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IN LEIDING 

Typerend voor het beleid van de overheid is dat er meestal niet veel lijn in te 
ontdekken valt. Een uitzondering vormt op dit moment het beleid van de 
Rijksbouwmeester ten aanzien van de juridische huisvesting. Met de uitvoering 
van het JR120 programma, een gezamenlijk project van het ministerie van 
Justititie en de Rijksgebouwendienst, worden verschillende beleidsvoornemens 
consequent omgezet in realiteit. Doel van dit programma is onder andere de 
huisvestingsproblemen van 21 gerechtsgebouwen in Nederland op te lossen. 

Tot een van deze 21 gerechtsgebouwen behoort het gerechtsgebouw in 
Groningen. Door een nieuw onderkomen te bouwen voor deze functie komt een 
einde aan een situatie waarin het justitieel apparaat over verschillende locaties 
in Groningen was verdeeld. Het ontbreken van logistieke en organisatorische 
samenhang leidde onvermijdelijk tot een terugloop in de productiecapaciteit van 
justitie, wat zich uitte in minder zittingen en langere doorlooptijden. 

Met behulp van een meervoudige opdracht is in 1992 gezocht naar een 
geschikte architect voor dit gebouw. Uitgenodigd hiervoor waren Gunnar Daan, 
Wiel Arets en Theo Bosch. Theo Bosch is door de jury bestaande o.a. uit de 
toenmalige Rijksbouwmeester Kees Rijnboutt uitverkozen tot winnaar. 

Het programma van eisen voor deze meervoudige opdracht is de basis geweest 
voor dit afstudeerproject. 
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SAMENVATTING 

In het kader van het afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven 
faculteit Bouwkunde, differentiatierichting Architectuur, is een ontwerp gemaakt 
voor de nieuwbouw van het gerechtsgebouw te Groningen. Basis voor dit 
ontwerp was een bestaand programma van eisen en een bestaande locatie. 
Dit gerechtsgebouw van aanzienlijke omvang is gepland (en inmiddels 
gebouwd) op een terrein net buiten de binnenstad van de stad Groningen. 
Problemen die hieruit voortkwamen waren onder andere de afmetingen van het 
terrein en de schaal van de omringende bebouwing. Er is gepoogd een ontwerp 
te maken dat enerzijds respect toont voor de bestaande bebouwing, waarvan 
twee gebouwen in de rechtbank ge·integreerd zijn, maar ook de grenzen van zijn 
locatie opzoekt en dus de confrontatie aangaat met de omringende bebouwing. 
Het ontwerp valt ruwweg in twee gedeelten uiteen. De hal en de zittingzalen aan 
de ene kant en het kantorenvolume aan de andere kant. Het kantorenvolume is 
optisch bescheiden gehouden wat betreft hoogte en uitvoering, terwijl de hal en 
de zittingzalen op een meer uitbundige en extroverte manier zijn vormgegeven. 
Zij zijn dan ook prominenter geplaatst langs de hoofdweg die langs het complex 
loopt. Duidelijk aanwezig in het ontwerp is naast de scheiding tussen de 
verschillende functies ook de scheiding in kwaliteit van de verschillende 
gebieden. Kwaliteit m.b.t. de mate van openbaarheid. Gepoogd is de openbare 
gedeelten ook duidelijk als zodanig te ontwerpen. De hoofdgedachte achter het 
hele openbare gedeelte is die van de toeschouwer zoals die in een schouwburg 
of bioscoop is te vinden. De vormgeving van de verschillende zalen sluit hier 
ook op aan. 
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MOTIVATIE 

Na bijna uitsluitend woningbouwprojecten te hebben gedaan tijdens het 
projectwerk, was het tijd om aandacht te besteden aan de utiliteitsbouw. 
Verschillende soorten utiliteitsbouw zijn overwogen, maar uiteindelijk is gekozen 
voor een rechtbank. Dit omdat het belangrijkste ontwerp-uitgangspunt voor een 
rechtbank de routing is. Een routing die interessant is door zijn complexiteit met 
drie geschieden circuits, nl. rechters, gedetineerden en publiek. Verder is een 
rechtbank een stapeling van verschillende functies zoals kantoren, zalen, 
publieke ruimtes, cellen etc., waardoor een interessant programma ontstaat. 

Waarom Groningen? De rechtbank in Groningen is een van de weinige nieuwe 
rechtbanken die nog niet gerealiseerd is. Dit is van groot belang geweest voor 
de bepaling van de locatie. Daar komt bij dat het een interessante locatie is met 
zijn context bestaande uit oudere gebouwen en het aan de voorzijde gelegen 
kanaal. 
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ROLGERECHTSGEBOUW 

Met name in de laatste honderd jaar zijn vele rechtbanken gebouwd, in hun 
statigheid behoren zij tot de meest representatieve gebouwen van de stad. Als 
monument voor het overwonnen absolutisme boezemen zij met hun gebouwde 
kracht eerbied in. Men kan zich de vraag stellen of dit correspondeert met het 
beeld en de verwachting van een democratische justitie die transparantie en 
helderheid zou moeten uitstralen. 

Het gerechtsgebouw is een belangrijke functie in de stad en het rechtspreken 
vervult een belangrijke functie in de stedelijke en regionale samenleving waar 
iedere burger mee te maken kan krijgen. Het is voor een groot deel een 
openbaar gebouw en moet in die hoedanigheid dan ook een openbaar karakter 
krijgen. De openbare gebieden moeten dit ook uitstralen, zeals de niet-openbare 
en beveiligde gebieden dit op hun manier moeten doen. 
Het gebouw vraagt om een prominente plaats. Het Guyot-plein heeft in aanleg 
deze prominente positie, zowel in zichzelf als in de reeks van stedelijke pleinen 
en straten met aanliggende functies. De rechtbank en bijbehorende activiteiten 
zullen bovendien meehelpen dit grote stadsplein betekenis te verlenen en de 
enigszins in verval geraakte wijk nieuw leven in te blazen. 
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GESCHIEDENIS VAN DE SITUATIE 

De stad Groningen is gelegen op het einde van de Hondsrug, de heuvelrij, die 
tot lang na het begin van onze jaartelling de enige doortocht bood door de 
ondoordringbare, uitgestrekte venen, die de Drentse zandgronden van het 
noordelijke kweldergebied scheidden, en die het Drentse achterland toegang tot 
de zee verleende. Deze natuurlijke passage, waar bewoners van verschillende 
streken elkaar ontmoetten, zal als vanzelf een centrum van verkeer en handel 
zijn geworden, dat blijvende vestiging aantrekkelijk maakte. 
Er hebben reeds in de eerste eeuwen van onze jaartelling mensen gewoond op 
de plaats van het huidige Groningen. De naam Groningen wordt echter pas in 
1040 genoemd. De Duitse koning Hendrik Ill schonk toen de "Villa Cruoninga" 
met bijbehorende rechten van tolheffing en muntslag aan de bisschop van 
Utrecht. 

