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Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject wat de afsluiting is van mijn studie aan de faculteit 
bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeeratelier waar ik in September 2014 
mee gestart ben heet 'Revising Spaces of Enclosure'. Het atelier betreft de problematiek omtrent de drie 
monumentale koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem en hun toekomstige leegstand. De 
hoofdvraag hierbij is: Wat het gevolg van deze leegstand zal hebben op de monumentale panden en wat 
eventuele architectonische oplossingen kunnen bijdragen in deze problematiek. 
In de eerste maanden van het atelier heeft de groep als collectief onderzoek gedaan en door middel 
van vergelijkbare analyses de drie steden en hun gevangenissen in kaart gebracht. Vervolgens is er een 
masterplan ontwikkeld voor elke stad waarbij een eerste aanzet is gedaan naar het oplossen van de 
leegstandsproblematiek omtrent de koepels. 

Vanuit het masterplan is het individuele onderdeel van dit atelier ontstaan waarbij ik uiteindelijk heb gekozen 
om de koepel en het bijbehorende terrein als mijn ontwerpgebied te nemen. In mijn individuele onderzoek 
heb ik gekeken naar het panopticon systeem en de eventuele verwerping van dit idee. Voor de invulling 
van het koepelgebied is gebruik gemaakt van het collectieve voorzonderzoek. Van daaruit is een gedegen 
houding ontwikkeld ten overstaan van de nieuwe functie van het koepelgebied. Vanuit deze studies ben ik 
overgegaan op de ontwikkeling van een ontwerp waarvan in dit boekje een uitgebreide toelichting te vinden 
is.

Ik wil hierbij graag mijn afstudeerbegeleiders Prof. ir. Juliette Bekkering, ir. Sjef van Hoof en ir. Jochem 
Groenland bedanken voor de begeleidingen dit afgelopen jaar. Tevens wil ik mijn studiegenoten , vrienden 
en familie bedanken voor het bevorderen van mijn motivatie in de afronding van dit afstudeerproject.
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Begin negentiende eeuw werden in Nederland koepelgevangenissen gebouwd in 
de steden Arnhem, Breda en Haarlem. De koepelgevangenis in Haarlem is in 1899 
gebouwd door Architect Willem Cornelus Metzelaar. Deze baseerde het ontwerp van 
de gevangenis op die van zijn vader Johan Frederik Metzelaar, die de gevangenissen in 
Arnhem en Breda reeds gerealiseerd had. De koepelgevangenissen waren geinspireerd 
op het gedachtegoed van Jeremy Bentham.

Dit	was	een	verlichtingsfilosoof	die	in	1791	het	panopticon	systeem	als	een	architectonisch	
principe omschreef.Bentham was er in zijn theorien van overtuigd dat mensen intrinsiek 
gebonden zijn aan het zoeken van plezier en geluk. Hierdoor gaan mensen pijn uit de 
weg. Bentham's gedachte was hierdoor dat 'goed' en 'slecht' onlosmakelijk verbonden 
zijn aan geluk en pijn. 

"Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and 
pleasure. It is for them alone to point what we ought to do, as well as to determine what 

we should do" (Jeremy Bentham)

Volgens Bentham was het dan ook vanzelfsprekend dat het orgaan van wetgeving er 
is om het geluk van het grootste aantal mensen te verzekeren. De pijn van straf bij de 
overtreding van deze wetgeving moet in zijn optiek daarom proportioneel zijn aan het geluk 
wat het poogt te waarborgen. Hieruit voortkomend ontwikkelde hij een architectonisch 
systeem wat de controle op de straf kon verwezelijken. Dit systeem heet het panopticon 
(grieks voor "het alziende oog"). Het onderliggende principe van dit systeem is een totale 
en constante observatie mogelijk maken over de gevangenen. 
Bentham's ontwerp bestaat uit een centrale wachttoren omsloten met glas en afgewerkt 

Inleiding

Figuur 1

Figuur 2
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met houten lamellen. Om deze wachttoren zijn de cellen georienteerd. Het idee is dat 
de gevangenisbewaarder in staat wordt gesteld om ten alle tijden elke activiteit van elke 
gevangene waar te kunnen nemen.
Door de lamellen kunnen de gevangenen de bewaarder niet zien. Hierdoor kunnen ze 
dus nooit met zekerheid weten of ze worden bekeken. Door deze onzekerheid wordt 
de privacy van de gevangenen ontnomen. Doordat gevangenen niet zeker weten of ze 
worden bekeken is er altijd een risico verbonden aan het overtreden van de regels. Door 
deze illusie die wordt gecreeerd door de wachttoren houden de meeste gevangenen 
zich ten alle tijden aan de regels. Door de constante onzekerheid van het gezien worden 
is plezier alleen te halen uit het feit dat je niks verkeerd hebt gedaan. 

Anno 2015 zijn Haarlem en Arnhem nog in gebruik als huis van bewaring. Dit wil 
zeggen dat gevangenen hier worden ondergebracht alvorens zij berecht worden. De 
koepelgevangenis in Breda is reeds in gebruik als opvangcentrum voor asielzoekers. 
In de toekomst zullen de koepels de functie van gevangenis naast zich neerleggen. De 
monumentale panden zullen hierdoor leeg komen te staan en worden daarom ook te 
koop aangeboden door de Rijksmonumentendienst. 

De koepels worden na meer dan honderd jaar ontheven uit hun functie en dit roept 
zeer interessante vraagstukken op zoals; Wat voor impact dit heeft op de stad?, Hoe 
zal de nieuwe functie zich gaan verhouden tot de stad?, Moet het gesloten karakter 
behouden blijven of juist niet?, In welke mate mogen er architectonische ingrepen 
gedaan worden in het monumentale pand?, enzovoort. Om tot een inzicht te komen wat 
de koepelgevangenissen zijn is er een vooronderzoek verricht waarmee een houding is 
ontwikkeld richting het eindontwerp. 

Figuur 3
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Om inzicht te krijgen wat de koepelgevangenissen 
voor rol spelen in de drie steden is in de eerste paar 
maanden van het atelier een analytisch onderzoek 
gedaan naar de verschillende lagen die de steden 
vormen. Daarin is niet alleen gekeken naar de rol 
die de koepel inneemt in de stad, maar tevens 
hoe de drie steden zich tot elkaar verhouden. 
Het onderzoek heeft zich op verschillende 
schaalniveau's ingezet. Op een regionaal niveau is 
gekeken hoe de stad en de koepel zich verhoudt tot 
omliggende steden en hoe deze relatie / verbinding 
tot stand komt. Vervolgens zijn op een stedelijk- 
en wijkniveau verschillende aspecten van de stad 
in kaart gebracht zoals bijvoorbeeld: Openbare 
ruimte, domeinen, primaire- en secondaire 
verkeersaders, type bebouwing, gebouwhoogtes,  
iconische gebouwen, groengebieden, bouwjaren, 
ontwikkelingen en doorsneden over het gebied. 
Met deze methode is getracht de morfologische, 
typologische, functionele en historische 
complexiteit die de steden karakteriseert in kaart 
te brengen, om zo een gedegen houding te 
ontwikkelen voor het latere ontwerp.

Vooronderzoek

Figuur 4 t/m 28
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The city is built up out of architecture. Architecture in it’s core means: creating a surrounding that improves your way of living. 
When	living	in	a	society	with	a	lot	of	people	that	means	this	becomes	the	effort	of	a	collective.	Therefore	you	could	say	architec-
ture is collective. Through aesthetics a value is given to certain buildings, and this gives them meaning. After centuries of building, 
the city’s grown on top of one-another. This means the city gets his own memory and meaning. 

An interesting question could be: 

Can a building be an individual object or is it always depending on a collective memory?

When asking this question you could ask yourself the following sub questions:

What is the importance of place?
What is a non-place?
What can be done with non-places?

What is the importance of place?
When looking at Alain de Botton’s book Happiness and Architecture he claims that:

“When buildings speak to us, they do so by means of quotations - that is, by referring to and, recall the context in which we have 

Essay
Naast de analyses van de koepelsteden heeft iedereen in de eerste periode "The architecture of the city" van Aldo Rossi 
gelezen en deze afgezet tegen andere literatuur. Ik heb hierbij gekozen om een contrast te zoeken in visie van verschillende grote 
architecten	en	filosofen.	Het	essay	omschrijft	waarom	de	betekenis	van	een	plek	waarde	kan	hebben	in	het	ontwerp,	maar	het	
omschrijft	ook	de	verwerping	van	dit	idee,	nagestreefd	door	meer	ontwortelende	filosofen	en	architecten.	Hieronder	het	essay	
in het Engels.
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seen their counterparts or prototypes before. They communicate by evoking associations”1

 
Christian Norberg - Schulz talks about:

“Architecture: a place has a history, an identity and a meaning. Such a place has it’s own character, a genius loci, and it is the 
task of the architecture to articulate that character. If architecture does this, it helps people to live, because living is based on the 
relationship	between	identity	and	the	significance	of	a	place”2
This	says	identification	is	important.	Each	place	is	made	up	by	it’s	own	shapes	and	typologies.	This	gives	a	certain	character	to	
a ‘place’, and gives it an identity. Dwelling in a ‘place’ means the relationship between the ‘resident’ and the ‘place’.  Through this 
experience the ‘place’ becomes part of your ‘identity’. This gives you a sense of ‘being home’. 

So,	when	talking	about	the	importance	of	place	identity	becomes	an	important	factor.	Identification	can	be	seen	as	being	familiar	
with certain objects, and situations. These familiarities give reliance in these objects. Heidegger says:

“wir sind die Bedingten” [wij zijn bepaald door dingen] - We are determined by things.3

In the text ‘Bauen Wohnen Denken’ Heidegger talks about the importance of place, and the meaning of a place. Heidegger gives 
an example how a place is determined.

