwel volledig
zelfvoorzienend ingericht. Enkel het sanitair bevindt zich op de hoeken van
de blokken.
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De diner loge beschikt over een middenconsole met kookplaat. In de console
is tevens een koelkast geplaats. Rondom de console staan barkrukken, en
vooraan de cel staan verhoogde fauteuils die uitzicht bieden op het centrale
punt. De business loge biedt ruimte aan zakelijke gelegenheden. Naast de
fauteuils die uitzicht bieden op het evenement, beschikt deze loge over een
lounge en een minibar.
De fan loge is bedoelt voor echte liefhebbers van muziek en theater. Deze
loge geeft de mogelijkheid om op een intieme manier, vanuit een miniwereldje,

van het evenement te genieten. De verhoogde fauteuils zijn

vooraan in de cel geplaats, en in de achterzijde staat een grote sofa waarop
men zich kan terugtrekken. De loge kan net zoals de andere loges visueel
worden afgesloten middels gordijnen.
Het podium dat in het midden van de grote zaal is gevestigd bestaat uit een
glazen cilinder waarbinnen zich twee hydraulische vloeren bevinden. Deze
vloeren kunnen samenwerken als geheel, maar kunnen tevens afzonderlijk
worden bediend. Dit zodat de band of het decor gereed kan blijven staan
terwijl de artiest vanuit de pit van de koepel oprijst. Het middelste plateau
kan tevens omhoog zodat de artiest, als belangrijkste element, centraal komt
te staan in de ruimte.

Afbeelding 72:
Omkeren van
het panopticum

Men betreedt het Expocentrum met behulp van de spiraalvormige trap die
om het bouwwerk krult. Deze circulaire beweging vormt niet alleen een
‘route architecturale’ die de bezoeker in contact brengt met de koepel, maar
heeft tevens een desoriënterende werking. Hierdoor wordt de bezoeker
optimaal voorbereid op de nieuwe wereld die hij zal binnentreden.
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De onderdoorgang in het water biedt een snelle ingang voor bezoekers. Door
de reflectie van het bouwwerk in het water, en de ervaring die ontstaat
wanneer men als het ware in deze reflectie stapt, ontstaat er wederom een
desoriënterende overgang waarbij binnen en buitenwereld moeilijk zijn te
onderscheiden. Mede hierdoor wordt de bezoeker ook via deze snelle route
optimaal voorbereid op de nieuwe wereld die hij zal binnentreden.

Afbeelding 73:
Doorsnede,
plattegrond
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Fan loge

Business loge

Diner loge
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EXPOCENTRUM
Vloer -1
1 Entree
2 Kleine zaal
3 Podiumlift
4 Bar
5 Beveiliging
6 Manager
7 EHBO
8 Lift
9 Garderobe
10 Toilet dames
11 Toilet heren
12 Keuken
13 Opslag
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EXPOCENTRUM
Vloer 1
1 Podium
2 Grote zaal
3 Bar
4 Opslag bar
5 EHBO
6 Lift
7 Toilet dames
8 Toilet heren
9 Opslag
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EXPOCENTRUM
Vloer 2
1 Diner loge
2 Fan loge
3 Business loge
4 Toilet dames
5 Toilet heren
6 Lift
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Afbeelding 75:
Textuur grof
naar fijn
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1 Gepolijst aluminium

2 Staal antraciet

3 Basaltsteen

4 Handvormbaksteen

6 Staal wit

5 Handvormbaksteen
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3 Basaltsteen

8 Stucwerk

2 Schoon beton

7 Houtwerk

1 Tapijt

6 Fluweel

9 Antraciet staal

4 Handvormbaksteen

10 Gepolijst aluminium

5 Handvormbaksteen
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DETAIL
1 Handvormsteen
2 Basaltsteen
3 Stucwerk
4 Boeiboord staal
5 HEA profiel
6 Aluminium cover
7 Schoon beton
8 Houtwerk
Detail
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1 Handvormsteen
2 Stalen kozijn
3 Basaltsteen
5 Latei staal
5 Schoon beton
6 Houtwerk
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Deel IV
LANDSCHAP
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INHOUDSOPGAVE
Onderzoek
Inleiding
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Ontwerpprincipes