In de 13e eeuw streefden de Groningers grotere onafhankelijkheid na. In die tijd 
ontstond een stadsbestuur, dat, door politieke verwikkelingen in diezelfde tijd, 
de vertegenwoordiger van de bisschop hier, de prefect, de toegang tot de stad 
ontzegde. Groningen verwierf steeds meer invloed in de omliggende 
landstreken door oorlogen en onderhandelingen, men ging zich steeds 
onafhankelijker van de Utrechtse bisschop gedragen. In de 15e eeuw waren 
bijna alle Greninger gewesten en een groat deel van Friesland aan de stad 
gebonden door verdragen, waarin stand dat al het graan alleen op de Greninger 
Markt mocht warden verkocht. 
De vestiging in de stad van een rechtbank, waarbij alleen hoger beroep van alle 
in de omliggende streken gewezen vonnissen kon warden aangetekend, 
onderstreepte de Greninger machtspositie nog eens extra. De welvarendheid 
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van de stad werd binnen haar muren mede tot uitdrukking gebracht in de 
architectuur. 
In 1506 moest Groningen noodgedwongen zijn onafhankelijke positie opgeven, 
doordat de Duitse keizer zijn gezag meer deed gelden. Na onder de 
heerschappij van verschillende heren, zoals Karel V, te hebben gestaan, 
maakte Groningen tenslotte als de provincie Stad en Land deel uit van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden. 
Zorg voor bevolkingsuitbreiding in de toekomst deed, in hat eerste kwart van de 
17e eeuw, hat stedelijk grondgebied door verlegging van de vestinggordel, die 
aan vemieuwing toe was, ongeveer verdubbelen. 
In 1614 vond de stichting van de hogeschool van Stad en Lande plaats. Dit was 
een belangrijke culturele gebeurtenis, die tot op de dag van vandaag het gezicht 
van Groningen mee heeft bepaald. Dit is thans de grootste "onderneming" in de 
stad, waaraan 17.000 studenten hun opleiding ontvangen. 
De onafhankelijkheid van Nederland in 1813 bracht Groningen geen 
spectaculaire opbloei. De gerichtheid van de provinciale bevolking op de stad 
voor de meeste van haar voorzieningen was en bleef voor vele stedelingen de 
basis van hun welvaren. Een deel van de Groningers verarmde en verpauperde 
echter in de 19e eeuw. 
Het Guyotplein is het westelijk deel van de voormalige Osse merct, dit was 
aanvankelijk een groot plein, omgeven door een rij bomen parallel aan de 
bebouwing. Zoals de naam reeds aangeeft, was dit plain voorheen bestemd 
voor de veehandel. Dit plein is aangelegd bij de grote stadsuitleg van de 17e 
eeuw. Het bijzonder van deze "Nieuwe Stad" is zijn enorme omvang, waardoor 
de stad Groningen bijna twee keer zo groot werd. Hat stedenbouwkundig 
ontwerp past in de traditie van die tijd, een orthogonaal stelsel van wegen, 
waarin een aantal grote open ruimten uitgespaard is met een duidelijk 
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functioneel doel: de Ossemarkt en het Nieuwe Kerkhof. De bestaande 
noordzuid verbindingen zijn op praktische wijze doorgetrokken. 
Al spoedig zijn binnen deze uitbreiding een aantal zeer grote stadshuizen met 
grote tuinen gebouwd en aangelegd. Het gebied is echter gedurende een lange 
periode grotendeels leeg gebleven. In de loop der tijd heeft het gebied zich 
gevuld met zeer bescheiden woonbebouwing, waarbij de laatste 
woonbebouwing langs het plantsoen nog na de tweede wereldoorlog is 
gerealiseerd. Een aantal scholen kreeg een plaats in het gebied, de gebouwen 
hier hebben inmiddels hun functie weer verloren. In feite blijven de stedelijke 
activiteiten zich nog steeds aan de zuidzijde van de "binnenstad" concentreren. 
Het leeg gekomen Guyot-complex geeft de mogelijkheid om leegloop, door 
stedelijke functies, te keren in dit noordelijke deel van de binnenstad. Tevens 
kan daarmee de binnenstedelijke levendigheid en multifunctionaliteit over een 
groter gebied uitgespreid worden, passend bij de omvang van de stad 
Groningen. Een groot deel van het bouwblok lag er versleten bij. Een en ander 
was het gevolg van de langdurige claim die de rechtbank op dit gebied gelegd 
had. 
De grote Ossemarkt was na verloop van tijd niet meer nodig. Oat deel dat voor 
het Guyot-instituut is gelegen, werd getransformeerd in een tuin met in het 
midden een gedenkteken voor de heer Guyot. Oat deel dat nu nog Ossemarkt 
heet is in de loop der tijd in gebruik genomen als parkeerplaats. De grote 
stedelijke ruimte (Osse merct) is daarmee in tweeen gedeeld, zowel ruimtelijk 
als functioneel mist het de kwaliteiten die het zou kunnen hebben. 
Herwaardering van deze stedelijke ruimte zou een bijdrage kunnen leveren aan 
de kwaliteiten van de binnenstad. 
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BESCHRIJVING SITUATIE 

Het gerechtsgebouw moet goed bereikbaar zijn. In de eerste plaats met het 
openbaar vervoer, maar tevens dient er in de naaste omgeving gelegenheid 
aanwezig te zijn om te parkeren. De locatie is vanuit het centrum te bereiken 
door vanaf de Grote Markt via de Boteringestraat over het water (Noorderhaven) 
naar de Nieuwe Boteringestraat te lopen. Aan de Nieuwe Boteringestraat ligt 
links het Guyotplein en rechts de Ossemarkt. 
Aan het Guyotplein liggen de twee monumenten, die bij de rechtbank gaan 
behoren. Samen met het nieuwe gebouw vormen zij dan ook de noordwand van 
het plein. De westwand van het plain wordt gevormd door vier panden van ca. 
vier lagen hoog. 
In de Nieuwe Boteringestraat ligt op de hoek tegenover de rechtbank een 
woongebouw van vijf lagen hoog uit 1954, dit is de enige naoorlogse 
nieuwbouw aan de Ossemarkt. De panden in de Nieuwe Boteringestraat zijn 
overwegend drie lagen hoog, ook ligt hier de kerk Noorder Kerkhof. Deze straat 
is de oostgrens van de situatie. 
Als we linksaf slaan, komen we in de Kleine Leliestraat, welke de noordgrens 
van de situatie vormt. De Kleine Leliestraat behoort met veelal twee en enkele 
gebouwen van drie lagen tot de kleinschaligste straat in de situatie. 
Slaan we weer linksaf, dan komen we in de Nieuwe Kijk in het Jatstraat. Ook 
hier zijn de gebouwen kleinschalig, met uitzondering van pand nummer 3, welk 
een mooi monumentaal pand is van ca. drie hoge lagen. 
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UITGANGSPUNTEN 

De hoofdentree van het nieuwe gerechtsgebouw komt te liggen aan het 
Guyotplein. Samen met de bestaande bebouwing maakt het nieuwe gebouw zo 
de noordwand van het pie in af. 
Onder dit Guyotplein zal de parkeergarage gelegen zijn. 
De kamers van o.a. de rechter-commissaris en de kinderrechter zullen hun 
plaats vinden in de twee monumenten (onderdeel van de noordwand), die elk 
een eigen entree hebben, aan de achterkant zullen deze verbonden worden met 
de routing van het totale gebouw. 