“For instance a bridge makes an undetermined space a particular place. It gives meaning to an otherwise useless space. The 
‘place’ is not available before the bridge is there.”4 

Aldo Rossi also talks about place with ‘the locus’. From an historical point of view the selection of a location, or a place was of 
great importance for a building, or a city for that matter. Rossi says place is: 

“A	relationship	between	a	certain	specific	location	and	the	buildings	that	are	in	it.	It	is	at	once	singular	and	universal”5

He also believes in the ‘genius loci’:
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“The ‘situation’ - the site - was governed the genius loci, the local divinity, an intermediary who presided over all that was to unfold 
in it.”6

For him the importance of place becomes evident when for instance he looks at monuments. They are unique. They are evolved 
in a certain environment,  by a certain tradition. So monuments with there uniqueness make a place, and give a place it’s im-
portance. 

It seems the built environment is a result of our collective memory. This can be a good thing when looking at the most beautiful 
places in the world. But a lot of places aren’t beautiful anymore, so the architecture failes to articulate meaning to the place trough 
history. People have become more mobile then they used to be. So maybe the importance of place is losing it’s original value. 

The	space	that	get’s	important	is	the	space	that	is	connecting	different	places	to	each	other!

Reflected	on	the	prison	in	relation	to	the	city	you	could	say,	that	the	urban	area	has	grown	on	top	of	one	another	over	the	years.	
Constantly referring to a certain identity. But by greater mobility the place is losing it’s importance. The space that get’s important 
is the space that lies in-between the prison and de city, because this will articulate the new city.

So	because	of	a	greater	mobility	you	could	say	places	grow,	and	architecture	becomes	more	‘diffuse’.	This	is	because	as	a	so-
ciety we have become one. The technology has made it this way. Because of this architecture according to a place can become 
boring. This because it is subordinate to a certain “almost” global social, political idea. 

What is a non-place?
Because of the ever growing technologies the importance of ‘place’ is disappearing. A city becomes more universal. The city 
becomes generic and without a signature of it’s own. Michael Sorkin states that:

“The new city replaces the anomaly and enjoyment of such places, by a universal particularity, a generic urbanism, a brand-

Essay
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less	urbanity	is	filled	in	with	billboards.	In	this	place	locality	is	recognized	by	the	inclusion	of	the	croq-monsieur	in	the	menu	at	
McDonald’s”7

A place like this is not a place. It is a-geographic because it can be inserted in every situation. Because of this modernity a place 
is losing it’s original identity and meaning. But this also shows the importance of non-places or better:

What can be done with non-places?
An example how an architect has dealt with a non-place are the living facilities in Brandevoort. The residential area is built up 
out of typical Dutch canal houses made out of bricks. With this way of building the architect taps into the historic memory of it’s 
inhabitants.	He	taps	into	the	Dutch	identity	in	which	canal	housing	and	bricks	are	part	of.	In	a	way	this	is	a	very	effective	way	of	
dealing with architecture, but it can also be criticized. 
 
Because the city has become more mobile and generic, the history and meaning of the place dissolve into non-places. This 
means that tapping into a certain historic memory, and using this in a manipulative way to conceive something like Brandevoort, 
you are basically faking reality.
 
This means that architecture with the idea of ‘genius loci’ behind it becomes ‘semiotic’ This means that it wants to give a certain 
meaning to a place, while that meaning is being further and further removed from the truth. Micheal sorkin says that it is:

“An urban renewal with a sinister twist, an architecture of deception that, is moving away of fundamental realities with her ‘happy 
face’ architecture”8

Some architects have a notion about this ‘happy face’ architecture. You can see this for instance in de Dutch pavilion of Shanghai 
made by John Kormeling. With his design of happy-street he gives his comment on contemporary architecture. The design of 
the	pavilion	consist	out	of	a	long	street,	shaped	in	a	mobius-shaped	figure.	Bordering	the	long	street,	Kormeling	made	different	
spaces that inhabit typical dutch ideologies. With his design he reacts on the problems of Dutch cities and shows the importance 
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of	connecting	different	functions,	instead	of	creating	demarcated	area’s.	In	a	metaphorical	way	this	implicated	the	importance	of	
the non-space. This also relates to the interaction space between an institute and the city. 

Also Bernhard Tschumi speaks about the importance of rethinking contemporary architecture.  A lot of urban environment has 
contributed in a diversity in life-quality. He thinks that new elements of architecture can be invented. Obviously this isn’t done by 
copying 18th century ornaments. 

“our goal is to get to a construction of conditions, that will disrupt our society in its most traditional and regressive aspects, while 
it reorganizes these elements in the most liberating way so that events are experienced by architecture”9

Tschumi is also pointing out the importance of the ‘event’ and the creation of spaces that go together with this event. He believes 
in creating new strategies that enrich the confrontation between space and the ‘event’.

Conclusion
To the question if a building can be an individual object, or if it is always depending on a collective memory you can look at it from 
the	perspective	and	the	meaning	of	a	‘place’.	The	‘place	is	defined	by	a	number	of	philosophers	and	architects.	Rossi,	Schulz	
and Heidegger look at place as something with great meaning. A place has a history, an identity and a meaning. Architecture 
should try to articulate this character. Architecture should speak to us, in a way that it is referring to certain elements that we feel 
associated with. So a ‘place’ gets his identity through the relation the ‘resident’ has with the ‘place’. 
 
This	all	sounds	very	believable	and	correct,	but	it	is	mostly	reflected	on	beautiful	places	that	deserve	a	consideration	of	historic	
importance. That beautiful places have a meaning, that is articulated by it’s monumental architecture. The monuments within 
these places are unique. They are evolved in a certain environment, by a certain tradition. There uniqueness gives a meaning to 
that	place.	A	lot	of	people	would	agree	with	this	philosophy,	when	it	is	reflected	on	the	San	Marco	square	in	Venice.	But	what	if	
it	would	be	reflected	on	De	Heuvel	in	Tilburg,	or	even	worse	De	Bijlmer	in	Amsterdam.		
The preservation, and the use of elements that carry the same identity and meaning, wouldn’t necessarily translate into good 

Essay
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architecture in that kind of places.

The philosophy of Rossi, Heidegger and Schulz fails to see that the place is losing it’s value because of technology.  People are 
more mobile. A marketplace used to be three blocks away, now a marketplace is e-bay. This shows that places grow. As an 
effect	of	this	we	as	a	society	become	more	‘diffuse’.	Our	identity	is	more	a-like	and	loses	it’s	unique	properties	that	used	to	make	
great local architecture. Because of this our architecture becomes more boring, and subordinate to an “almost” global social, 
political idea.
 
This means places don’t have a signature of their own. They become a-geographic because their unique properties are lost. 
As Micheal Sorkin says:

“The new city replaces the anomaly and enjoyment of such places, by a universal particularity, a generic urbanism, a brand-
less	urbanity	is	filled	in	with	billboards.	In	this	place	locality	is	recognized	by	the	inclusion	of	the	croq-monsieur	in	the	menu	at	
McDonald’s”7

The use of ‘genius loci’ in this kind of urban landscape is naive. Because the world has changed into a more generic place, 
where there is a great mobility and technology, this means that tapping into a certain historic memory, and using this in a manip-
ulative way to conceive something like Brandevoort, you are basically faking reality. 
 
The idea of ‘genius loci’ becomes ‘semiotic’. It desperately tries to give a meaning to a place trough history, while this is being 
further and further removed from the reality of technology and mobility, or as Micheal Sorking says:

“An urban renewal with a sinister twist, an architecture of deception that, is moving away of fundamental realities with her ‘happy 
face’ architecture”8
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So when asking the question:

Can a building be an individual object or is it always depending on a collective memory?

I	think	it	is	possible	for	a	building	to	be	an	individual	object.	It	is	important	to	keep	our	history	and	reflect	our	future	against	this	
history. But it is also important not to be restricted by history. A lot of places are losing their meaning because of a greater mobility 
and technology. Architecture should try to react on this notion. It should not be doing this by desperately clinging on to history, 
but by reacting on reality. 

In the case of the prison basically the same happens. I think it is important to categorize the area. Some places have meaning 
and some places don’t. They have become non-places. Because of this they have become the most interesting places, be-
cause	they	are	a	blank	page,	in	which	a	new	architectural	strategy	can	be	applied.	One	that	is	referring	to	reality	instead	of	history!

Essay
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Mijn individuele bijdrage aan het collectief bevindt zich in de stad Haarlem. Concluderend uit het 
verrichte analytische onderzoek is te stellen dat Haarlem zowel op stedelijk als wijkniveau een 
heterogene omgeving is. Haarlem haalt zijn kwaliteiten uit het bij elkaar brengen van een overvloed 
aan activiteiten. Deze dragen bij aan een goede dynamiek die zich vooral in het stadscentrum 
manifesteert. Haarlem wordt ook getypeerd door de kruising van de rivier 'het Spaarne' die de Oost- 
en Westkant van de stad in tweeen splitst.  Hierdoor is er in de loop der jaren een ongebalanceerde 
samenhang ontstaan waarbij de Westkant van het Spaarne een grotere dichtheid ervaart in zowel 
bewoners als activiteit en stedelijke kwaliteiten. Door deze ontwikkeling is duidelijk te zien dat 
de Oostkant die ook de koepelgevangenis herbergt achter blijft qua stedelijke ontwikkeling. Een 
andere oorzaak die deze natuurlijke kruising van de rivier een probleem maakt is de verbinding 
tussen de twee stadsdelen.  Een aantal historische verbindingselementen zijn in het verleden 
verwijderd ten behoeve van verkeersaders voor auto's. Door het gebrek aan verbindingselementen 
en een overvloed van auto's is het directe gebied rond de koepel semi verpauperd. Concluderend 
is dus te stellen dat het gebied een betere aansluiting dient te verkrijgen met de Westkant van de 
stad. De regulatie van het verkeer zal in de toekomst onder handen genomen moeten worden, en 
er zal gezocht moeten worden naar een grotere diversiteit en intensiteit aan functies en karakter 
om het gebied rondom de koepel te verbeteren. 

