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Dit afstudeerverslag is onderdeel ter afronding 
van de Master Architecture, Building and Planning 
aan de Technische Universiteit in Eindhoven. 
Het afstudeerproject is gevolgd binnen het 
afstudeeratelier ‘REVISING SPACES OF ENCLOSURE’, 
onder begeleiding van ir. Sjef van Hoof en ir. Jochem 
Groenland. Het project stond onder de supervisie 
van prof. dipl. ing. Juliette Bekkering.

Het afstudeertraject is opgedeeld in twee delen, 
genaamd M3 en het M4 project. De M3 omvat een 
analytisch onderzoek naar de koepelgevangenissen 
in Arnhem, Breda en Haarlem. De resultaten van dit 
onderzoek zijn gebundeld in ‘Revising spaces of 
enclosure - Prisons’. Verschillende analytische lagen 
zijn in kaart gebracht en theoretisch ondersteund. 
Binnen de bespreking van de lagen zijn belangrijke 
waarnemingen gedaan. De waarnemingen van 
de drie locaties zijn tegelijkertijd besproken, om 
overeenkomsten en verschillen aan te kunnen 
duiden. Dit resulteerde in een uitgebreide bundel 
en vormde de basis voor het M4. 

Dit M4 project bestaat uit een individuele 
ontwerpopgave voor het herinrichten van het 
leegstaande complex van de koepelgevangenis 
in Breda. Het resultaat van het ontwerp is dit 
afstudeerverslag, genaamd ‘DE BOSCHPOORT - 
BREDA, van enclave naar bruisend stadsdeel’.

In dit voorwoord wil ik graag mijn begeleiders, 
Sjef van Hoof, Jochem Groenland en Juliette 
Bekkering bedanken voor het delen van hun kennis 
tijdens de begeleidingen en colloqia gedurende 
het afstudeertraject. Mijn medestudenten wil ik 
bedanken voor de onderlinge discussies en het 
delen van kennis tijdens een zwaar maar mooi jaar. 
Ten slotte wil ik mijn vriendin, familie en vrienden 
bedanken voor de steun en afleiding die ze mij 
geboden hebben. Dit heeft de druk van het 
afstuderen op de nodige momenten verlicht.

VOORWOORD
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ROL VAN DE GEVANGENIS
Oorspronkelijk werd de gevangenis gebouwd 
buiten de stadsgrens op een open ruimte, naast de 
Singel. Door de ontwikkeling van Breda maakte de 
gevangenis steeds meer deel uit van de stad en is 
momenteel geheel omsloten door gebouwen. Door 
het stedelijk karakter rond het complex is de koepel 
niet van alle kanten meer zichtbaar. De gebouwen 
ten het zuiden van het complex heeft geen respect 
voor de morfologie van de Koepel, waardoor de 
zichtlijnen geblokkeerd zijn vanaf het Chasséveld. 
Bij de ingang van de stad, via de St. Ignatiusstraat 
/ Nassaustraat, wordt u geconfronteerd met deze 
morfologie. Het poortgebouw aan de Singel zorgt 
voor een duidelijke oriëntatie. Geconstateerd 
kan worden dat het complex haar rug keert naar 
het centrum van de stad. Om het monumentale 
complex terug te geven aan Breda maakt een 
verbinding via de Boschstraat met het centrum een 
interessante opdracht voor dit afstudeeratelier.

Het complex van de Koepel is gelegen in het 
centrum van de stad, binnen de Singel. Echter, het 
complex is volledig geïsoleerd en afgesloten. Het 
kan als een enclave gezien worden, het gebied – 
gevangeniscomplex – is ingesloten in een ander 
gebied – stadscentrum van Breda.  In het centrum 
van de stad heeft ‘werk’ de hoogste prioriteit, waar 
het gemengd wordt in de Boschstraat met ‘wonen’. 
Het stadscentrum en het gevangenis complex zijn 
verbonden via de Boschstraat. Het oude centrum 
van Breda kan daarom worden gezien als de 
belangrijkste brandpunt van openbare activiteiten 
in de openbare ruimte. Het oude centrum van de 
stad wordt gekenmerkt door zijn hoge dichtheid 
en radiale structuur, waarbij de Boschstraat een 
van de drie belangrijkste toegangswegen is. De 
straat ligt in een driehoekig stedelijke weefsel, waar 
de hoge dichtheid van het oude centrum van de 
stad wordt gehouden. Echter, het eindpunt van 
de Boschstraat is een discutabel punt waar een 
aantal verkeersbewegingen met elkaar worden 
geconfronteerd. De koepelgevangenis kan worden 
gebruikt om de openbare ruimte van de 

SAMENVATTING

NEDERLANDS
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Boschstraat te verduidelijken. De gevangenis zou 
kunnen fungeren als een keerpunt op de route, 
zodat de gebruiker weet waar hij naartoe gaat. Het 
programma van werken en leven in de straat moet 
aantrekkelijker worden gemaakt om het complex 
uiteindelijk deel uit te maken van het stedelijk 
weefsel van de binnenstad. In het programma en 
de architectuur moet de oplossing worden gezocht 
bij het ontwerp, waarbij de openbare ruimte 
centraal staat.
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ROLE OF THE PRISON
Originally, the prison was built outside the city border 
in an open area, beside the Singel. The development 
of Breda made the prison an increasing part of the 
city and is now completely enclosed by buildings. 
Because of the urban nature around the complex, 
the dome prison is not visible from all sides. The 
buildings at the south of the complex has no respect 
for the morphology of the Dome, with the result that 
sightlines are blocked from the Chasséveld. At the 
entrance of the city, through the St. Ignatiusstraat / 
Nassaustraat, you are faced with this morphology. 
The gatehouse on the Singel provides a clear 
orientation. It may be noted that the complex 
turned her back to the center of Breda. To give the 
monumental complex back to Breda, is creating 
a connection between the Boschstraat and the 
center an interesting assignment for this graduation 
studio. 

The Dome complex is located in the center of the 
city, within the Singel. However, the complex is 
fully insulated and secluded. It can be seen as an 
enclave, the area - prison complex - is enclosed in 
another area - city center of Breda. In the center 
of the city has ‘work’ the highest priority, where it 
is mixed in with ‘live’ at the Boschstraat. The city 
center and prison complex are connected by the 
Boschstraat. The old city of Breda can therefore be 
seen as the main focus point of public activities in 
the public space. The city center is characterized 
by its high density and radial structure, in which the 
Boschstraat one of the three main access roads 
became. The street is located in a triangular, urban 
fabric, where the high density of the old center 
of the city has been held. However, the endpoint 
of the Boschstraat is a debatable point, where a 
number of movements are confronted with each 
other. The Dome prison can be used to clarify the 
public space of the Boschstraat. The prison could 
act as a turning point, to clarify the route for the 
public of the street. The program of ‘work’ and ‘live’ 
in the street will be more attractive, in order to make

SUMMARY

ENGLISH
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the complex as a final part of the urban fabric of the 
heart of the city. The program and the architecture 
of the solution must be sought in the design, where 
the public space has an important role.
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De toegangsader naar het centrum van Breda – 
de Boschstraat – beschikt over een menging van 
wonen en werken en er is een grote verscheidenheid 
aan gebouwen. Het onderzoek en ontwerp zal zich 
richten op de diversiteit van ruimten in het gebied, 
het openbare karakter van de Boschstraat en het 
introverte gevangeniscomplex. De bestaande 
Boschstraat bestaat uit woningen en kleinschalige 
ondernemingen, die met het ontwerp aangevuld/
uitgebreid zal worden om de straat attractiever te 
maken. Een publieke functie, waarbij een langer 
verblijf in de Boschstraat wordt gestimuleerd, is een 
mogelijke aanvulling / uitbreiding. In combinatie met 
wonen blijft de correlatie van functies behouden. 
Door deze herindeling, zal er nieuwe ontwikkeling 
plaatsvinden die mensen moet aantrekken om 
naar het plangebied te komen en geconfronteerd 
zal worden met een belangrijk monument van de 
stad, de Koepel met haar bijgebouwen.

Momenteel komen er verschillende routes samen 
die elkaar confronteren, zoals het reizende publiek 
van het treinstation, het winkelend publiek vanuit de 

Boschstraat en het verkeer van de andere straten 
in het gebied. De samenkomst van deze routes zijn 
momenteel onoverzichtelijk en een verbinding met 
het gevangenis complex maken is onmogelijk in de 
huidige situatie. Stedelijk flirten via zichtlijnen en het 
filteren van het bestaande weefsel is belangrijk voor 
dit gebied, waardoor de omgeving de Koepel weer 
zal omarmen. Om stedelijk flirten mogelijk te maken 
zal een geschikte ruimtelijke compositie gevonden 
moet worden. De vernieuwing van de Boschstraat 
moet, samen met de nieuwe publieke ruimte, een 
positieve impuls geven aan de buurt.

DOELSTELLING
Door de leegstand van de Koepelgevangenis in 
Breda wordt er in dit afstudeerverslag een voorstel 
gemaakt voor een herindeling van dat gebied. De 
uitdaging die hier tot stand komt is allereerst het 
zoeken naar een geschikte ontwerplocatie. Het 
te ontwerpen perceel dient op een interessante 
locatie te liggen in het stedelijk weefsel, waarbij 
het over een goede bereikbaarheid vanuit de 
Boschstraat en het Chasséveld dient te beschikken. 

INTRODUCTIE
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Deze doelstelling heeft geleidt tot het formuleren van 
de volgende onderzoeksvraag met bijbehorende 
deelvragen:

‘Hoe kan een vernieuwde ruimtelijke compositie 
ervoor zorgen dat de Koepelgevangenis weer 
omarmd wordt door de binnenstad?’

Deelvragen
1.  Op welke manier moeten de stedelijke ruimten 
ten opzichte van elkaar worden geplaatst en 
vormgegeven in het historisch, stedelijk weefsel?

2.  Over welke architectonische en organisatorische 
kwaliteiten moet de vernieuwde ruimtelijke 
compositie beschikken?

OPBOUW
Dit afstudeerverslag is opgebouwd uit verschillende 
delen. Het eerste deel bestaat uit een essay over 
‘genius loci’ en de ‘ruimtelijke sequentie’.  Het 
wordt vervolgt met een locatie analyse van de 
koepelgevangenis Breda. De onderwerpen zijn 

voortgevloeid uit de hoofdvraag en deelvragen 
die hier zijn opgesteld. Vanuit dit onderzoek is er een 
Masterplan ontwikkeld in het derde deel. Een visie en 
ambitie wordt in het vierde deel geformuleerd, dat 
de leidraad zal zijn voor het ontwerp. In het laatste 
hoofdstuk zal het ontwerp weergegeven worden in 
de vorm van plattegronden, gevels, doorsneden, 
detaillering en impressies. 