Langs de Nieuwe Boteringestraat wordt een doorlopend lang gebouw 
ontwikkeld, welk de hoofdentree met portiersruimte, de bibliotheek en de 
openbare functies zal herbergen, namelijk het zittingzalencomplex met 
bijbehorende ruimten, dit moet een duidelijk openbaar gebouw zijn. 

Door een gebouw van zulke afmetingen in een situatie zoals deze te plaatsen 
zullen botsingen ontstaan die verdergaan dan alleen een botsing van functies. 
Getracht zal worden een gebouw te ontwikkelen dat rekening houdt met de 
randvoorwaarden van de situatie. 
Voorts moet er een oplossing worden gezocht om het gebouwvolume cq. de 
gebouwhoogte in te perken. Voorgesteld wordt een binnenterrein te ontwikkelen 
dat lager ligt dan het maaiveld, om zo aan de binnenzijde van het gebouw meer 
lagen te kunnen gebruiken dan aan de straatzijde. De bouwhoogte van de 
kantoren zal refereren aan de nokhoogte van de meeste huizen in de Kleine 
Leliestraat, namelijk ca. 7 
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meter. Verder wordt de orthogonale structuur van de hele wijk aangehouden als 
richtinggevend voor het nieuwe gebouw. 
De straat die nu nog om het Guyotplein loopt, zal vervallen omdat deze 
simpelweg geen functie heeft. Dwars op het gebouw bevindt zich hier de 
toegang voor de ondergrondse parkeergarage en de toegang tot het 
cellencomplex. Het plein zal een nieuwe indeling krijgen om maximaal te kunnen 
aansluiten op de nieuwe situatie. 

Een rechtbank is een openbaar gebouw is. Een gebouw waar het publiek zo 
naar binnen moet kunnen lopen. Het gebouw moet niet afschrikken, maar dient 
uitnodigend te werken. 

Het gebouw zal voldoen aan het programma van eisen zoals opgesteld door 
Rijksgebouwendienst, waarbij het zich in de situatie voegt zoals hiervoor 
beschreven. 

De openbare gedeelten onderscheiden zich van de niet-openbare gedeelten. 
Dit is onderdeel van de gehele behoefte omtrent duidelijkheid wat betreft 
routing, uitstraling en materialisering. 
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PROCES 

Tot aan het tussencolloquium is met name gezocht naar een manier om binnen 
de gestelde eisen het gebouwvolume binnen de locatie gehuisvest te krijgen. 
Eisen die zowel persoonlijk als programmatisch van aard waren. Persoonliijke 
eisen hadden betrekking op het volume binnen de situatie, de benadering van 
het gebouw, de interactie van het gebouw met het voorgelegen plein en het 
spanningsveld tussen het openbare en het besloten gebied. 

Voor het tussencolloquium is een voorstel gedaan met betrekking voor een 
orthogonale structuur van volumes, waarvan de kantorenvolumes verzonken in 
het maaiveld waren opgenomen. Voor het zittingzalencomplex bestond tot op 
dat tijdstip slechts een idee met betrekking tot het stapelen van de zalen tangs 
de Nieuwe Boteringestraat. De bijbehorende ontsluiting was nog niet 
voorhanden. 

Na het tussencolloquium is dan ook eerst gezocht naar manieren om deze 
ontsluitingen binnen de gestelde eisen van helderheid en openbaarheid 
gerealiseerd te krijgen. Hiertoe zijn verschillende modellen bedacht die geleid 
hebben tot een model. Dit model is vervolgens telkens verfijnd tot het gebouw 
dat in dit verslag beschreven staat. 

Daamaast zijn de kantoorvolumes nader uitgewerkt met betrekking tot 
ontsluiting en onderlinge verbindingen aan de ene kant en detaillering en 
materiaalgebruik aan de andere kant. 
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FUNCTIONALITEIT VAN HET GEBOUW 

Gerechtsgebouwen zijn openbaar in die zin, dat de rechtspraak openbaar is en 
publiek en pers de openbare zittingen op de pers- en publieke tribunes kunnen 
bijwonen. De vele justitiabelen en andere bezoekers met een reeel te achten 
belang hebben in eerste instantie toegang tot het centrale ontvangstgebied van 
het gebouw. Er komt vee·I publiek, niet alleen rechtzoekenden en verdachten, 
maar ook getuigen, inlichtingen- en adviesvragers, belangstellenden en 
excursiegroepen, veelal scholieren, advocaten en pers. 

Met het oog op de doelmatigheid, de ordelijke gang van zaken en het 
beschermd functioneren van de gerechten is het noodzakelijk bepaalde 
gedeelten van het gebouw met bijbehorende ruimten, die qua bestemming een 
organisatorische eenheid vormen, te groeperen binnen een aaneengesloten 
geheel. Hierbij zijn te onderscheiden de blokken A, B, C en D. In de eerste 
plaats gaat het bij de zogenaamde "blokvorming" om het bevorderen van de 
efficiency door het creeren van korte looplijnen met een minimum aan stoornis 
voor andere groepen gebruikers. Daarnaast biedt compartimentering uit een 
oogpunt van beveiliging goede mogelijkheden voor het aanbrengen van de 
noodzakelijke hoeveelheid beveiligingsvoorzieningen en voor het instellen van 
een effectieve bewaking. 

De blokken kunnen onderverdeeld worden in het "specifieke" deel (blokken A en 
B) van de huisvesting en het niet-specifieke deel (blokken C en D). 
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Blok A: 

D 

Blok B: 
D 

BlokC: 

D c 

BlokD: • 
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Het zittingzalencomplex 
Het gebied met hoofdzakelijk een open karakter voor publiek, 
justitiabelen en andere direct bij de terechtzitting betrokken 
personen. 

Parketpolitie en cellencomplex 
Het gedeeltelijk bijzonder beveiligde werkgebied van de 
parketpolitie met hieraan grenzend het cellencomplex met aparte 
ingang voor aan- en afvoer van gedetineerden. 

Kantorendeel met publieksfuncties 
Een centraal ontvangstgebied voor publiek met ruimten voor 
onder meer: informatieverstrekking, overleg en eenvoudige 
administratieve routines. 