Vooronderzoek Conclusie
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Masterplan

Na het vooronderzoek is er een masterplan 
ontwikkeld waarbij de conclusie van het 
vooronderzoek als graadmeter is gebruikt bij de 
ontwikkeling van een strategie voor de koepel 
en het omliggende terrein. De kaart hiernaast 
is een indicatie van de huidige situatie waarbij 
te zien is dat verschillende begrenzingen in de 
stad ervoor zorgen dat de koepel afgesloten 
is van de stad. Hierdoor is er een gebrek aan 
dichtheid, diversiteit en intensiteit aan functies, 
wat	zich	reflecteert	op	het	gebied.	

PRIMAIR     SECONDAIR

WEGEN

GRENZEN

LANDMARKS /VERBINDINGSELEMENTEN

Figuur 29.
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Naast de observatie dat de 
intensiteit en dichtheid van functies 
en activiteit zich grotendeels aan 
de Westkant van het Spaarne 
bevindt is ook waar te nemen 
dat de ontwikkeling van Haarlem 
zich grotendeels op de Noord 
en Zuid richting concentreert. 
Als een algehele strategie in het 
masterplan kan gesteld worden 
dat een ontwikkeling in de Oost 
West richting noodzakelijk is, 
waarbij voornamelijk de kwaliteiten 
aan de Westkant van het Spaarne 
gespiegeld moeten worden 
naar de Oostkant, om op deze 
manier een verbinding tussen de 
stadsdelen te creeeren.

Dichtheid

Figuur 30..
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Uit het vooronderzoek is naar voren 
gekomen dat vanuit een historisch 
perspectief de verbinding tussen 
Oost en West duidelijk is. Helaas is 
door ontwikkelingen door de jaren 
heen deze connectie onduidelijk 
geworden. Dit vertaalt zich 
daarom ook in een verpaupering 
van de buurt. Als eerste stap in de 
ontwikkeling van het terrein moet 
getracht worden deze historische 
connecties terug te brengen. Dit 
kan gedaan worden door nieuwe 
verkeersaders te creeeren dan wel 
om te leiden, eventuele elementen 
zoals bruggen aan te brengen en 
in de toekomst deze ontwikkeling 
verder door te zetten richting het 
industrieterrein, wat over een 
aantal jaren wellicht ook buiten 
gebruik wordt gesteld.

Strategie

Figuur 31.
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Deze functiekaart illustreert 
heel mooi het probleem. Het is 
duidelijk te zien dat de diversiteit 
aan functies aan de Westkant van 
het Spaarne worden verstoord 
door de ongestructureerde 
ontwikkeling aan de Oostkant. 
Te zien is dat het gebied rondom 
de gevangenis zich karakteriseert 
als zijnde residentiele gebouwen. 
Introverte monoliete gebouwen en 
eenheden zoals de gevangenis 
en het ns-terrein zorgen ervoor 
dat deze woongebieden 
onaantrekkelijk zijn. Hierdoor 
ontstaat het verval en groeiende 
leegstand. Het wordt daardoor 
ook duidelijk dat er een publiek 
karakter ontbreekt in het gebied 
waarvoor de koepel zich in de 
toekomst prima kan lenen.

Diversiteit &
Intensiteit

Figuur 32.
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Vanuit de analyses uit het 
vooronderzoek, en een aantal 
bezoekjes aan het gebied, zijn 
potentiele gebieden rondom de 
koepel in kaart gebracht. 

Potentie Gebieden

Figuur 33.
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or

Het uiteindelijke doel van het 
masterplan is om vanuit een 
historisch perspectief een 
duidelijke connectie tussen 
Oost en West tot stand te 
brengen. Door deze nieuwe 
verbindingselementen wordt 
de circulatie door het gebied 
verbeterd, en wordt de importantie 
van plekken zoals de gevangenis 
aan de Oostkant van het Spaarne 
vergroot. Dit masterplan kan een 
start zijn in een grootschalige 
ontwikkeling waarbij ook het 
rangeerterrein van de NS een 
nieuwe functie krijgt waardoor het 
gehele gebied een grote boost in 
diversiteit van functies en activiteit 
zal genieten
PRIMAIR      SECONDAIR

GRENZEN

NIEUWE WEGEN

NIEUWE GREZEN

NIEUWE 
VERBINDINGSELEMENTEN

LANDMARKS/ 
VERBINDINGSELEMENTEN

Verbindingen

Figuur 34.
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Individuele Interpretatie & 
Aanzet tot Ontwerp

Vanuit het vooronderzoek en het masterplan 
komt naar voren dat een grotere intensiteit in 
activiteiten wenselijk is om een ontwikkeling 
tot stand te brengen aan de Oostkant van 
het Spaarne. Op een stedenbouwkundig 
niveau wil ik een historische overgang over 
het kanaal terugbrengen. Aan de waterzijde 
is een ontwikkeling van woningbouw waarbij 
deze brug ook van pas komt. Vervolgens wil 
ik een historische gracht terugbrengen in 
de Papentorenvest omdat deze nu bestaat 
uit 4 wegen en in principe tot een veredelde 
parkeerplaats is verworden. Eventueel kunnen 
in de verdere toekomst ook grachtpartijen 
worden hersteld aan de Gedempte 
Oostersingel-gracht, om zo de intensiteit 
van het verkeer terug te dringen. Door het 
aanbrengen van deze elementen ontstaat 
er een duidelijke route tussen het centraal 
station en het centrum aan de Westzijde van 
het Spaarne, met aan de Oostzijde de koepel 
en de Amsterdamse poort. waarbij het terrein 
van de koepel wordt omgevormd in een klein 
park. Dit park zal dienen als een rustpunt in 
de route en in de stad. De reden voor deze 
overweging is dat de woningen rond de koepel 

Figuur 35.
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met de voorgevel op het terrein zijn georienteerd. Een 
parkachtige kwaliteit verschaft hiermee een meer poreus 
straatbeeld wat een boost geeft voor de wijk. Bestaande 
bomen blijven behouden die naast de muur een 
natuurlijke omsluiting van het gebied vormen. De twee 
parkeerterreinen aan de voor en achterzijde worden 
twee	 pleintjes	 die	 als	 buffer	 dienen	 voor	 het	 park.	 Er	
worden openingen in de muur gemaakt om zo nog een 
extra	 variatie	 en	 differentiatie	 aan	 te	 brengen	 aan	 de	
Papentorenvest en zo een grotere toegankelijkheid tot 
het	gebied	verschaffen.

OOSTWEST

- gesloten
- weinig ruimtelijke variatie
-	straatprofiel	te	groot

bestaande situatie

nieuwe situatie
- porues
- ruimtelijke variatie
-	straatprofiel	met	meer	
		differentiatie
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Figuur 36.
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Het portaalgebouw aan de voorzijde van de koepel 
zal worden afgebroken omdat het nieuwe volume 
wat in de koepel hangt de nieuwe ingang zal gaan 
accentueren. Door deze begrenzing weg te halen 
zal de toegang tot de koepel voor het publiek veel 
duidelijker worden. De bestaande bomenrij die het plein 
omsluit wordt de nieuwe en meer poreuze begrenzing 
van het gebied. De bijgebouwen uit 1986 die grenzen 
aan de Gedempte Oostersingelgracht worden ook 
verwijderd om zo de kwaliteiten die het gebied als park 
kan hebben te versterken. Een tweede reden voor 
deze keuze is dat deze gebouwen niet monumentaal 
zijn en daardoor de monumentale koepel grotendeels 
blokkeren. Tevens zijn de gebouwen in een dusdanig 
vervallen staat dat afbreken ook geadviseerd wordt 
door de gemeente Haarlem, waar wij als collectief in 
het vooronderzoek interviews hebben afgenomen. 
De muur aan de Papentorenvest wil ik grotendeels 
behouden maar voorzien van een aantal openingen 
die de wijk het park binnen trekt. Dit geheel maakt het 
terrein aan alle kanten veel toegankelijker en brengt een 
ruimtelijke variatie en transparantie aan, die het gebied 
in staat stelt bezoekers te trekken. De begrenzing 
die de koepel typeerde in het verleden wordt op een 
andere manier geinterpreteerd passend bij de nieuwe 
functie van het gebied.
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Mijn houding ten aanzien van het stedenbouwkundig niveau is het aanbrengen van een parkachtige kwaliteit die de koepel van een 
gesloten eiland in de stad zal transformeren in een transparant gebied. Deze kan als rustpunt dienen voor de wijk alsmede in de 
route	die	een	eventuele	bezoeker	aan	het	afleggen	is.	Een	tweede	motivatie	voor	een	verdichting	van	dit	kaliber	is	dat	de	koepel	
zich bevindt in een woonwijk. Ik vind het daarom passend een activiteit te zoeken die de Oost- en Westkant van het Spaarne met 
elkaar verbindt, maar geen privacy inbreuk is voor de omringende bewoners. 