Tot slot is er een reflectie toegevoegd waarin ik mijn 
ervaringen vertel over het gehele atelier ‘Revising 
spaces of enclosure’.
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1.2 ruimtelijke sequentie: inleidend 26
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1 Voillet-le-Duc
Architectuur van de stad (2009) (p.119)
2 C. Norberg-Schulz
Phenomenon of Place (2003) (p.116)
3 A. Rossi
Architectuur van de stad (2009) (p.119)

What is the influence of the locus urbis on the 
individual and the community? And conversely, 
how the human change his environment?

An important part of an urban environment is the 
place where a settlement is located. With this we 
get the main component of my essay, namely 
“place” or maybe a better name is “locus”. Like the 
architectural theoretician Voillet-le-Duc indicates it 
is difficult to an architectural work that is destined 
for one place, to transfer to another place.1 His 
general understanding of architecture makes the 
element place, as a unique and practical space, 
an important natural given. But what does “place” 
actually mean to the architecture?

“With place we mean a totality, made up of 
concrete things having material substance, 
shape, texture and colour. Together determine an 
environment character or atmosphere”.2 

Norberg-Schulz continued his critical reading with 
the everyday experience and teaches us to have 

different actions in different environments to take 
place in a satisfactory manner. As a consequence, 
an urban environment and their houses consist of a 
multitude of particular places. When such an action 
consists a functional characteristic, this place 
gets a unique identity. But there is more than one 
understanding for the word place, namely spot, 
site, location, situation, district, village, town. Also an 
understanding for place is “locus”. But what does 
“locus” actually mean to the architecture?

“With locus I mean a relationship between a 
specific situation and the buildings that are built on 
this place”.3 

Rossi discusses the concept of “locus” from various 
viewpoints, to make it more clear. He describes that 
a character of locus could have “special items” 
and they are derived from a variety of causes, such 
as a particular occurrence that were held on that 
specific place. Therefore, we can conclude that the 
locus has a certain characteristic identity. A building 
can be survive, independently of its function and 

1.1 GENIUS LOCI:
AN INTRODUCTORY
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4 G. Trakl
Phenomenon of Place (2003) (p.117)

regardless of his history, but not separate from the 
special character of the place where it is located.

I want to discuss the term locus urbis – the location 
of the city – because of its importance for the study 
of prisons. The location of a panopticon can serve 
as a instrument for the architectural language. If 
we look at the panopticons of Arnhem, Breda and 
Haarlem, than could you conclude they look at the 
first sight very much to each other. If we look at each 
location where these prisons are built, then has all 
the three panopticons its own identity. This will be 
investigated and understood in the study of prisons, 
in order we want to understand the architecture 
itself. If there is nothing done with the “locus urbis”, 
then it is possible that the history of the location will 
be relegated into oblivion.

THE MEANING OF ‘PLACE’
Our environment consists of natural and man-made 
elements. With natural elements you could think of 
people, animals, flowers, trees and forests, stone, 
wood, water - the landscape. Whith the man-

made elements, we could think of cities, villages, 
houses and streets, doors and windows. This is also 
described in the philosophical poem “A Winter 
Evening” 4 (Heidegger, 1971) that Norberg-Schulz 
quotes. 

‘A Winter Evening’
     Window with falling snow is arrayed,
Long tolls the vesper bell, 
The house is provided well,
The table is for many laid.
     Wandering ones, more than a few, 
Come to the door on darksome courses,
Golden blooms the tree of graces
Drawing up the earth’s cool dew.
     Wanderer quietly steps within;
Pain has turned the threshold to stone.
There lie, in limpid brightness shown, 
Upon the table bread and wine.

In general, nature is a comprehensive totality, a 
“place”, which takes its own identity according to 
local conditions. Each enclosure proves as a 
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5 L. Kahn 
Phenomenon of Place (2003) (p.123)

“figure” in relation to the extensive grounds of the 
urban environment. A settlement loses its identity 
as this relationship is affected, as well as the 
landscape loses its identity as a comprehensive 
extension. The identity includes topological qualities 
as centralization, direction, rhythm and proximity – 
natural elements.  

In writing we could place, space and character 
distinguished as follows, says Norberg-Schulz. Places 
are hence designated by nouns. Spaces, instead, 
as a system of relations, is denoted by prepositions. 
In our daily life we are hardly talk about space, but 
about things that are ‘over’, or ‘under’, ‘before’ or 
‘behind’ each other, or we use prepositions such as 
‘at’, ‘in’, ‘within’, ‘on’, ‘upon’, ‘to’, ‘from’, ‘along’, 
‘next’. All these preparations denote topological 
relations of the kind mentioned before. Character, 
finally, is denoted by adjectives. A character is a 
complex totality, and a single adjective evidently 
cannot cover more than one aspect of its totality.

The foregoing remarks are all about the structure of 

the place. Character, last mentioned, is about how 
things are. Only in this way we may fully grasp the 
genius loci of a certain place.

“The genius denotes what the thing is, or what it 
want to be”.5 

The concept of genius is from Roman origin. The 
term plays for all classical architectural theorists an 
important role. The three panopticons – Arnhem, 
Breda and Haarlem – the justice architect Johan 
Frederik Metzelaar have an architectural quality. 
But this is not sufficient to determine the character 
of the building. The location of the building is not 
to mention psychic. I believe therefore that we 
should concretize the “genius loci”. We have seen 
that this is done by means of buildings which gather 
the properties of the place and bring them close to 
man. The basic act of architecture is therefore to 
understand the vocation of the place.

THE MEANING OF ‘LOCUS’
As I had mentioned, the concept of “locus” is 



21

6 A. Rossi 
Architectuur van de stad (2009) (p.123)

viewed from different angles by Rossi. Such 
representations are related to our historical 
education and culture, the way we experience 
why landscapes constructed by humans, and with 
the relationships we establish between the different 
local situations. Thereby we always encounter 
special items that are best suited to our personal 
representations of the space - the city. Architecture 
has played a significant role in the Renaissance 
and the ancient world. She gave a landscape 
situation to its shape, the shape of the landscape 
and architecture influenced each other and the 
‘whole’ showed that arise as the building was an 
occurrence itself.

Another point that Rossi discusses is the individuality 
of a place. “Where is the origin of individuality and 
where does it ends”, he introduces himself. The 
individuality describe the relationship between 
architecture and its location, the site of an artwork. 
The individuality I will discuss later in this thesis, but I 
can already say that this is of major influence on the 
character of the building. The individual character 

of a city begins to separate fact from its material 
and its fate, and the mentality of the designers and 
builders.

The relationship between the collective urban 
fact and the individual is unique compared to any 
other technique or art. Architecture will be present 
themselves as a broad cultural movement they 
should also outside a small circle of practitioners box 
is discussed and criticized, then in the city realize an 
ingredient that ultimately the “city” itself. 

THE OBSERVATION
The relationship between the architecture and its 
location can be described by means of the notion 
of individuality, and its boundaries. The uniqueness 
of a place is determined by time and space, its 
topography, its shape and ultimately she is the setting 
of a distant or a fewer distant to an occurrence 
in past and the memory of this.6 In addition, the 
collective memory is an important aspect that 
forces me to go detail into the relationship between 
place and people.
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7 K. Lynch
Phenomenon of Place (2003) (p.124) 

The location of an edifice determined for a large 
extent the way how people perceive the place; 
pleasant or unpleasant, beautiful or ugly, a manifest 
or unrecognizable. To go deeper into this subject, 
I want to quote two psychological influences that 
affect a collective memory; namely the orientation 
and identification. The two notions are aspects of a 
total, be it a certain degree of independence in a 
entirety. An example that I can give to you is to feel 
at home in your own home. But why does someone 
feels in one location at home, and beyond a certain 
distance no more? 

In the first concept is about to orientate yourself in 
what kind of environment you are. In order to get 
feeling on this you should be able to read your 
environment; you need to know where you are. And 
from the second point of view you should be able to 
identify with its surroundings; you need to know how 
you are in a certain place.

“Node, path and district denote the spatial structures 
which are the object of man’s orientation”.7

The three observable elements - node, path and 
district - form for man a picture of its environment. 
“A good environmental image gives its possessor 
an important sense of emotional security”, Lynch 
explained. With this fact I could explain why someone 
may or may not feel at home in a particular place.

In addition to the orientation of a particular place, 
is also important the role of how you identify your 
environment, that makes probably the most 
interesting viewpoint of this essay. 

Identifying your environment do you do with the 
senses. The architecture can be understood to us 
by what we see, hear, feel, taste and smell. With 
these senses, we notice that the built environment 
around us, has not been falling from the sky. The 
built environment arises from a philosophy on urban 
planning, landscape, building, street furniture. The 
architect is responsible for the appearance - the 
aesthetic quality – of this philosophical environment. 
The functionality and usability are, however, not be 
underestimated tool within the architecture. If the
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8 C. Norberg-Schulz
Phenomenon of Place (2003) (p.125)
9 A. Ventury
Phenomenon of Place (2003) (p.121)

environment has not been understood by humans, 
there is a failure in the philosophy of the architect.

“The child gets acquainted with the environment, 
and develops perceptual schemata which 
determine all future experiences”.8  

With the senses, man can scan the environment, but 
when would you see an environment as pleasant 
or unpleasant, beautiful or ugly, a manifest or 
unrecognizable? The German-American architect 
Gerhard Kallmann has a very clear view here. He 
is for years of absence returned to his birthplace. 
When he entered the room, he felt immediately 
at home. His story teaches us when you identifying 
an environment or space that it is in relation to the 
experiences developed in your childhood.

THE IDENTITY
What kind of a character an observed place has, 
is still an unexposed item in this essay. The nature of 
such a place is the identity, the genius loci, or as 
Aldo Rossi expressed as l’ame de la cité. But from 

which elements consist the identity? It might be said 
that each enclosure will be a manifest, as a “figure” 
that is in relation to the landscape. A settlement 
loses its identity if this relationship is damaged, 
just as good as the landscape loses its identity as 
comprehensive extensions. The structure of a place 
is not experiencing a fixed, because it is always 
changing. That changes, sometimes rapidly, at a 
certain place, it does not mean that the spirit of the 
place necessarily also changed or lost. It can be 
arguing that this indicates a general atmosphere. 
But I want to bring forward that it is a concrete form 
and content of the space defining elements. One of 
those elements are the facades. These has certainly 
influence on the landscape, because there are two 
worlds arise, the inside and the outside. Ventury 
describes the façade as; “The wall between the 
inside and the outside”.9

The symbolism or identity of the architecture is for 
this reason not that form follows its function. With 
this statement, the architecture is a symbol of his 
function. What I would like to mention is to serve the
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10 A. Rossi
Architectuur van de stad (2009) (p.134)

symbol of the architecture and represents the dawn 
of a new time period. This is also an element that 
immediately the accounted period. Architecture 
plays, together with the composition and style, 
an important and decisive role in the formation 
of identity, as Aldo Rossi describes as urban fact.10 

They will be able to express a cultural and political 
spectrum of a particular time period.