Kantorendeel 
Het besloten werkgebied voor juridisch, administratief en 
huishoudelijk personeel 



A 

In de zittingzalen warden de terechtzittingen gehouden. Tot het complex 
behoren: zalen met publieke tribunes, raadkamers, kamers O.M. en 
enquetekamers. Het zalencomplex is onderdeel van een gebied met een open 
karakter en grenst derhalve aan het toegangsgebied (C) en is van het besloten 
gebied afgescheiden. 

Een zittingzaal dient verdeeld te worden in drie vakken, t.w. het podium, het 
zaalgedeelte en het publieksgedeelte: 
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het podium moet ca. 16 cm. hoger zijn dan de andere 
gedeelten en moet ca. 3 m. diep zijn, plaats biedend aan de 
zittende en staande magistratuur en de griffier. Het podium 
heeft een directe verbinding met de op hetzelfde niveau 
liggende raadkamer en de kamer van het O.M. 
het zaalgedeelte, bestemd voor advocaten, procureurs, 
partijen, verdachten, getuigen, de deurwaarder en andere bij 
de zitting direct belanghebbenden, de pers en de 
parketpolitie. Niet-gedetineerde verdachten, advocaten, 
getuigen, pers, gemachtigden, partijen, tolken en de 
deurwaarder komen in de zaal door de hoofddeur vanuit het 
wachtgebied dat gelegen is in de hal op de begane grond. 
Een aparte toegang is nodig in een aantal zalen die 
aansluiting geeft op hat beveiligde gedetineerdencircuit. 
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het publiekgedeelte op enige afstand van het zaalgedeelte en 
het podium, bij de grotere zalen gesitueerd op een balkon, bij 
de grootste zaal gesitueerd op een balkon, achter glas. 

Verder behoren tot dit complex: 

de raadkamers, toegankelijk vanaf het podium, waar leden 
van rechterlijke macht zich gedurende zittingen kunnen 
terugtrekken voor intern beraad. Deze raadkamers bevinden 
zich boven de stoep langs de Boteringestraat. Hierdoor 
bevindt de rechterlijke macht zich vanuit het gebouw gezien in 
het meest beveiligde en inteme gebied, echter van buiten het 
gebouw gezien in een zeer prominente en openbare plaats, 

~ 'U1lO llil2 waar zij direct contact houdt met de buitenwereld. 

17 

de kamers O.M., die het openbaar ministerie gelegenheid 
geven zich terug te trekken voor, na en tijdens de schorsing 
van een zitting. 
enquetekamers, voor verhoor van getuigen of het houden van 
comparities van partijen door een raadsheer/rechter in een 
civielrechtelijke procedure, alsmede voor verhoren van de 
kinderrechter i.v.m. ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en 
omgangsregelingen. Enquetekamers kunnen ook gebruikt 
worden door leden van het rechterlijk college voor verhoren in 
straf- en andere zaken, die niet op de openbare zitting 
plaatsvinden. Deze kamers grenzen allen aan elkaar. 
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De parketpolitie zorgt voor de begeleiding en bewaking van gedetineerden, 
alsook voor handhaving van de orde tijdens strafzittingen en andere 
gerechtelijke activiteiten. De ruimten voor deze dienst zijn gesitueerd boven het 
cellencomplex, welk zich op de onderste verdieping van het gebouw bevindt. 
Seiden hebben in vorm van een eigen lift met trap een korte verbinding met 
elkaar en met het zittingzalencomplex. 
Het cellencomplex dient als dagverblijf voor gedetineerden, die ter terechtzitting 
moeten verschijnen, dan wel moeten worden verhoord door de officier van 
justitie, de rechter-commissaris of de kinderrechter. Voor dit doel is nodig een 
gesloten gedetineerdencircuit zoals boven omschreven. 
De aan- en afvoer van gedetineerden met celwagens naar en van het 
cellencomplex wordt geregeld via een aparte toegangssluis. Deze sluis bevindt 
zich op de onderste verdieping van het complex in de meest zuidelijke 
kantorenpatio. Op de bodem van de patio bevindt zich een schaarplatform dat 
dienst doet als ophaalbrug. Op het moment · dat een gedetineerde aan- of 
afgevoerd moet worden, rijdt de celwagen tot aan de borstwering op 
pleinniveau, welke vervolgens omlaagklapt nadat het schaarplatform naar boven 
is gescharnierd. De celwagen rijdt op het schaarplatform dat vervolgens twee 
verdiepingen naar beneden zakt en de wagen met zijn achterkant naar de sluis 
doet uitkomen. De sluisdeur wordt geopend en de celwagen kan naar binnen 
rijden. 
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In het kantorendeel met publieksfuncties bevinden zich een aantal ruimten die 
behoren bij de zittingzalen, zeals de advocatenkamer, een pied-a-terre voor 
advocaten en procureurs, betrokken bij zittingen, enquetes, comparities en 
pleidooien. In de directe omgeving is de kamer Deken van de Orde van 
Advocaten gevestigd. Ook bevindt zich hier de gemachtigdenkamer, de 
gemachtigde treedt namens partijen op. Daarnaast bevindt zich hier de 
perskamer. Dit is een verblijf voor verslaggevers van terechtzittingen. Bovendien 
bevinden zich hier nog enkele ruimtes m.b.t. boetebetalingen. En zeer belangrijk 
de portiersdienst, welke controleert wie er het besloten gebied in mag en wie 
niet. 

D 

De arrondissementsrechtbank, het werkgebied voor de zittende magistratuur 
ondersteund door het secretariaat en de administratie, is ondergebracht in de 
drie kantorenvleugels die in de put van twee verdiepingen diep geplaatst zijn. 
Ook bevindt zich hier het arrondissementsparket (de staande magistratuur), 
ondersteund door het parketsecretariaat en administratie. De kamers voor o.a. 
de president van de rechtbank met bijbehorende ruimtes, de vice-president, de 
kinderrechter en de rechter-commissarissen zijn gevestigd in de twee 
monumenten die gelegen zijn aan het Guyotplein. Deze panden hebben tevens 
een eigen, beveiligde entree. Tot dit onderdeel behoren ook de kantinedienst 
(gevestigd op de onderste verdieping van de facilitaire vleugel), de archiefdienst 
(gevestigd ender de Kleine Leliestraat) en de bibliotheekdienst (gelegen ender 
de steep langs de Nieuwe Boteringestraat met vijf lichtpatio's die in deze steep 
uitkomen). 
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BELEVING VAN HET GEBOUW 

Het nieuwe gerechtsgebouw staat in dialoog met de stad. Ats element op een 
belangrijke plaats in de stad toont het gebouw door zijn afmetingen de 
belangrijkheid van de plaats. De naar het plein gerichte atrium-ha! zorgt voor de 
overgang van stad naar justitie en neemt zo de drempelvrees van de bevolking 
voor het recht en de rechtspraak weg. In deze hal bevinden zich de 
ontsluitingen voor het publiek dat de terechtzittingen wil bezoeken. 
Structurele transparantie is het hoofddoel van het ontwerp, het gerechtsgebouw 
laat zijn inteme organisatie zien. Onderdeel hiervan zijn de zittingzalen die van 
buiten direct te herkennen zijn aan de uitkragende raadkamers. 
De grens tussen het besloten en het openbare gebied is op een aantal 
manieren te lezen. De liften van het publiek en de rechters staan rug-aan-rug, 
de scheidingswand (van glas) hiertussen is de grens. Deze grens ligt op 
dezelfde lijn in de zalen als afscheiding tussen het zaal-gedeelte en het podium
gedeelte. Zo is er verticaal een (on)zichtbare wand die deze scheiding 
bewerkstelligt. 