Na een heldere houding te hebben ontwikkeld richting de ontwikkelingen rondom de koepel, die verkregen is uit het vooronderzoek, 
ben ik op zoek gegaan naar een potentiële functie voor de koepel en de nieuwe gebouwen. Het koepelcomplex is altijd een 
gevangenis geweest. Hierdoor is het altijd zeer beperkt toegankelijk geweest. Dit komt ook naar voren als je kijkt welke relatie de 
koepel heeft tot de stad. Iedereen kent de koepel, maar niemand zal deze bezoeken omdat de relatie die de koepel heeft met 
de stad alleen een visuele is. Ondanks dit is de koepelarchitectuur waardevol voor de stad Haarlem en is deze onderdeel van de 
identiteit van de stad. Overigens representeert de koepel ook een zeer primitief idee van gevangenschap zoals uiteengezet in de 
inleiding. Doordat de architectuur van de koepel uitgangspunten biedt in een ontwerp maar ook een bepaalde problematiek oproept 
betreft	de	filosofie	achter	het	systeem,	leek	mij	de	koepel	zelf	aanpakken	een	interessant	onderwerp	voor	mijn	ontwerp.

Omdat ik vanuit het masterplan reeds een houding op de directe omgeving rondom de koepel heb ontwikkeld, is dat ook hetgeen 
wat	zich	zal	reflecteren	op	de	nieuwe	functie.	Ik	ben	op	zoek	gegaan	naar	een	functie	die	zijn	voordeel	kan	halen	uit	de	rustgevende	
kwaliteiten die aangebracht worden in het gebied. Voor mij werd al snel duidelijk dat een functie die aan deze randvoorwaarden 
voldoet heel goed een zorgfunctie zou kunnen zijn. Vervolgens heb ik mij afgevraagd welk type zorg zijn voordeel kan halen uit 
deze positie in de stad. Het park wordt immers publiek toegankelijk en er zullen tevens een aantal stedelijke activiteiten worden 
aangebracht in het gebied om deze tot leven te laten komen. Omdat er een grote diversiteit aan mensen door het gebied zal vloeien 
wil ik ook een type zorg aanbrengen wat verschillende leeftijdsgroepen patienten huisvest. Tevens wilde ik een type patient die 
in staat is gebruik te maken van het park. Vanuit deze voorwaarden ben ik uiteindelijk uitgekomen op een revalidatiecentrum voor 
fysiek letsel. 

Motivatie Functie



31

Ziekenhuizen zijn vaak overbevolkt en het is daardoor wenselijk dat patienten elders revalideren van een opgelopen trauma. Vaak 
zijn deze instellingen gesitueerd aan de rand van de stad, en vormen deze een cluster van verschillende activiteiten voor de patient, 
waardoor het een eiland in de stad wordt. Omdat het koepelterrein zich in het hart van Haarlem bevindt zal het revalidatiecentrum 
meer in aanraking komen met alledaagse stedelijke activiteiten. Het leek mij ook interessant om te kijken in welke mate deze interactie 
plaats kan vinden en er toch een zekere mate van privacy gewaardborgd wordt voor de patienten. Vanuit deze randvoorwaarden 
en mijn houding op het gebied is de volgende onderzoeksvraag ontstaan.

"Is het mogelijk het systeem achter de panopticon architectuur te doorbreken en de koepel hiermee onderdeel te maken van het 
stedelijk weefsel, en kan deze nieuwe ontwikkeling bijdragen aan de huisvesting van een revalidatiecentrum in en rondom de 
koepel?"

Voor mijn midcolliqium ontwerp heb ik een aantal cases onderzocht en het boek "Healing Environment - Ander bouwen voor betere 
zorg" gelezen. Vanuit deze cases heb ik een aantal thema's vastgesteld die mijn gebouw zouden kunnen typeren. Tevens heb ik 
in de aanloop naar het midcolliqium een aantal massastudies verricht. Een korte samenvatting van dit proces en de tussenpeiling 
zijn hieronder te vinden. 
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Een benadering van een zorginstelling die mij wel aansprak was die van het Nederlandse kantoor Architecten aan de Maas. Zij 
hebben een casestudy gemaakt  voor een zorginstelling waar voornamelijk het traject van genezing van een patient naar voren komt 
en dit in een schetsontwerp verwerkt. 

Bij het ontwikkelen van een programma voor een instelling zoals een revalidatiecentrum kan in de functionele zin gekeken worden 
hoe een architect kan bijdragen aan het genezingsproces van een patient. In deze casestudy gaat het voornamelijk over het "ter 
zijde" zijn. Als iemand ziek is zal deze persoon tijdelijk niet deel nemen aan de maatschappij. De patient is dus tijdelijk ter zijde, en 
dat is hetgeen waar de casestudy probeert invulling aan te geven. 

Met de casestudy is getracht te appelleren aan positivieve gemoedstoestanden zoals: rust, nieuwsgierigheid, verwondering en 
vertrouwen. Aan de andere kant probeert de architectuur negatieve ervaringen en gemoedstoestanden te dempen. Het gebouw 
reageert dus proportioneel. 

In het gebouw is de zorg van de patient benaderd als een ritueel, waarbij elke stap in het helingsproces op een bepaalde manier is 
vormgegeven en gepositioneerd in het gebouw. Zo zijn er stappen aangebracht als het ontvangen, de vraagstelling, de diagnostiek, 
de communicatie en het herstel. 

Architecten aan de Maas

Figuur 39 - 40.
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Bij elke stap verandert het gebouw 
een beetje. In vrijstaande ruimten, alle 
anders in maat en inrichting, kunnen 
verschillende types consult afgenomen 
worden. Een introvert en high-
tech uiterlijk zijn aangenomen bij de 
diagnose ruiimtes, om zo vertrouwen 
en een gevoel van privacy op te 
wekken. Communicatieruimten zijn 
aangebracht, gericht op binnentuinen 
om een zo goed mogelijke omgeving te 
creeren voor belangrijke beslissingen. 
Verblijf en interventieruimten vormen 
een wereld waarin de beleving en 
professionaliteit centraal staan. 
Ondanks dat dit in feite nog een 
diagram van een gebouw is, vind ik 
de benadering van de zorgarchitectuur 
interessant. Zorg draait immers om 
gemoedstoestanden. Als architect 
moet getracht worden dit terug te laten 
komen in de ruimtelijkheid van het 
gebouw.

Figuur 41 - 44.
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Vanuit deze casestudy heb ik me verdiept in het revalidatieproces en daar kwamen voor mij een aantal trefwoorden naar voren die 
het proces in mijn gebouw zouden kunnen typeren.

Afhankelijkheid: Bij binnenkomst is een patient vaak afhankelijk van zorg. Dit behoeft extra aandacht
Rust:  In de eerste fase van een revalidatieproces is rust vaak het belangrijkste en de juiste faciliteiten dienen hiervoor 
  verwezenlijkt te worden. 
Introvert:  Vanuit de eerste basisbehoefte van rust en de juiste verzorging van de patient, dient er in de eerste fases van de 
  revalidatie een introvert karakter aangebracht te worden. 
Overgang: Na verloop van tijd zal de patient zich meer op zijn gemak gaan voelen en vind een overgang plaats naar een 
  zekere mate van acceptatie.
Acceptatie: Omdat een revalidatie niet alleen maar fysiek is maar tevens geestelijk, heeft een patient een zekere mate van 
  geestelijke ondersteuning nodig, voor deze zich kan schikken in zijn/haar eventuele handicap. 
Ontdekken: Als er een zekere mate van acceptatie is, kan er begonnen worden aan de fysieke revalidatie. De patient pakt zijn
  probleem aan en wordt actiever. In deze fase staat het ontdekken centraal, waarbij de patient test wat hij nog wel 
  kan, en hoe hij/zij beter kan worden. Het gebouw heeft hier een ander soort ambiance dan bijvoorbeeld de fase
  waarin afhankelijkheid en rust belangrijk zijn.
Zelfstandig: Vanuit de ontdekking en acceptatie wordt het fysieke revalidatieproces in gang gezet, waarbij het uiteindelijke 
  zelfstandig worden van de patient van belang wordt 
Interactie: Op het moment dat acceptatie en ontdekken van het centrum belangrijk worden, krijgen de interactieve 
  momenten meer aandacht. Het is belangrijk plekken te creeeren om bezoek te ontvangen, maar ook 
  plekken waar lotgenoten onder elkaar kunnen verblijven en elkaar steun kunnen verlenen in het proces van
  heling 
Reuring:  Er zijn plekken van rust nodig, maar er zijn ook plekken nodig van inspiratie en reuring. De drukte van 
  alledag kan ook als prettig worden ervaren. Omdat de gekozen functie zich typeert door allerlei verschillende 
  patienten van alle leeftijden is het belangrijk om ook die plekken van drukte aan te brengen.
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Grunstra Architecten 

Een tweede casestudy heeft zich meer op een stedenbouwkundig niveau ingezet. Hierin komt naar voren dat gebouwen vaak 
door	een	specifieke	groep	mensen	worden	gebruikt,	maar	dat	de	openbare	ruimte	door	iedereen	wordt	gebruikt	en	ervaren.	Een	
monotone omgeving die zich richt op ontspanning kan uiteindelijk juist spanning oproepen. Het is daarom belangrijk een zekere 
mate van varieteit aan te brengen. In deze studie zijn een aantal ruimtelijke ingrepen gedaan aan het gebied. De gebouwen staan 
in een parkachtige omgeving. Alle gevels zijn voorgevels waarbij er een grote mate van orientatie op het park ontstaat. Sommige 
plinten zijn op de begane grond openbare ruimte, waardoor het gebied gaat ademen. Pleintjes en groengebieden, elk met een 
eigen identiteit en karakter, geven herkenning en schaal aan het gebied. 