Here I would again tightening the example of the 
panapticons of Arnhem, Breda and Haarlem. One 
hundred and twenty years ago, this type of prison 
was enormous popular. Guarding prisoners from 
the center was a new principle of Jeremy Bentham, 
come over from United Kingdom. With this method 
of keeping prisoners you are able to say  that there 
is a political statement was made. The panopticon 
of this is the expression of that time period.

CONCLUSION
I began in this essay to start with the meaning of 
place and locus. This is substantiated by using the 
definitions of Norberg-Schulz and Rossi. This resulted 
that architecture can survive without its function 
and without its history, but not without the character 
of its place. This means to concretize the genius loci. 
We have seen that this is substantiated by means of 
buildings which gather the properties of the place 
and bring them close to man. The basic act of 
architecture is the  understandable of the origin of 
the place.

The poem of Takl used worlds such as “table” 
“door” and “ tree” to create familiar structure, an 
inside and outside is defines, as is space through the 
words “snow falling’ which implies the earth and sky. 
Takl’s poem also distinguishes between natural and 
man-made elements. With this poem, I concluded 
that place described by nouns, spaces is indicated 
by prepositions and the character is described with 
adjectives. This can be indicated in writing what 
kind of subject your are describe, where it continues
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in this essay with the character.

The character of such a place is formed by the 
individuality. This is determined by the material, and 
probably more importantly, how is it made? The 
determination of such a character can be done 
in two ways, by orienting and through identify. The 
orientation of the panopticons in Arnhem, Breda and 
Haarlem has its own character. Despite the round 
shape of the building complexes of the panopticons, 
they have its own orientation. The Arnhem prison 
is focused on the green area, the Breda complex 
focused to the channel Mark and the complex in 
Haarlem is oriented to the center of the historic 
city. With the senses you will be able to identify the 
prisons; by seeing, hearing, to touch, to taste and to 
smell. With these senses could anyone formulate an 
opinion on what they think of the complex. Whether 
this is positive or negative, is different for everyone. 
Because in the identification of an environment 
plays the experience from childhood a big role. 
Is such a person in the past been involved with a 
prison, for example their parents, the identification 

would be described as unpleasant.

In addition to forming their own opinion is the 
identity an important element. Identity will be 
something symbolic, it will be a statement for 
something. Here I can fall back on a previously 
discussed aspect, the way of guarding of the three 
panopticons in Arnhem, Breda and Haarlem. This 
symbolizes how they thought a hundred years ago 
that prisoners could be guarded with the least 
possible manpower. The central monitoring system 
symbolizes the panopticon.

Rossi, A. (2009). Aldo Rossi, De architectuur van de stad. Original title: 
Aldo Rossi, L’architettura della città (1966) (chapter 3: De individualiteit 
van de stedelijke feiten. (pp.119-162)). Dutch translation: Nijmegen, 
Uitgeverij SUN.

Cuthbert, A.R. (2003). Designing cities, Critical readings in Urban Design 
(Part III Phyilosophy: The Phenomenon of Place, by Christian Norberg-
Schulz (pp.116-127)). Blackwell Publisher Ltd.
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1 Krier, R. 
Urban Space (p.15)
2 Krier, R. 
Urban Space (p.15)

De focus van dit inleidende verhaal ligt op de 
overtuiging dat in de hedendaagse moderne 
steden het traditionele begrip van de stedelijke 
ruimte uit het oog is verloren. Om het begrip te 
benaderen is het van belang de aard van het doel 
te kunnen omschrijven en duidelijk te maken waar 
er een probleem optreedt. Wat duidelijk te worden 
gedefinieerd, is wat moet worden verstaan onder 
het begrip stedelijke ruimte en welke betekenis  
het heeft binnen het stedelijk weefsel van de stad. 
Gedurende dit onderzoek is er gebruik gemaakt van 
literatuur van architecten en stedenbouwkundigen 
die veel te maken hebben met het begrip. Ook 
hebben zij in de praktijk hun visie kunnen uitvoeren. 
Om het concept van stedelijke ruimte hier bloot 
te leggen zonder alle esthetische kwaliteiten, is 
het noodzakelijk om de verschillen van ruimte aan 
te halen die tussen de bebouwing van de stad 
aanwezig is. 

Wat is de functie van de stedelijke ruimte?

STEDELIJKE RUIMTE
Een bruikbare beschrijving van de stedelijke ruimte is 
door Rob Krier gegeven in het boek ‘Urban Space’ 
uit 1979. De ruimte in de stad wordt geometrisch 
begrensd door verschillende hoogtes.1 Het is slechts 
het waarnemen van die geometrische kenmerken 
en de esthetische kwaliteiten. Dit laatste wordt 
hier buiten beschouwing gelaten, om de focus 
nadrukkelijk op de ruimte te leggen. De polariteit 
van de interne en externe ruimte wordt niet alleen in 
functie benadrukt, maar ook in vorm. Waar het hier 
vooral om de externe ruimte gaat, is de openheid, 
het vrij bewegen in de open lucht, met publieke, 
semi-publieke en private zones een belangrijk 
gegeven.2 De waarnemingen geven aan dat ze 
bijna altijd geïdentificeerd worden met een sociale 
structuur. Het is nauwelijks aan te tonen dat, als 
gevolg van de wensen van de heersende klassen 
met hun kunstenaars, de periode in de Europese 
kunstgeschiedenis tussen de zeventiende en 
achttiende eeuw bijna bepaald werd door het lot. 
De beslissingen van de kunstenaar, bij het inzetten 
van zijn esthetische vaardigheden, zijn niet altijd

1.2 RUIMTELIJKE SEQUENTIE:
INLEIDEND
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3 Nederlandse academie
Le Corbusier en de herziening van 
de stad (p.1)

gebaseerd op veronderstellingen die daardoor 
ondubbelzinnig worden verklaard. De culturele 
bijdrage van een tijdvak ontwikkelt zich op basis van 
een zeer complex patroon van samenhangende 
verschijnselen, dat vervolgens het onderwerp van 
een moeizaam onderzoek van de historici tot stand 
brengt. Krier beschrijft daarom ook in zijn boek 
uitgebreid het begrip, voordat hij begint met het 
opstellen van een rationeel systeem voor de stedelijke 
ruimte. Onze generatie heeft een opmerkelijk 
verstoorde beleving van de geschiedenis, die 
alleen kan worden gekarakteriseerd als irrationeel. 
De strijd van Le Corbusier’s met zijn ‘Stad van de 
Toekomst’  was niet zozeer een opstand, maar een 
nieuwe denkwijze om zijn idealen naar voren te 
brengen met een nieuw en krachtiger concept. De 
ideale stad van Le Corbusier moet voldoen aan de 
volgende eisen3;
 
 

 • We moeten de verstopping van onze  
 stadscentra ongedaan maken

 • We moeten de bouwdichtheid vergroten

 • We moeten meer middelen krijgen om  
 ons te verplaatsen

 • We moeten meer parken aanleggen en  
 open ruimtes creëren

Hoewel zijn ideeën niet erg succesvol zijn gebleken, 
is er toch met de laatste eis van de architect van 
de twintigste eeuw serieus mee gewerkt. Door 
de steeds groeiende steden was de vraag naar 
parken, pleinen en verbrede straten steeds meer 
aan de orde. Dit resulteerde er echter wel in dat er 
meer hoogbouw en strakke indelingen verscheen 
in deze steden. Hierdoor is de dynamiek en de 
levendigheid in steden langzaam uit de steden 
weggevloeid. Als persoon ging men steeds meer 
als individu leven en werd het collectief – waar een 
stad toch over zou moeten beschikken – naar de 
achtergrond verdreven.
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4 Schrijver, L. 
De archipelstad: het samenvoegen van 
collectieven. (p.4)
5 Schrijver, L. 
De archipelstad: het samenvoegen van 
collectieven. (p.8)

INDIVIDUALITEIT VS COLLECTIVITEIT
Een voortdurende wisseling tussen architectuur en 
de stad is een belangrijk gedachtegoed wanneer 
er kritisch gekeken wordt naar het metropool. In ‘De 
archipelstad: het samenvoegen van collectieven’ 
haalt Lara Schrijver het onderzoek van Rem Koolhaas 
aan. Allereerst wordt gerefereerd naar de analyse 
van Berlijn, dat gebaseerd is op een natuurlijk grid 
van groene ruimten. Tussen deze groene parken en 
pleinen kan de stad zich ontplooien en aanpassen 
aan de groeiende bevolking. Koolhaas heeft het 
rigoureuze grid van New York beschreven in zijn 
‘The City of the Captive Globe’. Deze vergelijking 
wordt aangehaald, omdat ze te herleiden zijn tot 
de toestand van Berlijn eind jaren zestig en begin 
jaren zeventig: afzonderlijke wijken en buurten met 
uitgesproken en verschillende identiteiten, allemaal 
ingebed in een groter metropolitaans veld. De 
‘City of the Captive Globe’ vindt haar herkomst in 
een studie van Manhattan, waar het grid volgens 
Koolhaas zo’n rigoureus structurerend systeem 
is dat elk kavel op zichzelf een volkomen unieke 
identiteit kan vertonen zonder de conceptuele 

samenhang van de grid-stad aan te tasten.4 
De visie die Koolhaas hier beschrijft is tot stand 
gekomen door in 1972 bij Ungers te gaan studeren. 
Oswald Mathias Ungers was al begonnen met het 
formuleren van een werkwijze hoe architectuur 
de stad kon beïnvloeden. Hij definieert de stad 
via de ‘Großformen’, waarbij de architectonische 
vorm meer van belang is dan de sociologische 
omstandigheden van een stad. ‘Groß’, dat hier 
letterlijk ‘groot’ betekend, slaat meer op de kracht 
van de vorm dan op zijn schaal in de stad. Aan 
de ene kant is de schaal dus hoogst relevant: de 
grote schaal vereist een zorgvuldige afweging van 
de vorm die ruimte biedt aan diversiteit, maar toch 
een onderscheidend kader biedt. Aan de andere 
kant hangt de Großform vrijwel geheel af van de 
vorm: als de vorm krachtig genoeg is, kan zelfs ‘een 
klein huis’ een Großform zijn.5 De benadering van 
Koolhaas is toch was anders, die hij beschrijft als 
‘Bigness’. Het begrip omschrijft het als een continue 
spanning tussen de vorm en de schaal. Is de schaal 
groot genoeg, dan wordt het probleem van de 
vorm iets geheel anders, iets dat met traditionele
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6 Schrijver, L. 
De archipelstad: het samenvoegen van 
collectieven. (p.8)

afb. 1: schematische weergave 
gebouw - publieke ruimte

architectonische instrumenten niet meer te 
behandelen is.6 

Wat beide  architecten gemeen hebben is het 
idee dat zelfs in een gefragmenteerde stad de 
verbindingen en de rol van de architectuur van 
cruciaal belang kunnen zijn. Ungers ziet een 
eenheid die tot stand komt in de sterkte van de 
vorm (Großform) dan wel de intense individualiteit 
van ‘eilanden’ in de stad. Koolhaas ziet het grid zelf 
als zo’n neutrale grondslag dat het een gebrek aan 
eenheid kan omvatten. Het grid is een sterk, stedelijk 
instrument die elk individu daarbinnen maximale 
vrijheid laat. De aandacht voor de individuele 
conditie biedt de architectuur een sterke positie 
binnen het stedelijk weefsel: ze kan het grotere 
stedelijke veld versterken door eenvoudigweg 
specifiek te zijn. Zowel Ungers als Koolhaas zien het 
stedelijk weefsel vanuit een algemeen perspectief, 
maar ze benaderen de (semi)publieke condities in 
de hedendaagse stad primair via de architectuur. 
Het architectuurobject wordt een sterke rol 
toegewezen. 