De kantoren zijn te lezen als het dienende deel van het gerechtsgebouw. Zij zijn 
vier lagen hoog, waarbij zij in een put staan van twee verdiepingen diep. 
Hierdoor steken zij ca. 7 meter boven maaiveld uit. De vleugels sluiten direct 
aan op de hal van het gebouw. 
Deze kantoren bestaan uit eenvoudige vleugels die de orthogonale structuur 
ovememen en parallel aan de gebouwen in de Kleine Leliestraat staan. De 
profielmaat van de Kleine Leliestraat wordt grotendeels behouden, evenals de 
gebouwhoogte. Het steegachtige karakter van deze straat blijft daarmee 
behouden. 
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DE HAL 

De hal is het meest representatieve deel van het gebouw. De hal biedt toegang 
aan alle stromen bezoekers en gebruikers, behalve natuurlijk het beveiligde 
gedetineerdentransport. In de hal bevinden zich een aantal functies die 
gekoppeld zijn aan het publieke gedeelte, zoals: de advocatenkamer, de 
informatiebalie, de portiersdienst en de financiele dienst. Hoofdfunctie van de 
hal met betrekking tot het zittingzalencomplex is verkeers- en wachtruimte. 
Onder de tribunes van de zittingzalen bevinden zich op de begane grond 
betonnen banken waar men kan wachten tot men aan de beurt is of totdat de 
zitting begint die men wil bezoeken. 
In de eerste kantorenvleugel, die aansluit op de twee bestaande gebouwen, is 
een koffiehoek. deze is in verband met last door geuren en geluiden buiten de 
entreehal geplaatst. Aan het eind van deze "sub-hal" bevindt zich een beveiligde 
entree naar de kantoren in dit gebouw. 

De tweede kantorenvleugel sluit direct aan op de gevel van de hal. Hier is in de 
breedte van de vleugel een natuursteen afwerking toegepast die ook in de vloer 
over een breedte van 7,20 m. (2 stramienen) terugkomt en zo de verbinding tot 
stand brengt van de hal met deze kantoren. Ook hier weer een beveiligde 
entree. Het idee achter deze toegangen is dat ze op elk niveau op een beveiligd 
portaal uitkomen, dat aan twee zijden begrensd wordt door een bewaakte deur. 
Zo kan door middel van beveiligingsplaatjes die een bezoeker bij de portier 
krijgt, aangegeven worden in welke vleugel, op welke verdieping en aan welke 
kant van het portaal deze persoon zich mag bevinden, simpelweg doordat de 
deuren met zijn pasje wel of niet opengaan. Dit systeem komt op alle 
verdiepingen bij alle vleugels terug. 
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De toegang van de derde vleugel is helemaal aan het eind van de hal, voor de 
achterste noodtrap. Ook hier weer hetzelfde systeem van beveiliging. Hier is 
echter gekozen voor een eenvoudigere benadering van de aansluiting omdat 
deze vleugel o.a. vanwege zijn kleinere omvang door minder mensen bezocht 
zal worden. Het grid van de kantoorgevel loopt door. Door een aantal 
glaspanelen weg te laten ontstaat een doorgang naar deze vleugel, ook hier 
zien we een andere vloerafwerking dan in de rest van de hal. 

De afwerking van de hal bestaat uit een vloer van gefrijnde graniet welke een 
dof-grijze glans krijgt. Deze zelfde bestrating ligt deels ook op het Guyotplein. 
De afwerkingen van de vleugel-aansluitingen zijn uitgevoerd in grijsgroene 
marmer. De zalen zijn integraal van beton met een prefab betonnen tribune. 
Hierop zijn houten zittingen bevestigd. De ontsluitingen bestaan uit een 
staalconstructie ingelegd met massief houten delen, bevestigd aan de 400 mm. 
ronde stalen kolommen die de halgevel en de vakwerkliggers van het haldak 
dragen. Deze houten delen zijn om de transparantie en de luchtigheid te 
vergroten op enige afstand (ca. 20 mm.) van elkaar zijn gelegd. Alie 
borstweringen bestaan uit L-vormige stalen dragers waarop een volhouten 
ronde buisleuning is bevestigd en waartussen horizontaal staalkabels zijn 
gespannen. 
Op de begane grond kan overal worden gelopen. De eerste verdieping bevindt 
zich slechts achter in het gebouw en biedt toegang tot een zaal van 80 m2 en 
tot drie enquetekamers. De tweede verdieping, waarvan de ontsluiting aan de 
gevel van de hal ligt, geeft weer toegang tot drie enquetekamers, maar ook tot 
drie grotere zalen van 110 m2. Ook bevindt zich hier de zaalentree (advocaten, 
getuigen etc.) van de grote zaal van 150 m2. Op de derde verdieping bevindt 
zich de ontsluiting op de uitkragende tribunes van de onderliggende zalen met 
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tussengehangen bruggen weer bestaande uit een combinatie van staal en hout. 
Deze ligt dus aan de andere kant van de ha! dan de ontsluiting op de tweede 
verdieping. Hier zijn opnieuw drie enquetekamers ontsloten alsmede vier zalen 
van 80 m2 en de tribune-entree van de grote zaal. 

De liften in de hal die de hogerliggende verdiepingen ook voor 
rolstoelgebruikers bereikbaar maken zijn volledig transparant uitgevoerd met 
een stalen draagconstructie. Net als de eraan liggende liften van het besloten 
gebied. Om deze liften draait de trap van het besloten gebied. Dit komt drie keer 
voor. Twee keer bevindt zich tegen de besloten lift geen publiekslift. Het gevolg 
hiervan is dat het besloten gebied zichtbaar is vanuit de hal. 
De eerste verdieping kan ook per trap bereikt worden. De tweede en derde 
verdieping zijn naast de liften ook bereikbaar met een grote doorstijgtrap. De 
trappen aan de publiekskant bestaan uit staal dat uit een stuk lijkt gemaakt en 
waaruit treden zijn gesneden die dan weer omgevouwen zijn. Zo wordt een 
duidelijk hellend vlak gemaakt dat door zijn sneden toch een trap is. 