Sterk aan deze studie vind ik de realisatie van een multifunctioneel gebied, waarbij openbare functies en zorgfuncties hand in hand 
gaan	met	elkaar.	Reflecterend	op	het	koepelterrein,	is	dit	hier	ook	goed	mogelijk.	Het	toepassen	van	deze	strategie	is	daarom	ook	
meegenomen in delen van mijn ontwerp. Variatie in het type gebouw en hoe deze wordt gebruikt is hierbij van belang.

Figuur 45 - 49.
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Rothuizen van Doorn 't Hooft Architecten
Een andere casestudy richt zich op architectonische bijdrage van de gang in een zorginstelling. Op gebouwniveau is bijvoorbeeld 
de gang in een dergelijke instelling als een revalidatiecentrum belangrijk. Normaliter brengen gangen je naar kamers die afgesloten 
zijn van de gang. De positie van de gang is vaak het resterende gebied in een gebouw en is een ruimte die gebieden van elkaar 
scheidt. Deze casestudy richt zich op de gang. De gang vormt zich tussen thuis en onderweg en is het voorportaal tussen de 
meest private ruimten en de openbare ruimte. Omdat de gang zo'n belangrijk intermediair is tussen deze ruimten kan het veel meer 
zijn	dan	dat	het	doorgaans	is.	De	gang	kan	een	plek	zijn	van	identificatie	en	inspiratie.	Omdat	de	gang	de	scheiding	vormt	tussen	
de private ruimten en de openbare ruimte kan het ook een ontmoetingsplaats zijn. In deze casestudy is getracht het idee van de 
gang	te	verbeteren.	Een	gang	kan	breder	gemaakt	worden	en	er	kan	een	differentiatie	aangebracht	worden	in	de	ruimtelijkheid.	
Nissen ontstaan die toegang bieden tot kleine zitgebieden. De nissen kunnen ook aan kamers grenzen, om zo een zekere mate 
van personalisering door de patient toe te laten. 

In deze casestudy zijn simpele ingrepen gedaan aan de gang die de gang van slechts een circulatiegebied varanderd in een 
semi verblijfsgebied. De gang grenst niet alleen meer aan de kamers, maar is tevens een plek waar een zeker mate van orientatie 
en	identificatie	plaatsvindt.	Ik	denk	dat	dit	heel	belangrijk	is	in	een	gebouw	waar	mensen	fysiek	beperkt	zijn.	Ik	denk	ook	dat	het	
bijdraagt aan het helingsproces. De inspiratie die de gang op kan roepen kan wellicht een zekere frustratie oproepen, die er voor 
zorgt dat de patient deze wil overwinnen. 

In het verdere ontwerp is deze casestudy als handvat gebruikt en is er gekeken hoe de routing door het gebouw kan varieren en 
deze ruimten dus niet verloren gaan

Figuur 50 - 54
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In	de	zoektocht	naar	een	vorm	voor	mijn	gebouwen	heb	 ik	een	massastudie	verricht	waarbij	 ik	verschillende	configuraties	heb	
geprobeerd. Hierbij werd na vele studies duidelijk dat de kracht van het panopticon zich zelfs uitdrukt in een versimpelde maquette. 
Veel	van	mijn	studies	waren	onbewust	onderdanig	aan	het	volume	van	de	koepel,	en	dit	laat	ook	heel	duidelijk	het	effect	zien	wat	
het	volume	van	de	koepel	heeft	op	zijn	omgeving.	Net	als	in	de	bestaande	figuratie	kwam	ik	in	vele	gevallen	uit	op	dit	soort	vormen.	
Omdat ik vanuit mijn onderzoeksvraag op zoek ben gegaan naar een manier om het systeem te doorbreken was deze massastudie 
een goede test voor mij.

Massa studie en midcolliqium

Figuur 55 - 62
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Tevens heb ik gekeken naar een manier om de cellen te doorbreken, waarbij mijn eerste reactie was om de buitengevel te 
verwijderen en zo een soort kijkdoos in de stad te creeeren. Ook hier werd mij duidelijk dat ik met deze ingreep eigenlijk geen 
inbreuk deed aan het systeem, omdat je als individu nog steeds ingesloten zou zitten tussen de penanten die in de huidige situatie 
een cel vormt. 

Figuur 63 - 64
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Midcolliqium

Voor het midcolliqium heb ik de parkkwaliteiten die ik wilde aanbrengen aangebracht. Ik wilde dat de koepel onderdeel van de stad 
zou worden. Ik heb daarvoor de binnenruimte veranderd in een doorgaande route van plateaus met in het midden een lege ruimte. 
De plateaus gaan een interactie aan met het park en de stad en laten daarmee de koepel ademen. Grenzend aan deze publieke 
binnenruimte heb ik mijn revalidatiecentrum gemaakt. Dit was de eerste keer na de massastudies dat ik een ontwerppoging heb 
gedaan. Pluspunten voor mezelf waren dat de binnenruimte van de koepel een publieke functie zou krijgen en aansluiting zou 
hebben op het park. Ten tweede zou het revalidatiecentrum een orientatie hebben op het park en de binnenruimte van de koepel, 
waarbij een zekere mate van interactie tussen patient en bezoeker mogelijk wordt gemaakt.

Minpunten van dit schetsontwerp zijn dat de cellen grotendeels intact blijven, waarmee het panopticon idee in stand blijft. Tevens 
is te zien dat zowel in de binnenruimte als in de buitenruimte de kracht van de koepel naar voren komt. Dit gezien het feit dat mijn 
toevoeging aan het gebouw onderdanig is aan de vorm van de koepel. Vanuit mijn onderzoeksvraag is dit eigenlijk hetgeen ik 
probeer te vermijden. Het werd mij dus na dit schetsontwerp en het commentaar erop van mijn begeleiders duidelijk dat ik in mijn 
zoektocht	naar	een	volume	een	conflict	aan	moet	gaan	met	de	bestaande	panopticon	architectuur	om	deze	te	kunnen	doorbreken.
Het was daarom ook jammer dat de plateaus in de binnenruimte onderdanig waren aan de koepel, maar tegelijkertijd een groot 
deel van de binnengevel liet verdwijnen, en daarmee ook de ruimtelijkheid van het interieur. Ook het toegevoegde volume eindigd in 
een curve waarmee het eigenlijk dezelfde reactie geeft als de bebouwing die voorheen om de koepel heen gebouwd was. Al deze 
commentaren en vaststellingen hebben mij geholpen bij de ontwikkeling van mijn uiteindelijke concept.
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Zoektocht naar een volume

Het globale idee achter de koepel is het individu in een cel te kennen en te beheersen. Door de illusie die wordt gecreeerd door 
de wachttoren houden de meeste gevangenen zich ten alle tijden aan de regels. Door de constante onzekerheid van het gezien 
worden is plezier alleen te halen uit het feit dat je niks verkeerd hebt gedaan. Doordat de functie van gevangenis komt te vervallen 
is de macht die het panopticon systeem uitoefende op zijn bewoners min of meer overbodig geworden. Het kan zelfs als hinderlijk 
worden ervaren in de nieuw te vervullen functie. Er moet dus gezocht worden naar een manier om dit systeem te doorbreken.

Schema panopticon
Figuur 71 - 72
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Vanuit de de massastudies en mijn midcolliqium heb ik gezien dat je heel makkelijk onderdanig aan de koepelarchitectuur wordt 
bij de toevoeging van volumes. Vanuit de commentaren en de fouten die duidelijk werden bij het midcolliqium ben ik op zoek 
gegaan	naar	meer	conflicterende	volumes	voor	mijn	ontwerp.	Een	inspiratie	hiervoor	was	het	suprematisme.	Dit	is	een	kunsttroming	
onstaatn rond 1915 in Rusland. Het suprematisme werkt voornamelijk met geometrische volumes zoals de circel, het vierkant 
en de  rechthoek. Schilderijen vertonen vaak grote contrasten zoals rond -hoekig, open - gesloten, symmetrisch- asymmetrisch, 
etc.		Sterk	aan	de	configuraties	vind	ik	dat	elke	vorm	zijn	eigen	spel	speelt	en	eigen	regels	vormt,	maar	toch	als	collectief	bij	elkaar	
passen.

Figuur 73 - 75
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Concept
De	inspiratie	die	ik	heb	opgedaan	uit	het	suprematisme	representeert	voor	mij	ook	de	configuratie	waar	ik	naar	op	zoek	ben.	Het	
lange volume dat aan de koepel vast zat bij mijn midcolliqium heb ik daarna opnieuw geinterpreteerd. Ik heb het ranker gemaakt 
zodat het meer een rechthoek wordt en vervolgens losgemaakt van de koepel. Mijn conclusie hierbij was dat de koepel zelf intact 
zou	blijven	met	deze	configuratie	en	daarmee	ook	heb	panopticon	idee.	Mijn	houding	voor	het	concept	is	dat	om	het	systeem	te	
doorbreken het gebouw letterlijk doorbroken moet worden met een volume dat niet ondergeschikt is aan de koepel architectuur. 
Ik	heb	daarom	besloten	om	de	configuratie	af	te	maken	er	een	vierkant	volume	dat	door	de	koepel	heen	gaat	snijden.	Dit	volume	
hangt	in	de	koepel	op	10	meter	in	de	lucht.	Hierdoor	ontstaat	er	een	conflict	aan	de	buitenzijde	en	in	de	binnenruimte	van	de	koepel.	
Door op deze manier invulling te geven aan het koepelterrein ontstaan er drie gebouwen die een relatie met elkaar aangaan. De 
twee toegevoegde volumes gaan het revalidatiecentrum huisvesten en de eerste drie verdiepingen van de koepel worden openbare 
ruimte. De nieuwe formatie geeft zowel aan de buitenruimte als aan de binnenruimte de ontkrachting van het instituut weer. De drie 
volumes spelen een spel en zijn gelijkwaardig omdat ze elk hun eigen vorm hebben en niet ondergeschik zijn aan elkaar. 