gebouwgebouw

privaatpubliek

gebouw

publiek privaat

gebouw

publiek privaat

gebouw

publiek privaat
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7 Schrijver, L. 
De archipelstad: het samenvoegen van 
collectieven. (p.20)
8 Krier, R. 
Urban Space (p.17)

In de afbeelding op de vorige pagina is er op 
een viertal manieren het architectuurobject 
weergegeven inverhouding met de publieke en 
private ruimte.

Daarnaast wordt een cruciale positie 
toegeschreven aan de collectieve ruimten, zij het 
niet altijd in samenhang met een bredere notie 
van een collectief domein. Ungers noch Koolhaas 
zochten beiden naar een nieuwe collectieve 
totaliteit, een nieuw publiek domein dat alles 
zal omvatten, maar laten beiden een spanning 
bestaan tussen de configuratie van een collectief 
en de handelingsvrijheid van het individu. Hier 
ligt de sleutel tot een pluralistische maar toch 
samenhangende stedelijke ruimte, met collectieve 
ruimten die een tussenvorm bieden tussen publiek 
en privaat.7 Hieruit volgt de belangrijke vraag die de 
architect zichzelf kan stellen  bij een opgave in het 
stedelijk weefsel van een stad;

Kan architectuur een betekenisvolle ruimte creëren 
die de publieke en private ruimte in de stad in 
balans brengt/houdt? 

OPENBARE RUIMTE
Naar alle waarschijnlijkheid was het plein de eerste 
manier waarop de mens gebruik maakte van 
de stedelijke ruimte. Het wordt gevormd door de 
groepering van huizen rond een open ruimte. Deze 
opstelling leverde een hoge mate van controle van 
die openbare ruimte, als ook om een mate van 
verdediging te vormen tegen de buitenwereld. Dit 
soort binnenplaatsen kwam regelmatig om een 
symbolische waarde te dragen en werd daarom 
gekozen als model voor de bouw van een groot 
aantal heilige plaatsen als; Agora, Furum, klooster, 
moskee binnenplaats.8 Met de uitvinding van de 
positionering van de huizen rond een centrale 
binnenplaats werd dit ruimtelijke patroon een model 
voor de toekomst. Hier werden ook kamers rond 
een centrale binnenplaats gesitueerd, waardoor er 
een atrium in een gebouw ontstond. 
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9 Krier, R. 
Urban Space (p.21)

De straat is het product van de verspreiding van 
een netwerk waar ooit huizen langs zijn gebouwd 
op de beschikbare ruimte eromheen. Over het 
netwerk van wegen kan men zich voortbewegen 
en geeft toegang tot de individuele percelen. Het 
heeft een meer uitgesproken functionele karakter 
dan het plein, dat op grond van zijn grootte een 
aantrekkelijkere plek is om de tijd te doden dan 
de straat. De architectonische achtergrond wordt 
alleen waargenomen in het voorbijgaan, daar 
waar de wanden van het plein een eenheid vormt.  
De activiteiten van een stad vinden plaats in zowel 
publieke en private sferen. De gedragspatronen 
van mensen zijn vergelijkbaar in beide. Dus, het 
resultaat is dat de manier waarop de openbare 
ruimte is georganiseerd, een krachtige invloed heeft 
op het ontwerp van particuliere (private) woningen 
in combinatie met de openbare gebouwen van de 
stad. In pure woonwijken zijn straten gebieden voor 
het (openbaar) verkeer en recreatie. De afstanden 
van de huizen ten opzichte van de straat zegt iets 
over de private sfeer van de woningen. 

De commerciële straat die in de steden voorkomen 
zullen anders moeten worden gevormd dan 
de woonstraat die hiervoor is beschreven. De 
voorbijganger moet in staat zijn om een oogje in de 
winkels te werpen aan de overkant van de straat, 
zonder voortdurend te hoeven oversteken van de 
ene kant van de straat naar de andere. Tenminste, 
dat is wat de shopper en zeker de handelaar zou 
willen zien. Een andere ruimtelijke configuratie van 
de winkelstraat die Krier aanhaalt, wordt geleverd 
door het oude centrum van Bern, waar voetgangers 
de goederen in de etalages kan bekijken door 
arcades, die het winkelend publiek beschermd van 
de guurheid van het weer.9 Dit soort winkelstraten 
heeft zijn charme en ook de functionele efficiëntie 
behouden tot op de huidige dag van vandaag. De 
voetganger is relatief onbekommerd door de weg, 
die op een lager niveau ligt. Deze straat ruimte kan 
dienen als een voorbeeld. De typologie van de 
gevels van de straat is in de afbeeldingen op de 
volgende pagina weergegeven.
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afb. 3: ommuurde stad; 1350
afb. 4: ommuurde stad; 1750

afb. 5: bouw koepelgevangenis; 1890
afb. 6: bouw koepelgevangenis; 1960

afb. 7: bestaand; 2015
afb. 8: districten Breda

2.1 HISTORIE

STEDELIJKE ONTWIKKELING
Ommuurde stad [1350 - 1750]
Dit is de periode vóór de bouw van het panopticum.
Het is duidelijk dat de Singel hier reeds haar vorm 
krijgt en zich op enige afstand van het centrum 
van Breda bevindt. De woningen die in deze tijd 
gebouwd zijn, waren meestal aan de Boschstraat, 
een van de drie toegangswegen naar het centrum 
van Breda. De woningen bestaan over het 
algemeen uit twee verdiepingen.

Bouw koepelgevangenis [1890 - 1960]
Dit is de periode na de bouw van het panopticum, 
dat in 1886 begon. De koepel is gelegen net binnen 
de gordel van de stad en de Singel. De gevangenis 
heeft hier al een uitbreiding aan de westzijde van 
de koepel ondergaan, zodat de buitenwand 
wordt bewogen naar het centrum van Breda. Dit 
heeft geresulteerd in een stedelijke situatie aan de 
westelijke zijde van het gevangeniscomplex, het 
centrum van de stad. De start van de gebouwen 
van deze straat naar het centrum, zijn al te zien in 
de kaart van 1750. Deze groot aantal gebouwen 
vormen de Boschstraat, de toegang buiten de 
Singel  naar het centrum van de stad. 

In deze periode wordt de stap buiten het gebied 
van de Singel gemaakt, de vorming van de meeste 
gebouwen in de buurt van toegang punten van de 
stad. De residentiële behuizingen van de Boschstraat 
bestaat, na deze uitbreiding, over het algemeen uit 
drie verdiepingen met een gevarieerd aanbod van 
dak types.

Bestaand [2015]
Hier is de huidige situatie van het panopticum terug 
te vinden. Het is duidelijk dat de stad is uitgebreid 
over de rivier grens en geconsolideerd in het gebied 
van de Singel. Het panopticum is nu een afgesloten 
ruimte in een openbare ruimte, een enclave. Met 
ongeveer 150.000 inwoners is Breda de derde 
stad van Noord-Brabant en de negende stad van 
Nederland.

Districten

 Centrum

 Valkenberg

 Chasse

 Fellenoord

 Fringe



GSEducationalVersion

City History - 1747

GSEducationalVersion

City History - 1890

GSEducationalVersion

De Mark

City History - 1350

GSEducationalVersion

City History - 1959

GSEducationalVersion

City History - 2014

13

The districts arise from the historic and geographical 
development. It is shown that in Breda and Haarlem 
the rivers play a big role in the forming of the city 
centre and new districts are formed around these 
centres. In Arnhem you see a different development, 
were districts are more formed according to the city 
geography.  Roads and the railroad also play an 
important role in the forming of the districts in the 
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Within these maps the division is shown between districts in the three cities. 

1350 1750 1890

1960 2015 districten
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afb. 9: Museum of the Image, MOTI
afb. 10: herenhuis De Olyton

afb. 11: hotel La Couronne
afb. 12: impressie Oudemannenhuis
afb. 13: brouwerij De Drie Hoefijzers

BOSCHSTRAAT
Eeuwenlang is de Boschstraat van belangrijke 
waarde geweest voor Breda. Het Gasthuiseynde – 
vroegere benaming van de Boschstraat – was al vòòr 
de dertiende eeuw druk bewoond. Eeuwen geleden 
was het de straat die bezoekers vanuit Den Bosch 
toegang bood tot de stad. Via de Gasthuyspoort 
kwam men Breda binnen. Je passeerde een 
aantal imposante panden, gebouwd door en 
voor welvarende burgers en de middenstand.  
Eerdere namen van de Boschstraat waren: Bij het 
Gasthuis (1338), Buiten die Gasthuijspoorte (1359 
tot 1539), Gasthuyseynde (1526), Boscheind (1535) 
en Gasthuisstraat. Tussen 1639 en 1700 werden de 
namen Gasthuyseynde en Bosch-straet door elkaar 
gebruikt. 