Tot slot zijn er op de hoeken van de hal nog twee noodtrappen geplaatst die 
een directe uitgang naar buiten hebben en in geval van een calamiteit een 
veilige en snelle uitgang bieden uit het gebouw. 
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DE BIBLIOTHEEK 

Onder de stoep van de Nieuwe Boteringestraat is de bibliotheek gevestigd van 
het complex. De bibliotheek bestaat uit een reeks van ruimtes. Ten eerste de 
boekenopslag die zich bevindt in de "fundering" van de zalen. In deze U
vormige betonnen poten waar de zalen op rusten staan de boekenkasten met 
alle wetboeken, boeken met precedent-zaken etc. Deze boekenkasten bevinden 
zich zowel op de eerste als op de tweede verdieping onder maaiveld. Deze 
gebieden worden ontsloten met een gang die hierlangs loopt. Op de. tweede 
verdieping onder maaiveld bevinden zich tevens de leesruimtes en de 
administratieve ruimtes die bij de bibliotheek horen. Voor daglichtvoorziening 
zijn er grote gaten in het maaiveld gemaakt. Ter continuering van de stoep zijn 
hier gedeeltelijk persroosters overheen gelegd. Tussen deze lichtgaten 
bevinden zich de leesruimtes, waarin zich telkens een zeer grote tafel bevindt. 

Er is voor gekozen om deze bibliotheek hier te leggen in verband met het 
naslaan van zaken tijdens processen. Gedurende een reces is het goed 
mogelijk dat een rechter of officier van justitie iets moet opzoeken. Door de 
positie van de bibliotheek grenzend te maken aan de trappenhuizen die ook de 
ontsluiting van de zittingzalen verzorgen is er een zo kort mogelijke route 
gecreeerd. 
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DEZALEN 

Het gerechtsgebouw telt in totaliteit achttien zalen, te weten negen 
enquetekamers, drie zalen van 110 m2, vijf zalen van 80 m2 en 1 grote zaal van 
150 m2. 
Alie enquetekamers zijn bij elkaar geplaatst, drie per verdieping over drie 
verdiepingen. Deze kennen een toegang aan de publieke kant en een toegang 
aan de besloten kant. (voor meer informatie zie pagina 16). 
De zalen van 80 m2 zijn eenvoudige zalen met een vlak tribunegedeelte en 
(zoals alle zalen behalve de enquetekamers) een raadkamer en een kamer voor 
het O.M. per zaal. 
De zalen van 110 m2 zijn zalen met twee niveaus. Het podium bevindt zich een 
verdieping lager dan de publieksentree. Voor het publiek is er echter een tribune 
die afdaalt en ca. 1 m. boven het podium/zaalniveau stopt en zo een 
veiligheidsmarge houdt tussen deze twee gebieden. Advocaten, verdachten, 
getuigen etc. moeten ook via de publieksentree binnenkomen, daarom zijn de 
trappen die de tribune ontsluiten tot op zaalniveau doorgetrokken. 

Gepoogd is een theatralere benadering te geven van de rechtszaal. De rechter 
en de officier van justitie komen van achter de coulissen op het podium. De 
acteurs (de advocaten etc.) komen van achter uit de zaal en kunnen uitstekend 
door het publiek worden gadegeslagen. De zitting als schouwspel. 

Bij de grootste zaal gaat dit iets anders in zijn werk omdat hier om 
veiligheidsredenen een glazen afscheiding geplaatst is tussen het zaal- en het 
tribunegedeelte. Derhalve heeft deze zaal op het zaalniveau een eigen entree 
en komt het publiek een verdieping hoger binnen. Hier is het de bedoeling door 
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middel van een verlaging in het dak in beide gebieden daglicht binnen te laten 
stromen. 

Voor alle zalen geldt dat het podium geheel in hout is uitgevoerd, evenals de 
binnenkanten van de raadkamer en de kamer van het O.M. Deze houten 
afwerking loopt vanaf de raadkamers door in het podium waarna deze is 
omgezet en zo de tafel van de rechter vormt. Het niveau van de raadkamers en 
het podium is gelijk en 16 cm. hoger dan het zaalniveau. 
De stoelen voor het publiek zijn in alle zalen hetzelfde, met dien verstanden dat 
in de zalen met een hellende tribune alleen een zitting en een leuning aan het 
beton zijn bevestigd en in de zalen zonder hellende tribune deze zelfde zittingen 
een onderstel hebben. 

DE KANTOREN 

Er is al het een en ander geschreven over hoe de kantoren benaderd worden 
vanuit de hal en hoe de beveiliging van deze gebieden werkt. De verschillende 
vleugel zijn elk vier verdiepingen hoog behalve de politie/cellenvleugel welke 
hierna besproken zal worden. 

De vleugels van vier verdiepingen beginnen twee lagen onder maaiveld ( zeven 
meter onder maaiveld) en steken twee lagen boven maaiveld uit (zeven meter). 
Elke beuk bestaat uit een groot aantal stramienen van elk 3600 mm. Elk 
stramien bestaat uit vier kolommen van elk 300 bij 300 mm. op afstanden van 
hart op hart achtereenvolgens 5300, 1900 en 5300 mm. Die kolommen worden 
in de lengterichting met elkaar verbonden door een betonnen ligger van 200 x 
360 mm. waarop per stramien drie kanaalplaatvloerdelen van 1200 mm. breed 
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en 160 mm. dik gelegd worden, waar bovenop nog een afwerklaag komt. Het 
verlaagd plafond (waarin leidingen en kanalen) komt gelijk te liggen met 
onderkant balk, waarbij de balk in het zicht blijft. Alie verlichtings- en 
beluchtingapparatuur wordt in het verlaagd plafond opgenomen. Tussen het 
verlaagd plafond en de kanaalplaatvloer komt ter plaatse. YC!Jl een stramien een 
plofpakket, dit in verband met geluidsoverdracht · in .. he.t. geval van twee 
verschillende kantoren naast elkaar. Bij een bruto-verdiepirigshoogte van 3500 
mm. ontstaat zo een netto-verdiepingshoogte van 2900 mm. Ter plaatse van het 
verlaagd plafond in de gangen warden de hoofdleidingen gelegd die telkens 
aftakken ter plaatse van een kantoorunit. Hiervoor zijn gaten gespaard in de 
prefab betonliggers. 
Door deze opstelling wordt een grate flexibiliteit bereikt welke voor een 
kantoorgebouw van zulke afmetingen wenselijk is in verband met reorganisaties, 
reshuffling etc. 