Omdat de cellen nog steeds intact zijn in dit concept was de volgende stap om ook deze te doorbreken. Het park zal zich 
doorzetten in de binnenruimte  van de koepel en hiermee de stad letterlijk naar binnen trekken. Er worden penanten doorbroken 
om zo een circulatie door de cellen heen te creeeren die er voorheen niet was. Hierdoor ontstaat er een nieuwe ruimtelijkheid en 
gaat de binnenruimte van de koepel ademen op een manier die voorheen niet mogelijk was. Doordat de cellen op verschillende 
plekken doorbroken worden en allen een verschillende invulling genieten, zal het idee van de beheersing van een individu in 
een cel compleet verworpen worden. De binnenruimte is nu verworden in een gevel vol stedelijke activiteiten die uitmond op de 
binnenplaats die onderdeel van het park is geworden. Op 10 meter hoogte wordt de ruimte doorbroken door een nieuw volume 
die eigenlijk de perfecte vorm van het panopticon kapot maakt, maar daarmee ook zijn verandering in functie en nieuwe positie in 
de stad accentueert.
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EINDONTWERP
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1.) Bestaande begrenzingen

De	 bestaande	 begrenzingen	 figuurlijk	
weergegeven bij (1.) worden doorbroken en 
worden nu de plek waar de pleintjes overgaan 
in het park. Hierdoor ontstaan nieuwe poreuzere 
afscheidingen (2.). Door deze ingreep wordt 
de toeganlijkheid tot het gebied aanzienlijk 
vergroot, maar blijft de omlijning van de oude 
begrenzing bestaan (3.). De paden in het park 
lijken niet afhankelijk van de geometrie die de 
gebouwen bezitten. Hierdoor ontstaat er een 
contrast tussen het park en de geometrische 
volumes die het huisvest, waardoor dit 
duidelijker zichtbaar is (4.). Binnen in de koepel 
zet het park zich voort. Binnen volgt het park 
wel de geometrische regels van de ronde vorm 
omdat	dit	het	effect	is	wat	de	koepel	heeft	op	de	
binnenruimte. Een recht pad is aangebracht wat 
de verbinding vormt tussen de twee gebouwen 
die het revalidatiecentrum bevatten (5.). Het 
revalidatiecentrum is op meerdere manieren 
toegankelijk. Het langwerpige volume is via 
het park te betreden via drie hellingsbanen. 
Er is een verbinding door de koepel waardoor 
het andere volume betreedbaar is en er is een 
directe toegang vanuit de koepel en aan de 
West-kant is tevens een ingang gecreeerd.(6.)

4.) Paden buiten

2.) Nieuwe begrenzingen 5.) Paden binnen

6.) Toegankelijkheid revalidatiecentrum3.) Grotere toegankelijkheid

Ontwerp omgeving

Figuur 80 - 85
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Situatie

plein

plein

park

park

niewe gracht

Figuur 86
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Begane grond

1

1

1

1

2

3

3

34

5

5

5

5

1

 Koepel begane grond

1.) Entree
2.) Binnentuin koepel
3.)  Kleinschalige stedelijke activiteit
4.) Receptie revalidatiecentrum
5.) Zitgebieden en circulatie

Ruimten

Figuur 87
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1e verdieping

1
1

1

2

2

2

 Koepel 1e verdieping

1.) Kleinschalige stedelijke activiteit
2.) Zitgebieden en circulatie

 

Ruimten

Figuur 88
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2e verdieping
 Koepel begane grond

1.) Studios
 

Ruimten

1

1
Figuur 89
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De eerste 3 verdiepingen van de 
koepel zijn onderdeel van de publieke 
ruimte. Op de begane grond wordt 
het park doorgezet. Op de eerste 
en tweede verdieping worden 
kleinschalige stedelijke activiteiten 
ondergebracht zoals bijvoorbeeld 
kleine	 winkeltjes,	 koffiehuisjes,	 etc.	
Deze zorgen voor een constante 
activiteit in de koepel, waardoor deze 
nieuw leven ingeblazen krijgt. Er zijn 
verticale circulaties aangebracht door 
middel van trappartijen en liften. Op 
de derde verdieping zijn studios voor 
studenten. Deze zorgen voor een 
constante activiteit in de koepel. De 
celdeuren zijn verwijderd en penanten 
zijn doorbroken om zo nieuwe ruimten 
te vormen. Door het samenvoegen 
van de cellen in doorlopende ruimten 
gaat de binnengevel van de koepel 
ademen en komt deze tot leven.

revalidatiecentrum
circulatie / verblijfsgebied
kleinschalige activiteit
studios

bg

1e verd

2e verd

Ontwerp eerste drie lagen in de koepel

Figuur 90
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Interieur impressie koepel



55Figuur 91
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In een revalidatieproces zijn er meerdere fases waarin een patient zich 
kan bevinden. Nieuwe patienten kunnen psychisch nog bezig zijn met 
de eventuele verwerking van een handicap, terwijl andere patienten al 
een zekere mate van acceptatie hebben en zich vol storten op de fysieke 
revalidatie. Je kunt dus stellen dat een revalidatiecentrum verschillende 
ruimten moet hebben die de verschillende gemoedstoestanden van 
patienten kunnen huisvesten. Dit heeft ook een rol gespeeld in mijn 
keuze voor twee losstaande volumes die samen met een deel van de 
koepel het revalidatiecentrum vormen. 

In de eerste fase van een revalidatieproces is een zekere mate van privacy 
belangrijk. Een patient is afhankelijk van zorg en heeft vaak rust nodig. Na 
het doorlopen van deze eerste stappen maakt de patient een overgang 
naar een zekere mate van acceptatie. De patient wil in deze fase van 
de revalidatie langzaam aan gaan ontdekken, en begint aan de fysieke 
revalidatie. Na verloop van tijd wil de patient weer zelfstandig worden en 
gaat de laatste fase van zijn revalidatie in. Hierbij staat de patient weer 
open voor een zekere mate van reuring en accepteert deze zijn eventuele 
handicap. Dit is tevens het moment waarbij de fysieke revalidatie voorop 
staat en de patient werkt aan zijn ontslag. 

Dit proces komt terug in de indeling van de gebouwen. Het langwerpige 
gebouw richt zich vooral op de eerste fasen van het revalideren  waarbij 
rust centraal staat. Het volume wat in de koepel hangt richt zich op de 
acceptatie, het zelfstandig willen worden en op de fysieke gesteldheid 
van de patient. Het park speelt in deze het tussengebied waar de 
overgang, het accepteren en het ontdekken centraal staan.

Interactief
Zelfstandigheid
Reuring / Bezigheid

Het revalidatiecentrum

Zuid-Oost aansnede
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Introverte patient
Rustige omgeving
Afhankelijkheid

Overgang
Ontdekken
Acceptatie

Figuur 92



Het lange volume
Het lange volume staat op een sokkel in het park waardoor de begane 
grond op 70cm plus maaiveld komt te liggen. De patient ervaart hierdoor 
een betere orientatie op de parkachtige kwaliteiten van het gebied. Door 
de verhoging worden de ingangen geaccentueerd, die te betreden zijn 
door middel van hellingsbanen. De verhoging zorgt ook voor de creatie 
van een zachte barriere en voor een afscheiding van het publieke domein. 



Figuur 93

Noord-Oost gevel
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61Figuur 94

Zuid-Oost gevel
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Begane grond
Het lange gebouw ligt ten Noord-Oosten 
op het koepel terrein georienteerd. 
Hellingsbanen bieden vanuit het park 
toegang tot patio's en het gebouw. 

Figuur 95
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1e verdieping

Figuur 96
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Het lange volume

1

1

2

2

3
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4
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7 88

Figuur 97 - 98
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 Begane grond

1.) Entree
2.) Receptie
3.)  Kantoren
4.) Gang
5.) Toiletten
6.) Kamers
7.) Verpleging / Pantry
8.) Patio

 1e Verdieping

1.) Onthaal nieuwe patient
2.) Wachtruimte
3.) Diagnostiek / Communicatie
4.) Gang
5.) Toiletten
6.) Verpleging
7.) Woonkamer
8.) Kamers

4

4

8

6
7

8

Ruimten
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Het lange volume Routing nieuwe patient

Voor een nieuwe patient aan het revalidatieproces kan beginnen moet deze langs de diagnose - en communicatieruimten. Hier 
wordt een behandelplan opgesteld, en wordt vastgesteld welke mate van zorg de patient nodig heeft. Bij binnenkomst gaat de 
patient met de lift naar de 1e verdieping, waar een onthaal plaatsvindt met een arts of verpleegster. Er is een wachtruimte die wordt 
gescheiden van de gang door een vide. De wachtruimte geeft een uitzicht over het park. Na het doorlopen van dit proces krijgt de 
patient een kamer toegewezen in de koepel of in het langwerpige gebouw. 

Figuur 99 - 100



67

Routing verpleging

Het langwerpige gebouw focust zich voornamelijk op de eerste fase van de revalidatie, waarbij rust en geestelijke gezondheid 
voorop	staan.	De	kamers	zijn	allen	aan	het	uiteinde	van	het	gebouw	gesitueerd.	Een	buffer	van	een	patio	en	op	de	1e	verdieping	
een woonkamer scheiden de kamers van de communitatieve ruimten. Op de begane grond is een brede gang op het park 
georienteerd en op de 1e verdieping zijn de kamers op het park gericht. Hierdoor ontstaat er een doorgaande route voor de 
verpleging, bezoekers en patienten, waarbij inwendig en- of via de buitenruimte toegang is tot de patienten. 