Dankzij historisch onderzoek van Jacques van 
Hooijdonk is er veel bekend over de ontwikkelingen 
van de Boschstraat. Het oudste gebouw van de 
stad Breda is hier gevestigd. Het Gasthuis, later 
het Oudemannenhuis genoemd bestond al in 
1246 en wel in de ‘uytersten wil van Godevaert 

den IV’, nu bekend als Godfried IV van Schoten. 
Hij liet het bouwen voor een bedrag van drie 
Leuvense Ponden, dat gelijk is aan één euro. Het 
gasthuis maakte deel uit van een door grachten 
omringt complex met gasthuiskapel, kerkhof en 
een Beyerd – passantenverblijf. Het complex is 
veelvuldig herbouwd, verbouwd en uitgebreid in 
de afgelopen eeuwen. Vandaag de dag is het 
museum MOTI gehuisvest in het historisch oude 
complex.  Misschien wel het mooiste pand van de 
straat is ‘De Olyton’ in Lodewijk XVI-stijl, gebouwd 
in 1791. Het herenhuis was oorspronkelijk van de 
familie Laurijssen, die het halverwege de twintigste 
eeuw schonk aan de catechisten. 

Andere waardevolle gebouwen voor de 
Boschstraat zijn brouwerij De Drie Hoefijzers. Aan 
de andere kant van de brouwerij hotel De Zwaan. 
Het hotel ‘La Couronne’, ook wel bekend als Hotel 
De Kroon. En op de hoek van de Korte Boschstraat 
‘huize ’t Gasthuyseinde’, waar bakkerij van Hoeck 
was gevestigd.

www.boschstraat.nl
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afb. 14: toegangswegen Breda 1:80000
afb. 15: routing 1:2000

BREDA
Breda is toegankelijk vanuit verschillende richtingen, 
met de A16 in het westen en de A27 in ten oosten 
van de stad. De snelweg in het westen biedt 
een goede verbinding met Rotterdam dat zich 
ten noordwesten van Breda bevindt. Ten zuiden 
van de stad gaat de A16 over in de E19, dat een 
goede connectie maakt met de Belgische stad 
Antwerpen. Van de twee snelwegen is er een 
goede infrastructuur aangelegd om het centrum 
van de stad te kunnen bereiken. Verder beschikt de 
stad over een treinstation die in goede verbinding 
staat met andere Nederlandse steden. In de stad 
kan men gebruik maken van het busnetwerk, zodat 
alle districten goed te bereiken zijn. 

Met eigen vervoer naar het centrum van de stad 
zal men uiteindelijk uitkomen op de eerste ringweg 
van de stad Breda. Deze buitenste ringweg wordt 
gevormd door de rivier de Singel, staat vervolgens 
in verbinding met de tweede stad ring, rond het 
oude centrum van de stad. Met deze belangrijke 
wegen is de stad goed bereikbaar.

COMPLEX
De Nassaustraat en de Nieuwe Boschstraat zijn 
twee belangrijke wegen rond het panopticum. Dit 
is het gevolg van de complexe verbindingswegen 
om uit de stad of op de ring weg te komen, zoals 
de Wilhelminasingel. Aan de andere kant is het 
centrum van de stad op loopafstand via de 
Boschstraat bereikbaar. Deze weg dient als een 
uitbreiding van het winkelcentrum, waar volgens 
het Bestemmingsplan Breda veel potentie heeft.

2.2 ROUTING

Breda_1:50.000_Routing

A27
A16

A59








 

 
 

 

 
 






















 

 
 















Boschstra
at

Nieuwe Boschstra
at

Nassaustraat

Sophiastraat

Kl
oo

ste
rla

an

Chasséveld

N
as

sa
us

in
ge

l

W
ilh

el
m

in
as

in
ge

l



42

afb. 16: toegankelijkheid 1:2000

Vandaag de dag zijn de Korte Boschstraat en de 
Boschstraat een belangrijke verbindingsroute van 
en naar het stadshart van Breda, maar met hun 
eigen kenmerken van de Bredase gezelligheid. 
De diversiteit aan speciaalzaken is groot. Men zou 
kunnen zeggen: ‘Voor elck wat wils’. Kennismaken 
met de speciaalzaken betekent een persoonlijke 
benadering, hoge kwaliteit en een goede service. 

Door de autoluwe eigenschap van de Boschstraat 
zal het wandelend publiek kriskras over de straat 
zich voortbewegen, aangegeven in de afbeelding 
in paragraaf Routing. Maar hoe zit het met de 
toegankelijkheid van het gevangeniscomplex? 

De in de hiernaast afgebeelde kaart is hier 
onderzoek naar gedaan. De rode pijlen geven 
aan waar de hoofdentrees zich bevinden. Minder 
belangrijke toegangen zijn aangeven met een 
kleinere roze pijl. De toegangen op het complex 
zelf zijn aangeven met een kleine, zwarte pijl. De 
deuren zijn in deze huidige niet voor het openbare 
publiek toegankelijk. Met deze analyse is er een 

beeld gevormd hoe de gebouwen in verhouding 
staan met de stedelijke ruimten. 

 Hoofdentree
 Entree
 Entree complex

2.3 TOEGANG
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afb. 17: gevelkwaliteiten 1:2000

De koepel is gelegen in de buurt van belangrijke 
openbare ruimten, op loopafstand is het 
Chassépark en het park Valkenberg. Rondom het 
gevangeniscomplex zijn verschillende vormen van 
pleinen en groen gebieden te vinden. Aan de 
zuidkant van het panopticum is een parkeerplein 
gesitueerd, en een aantal keer per jaar wordt er 
een evenement gehouden op het plein.

De koepel gevangenis wordt omringd door 
de muur. De muur beschermt de gevangenis 
van de buitenwereld. Wanneer de stedelijke 
eigenschappen wordt onderzocht, kan worden 
geconcludeerd dat de gevangenis niet alleen 
wordt omringd door zijn eigen muur, maar de 
vrijstaande woningen aan de Nassaustraat vormen 
een tweede muur. Deze situatie doet zich voor bij 
de noord- en oostzijde van het gevangeniscomplex. 
Aan deze zijde van het gebied wordt het ook nog 
omgeven door een groene muur van bomen en 
struiken. 

De zuid- en westzijde van het panopticum beschikt 

over een harde grens tussen de straat en het 
complex. In de muur zitten aan de westzijde 
het Gerechtsgebouw en gevangeniswoningen 
verwerkt. In de volgende analysekaart is de 
openheid van de gevels van de gebouwen op het 
complex aangegeven. 

 Open
 Gesloten

 

2.4 RUIMTE-/ 
GEVELKWALITEITEN
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afb. 18: gebouwhoogte 1:2000

OMGEVING
De gevangenis is omgeven door, over het algemeen, 
de oudere bouwblokken in het noorden en westen. 
Ze zijn allemaal min of meer dezelfde hoogte – acht 
tot twaalf meter – en domineren het beeld van de 
straat. Op sommige hoeken van de straat wordt 
afgesloten met een hoger hoekgebouw. Vanuit het 
westen, wordt het straatbeeld gedomineerd door 
‘het Turfschip’, het hoge woongebouw blokkeert 
het uitzicht naar de gevangenis. In het zuiden vormt 
het Chassé Park met hoge, nieuwere gebouwen 
het straatbeeld. In het oosten is het uitzicht op de 
gevangenis geblokkeerd door ‘Het Florijn College’, 
met een hoogte boven de twaalf meter. Buiten 
de randen van de Singel wordt de algemene 
bouwhoogte gedomineerd door woongebouwen 
met een hoogte tussen acht en twaalf meter. In het 
erfgoed visie van de gemeente wordt aangegeven 
dat hoe hoger de gebouwen, hoe meer behoefte 
er is aan kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is 
iets om in gedachten te houden voor toekomstige 
gebouwen.

COMPLEX
Ingezoomd op de structuur van het complex, is 
gekeken naar de manier waarop de gebouwen 
zijn georganiseerd in termen van hoogte. Kijkend 
naar de omvang van het complex, dan is de 
koepel het hoogste gebouw op het complex, 
en tegelijkertijd een oriëntatiepunt voor haar 
omgeving. De vrouwengevangenis en het laatst 
gebouwde deel op het complex, deels gebruikt 
als bijgebouw voor de vrouwengevangenis en nu 
gebruikt voor de asielzoekers, is ook relatief hoog 
met drie en vier bouwlagen. Het Gerechtsgebouw 
in het noordwesten van het complex heeft ook een 
duidelijk kwaliteit in hoogte. Echter zijn de meeste 
overige gebouwen vrij laag en veelvuldig slechts 
één bouwlaag. Dit komt door de grote hoeveelheid 
werkplaatsen op de gebied. De woningen voor de 
muur doen ook duidelijk mee in hoogte, omdat 
deze duidelijk aanwezig zijn in het straatbeeld in de 
Nassaustraat.

 +5000 van gevangenismuur

2.5 HOOGTE
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afb. 19: zichtlijnen 1:2000

Met de grote en hoogte van de koepel is het 
een duidelijk oriëntatiepunt voor haar omgeving. 
Echter door de morfologische ontwikkelingen 
rond het plangebied door de decennia heen, is 
de koepelgevangenis niet overal even zichtbaar. 
Vanuit verschillende standpunten zijn perspectieven 
geschetst om de filtering van de omgeving ten 
opzichte van de koepel vast te leggen. 

De perspectieven zijn genomen in de;
1. Rijngraafstraat
2. Nassausingel, ter hoogte van Chasséveld
3. Wilhelminasingel
4. Nassausingel, ter hoogte van vrijstaande woning
5. Kruispunt Wilhelminastraat-Nassaustraat
6. Nassaustraat
7. Nassaustraat, ter hoogte van Gerechtsgebouw
8. Boschstraat

 
 Kijkrichting

2.6 ZICHTBAARHEID
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afb. 20: Rijngraafstraat
afb. 21: Nassausingel, ter hoogte van Chasséveld



51

afb. 22: Wilhelminasingel
afb. 23: Nassausingel, ter hoogte

van vrijstaande woning 
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afb. 24: kruispunt Wilhelminasingel-
Nassaustraat

afb. 25: Nassaustraat
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afb. 26: Nassaustraat, ter
hoogte van Gerechtsgebouw

afb. 27: Boschstraat
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afb. 28: bouwjaar 1:2000

De koepelgevangenis is gelegen in een gebied 
dat over zowel oude gebouwen als nieuwe 
gebouwen beschikt. De regio ten zuid(-oosten) 
van het complex zijn relatief nieuw, terwijl in de 
andere omliggende bouwblokken – binnen de 
Singel – oudere gebouwen nog steeds bestaan. Het 
merendeel van de gebouwen werden gebouwd 
tussen 1885 en 1901. In de oude bouwblokken zijn 
een aantal achterstallige panden vervangen voor 
nieuwbouw. 