171

Landschappelijk ontwerp

173

Impressie

177

INLEIDING
Het boekdeel Landschap start met het hoofdstuk Ontwerpprincipes. Dit
hoofdstuk borduurt voort op het hoofdstuk Ontwerpprincipes dat in het
boekdeel Architectuur werd behandelt. Het hoofdstuk wordt vervolgd met
het landschappelijke ontwerp dat tot stand is gekomen. Dit ontwerp, dat een
samenspel vormt met het architectonisch ontwerp, vormt het antwoord op
de onderzoeksvraag die in het eerste boekdeel werd ingeluid. Deze vraag
betrof: “Op welke wijze kan het gevangeniscomplex van Arnhem, als zijnde een
autonoom en gesloten instituut, worden getransformeerd in een cultureel
ensemble, die haar omgeving verbindt, zonder dat zij haar karakter verliest?”,
genomen.
Tot slot zal dit vierde boekdeel afsluiten met een aantal sfeerimpressies. Deze
impressies zijn opgesteld met behulp van de vervaardigde 1:500 maquette.
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ONTWERPRINCIPES
Het landschappelijk ontwerp heeft de basis ontwerpprincipes die in het
boekdeel Architectuur zijn ontwikkelt als uitgangspunt genomen. De eerste
ontwerpstap die is gemaakt betreft de buitenring. Deze ring versterkt de
muur, en daarmee het gesloten karakter van de gevangenis. Toch vormt het
tegelijkertijd ook een verbindend element. De buitenring dient namelijk als
trottoir, en laat voorbijgangers kennismaken met het ensemble door te flirten
met haar silhouet.
De binnenring neemt het pad over, en volgt net zoals de buitenring de
contouren van het complex. Mede hierdoor wordt het spel tussen buiten en
binnen versterkt, en vormt de muur slechts een tussengelegen element. De
bouwwerken doen mee met dit spel, en kunnen gebruikt worden om van de
ene kant van het pad naar de andere kant te komen.
In het midden van het ensemble is een parkachtige route aangelegd. Deze
route heeft haar eigen regels, en creëert hierdoor een eigen ruimte binnen het
complex. Vanuit deze ruimte kunnen de bouwwerken worden verkend.
Dankzij meerdere aansluitingen op de ringroute is het voor de voorbijganger
mogelijk om meerdere routes te nemen. Mede hierdoor blijft het ensemble
ook op langere termijn voor voetgangers interessant.
De koepel vormt dankzij haar vorm en omvang een dominant object binnen
het ensemble. De muur rondom de koepel zwakt dit enigszins af en dient
hierdoor van dichtbij als buffer. Door de bomen aan de buitenzijdes te
plaatsen ontstaan er open vlaktes rondom de koepel. Hierdoor wordt de
aandacht naar buiten gericht en transformeert de ommuurde koepel zichzelf
tot rug. Dit terwijl de open vlaktes de koepel van ver af juist de mogelijkheid
geven om zichzelf te onthullen. Dit wordt versterkt doordat de open vlaktes
zijn vormgegeven als waterpartijen, die het aanzicht van de koepel
weerspiegelen.
Doordat de paden doorlopen in de bouwwerken worden binnen en buiten
met elkaar verweven. De dakterrassen fungeren hierdoor als het ware als
balkons, en het gebouw verzinkt zichzelf hierdoor in het landschap.
Daarnaast vormen niet alleen de muren ruimtevormende elementen, maar
tevens de bomen. Hierdoor wordt bouwwerk niet alleen landschap, maar
wordt landschap tegelijkertijd gebouw.
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Afbeelding 76:
Ringroutes

Afbeelding 77:
Gebouw wordt
landschap,
landschap
wordt gebouw
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Landschap
LANDSCHAPPELIJK ONTWERP
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