Figuur 101 - 102
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Het lange volume De kamers

De kamers grenzen aan een brede gang. De gang bestaat uit nissen waar de ingang naar de kamers zich bevinden. De gang is zo 
breed dat dit tevens een verblijfsgebied kan zijn, die op de begane grond een orientatie op het park heeft. De gang wordt door zijn 
breedte tevens onderdeel van de kamer, waarbij de gang de plek is voor interactie met lotgenoten. Elke kamer is tevens voorzien 
van een inwendig balkon. Hierdoor wordt de kamer afgesloten van het park en blijft deze prive. De patient heeft door deze indeling 
een keuzevrijheid in welke mate en hoedanigheid hij/zij wil verblijven in het revalidatiecentrum

Figuur 103
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De kamers op de begane grond en eerste verdieping zijn 
gespiegeld op elkaar zodat er een duidelijke routing ontstaat 
tussen de twee verdiepingen. 

gang

gang kamer

kamer

inwendig
balkon

inwendig
balkon

De kamers doorsnede

Figuur 104
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Het vierkante volume
Het lange gebouw is de plek waar het 
revalidatieproces begint. De patient geniet 
daar van rust en geneest door middel van 
rust. Na verloop van tijd zal de patient ook 
aan zijn fysieke gezondheid en geestelijke 
gezondheid moeten gaan werken om volledig 
te revalideren van het opgelopen letsel. 
Zodra de patient toe is aan deze stap in de 
revalidatie krijgt deze een kamer toegewezen 
op de derde verdieping van de koepel. Vanaf 
de begane grond is via de buitenkant en de 
binnenkant de receptie bereikbaar. Vandaaruit 
kan de trap of de lift genomen worden naar de 
derde verdieping. Het vierkante volume in de 
koepel is de plaats in het revalidatiecentrum 
waar de aandacht uitgaat naar fysieke en 
geestelijke revalidatie. 

begane grond

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

4e verdieping

Figuur 105
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Noord-West gevel



72

 3e verdieping

1.) Open binnenplaats
2.) Oefenruimten
3.)  Woonkamer
4.) Verpleging
5.) Gesloten therapie ruimte
6.) Cafe
7.) Open therapie ruimte
8.) Kamer

Ruimten

12

3

4

5

6
7

4

8

Het vierkante volume

Figuur 107
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 4e verdieping

1.) Oefenruimten
2.) Communicatie
3.)  Bezinnings / verblijfsruimten
4.) Bezinningstuin 
5.) Nieuwe galerij 

Ruimten

1

2

3
4

5

Figuur 108
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De kamers in de koepel bevinden zich op de derde 
verdieping. Een gang aan de buitenzijde snijdt door de 
bestaande penanten heen en creeert een 270 graden 
uitzicht over de stad Haarlem. Grenzend aan deze gang 
bevinden zich de kamers. Net als in het lange volume is 
de gang verbreed en wordt hierdoor een verlengstuk van 
de kamer, waarbij een interactie met lotgenoten mogelijk 
wordt gemaakt. Een kamer bestaat uit 2 cellen. De 
bestaande galerij is verdiept zodat er meer ruimte onstaat 
in de kamers. Door deze verbreding ontstaat er op de 
4e verdieping een galerij die beter toegankelijk is voor 
mensen met een fysieke beperking. 

De kamers doorsnede

kamer

nieuwe 
galerij

gang

kamersFiguur 109
Figuur 110
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UITZICHT OP KOEPELTUINEN

UITZICHT OP HAARLEM

GANG

KAMER

BADKAMER

Figuur 111
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De koepel
Impressie gang revalidatiecentrum 3e 
verdieping



77Figuur 112
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Het vierkante volume
Binnen	het	vierkant	volume	is	te	zien	dat	deze	een	ruimtelijk	conflict	aangaat	met	de	koepel.	De	
gang, die de kamers met elkaar verbindt, wordt doorgezet. Grenzend aan deze gang zijn aan de 
ene kant therapieruimten die zich tussen enkele penanten van de koepel bevinden.  De orientatie 
van de oefenruimten, de woonkamer, de verpleegruimte en sommige zitgebieden zijn onderhevig 
aan de rechte vorm van het volume. Hierdoor ontstaat er een binnenplaats. De binnenplaats is 
van glas en bevindt zich in de buitenlucht, waardoor er licht naar binnen komt via deze plek. Dit 
verlicht het gebouw overdag en zorgt ervoor dat ondanks de verscheidenheid aan ruimtes er een 
openheid ontstaat. Door deze openheid en transparantie kunnen lotgenoten samenwerken aan 
hun revalidatie, waardoor dit wellicht een draaglijker proces wordt

Figuur 113
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binnenplaatsoefenruimten

therapiegang

zitten

Deelsnede binnenplaats, oefenruimten, gang en therapieruimten

Figuur 114



80
Figuur 115

uitzicht woonkamer de stad in
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Het vierkante volume
In de buitengevel zijn een aantal grote glaspartijen aangebracht. 
Omdat de 3e verdieping zich op 9,5 meter in de lucht bevind 
blijft het introverte karakter gewaarborgd en dienen deze 
glasvlakken als kijkgaten naar de stad Haarlem, wat voor de 
patienten een mate van orientatie geeft.

Figuur 116
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Het vierkante volume
Aan de binnenzijde van de koepel is een cafe. Deze 
is voor patienten en eventueel bezoekers toegankelijk. 
Het cafe is betreedbaar via de derde verdieping, maar 
is tevens te bereiken door middel van een lift binnen in 
de koepel. Deze lift is publiekelijk toegankelijk. Het cafe 
is 2 verdiepingen hoog en is voorzien van grote glazen 
geveldelen die een uitzicht geven op de binnenruimte 
van de koepel. Tevens is via een raampartij op de 4e 
verdieping de bezinningstuin te zien.

keukengang

zitten bezinningstuin

Figuur 117
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Deelsnede gang, therapieruimten, bezinningstuin en het cafe

cafe

keuken

bezinningstuin

Figuur 118
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Het vierkante volume
Impressie cafe met raampartijen de 
koepelruimte in en een zicht op de 
bezinningstuinen en het koepeldak
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Het vierkante volume
De glazen pui van de binnenplaats op de 3e verdieping wordt op de 4e verdieping doorgezet. Hierdoor onstaan er hier ook 
ruimten die georienteerd zijn op het vierkante volume en ruimten die de ronde vorm van de koepel volgen. De oude buitenmuur 
snijdt door het gebouw heen en vormt de grens tussen verblijfsgebieden en een bezinningstuin aan de binnenzijde van de 
koepel. De bezinningstuin is open en heeft het koepeldak als overkapping. Een glazen gevel biedt een inkijk in het cafe wat over 
2 verdiepingen is geopend

Figuur 120
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De 4e verdieping is de plek om tot rust te 
komen en te werken aan een geestelijke 
revalidatie. De bezinningstuin biedt 
toegang tot de nieuw ontstane galerij die 
zich op het dak van de kamers bevindt. 
Hierdoor verschaft de binnentuin en 
deze galerij een 360 graden route 
langs de bestaande binnenmuur van 
de koepel. Dit verblijfsgebied is alleen 
toegankelijk voor patienten en hun 
bezoekers en biedt een uitzicht over de 
binnentuinen en de eventuele stedelijke 
activiteiten die zich beneden afspelen. 

Figuur 121

Deelsnede galerij en stadsfuncties , relatie tot binnenplaats
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Deze totaaldoorsnede representeert het hele plan. Het lange 
volume orienteert zich op het park. De binnenruimte van 
de koepel komt tot leven door zijn bezoekers, die genieten 
van kleinschalige stedelijke activiteiten. De koepel wordt 
doorbroken door een robuust volume, waar de actieve zones 
van het revalidatiecentrum zich bevinden. Ondanks het 
gesloten karakter aan de buitenkant, is er een interactieve 
binnenruimte gecreerd door middel van een binnenplaats, 
zodat lotgenoten "samen" kunnen revalideren. Het cafe is 
de plek waar patienten en bezoekers elkaar ontmoeten, en 
genoten kan worden van een uitzicht over de binnenruimte 
van de voormalige koepelgevangenis. 

Totaal doorsnede

Figuur 122



Zuid-West gevel



Materialisatie
De gevels van de nieuwe volumes bestaan beide uit staal, waarbij het 
lange	volume	is	bekleed	met	doffe	geanodiseerde	aluminium	platen,	en	
het volume in de koepel met cortenstaal. De geanodiseerde aluminium 
platen in combinatie met de grote glasvlakken zorgen voor rust in het park, 
en	verschaffen	de	patient	een	grote	mate	van	orientatie.	Het	volume	staat	
op	de	grond	en	heeft	een	minder	prominente	rol	als	het	conflicterende	
volume wat als een meteoriet de koepel lijkt ingevlogen. Het contrast wat 
er bestaat tussen het vierkante en het langwerpige volume drukt zich 
daarom ook uit in de materialiteit. De contenstalen gevel is robuuster net 
als zijn positie in het plan. De glasvlakken die als grote kijkgaten dienen 
komen hierdoor sterker naar voren in de grotendeels gesloten gevel. 

Figuur 123
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Schuco AWS65 vliesgevelsysteem
bevestigen op hoofdconstructie

Het vierkante volume wordt constructief 
opgebouwd uit vierendeelliggers, die de 
overspanning kunnen maken zoals deze 
is ontworpen. Tussen deze constructie 
en eventuele hulpconstructies worden 
kanaalplaatvloeren gelegd. Een regelwerk 
wordt bevestigd op de hoofdconstructie. 
Aan dit regelwerk worden de contenstaal 
platen bevestigd. Isolatie vindt plaats door 
middel van kingspan sandwichelementen 
van 120mm. Deze worden tevens tegen de 
hulpconstuctie bevestigd. De binnenzijde is 
afgewerkt met dubbele gipsplaten. 