Na 1900 is er op het complex lange tijd niet 
gebouwd. Vanaf de jaren zestig van de vorige 
eeuw is men op het complex gaan bijbouwen met 
werkplaatsen, een sporthal en een bijgebouw voor 
de vrouwengevangenis. Door het bijbouwen op het 
complex is het bestaande idee hoe het complex 
ontworpen is en bedoeld is om te gebruiken 
langzaam veranderd. Geconcludeerd kan worden 
is de verandering van het panopticumprincipe en 
de regelgeving van het houden van gevangenen.

Niet alle gebouwen op het terrein van de gevangenis 
beschikken over een monumentale waarde. Dit is 
goed om te weten voor toekomstige plannen. In 
het algemeen kan worden geconcludeerd dat in 
de richting van de binnenstad (zuid-west) er een 
toename van monumenten aanwezig is, die te 
maken heeft met de historie van de binnenstad. De 
gemeente is trots op deze historische elementen in 
de stad en willen deze structuur behouden. In het 
noorden en oosten van de gevangenis, buiten het 
gebied van de Singel, zijn de gebouwen nieuwer, 
waardoor er bijna geen monumenten hier te vinden 
zijn.

2.7 BOUWJAAR
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afb. 29: luchtfoto koepelgevangenis, 
richting Chassé Park en het centrum

Na het complex van de koepelgevangenis van 
Breda te hebben geanalyseerd was een van de 
eerste opdrachten het zoeken naar een geschikte 
locatie voor het ontwerp. Het complex van de 
koepelgevangenis is gesitueerd binnen de stadsring, 
met de Singel daaromheen. Echter is het complex 
geheel geïsoleerd geraakt door de groei van de 
stad. Het is een op zichzelf staand gebied geworden 
in de stad, een enclave. Het stadscentrum en het 
gevangeniscomplex zijn verbonden doormiddel 
van de Boschstraat. In het stadscentrum heeft 
werken de hoogste prioriteit, waar het in de 
Boschstraat een menging is van werken en wonen. 
Het (oude) centrum van Breda kan daarom worden 
gezien als het belangrijkste focuspunt van publieke 
activiteiten in de openbare ruimte.

Zoals in de analyse naar voren is gekomen heeft 
de locatie een hoge bebouwingsdichtheid 
in een radiale structuur. Deze structuur wordt 
ontsloten met drie toegangswegen, waarvan 
de Boschstraat er één is. Het eindpunt van de 
Boschstraat is een discutabel knooppunt van 

verschillende, samenkomende verkeersstromen. 
De eerste gedachte om een ingreep te doen is in 
de Boschstraat zelf. Door aan het einde van deze 
straat een publieke activiteit toe te voegen, zal het 
publiek het meer als eindpunt van het stadscentrum 
beschouwen. 

Om de voetgangersroute meer leven in te blazen, 
kan de route over het – nu nog – introverte 
complex van de gevangenis vervolgt worden. 
Het voormalige gevangeniscomplex kan dienen 
als keerpunt van de route. Het gebied wordt hier 
gebruikt om de publieke ruimte van de Boschstraat 
te verduidelijken. Het programma van de straat – 
werken en wonen – zal wel aantrekkelijker gemaakt 
moeten worden om uiteindelijk het complex deel uit 
te laten maken van het stedelijke weefsel van het 
stadscentrum. Aansluiting met de openbare ruimte 
van de Boschstraat moet dus worden gezocht in 
zowel architectuur als op programmatisch gebied. 

3.1 CONTEXT
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Wanneer we kijken naar de ontwerplocatie dan 
valt het op, evenals het hele gevangeniscomplex, 
dat het stedelijke weefsel een belangrijk kenmerk is. 
Door de groei van de bebouwingsdichtheid heeft 
de publieke ruimte haar kwaliteit verloren. De focus 
van het ontwerp zal zich richten op het verbinden 
van de publieke ruimte van de Boschstraat en het 
gevangeniscomplex, met als resultaat een goede 
balans tussen het bebouwde en onbebouwde van 
het stadsdeel. 

Ingaand op het ontwerp, zal ‘urban flirting’ door 
ruimtelijke sequenties en zichtlijnen belangrijk zijn voor 
het gebied, waarvoor een juiste ruimtelijke en massa 
compositie gevonden moet worden. Verschillende 
routes die elkaar confronteren, zoals mensen van 
het station, de Boschstraat en het verkeer van de 
andere straten, zullen verduidelijkt moeten worden. 
Verbinding maken met het gevangeniscomplex kan 
bijdragen aan het upgraden van de publieke sfeer 
van de Boschstraat. De donkere gebouwen in de 
afbeelding hiernaast geven de openbare functies 
aan, die in het plint aanwezig zijn. Daaraan is ook 

het panopticum toegevoegd als nieuwe openbare 
functie. 

Het gevangeniscomplex is verborgen achter 
de bouwstenen van de gevangenismuur en zal 
geopend worden in de richting van de openbare 
ruimte van de Boschstraat. Samen met de overig 
geplande ontwerpen zal er een nieuw bruisend 
stadsdeel ontstaan – verlenging van het stadhart – 
op een voormalig enclave van Breda.

De hiernaast getoonde afbeelding geeft 
schematisch het plan aan van dit afstudeerproject. 
Hierin is weergegeven de aanwezige hoofdroute 
langs het plangebied. De stedenbouwkundige 
locatie is omcirkeld wat opnieuw ingericht zal 
worden, met een gearceerd gebied waar een 
openingszone zal komen voor verbinding met de 
Boschstraat en het gevangeniscomplex. Uiteindelijk 
zal het architectonisch ontwerp zich richten op het 
gebied in de tweede cirkel. 

afb. 30: masterplan locatie 1:25003.2 ONTWERP LOCATIE



61





 

 
 

















62

afb. 31: massastudie Boschstraat, A
afb. 32: massastudie Boschstraat, B
afb. 33: massastudie Boschstraat, C
afb. 34: massastudie Boschstraat, D
afb. 35: massastudie Boschstraat, E
afb. 36: massastudie Boschstraat, F

3.3 MASSASTUDIE

In deze paragraaf is er een massastudie gedaan om 
tot een geschikte ruimtelijke en massa compositie te 
komen. In voorgaand onderzoek is al gebleken dat 
er gestreefd moet worden naar een verbindend 
element, die publiek vanuit de Boschstraat naar het 
gevangeniscomplex moet leiden. De studie naar 
de sequentie van openbare, stedelijke ruimten 
heeft uiteindelijk geresulteerd in een definitief 
gebouwvorm.

BOSCHSTRAAT 
Om het eindpunt van de Boschstraat te verduidelijken 
en vanuit de straat het complex van de gevangenis 
te kunnen betreden, is ervoor gekozen om in het 
bouwblok een aanpassing te doen. In de eerste 
stap is met massa een stedelijke ruimte in het blok 
gecreëerd. Met de vervolgstappen is er in de massa 
geknipt en massa toegevoegd om de nieuwe 
toevoeging in het bestaande weefsel van de stad 
te passen.

PLEINVORM BOSCHSTRAAT
Met het resultaat van de eerste studie is er vervolgens 
verder gewerkt met de vorm van de stedelijke ruimte. 
Om het plein, die in het gecreëerde bouwblok is 
ontstaan, te laten samenwerken met het complex 
zal er een verdraaiing moeten plaatsvinden. De 
uiteindelijke verdraaiing correspondeert met het grid 
van het gevangeniscomplex. Doordat ze dezelfde 
taal hebben, zal het publiek de morfologische 
structuur begrijpen.

GEVANGENISCOMPLEX
Een zelfde massastudie is voor het 
gevangeniscomplex uitgevoerd. Met behulp van 
nieuw massa en de bestaande, monumentale 
gebouwen is er gezocht naar een geschikte 
compositie. De stedelijke ruimte die ontstaat zal aan 
moeten sluiten op die van de nieuw gecreëerde uit 
de Boschstraat.
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A B C

D E F
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afb. 37: pleinvorm Boschstraat, A
afb. 38: pleinvorm Boschstraat, B
afb. 39: pleinvorm Boschstraat, C
afb. 40: pleinvorm Boschstraat, D

afb. 41: massastudie gevangeniscomplex, A
afb. 42: massastudie gevangeniscomplex, B
afb. 43: massastudie gevangeniscomplex, C
afb. 44: massastudie gevangeniscomplex, D
afb. 45: massastudie gevangeniscomplex, E
afb. 46: massastudie gevangeniscomplex, F

A B C

D
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A B C

D E F
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afb. 47: Variant A
afb. 48: variant B
afb. 49: variant C

afb. 50: perspectief variant B

GEBOUWVORM
De vorige studie heeft geresulteerd in een 
werkwijze hoe er omgegaan moet worden met de 
monumentale gebouwen op het complex. Door 
hier respectvol mee te werken, ontstaat er een 
goede verhouding tussen het oude en nieuwe 
ensemble. Door de aanwezigheid van een aantal 
blinde gevels kan er ook aansluiting worden gezocht 
met de bestaande bebouwing. Een belangrijk 
aandachtspunt is de morfologie die de routing 
bepaald van A naar B.

Een drietal manieren om aan te sluiten met het 
Gerechtsgebouw en het bijgebouw van de 
Vrouwengevangenis is hiernaast weergegeven. 
Twee losse massa’s kan hiervoor gebruikt worden, 
die samen een sequentie van stedelijke ruimten 
vormen. Een duidelijkere morfologie wordt bereikt 
met één L-vormige massa die een overzichtelijke 
stedelijke, ruimtelijke structuur opleverd. Een derde 
manier is het vervolg op de L-vormige massa. De 
sequentie van pleinen kan uitgebreid worden door 
het toevoegen van extra massa, die het grote plein 

opdeelt in twee kleinere ruimten. 

De L-vormige massa uit variant B voldoet aan het 
laten ontstaan van een aantal stedelijke ruimten 
en het respect voor de monumentale panden. 
De massa creëert voor de Vrouwengevangenis, 
het bijgebouw en zichzelf een riant plein (1) in het 
stedelijk weefsel. Na het filter vanuit de Boschstraat 
is het een aangename plek voor ontmoeting, dat 
een zeer belangrijke toevoeging is voor het gebied. 
Aan de zijde van het Gerechtsgebouw is er een 
besloten, stedelijke ruimte ontstaan (2), waar het 
publiek zich meer anoniem zal voelen in het stedelijk 
weefsel. Met nog twee andere stedelijke ruimten 
naast het panopticum (3 + 4) is er een overzichtelijke 
compositie bereikt. Vanaf de gecreëerde ruimten 
kunnen alle monumentale gebouwen bewondert 
worden, wat de keuze voor deze vorm de doorslag 
heeft gegeven.
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afb. 51:  oostzijde koepelgevangenis Breda, 
met rechts het keukengebouw

Vanuit de massastudie uit het vorige hoofdstuk zijn 
de volgende conceptuele onderwerpen tot stand 
gekomen. 