Om op deze flexibiliteit in te spelen is een inbouwsysteem ontwikkeld wat een 
zelfde graad van flexibiliteit kent en tevens aansluit op de transparantie die het 
hele plan en ook de kantoorvleugels kenmerkt. Deze inbouwwanden bestaan uit 
stalen frames opgebouwd uit T- en kruisvormige profielen welke voorgeboord 
zijn. Deze frames warden geplaatst op de afgewerkte vloer en vervolgens naar 
eigen wens ingevuld. Bij de frames die aan een gang grenzen is er uiteraard de 
mogelijkheid hierin een deur te monteren, in dit geval een massief houten deur 
(o.a. om akoestische redenen). De overige vullingen kunnen bestaan uit kasten 
van 300 mm. diep, voorzien van akoestisch materiaal, audio-video-meubilair en 
glazen wanden die tot een hoogte van 1450 mm gezandstraald zijn . Op 
plaatsen waar dit wenselijk kunnen ook volledig transparante (bv. 
trappenhuizen) of volledig gezandstraald wanden ingezet warden. Al deze 
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vullingen worden door middel van hoekstalen en bouten vastgezet in de 
. voorgeboorde gaten van het frame. 

De individualiteit van elke kantoorunit op zich wordt benadrukt doordat iedereen 
een eigen zonnescherm heeft. Dit scherm kan individueel ingesteld worden. Het 
scherm bestaat uit zes delen van elk zestig centimeter geperforeerde staalplaat, 
die als een harmonica elektrisch in- en uitvouwen. lngevouwen staat er dus op 
stramien een pakket dat zestig centimeter uit de gevel steekt. Uitgevouwen (niet 
helemaal in verband met dode punt) is de hele pui bedekt met een fijn 
geperforeerd stalen scherm. Bovendien heeft iedere unit een eigen schuifraam. 

De patio-ruimte tussen die tussen de kantoorvleugels op twee verdiepingen 
onder · maaiveld ontstaat, is te gebruiken als buitenruimte in pauzes en 
dergelijke. Deze ruimte is ook afgewerkt in . baton met daarin galen waarin 
bomen en ander groen is geplant, een enkel kunstwerk misstaat ook niet en 
verder is er een en ander aan vast (betonnen) zitmeubilair aanwezig. Deze 
ruimte is direct bereikbaar vanuit enkele kantoren en vanuit de 
serviceruimtes,die op elke verdieping twee keer, telkens aan een andere kant 
van de gevel aanwezig zijn. Deze serviceruimtes herbergen kopieermachines, 
indien nodig printers, koffie-apparaten, een zitje en wat verder nog nodig is voor 
algemeen gebruik. 

In de eerste kantorenvleugel, die aansluit op de twee bestaande gebouwen, is 
een koffiehoek. deze is in verband met overlast door geuren en geluiden buiten 
de entreehal geplaatst. Hier bevindt zich ook de verbinding met het grootste van 
de twee bestaande gebouwen. Deze verbinding is een tussenniveau., gelijk aan 
de eerste verdiepingvloer van het bestaande gebouw. Om het bestaande 
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gebouw heen is een patio gemaakt waarin planten geplaatst kunnen warden . 
. Samen met een terugspringende gavel van het bestaande gebouw vormt dit 
een tuin-bufferzone waar doorheen de verbinding schiet met de nieuwbouw. 
Deze verbinding is alleen toegankelijk voor personeel. Via een hellingbaan vindt 
deze verbinding weer aansluiting met het eerste verdieping-niveau van het 
nieuwe gebouw 

De tweede vleugel heeft een uitzondering op de basisindeling in de vorm van 
een snede die ter breedte van de corridor van boven naar beneden door het 
gebouw snijdt. Hierdoor wordt de gang gedwongen hier omheen te draaien, 
waardoor de lengte van de gang in tweeen wordt geknipt. Op de bovenste 
verdieping sluit hier een dakterras op aan dat door het personeel tijdens pauzes 
etc. gebruikt kan warden. Bovendien wordt zo bij de bovenste verdieping 
halverwege het gebouw het contact van de corridor met de omringende 
bebouwing cq. de patio hersteld. Op de onderste twee verdiepingen zijn om 
diezelfde redenen_ over een aantal stramienen de kantoren weggelaten. De 
kleinere kantoorunits die ontstaan door het inspringen van de gang warden met 
name gebruikt voor kleinere. 

De derde en laatste vleugel tenslotte bestaat boven maaiveld slechts uit een 
beuk IT!et een corridor die uitkijkt op de Kleine Leliestraat. Voordeel voor de 
straat is dan dat een corridor het bedrijvigere gedeelte van een gebouw is, zodat 
naast de voetgangers in de straat op gelijke en hogere hoogte nog meer 
mensen zich voortbewegen. Onder maaiveld bestaat deze vleugel wel uit twee 
beuken, waarbij in de beuk die onder de Kleine Leliestraat ligt het archief 
gehuisvest is. 
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Alie drie de beuken sluiten aan op zowel de gang die onder de hal door loopt en 
de verbinding tot stand brengt tussen de kantoren enerzijds en de besloten 
toegangen tot de zalen anderzijds, als op de gang die onder het maaiveld in de 
Nieuwe Kijk in 't Jat-straat loopt en over twee verdiepingen de drie beuken met 
elkaar verbindt. Deze gang is op de bovenste verdieping slechts de helft van de 
breedte van de onderste verdieping om deze ruimte als een geheel te laten 
werken. Seide verbindingen hebben grote puien ter plaatse van de patio's en 
liggen recht tegenover elkaar. 

DE PARKETPOLITIE EN HET CELLENCOMPLEX 

De vierde, verstopte vleugel herbergt de parketpolitie en het cellencomplex. 
Deze vleugel bevindt zich tussen het rechtse bestaande gebouw en het 
zalencomplex en bestaat alleen onder maaiveld. De parketpolitie bevindt zich op 
de eerste verdieping onder maaiveld en het cellencomplex op de tweede 
verdieping onder maaiveld. Seiden sluiten aan op het speciaal beveiligde 
liMrappenhuis welk de verbinding legt tussen enerzijds de hal en de 
parketpolitie en het cellencomplex en de zalen met aansluiting op het 
gedetineerdencircuit anderzijds. Het gedetineerdentransport van celwagen naar 
cellencomplex vindt plaats zoals hiervoor omschreven. 
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CONCLUSIE 

· Resumerend is duidelijk dat er een groot aantal punten te behandelen zijn bij 
een gebouw als dit. Er blijven echter altijd dingen over die onbehandeld zijn 
gebleven. · 
Wat tevens duidelijk wordt, is dat bij een dusdanige opgave een goede 
gesprekspartner van de kant van de opdrachtgever, in dit geval de 
Rijksgebouwendienst, een onmisbaar gegeven is. De ondeninge verbanden en 
relaties tussen een aantal functies en daarmee samenhangend de positie van 
een aantal ruimtes is soms slechts moeilijk te doorgronden. Wellicht bij een 
volgende keer zou het raadzaam zijn iemand van een mogelijke opdrachtgever 
in de afstudeercommissie op te nemen. 

Meer uitwerking hadden wellicht de plattegronden van de twee bestaande 
gebouwen verdiend die nu op een eenvoudige manier zijn ingedeeld met 
gebruikmaking van bestaande wanden en voorzieningen. 