PLEIN SEQUENTIE
Het principe van de sequentie van pleinen heeft 
hier haar vorm gekregen. In een zevental stappen 
wordt het wandelend en winkelend publiek vanuit 
het centrum van Breda begeleid, via de Boschstraat, 
naar het gevangeniscomplex. Door einde 
Boschstraat, keerpunt naar complex, oversteek 
naar complex, plein, doorgang, benadering 
koepel, komt het publiek aan bij de koepel, het 
panopticum.

ORIËNTATIE
Het monumentale waarde van het complex 
bestaat uit meerdere gebouwen. Vanuit de nieuwe 
massa zal altijd het monumentale karakter centraal 
staan. Een vijftal belangrijke gevels zijn georiënteerd 
op het Gerechtsgebouw, de gevangenismuur, 
de Vrouwengevangenis, het bijgebouw en de 
Koepelgevangenis. Met deze oriëntaties is het 

‘nieuwe’, morfologisch, goed ingepast in het ‘oude’. 
Het ontwerp kan gezien worden als het panopticum 
van het voormalig gevangeniscomplex, uit theorie 
van de Britse filosoof Jeremy Bentham (1748-1832).

ROUTING EN COMPOSITIE PROGRAMMA
De belangrijkste route over het plein is het 
wandelend publiek van de Boschstraat naar 
het Chasséveld, en vice versa. Het publiek zal 
zich over en plein bewegen dat bestaat uit twee 
wanden van vier verdiepingen en twee wanden 
van drie verdiepingen. Door de hoogte is er 
dynamiek gegeven aan de stedelijke ruimte. Met 
een programma van retail en gastronomie in de 
Vrouwengevangenis en het bijgebouw, zorgt het 
voor een levendige sfeer aan de openbare ruimte. 
Om de openbare ruimte in balans te brengen, zoals 
in de essay ‘Ruimtelijke sequentie’ naar voren is 
gekomen, geeft een hotel en wonen hier antwoordt 
op. Met een verschillende domeinwaarde van 
het plein en de tuin zijn hiermee het collectief en 
het individu samengebracht op het voormalig 
gevangeniscomplex.

4.1 CONCEPT
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afb. 52: plein sequentie
afb. 53: oriëntatie

1

1 gerechtsgebouw
2 gevangenismuur
3 vrouwengevangenis
4 bijgebouw
5 koepelgevangenis

1
2 3

4

5

6 7

1 einde Boschstraat
2 keerpunt naar complex
3 oversteek naar complex
4 plein
5 doorgang
6 benadering koepel
7 koepel

2

3

4 5
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koepel

plein

tuin/muur

plein

plein
plein dak
lobby
restaurant/vergader
hotel
gezinswoning
appartement
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afb. 54: routing
afb. 55: compositie programma
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afb. 56: architectonische ontwerp
afb. 57: zandkleurig beton

afb. 58: glas
afb. 59: bekleding plein

Het architectonische ontwerp bestaat uit het hotel 
met haaks daarop een woonblok, bestaande 
uit gezinswoningen en appartementen. Het 
gebouw ligt aan een plein met daaronder een 
parkeergarage. 

De gevels van het plein zijn onderdeel van de 
publieke ruimte. De gevel beschikt over een 
nauwkeurig gevonden grid, waarin elke opening 
zorgvuldig is gepositioneerd. Deze behandeling 
van de gevel refereert naar het strakke ritme van 
de bestaande, monumentale gebouwen op het 
complex. De landschappelijke inrichting van het 
plein en de tuin, geeft op een simpele maar strenge 
manier de zones aan, wat tijdens het gevangen 
houden van gedetineerden ook aan de orde was. 

MATERIALISATIE
Vanwege de visie en ambitie om de monumentale 
gebouwen te beleven hoe ze bedoelt waren door 
architect Johan Frederik Metzelaar, is er in de 
materialisatie een contrast opgezocht. De gevels en 
de constructieve binnenwanden van het ontwerp 

zijn aan de hand van deze redenering uitgevoerd 
in beton. Door de op het oog sober ogende 
materialiteit is er een duidelijk verschil gegeven 
aan het nieuwe gebouw, in vergelijking met de 
bestaande bebouwing. Het strakke grid waarin de 
openingen zijn gepositioneerd, wordt ondersteund 
door het grid van bekistingsplaten, centerpennen 
en stortnaden. 

De openingen van de gevel is glas het voornaamste 
materiaal. De kozijnen zijn deels achter het beton 
buitenblad verwerkt om dit te kunnen bereiken. 
Door ook het plein sober te materialiseren vormt de 
publieke ruimte met de gebouwen een eenheid.   

4.2 ARCHITECTUUR
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architectonische compositie

zandkleurig beton glas bekleding plein
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afb. 60: plein
afb. 61: lobby

afb. 62: restaurant / vergader
afb. 63: hotelkamer

4.3 PROGRAMMA

PLEIN
Het grote plein dat wordt betreedt bij binnenkomst 
van het gevangeniscomplex wordt omsloten door 
de Vrouwengevangenis, het bijgebouw en het 
nieuwe bouwblok. Aan weerskanten van de  Koepel 
zijn er twee ontwerpen gepland, die de sequentie 
van pleinen dient voort te zetten. Tot slot is er op de 
bovenste verdieping een laatste plein toegevoegd, 
die de sequentie doet afronden en een overzicht 
geeft van het voormalig justitiele complex van 
Breda. 

LOBBY
De lobby van het hotel kan worden betreedt vanaf 
het grote plein. De lobby is gelegen over de gehele 
diepte van het bouwblok, over twee bouwlagen. 
Door de raamopeningen in de achtergevel, wordt 
er geflirt met de Koepel, het belangrijkste gebouw 
van het complex. 

RESTAURANT-/VERGADERRUIMTE
Nog een belangrijke functie die zich op de begane 
grond bevindt is het restaurant. Ondersteunende 

functie van het restaurant zijn vergaderruimten, 
die van het restaurant gebruik kunnen maken. De 
vergaderfunctie is een verlenging van het geplande 
Congrescentrum op het gevangeniscomplex, 
ontwerp van Vince van Haaren. 

HOTELKAMER
Op de bovenliggende verdiepingen bevinden zich 
de hotelkamers. Een duidelijk verschil tussen de 
hotelkamers, is de oriëntatie - georiënteerd op de 
Koepel of op de Vrouwengevangenis aan het plein. 
Het type hotelkamer zal hierdoor verschillend zijn, te 
lezen onder het PATIO’S. 



plein lobby

restaurant / vergader hotelkamer
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afb. 64: gezinswoning
afb. 65: appartement

afb. 66: trappenhuis hotel
afb. 67: patio’s

afb. 68: parkeergarage

GEZINSWONING & APPARTEMENT
De gezinswoningen en appartementen, die zich 
in het bouwblok haaks op het hotel bevinden, 
zijn eveneens toegankelijk vanaf het grote plein. 
Hiermee is het publiek en privaat samenbracht in het 
nieuwe bouwblok, zoals in het essay van ‘Ruimtelijke 
sequentie’ beschreven is. 

TRAPPENHUIS HOTEL
Er zijn een drietal stijgpunten in het hotel te vinden. 
In het midden, toegankelijk vanuit de lobby, is het 
hoofdtrappenhuis te vinden. Twee vluchttrappen 
zijn aan de kopse kanten geplaatst, om aan de 
brandveiligheidseisen te kunnen voldoen. 

PATIO’S
Onderdeel van het grote plein zijn de gevels van 
de omliggende gebouwen. Om de gevels hier 
ook daadwerkelijk onderdeel van te laten zijn, is 
er gekozen om patio’s te plaatsen aan deze kant 
van het bouwblok. Er is bewust niet gekozen voor 
bijvoorbeeld balkons, omdat dit invloed heeft 
op de esthetiek van het bouwblok. Daarom is er 

gekozen om aan de achtergevels van het hotel- en 
woonblok het frans balkon toe te passen. 

PARKEERGARAGE
Om de bewoners en de bezoekers van het hotel een 
parkeerplek dichtbij te kunnen aanbieden, is er een 
parkeergarage onder het grote plein gesitueerd. 
De garage is toegankelijk vanaf de Nassaustraat.



gezinswoning

appartement

trappenhuis hotel

patio’s 

parkeergarage
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afb. 69: gevelstudie voorzijde hotel4.4 GEVELSTUDIE

Variant A
Willekeurig geplaatste 
openingen met grote patio’s 

Variant B
Willekeurig geplaatste 
openingen met kleine patio’s

Variant C
Boven elkaar geplaatste 
openingen met afwijkend 
gematerialiseerde entree

Variant D
Boven en dicht op elkaar 
geplaatste openingen met 
een drietal doorgangen 
vanuit het plein richting 
koepel

Variant E
Boven en dicht op elkaar 
geplaatste openingen 
met transparante entree, 
verbinding lobby met plein
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afb. 70: gevelstudie achterzijde hotel

Variant A
Willekeurig geplaatste 

openingen met grote patio’s 

Variant B
Brede en hoge openingen 

met uitbouw tegenover 
keukengebouw koepel, 

straatvorming

Variant C
Boven elkaar geplaatste 

openingen met willekeurig 
geplaatste balkon, materiaal 

uitbouw vloeit voort uit 
afwijkende entree voorgevel

Variant D
Boven elkaar geplaatste 

openingen met frans balkon 
met grote openingen in 

afwijkende uitbouw

Variant E
Boven elkaar geplaatste 

openingen met frans 
balkon met in het plint een 
borstwering, resulterend in 

een monolite blok
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afb. 71: conceptuele masterplan schets 1:2000

Uit voorgaand onderzoek is de nieuwe situatie 
voort gekomen die hiernaast is afgebeeld. Het 
masterplan is gericht op het teruggeven van het 
voormalig justitieel complex van Breda aan het 
stadscentrum. Ook een doel van het masterplan is 
de beleving van de historische gebouwen op het 
complex. Zoals beschreven is in het essay GENIUS 
LOCI, zal de genius loci van het gevangeniscomplex, 
hoe Jeremy Bentham het bedoeld heeft, blijven 
voorbestaan. Dit wordt gestimuleerd door het 
ontwerp. Latere toevoegingen zijn gesloopt en er is 
ruimte gelaten tussen de nog aanwezige historische 
gevangenisgebouwen. De T-vormige massa zorgt 
voor de lucht tussen monumenten. 

De langsdoorsnede van het masterplan in 
afbeelding 72 geeft de verschillende stedelijke 
ruimten weer, met het ontwerp als belangrijkste 
toevoeging.