Als totaliteit is een gebouw uit de bus gekomen dat functioneel heel aardig zou 
kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Een gebouw dat bovendien anders 
omgaat met de term openbaarheid dan de andere gerechtsgebouwen, ook de 
nieuw-gebouwde binnen het JR120-plan. 
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DANKBETUIGING 

Tot slot wil ik nog enkele mensen bedanken zonder wie dit afstuderen niet 
mogelijk of in ieder geval een stuk moeilijker zou zijn geweest: 

Mijn afstudeercommissie: 

prof. ir. Bert Dirrix - voorzitter 
ir. Michel Schutgens - eerste begeleider 
ir. Bert van Schayk - tweede begeleider 

Mar1ies, voor van alles en nog wat en vooral veel. 

Marcel, de AutoCAD helpdesk. 

Mijn vader, voor zijn adviezen en het gebruik mogen maken van zijn hardware. 
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BIJLAGE B 



PROGRAMMAVAN EISEN 

RECHTBANK 
GUYOTPLEIN 
GRONINGEN 

Algemeen 

Te onderscheiden gebieden: 

- openbare ruimte (buitenruimte, ingang) 
- semi-openbare ruimte (centrale hal) 
- besloten werkgebied (kantoren) 
- beveiligd gebied (werkterrein rechter-commissaris) 
- extra beveiligd gebied ( parketpolitie, cellengebied) 

Bovendien: 

- 80 parkeerplaatsen 
- verdiepingshoogte = 3,5 m. 
- verhoogde begane grond (t.b.v. souterrain) 
- differentiatie in dakvormen en dakbeeindigingen 
- aansluiten op bestaande rooilijnen 
- verschil in gevels straatzijde-binnenterrein 
- bruto-netto verhouding = 1, 7: 1 

Gebouw onder te verdelen in: 

- Specifieke deel: A - het zittingszalencomplex 

B - parketpolitie en cellencomplex 

- Niet-specifieke deel:C - kantorendeel met 
publieksfuncties 
D - arrondissementsrechtbank en parket 



A Het zittingzalencomplex 

- Zalen (drie zones per zaal: podium (16 cm. hoog, 3 m. 
diep), zaalgedeelte, publieksgedeelte (evt. 
afgeschermd)): 

• 1 grote zittingszaal 150 m2, aansluitend op 
gedetineerdencircuit, met afgeschermde tribune, 
liefst gesitueerd op balkon. 

• 3 zittingszalen meervoudige kamers a 110 m2 (1 
aansluitend op gedetineerdencirc.) 

• 4 zittingszalen enkelvoudige kamers a 80 m2 (1 
aansluitend op gedetineerdencirc.) 

• 1 zittingszaal kort geding zaken 70 m2 
• 9 enquetekamers/kleine zittingszalen a 30 m2 
• 8 raadkamers, toegankelijk vanaf podium a 15 m2 
• 8 kamers openbaar ministerie a 10 m2 
Benodigde oppervlakte: 1340 m2 

- Bijbehorende vertrekken en ruimten: 

• 4 spreekkamers a 8 m2 
• wachtruimte per zittingszaal 
• 2 bodeloges a 10 m2 
• telefoon, garderobe, toiletgroep publiek, 

toiletgroep O.M., koffiecomer. 
Benodigde oppervlakte: 107 m2 

Totale benodigde oppervlakte: 1447 m2. 

B Parketpolitie en cellencomplex 

- Parketpolitie: 

• kamer commandant 15 m2 
• kamer plv. commandant 12 m2 
• kamer kamerleden 12 m2 
• kamer wachtcommandant 20 m2 
• groepsverblijf /instructielokaal 32 m2 
• garderobe/kleedcabine 21 m2 
• 2 douches personeel a 4 m2 
• archiefruimte/voorraadmagazijn 1 O m2 
Benodigde oppervlakte: 130 m2. 

- Cellencomplex/gedetineerdencircuit: 

• 15 eenpersoonscellen a 4 m2 
• verzamelcel 12 m2 
• eel voor vrouwen en minderjarigen 12 m2 
• vertrek celwacht 12 m2 
• ruimte berging/fouillering 1 O m2 
• douche gehechten 4 m2 
• 3 spreekkamers a 8 m2 
• 3 verhoorkamers a 16 m2 
• toiletgroep gehechten 
• raadkamer verlenging gevangenhouding 30 m2 
• overdekte sluisruimte als toegang tot cellencomplex 50 m2 
Benodigde oppervlakte: 262 m2 

Totale benodigde oppervlakte: 392 m2. 



c Kantorendeel met publieksfuncties 

- Bijbehorende vertrekken bij zittingszalen: 

• advocatenkamer 85 m2 
• kamer Deken van de Orde van Advocaten 20 m2 
• kamer gemachtigden 15 m2 
• kamer pers 20 m2 
Benodigde oppervlakte: 140 m2 

- Parketpolitie executie 

• administratieve ruimte 25 m2 

- lnformatiebalie 

• infocentrum 11 m2 
• 7 inzagekamers/spreekkamers a 10 m2 
• openbare telefooncellen, toiletgroep publiek 
Benodigde oppervlakte: 81 m2 

- Portiersdienst 

• portiersloge/controle meldkamer 30 m2 

- Financiele dienst 

• kamer compatabele incl. kluis 15 m2 
• kamer medewerkers incl. 

automatiseringsapparatuur 16 m2 
• kamer toeschatter en kassier 12 m2 
• ruimte JUFAR 15 m2 
Benodigde oppervlakte: 58 m2 
Totale benodigde opeervlakte 334 m2. 

D Arrondissementsrechtbank en parket 

- Arrondissementsrechtbank 

• 61 kamers, totale oppervlakte 1165 m2 
- Secretariaat/administratie rechtbank 
• 114 kamers, totale oppervlakte 1285 m2 
- Parket officier van justitie 
• 29 kamers, totale oppervlakte 570 m2 
- Parketsecretariaat/administratie 
• 31 kamers, totale oppervlakte 808 m2 
- D.G.0.-staf 
• 10 kamers, totale oppervlakte 211 m2 
- D.G.0.-algemene diensten 
• 17 kamers, totale oppervlakte 594 m2 
- Bibliotheekdienst 
• 7 ruimtes, totale oppervlakte 221 m2 
- Archiefdienst 
• 7 kamers, totale oppervlakte 998 m2 
- Ruimte voor algemene doeleinden 

• 2 vergaderzaten, totaal 85 m2 
• technische installatie 
• EHBO 16 m2 
• 3 ruimtes, totaal 194 m2 
• in-, en uitgangen, trappenhuizen, loopbruggen, gangen e.d. 
Benodigde oppervlakte: 295 m2. 

Totale benodigde oppervlakte: 6147 m2. 

Totale netto-oppervlakte: 8320 m2. 