4.5 NIEUWE SITUATIE
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afb. 72: langsdoorsnede masterplan

LANGSDOORSNEDE SITUATIE

Boschstraat
keerpunt naar

 complex Kloosterlaan plein

gerechtsgebouwvrouwengevangenisnieuwbouw voor 
keerpunt naar 

complex
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plein doorgang benadering koepel

wonen hotel koepel
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afb. 73: situatie 1:2000

Hiernaast is de vernieuwde, stedelijke situatie 
van het voormalig justitieel complex van Breda 
weergegeven. Met de ingreep is het complex 
richting het stadscentrum geopend, waardoor het 
historische complex is teruggegeven aan de stad. 
Wat eerst nog een enclave was, hoort nu bij het 
bruisende deel van het stadscentrum. De twee 
gebieden worden verbonden door de Boschstraat, 
waardoor de straat een belangrijke functie wordt 
toegeschreven. Waar voorheen een onduidelijke 
structuur was, is nu aan het einde van de Boschstraat 
een duidelijke morfologie. 

PLEIN
Door middel van verschillende pleinen is er een 
filter aangebracht, die zorgt voor de verbinding 
tussen het gevangeniscomplex en de Boschstraat. 
Aan de pleinen staan diverse gebouwen, met 
wonen, recreatie, retial en gastronomie. Door de 
verschillende functies met elkaar te mengen is er 
diversiteit ontstaan in het karakter van de publieke 
ruimten. 

ORIËNTATIE
Het ontworpen ensemble beschikt over een woon- 
en hotelfunctie. Het bouwblok is in het midden van 
het complex gesitueerd, en heeft daardoor een 
relatie met meerdere publieke ruimten. Dit is niet 
de enige oriëntatie van het bouwblok met haar 
omgeving. Waar je ook naar buiten kijkt vanuit 
het gecentreerde blok, er is altijd zicht op één 
van de historische element van de voormalige 
gevangenisfunctie. Er is hierdoor gespectvol 
met het Gerechtsgebouw, de gevangenismuur, 
de Vrouwengevangenis, het bijgebouw en de 
Koepelgevangenis omgegaan. 

ROUTING
Het publiek dat zich over het complex zal begeven 
wordt door 21 geplaatste bomen gestuurd, die 
in een rechthoek geplaatst zijn. Daar waar een 
opening gewenst is, zijn bomen weggelaten. 
Hiermee is het complex met eenvoudige vormen 
hergestructureerd.

5.1 SITUATIE
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De tekeningen op de volgende bladzijden, beelden 
het ontwerp uit. De plattegronden, gevels en 
doorsneden zijn voort gekomen uit de hoofdstukken 
hiervoor. 

De entree van het hotel (horizontale gesitueerde 
blok) is afwijkend in de streng bepaalde vorm van 
het monolite bouwblok. Hiermee wordt tegelijkertijd 
de doorgang geaccentueerd, waarmee de routing 
van het publiek wordt gestimuleerd. De entree van 
het woonblok (verticaal gesitueerde blok) wordt 
geaccentueerd doordat deze verbinding hebben 
met het maaiveld, afwijkend van de borstwering 
waar de raamopeningen over beschikken. Dit is 
duidelijk te zien in paragraaf 5.3 GEVEL - voorgevel 
wonen. 

CONSTRUCTIE
De constructie van het hotel bestaat uit betonnen 
wanden, gelijkwaardig uitgevoerd als de buitenschil. 
Er is een grid uitgezet die is voortgekomen uit een 
veelvoud van 700mm.  De wanden staan op een 
stramien van 8400mm, wat ook de overspanning 

van de vloeren is. Bij de gezinswoning staan de 
constructieve wanden op een stramien van 
5600mm, en van de appartement op 7700mm van 
elkaar. 

GEVEL
Met een veelvoud van 700mm zijn de bekistingsplaten 
uitgezet, bestaande uit 700, 1400 en 2100mm. Daar 
waar een opening is gemaakt, is er ook één van 
deze afmetingen gekozen. De centerpennen van 
de beton gevel zijn horizontaal 700mm uit elkaar, 
en horizontaal de verdiepingshoogte - 2960mm - 
gedeeld door 4 centerpennen - 740mm. Stortnaden 
zijn onvermijdelijk, en zijn op elke verdieping onder 
de gevelopeningen bepaald. 

5.2 PLATTEGROND
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 afb. 74: begane grond 1:500



afb. 75: eerste verdieping 1:500























































 
  

 

       
























































 





 

 














  































































































 
  

 

       
























































 





 

 














  





































 afb. 76: tweede verdieping 1:500



afb. 77: derde verdieping 1:500



afb. 78: vierde verdieping 1:500
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5.3 AANZICHT
afb. 79: voorgevel hotel 1:500

afb. 80: achtergevel hotel 1:500
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afb. 81: voorgevel wonen 1:500
afb. 82: achtergevel wonen 1:500
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5.4 DOORSNEDE afb. 83: langsdoorsnede hotel 1:500
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afb. 84: langsdoorsnede wonen 1:500



100

5.5 DETAILLERING

afb. 85: fragment 1:125
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afb. 86: detail 01, 1:20
afb. 87: detail 02, 1:20

WANDOPBOUW
Afwerking (pleisterwerk) 10mm
Kalkzandsteen binnenblad 150mm
Dampremmende laag
Isolatie 140mm
Waterwerende en dampdoorlatende laag
Betonnen gevelbekleding i.h.w.g. 150mm

plint 18x120mm

Betonnen fundering
Isolatie 140mm

Maaiveld, 0 = PEIL

150 +p

VLOEROPBOUW
Vloerafwerking 10mm
Dekvloer 65 mm
Vloerverwarming
Waterkerende laag
Kanaalplaatvloer 250mm
Isolatie 130mm

DETAIL 01

WANDOPBOUW
Afwerking (pleisterwerk) 10mm
Kalkzandsteen binnenblad 150mm
Dampremmende laag
Isolatie 140mm
Waterwerende en dampdoorlatende laag
Betonnen gevelbekleding i.h.w.g. 150mm

VLOEROPBOUW
Vloerafwerking 10mm
Dekvloer 65 mm
Vloerverwarming
Waterkerende laag
Akoestische isolatie 25mm
Draagvloer 200mm

Afdichting

3.850 +p

Aluminium kozijn (Schüco)

DETAIL 02
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VLOEROPBOUW
Vloerafwerking 10mm
Dekvloer 65 mm
Vloerverwarming
Waterkerende laag
Akoestische isolatie 25mm
Draagvloer 200mm

Zonwering (Harol)

Aluminium kozijn (Schüco)

Aluminium kozijn (Schüco)

Afdichting
WANDOPBOUW
Afwerking (pleisterwerk) 10mm
Kalkzandsteen binnenblad 150mm
Dampremmende laag
Isolatie 140mm
Waterwerende en dampdoorlatende laag
Betonnen gevelbekleding i.h.w.g. 150mm

 6.810 +p
 9.770 +p
12.730 +p

Screen (Harol)

DETAIL 03

DAKOPBOUW
Mos-sedum vegetatie
Substraatlaag
Filterdoek
Drainagelaag
Beschermlaag
Dakbedekking
Thermische isolatie 140mm
Dampremmende laag
Draagstructuur 200mm

Afdichting
WANDOPBOUW
Afwerking (pleisterwerk) 10mm
Kalkzandsteen binnenblad 150mm
Dampremmende laag
Isolatie 140mm
Waterwerende en dampdoorlatende laag
Betonnen gevelbekleding i.h.w.g. 150mm

15.690 +p

Zonwering (Harol)

Aluminium kozijn (Schüco)

Screen (Harol)

DETAIL 04

afb. 88: detail 03, 1:20
afb. 89: detail 04, 1:20
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afb. 90: oversteek richting plein

5.6 IMPRESSIE
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afb. 91: voorgevel hotel vanaf plein
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afb. 92: achtergevel hotel met doorgang richting plein
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afb. 93: achtergevel hotel vanaf gevangenismuur Nassaustraat
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afb. 94: achtergevel wonen met stadstuin





REFLECTIE
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REFLECTIE
Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier aan dit  
afstudeeratelier - Revising spaces of enclosure -  
gewerkt. De leegstand van de koepelgevangenissen 
kwam steeds vaker in de aandacht van media, wat 
het extra bijzonder maakte. Het eerste deel van 
het atelier is er gewerkt aan de analyse van de 
gevangenis in Breda. De samenwerking met Mark 
Glazenborg, Vince van Haaren, Laura Jansen en 
Nikki Westervoort heeft het geleidt tot interessante 
atlas, waarbij overeenkomsten en verschillen tussen 
de koepelgevangenissen van Arnhem en Haarlem 
naar voren is gekomen.

De locatieanalyse in Breda heeft mij voldoende 
informatie gegeven waarmee ik het ontwerptraject 
in kon gaan. Samen met de hoofdvraag ‘Hoe kan 
een vernieuwde ruimtelijke compositie ervoor 
zorgen dat de Koepelgevangenis weer omarmd 
wordt door de binnenstad?’ heeft het tot een zeer 
interessante ontwerpopgave geresulteerd. 

De onderzoeksvraag is beantwoord door de creatie 
van een zeer abstract en sober ontwerp. Vanaf het 
stedenbouwkundig ontwerp tot aan de detaillering 
van de gevelopening is er rekening gehouden met 
de monumentale gebouwen op het voormalig 
justitiele complex van Breda. De aanwezige 
kwaliteiten van het complex zijn benut en vervolgens 
verbeterd met het uiteindelijke ontwerp. 

Het zeer abstracte ontwerp heeft, naar mijn 
mening, geresulteerd in het teruggeven van een 
zeer bijzonder monument aan Breda!
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Oorspronkelijk werd de gevangenis gebouwd 
buiten de stadsgrens op een open ruimte, naast de 
Singel. Door de ontwikkeling van Breda maakte de 
gevangenis steeds meer deel uit van de stad en is 
momenteel geheel omsloten door gebouwen. Door 
het stedelijk karakter rond het complex is de koepel 
niet van alle kanten meer zichtbaar. De gebouwen 
ten het zuiden van het complex heeft geen respect 
voor de morfologie van de Koepel, waardoor de 
zichtlijnen geblokkeerd zijn vanaf het Chasséveld. 
Bij de ingang van de stad, via de St. Ignatiusstraat 
/ Nassaustraat, wordt u geconfronteerd met deze 
morfologie. Het poortgebouw aan de Singel zorgt 
voor een duidelijke oriëntatie. Geconstateerd kan 
worden dat het complex haar rug keert naar het 
centrum van de stad. Om het monumentale complex 
terug te geven aan Breda maakt een verbinding via 
de Boschstraat met het centrum een interessante 
opdracht voor dit afstudeeratelier.