Geveldeel 
Vierkant volume

Figuur 124
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Epdm dakbedekking
Isolatie 120 mm
Kanaalplaatvloer	op	verstevigde	onderflens
Dubbele rachters 22x44 mm
dubbele gipsplaat 12.5 mm

Cortenstaal platen
Regelwerk	profielen	bevestigd	aan	hoofdconstructie
Kingspan sandwichelement 120mm (geisoleerd)
C-	profielen	
dubbele gipsplaat 12.5 mm

Cortenstaal platen
Regelwerk	profielen	bevestigd	aan	hoofdconstructie
Kingspan sandwichelement 120mm (geisoleerd)
Kanaalplaatvloer 
Dekvloer
Vloerafwerking

Figuur 125
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Epdm dakbedekking
Isolatie 120 mm
Kanaalplaatvloer op latei of betonnen penant
Dubbele rachters 22x44 mm
dubbele gipsplaat 12.5 mm

Zand
PS-isolatie 100mm
Kanaalplaatvloer
Cementdekvloer
Vloer afwerking

Schuco AWS65 vliesgevelsysteem
bevestigen op hoofdconstructie

Geanodiseerde aluminium platen
Aluminium sandwichpaneel 25mm
Hulpconstructie tbv ophanging platen
Sandwichpaneel kingspan 120mm

Figuur 126 Figuur 127
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Het langwerpige volume staat op een 
sokkel in het park waardoor het gebouw 
op 30 cm boven de grond lijkt te zweven. 
De geanodiseerde aluminium platen zijn 
bevestigd aan een hulpconstructie en staan 
in een lijn met het vliesgevelsysteem. Ik heb 
hiervoor gekozen om zoveel mogelijk vast te 
houden aan de geometrie van het volume. 
In tegenstelling tot de robuuste cortenstalen 
gevel van het vierkante volume straalt de 
doffe	 geanodiseerde	 aluminium	 gevel	 in	
combinatie met het glas meer rust uit. Dit 
past meer bij zijn positie in het park. tevens 
draagt dit contrast ook bij aan het spel en de 
relaties die de volumes met elkaar aangaan.

Geveldeel 
Langwerpige volume
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Constructie
De constructie is opgebouwd 
uit dubbele vierendeellggers 
met een totale hoogte van 
7200mm. Deze worden 
opgelegd op grote betonnen 
kolommen die zich in 5 oude 
cellen bevinden. Door de ronde 
vorm van de van de koepel 
bevinden deze kolommen zich 
niet op een lijn. Het vlak wat 
ontstaat als de uiterste punten 
van deze kolommen met elkaar 
worden verbonden is het veld 
waarbinnen het zwaartepunt van 
het volume moet vallen wil deze 
op zichzelf in de koepel hangen. 
Te zien is dat dit in deze situatie 
het geval. Doordat de liggers 
dergelijke overspanningen 
als deze kunnen maken en 
het volume op zijn eigen 
zwaartepunt blijft balanceren 
kan het volume theoretisch op 
deze manier gemaakt worden. 

Figuur 128
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CONCLUSIE
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Conclusie
Vanuit het het collectieve vooronderzoek en mijn eigen leerproces heb ik in de eerste twee kwartielen van het jaar een gedegen 
houding getracht te ontwikkelen naar de koepelgevangenis te Haarlem. Vervolgens heb ik gebruik gemaakt van de ontwikkelde 
strategie en deze een invulling gegeven die mij passend leek voor het koepelterrein. Hieruit voort is de beslissing gekomen om 
de bijgebouwen rondom de koepel af te breken en de vrijgekomen ruimte te benutten voor mijn nieuwe functie en een park. Na 
nemen van deze ontwerpbeslissingen op een stedenbouwkundig niveau en het vinden van passende functies bij deze strategie 
heb ik mezelf in staat gesteld voor de ontwikkeling van een gerichte onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag luidde als volgt.

"Is het mogelijk het systeem achter de panopticon architectuur te doorbreken en de koepel hiermee onderdeel te maken van 
het stedelijk weefsel, en kan deze nieuwe ontwikkeling bijdragen aan de huisvesting van een revalidatiecentrum in en rondom 
de koepel?"

Vanuit het vooronderzoek is mijn houding omtrent de koepelgavangenis duidelijk uiteengezet. De ontwikkeling van een park en 
het afbreken van de bijgebouwen was mijn eerste inzet om de koepelgevangenis onderdeel te maken van de stad. Door deze 
ontwikkeling heb ik mezelf in staat gesteld op zoek te gaan naar nieuwe volumes die invulling geven aan het gebied. Hierbij 
ben ik in het eerste deel van het individuele onderzoek tot de conclusie gekomen dat het moeilijk is een volume te ontwerpen 
wat zich niet ondergeschikt maakt aan de koepelarchitectuur. Dit kwam naar voren uit mijn midcolliqium. Vanuit de fouten die 
ik heb gemaakt in dit eerste ontwerp kwam ik tot de conclusie dat mijn zoektocht naar een volume gezocht moet worden in 
geometrische vormen. Een inspiratie hiervoor was het Russische suprematisme. Voor mij was deze fase in het ontwerp een 
tweede	startpunt	en	hier	vanuit	ben	ik	uiteindelijk	gekomen	tot	een	nieuwe	configuratie.	Deze	configuratie	is	eigenlijk	heel	simpel	
maar dat is ook de kracht die het uitstraalt. Vanuit mijn bevindingen in het gehele ontwerp is het essentieel gebleken om het 
accent te leggen op deze twee vormen en niet te vervallen in kleinere ontwerpstudies en themagebieden. 

De volumes en het openbreken van de cellen op verschillende manieren is uiteindelijk mijn antwoord op de vraag of het mogelijk 
is het systeem achter de panopticon architectuur te doorbreken. In mijn opinie is het noodzakelijk de koepel op een dergelijke 
manier aan te pakken dat aan de binnen- en buitenkant van het gebouw op een letterlijke manier een verwerping plaatsvindt 
van het idee dat schuil gaat achter het gebouw. Een contrasterend volume was dan voor mij uiteindelijk ook het antwoord. 
De binnenruimte wordt op een dusdanige manier aangepakt dat de herrinnering aan de koepel wellicht blijft bestaan, maar de 
werking van het gebouw totaal anders wordt
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Na de ontwikkeling van het globale idee tot de verwerping van het panopticisme ben ik begonnen invulling te geven aan de 
volumes en de 4e verdieping van de koepel. Zoals uiteengezet bestaat een revalidatieproces uit verschillende fasen. Deze fasen 
hebben bijgedragen aan de invulling van de volumes. Omdat het lange volume naast de koepel op de grond is gesitueerd leek 
mij	dit	de	plaats	voor	het	positioneren	van	zones	waarbij	rust	het	voornaamste	is.	Het	vierkante	volume	is	in	de	configuratie	van	
de	gebouwen	ook	de	plek	waar	het	conflict	zich	afspeelt.	Mijn	natuurlijke	reactie	was	daarom	ook	dat	daar	het	grootste	deel	van	
de fysieke en geestelijke revalidatie zou plaatsvinden. Omdat de twee gebouwen los staan van elkaar kan de koepel dienen als 
een mooie tussenruimte waarbij een interactie met het leven van alledag tot stand komt. 

Door het ontwikkelen van een rustpunt in de stad die zich uitdrukt in een park is er een situatie gecreeerd waarbij zowel patienten 
als bezoekers en voorbijgangers gebruik maken van het koepelterrein en de binnenruimte. Ik denk dat het in het geval van dit 
type revalidatie essentieel is. Er worden verschillende mensen van verschillende leeftijden gehuisvest in het gebouw en deze 
willen ondanks hun handicap naast rust ook genieten van momenten van reuring en interactie. Ik denk dat de manier waarop 
mijn ontwerp is ontwikkeld dit mogelijk wordt gemaakt en de koepel hierdoor een bijdrage levert aan het positioneren van een 
revalidatiecentrum. 
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Reflectie
Het afgelopen jaar draaide voornamelijk om het afstuderen. Het eerste deel van het jaar was met terugwerkende kracht best 
overzichtelijk. Op het moment dat we als collectief bezig waren met de analyses en individuele opdrachten was het voor mij 
minder duidelijk. De samenwerking ging in eerste instantie een beetje stug en daardoor zijn er wat weken verloren gegaan. Het 
was leerzaam om op een stedenbouwkundig niveau te beginnen met de analyse om daarna op de koepel uit te komen. Dit is 
waarschijnlijk ook de reden dat de schaal van mijn project best groot is gebleven. Uiteindelijk denk ik dat ik een degelijke houding 
heb kunnen ontwikkelen uit de bagage die ik heb meegekregen in het eerste semester. Na het collectieve vooronderzoek zijn 
we overgegaan op de individuele fase. Ik heb in het begin best grote moeite ondervonden om tot een goede onderzoeksvraag 
te komen. Dit is daarom ook de reden dat ik voor mezelf eerst een aantal randvoorwaarden heb gesteld zoals bijvoorbeeld de 
invulling van het koepelterrein, wat te verantwoorden is vanuit het vooronderzoek. 

Na het vaststellen van de onderzoeksvraag en de afronding van het begincolliqium ben ik de zoektocht begonnen naar een 
volume. Als ik nu naar mijn boekje kijk ben ik best tevreden maar toch is 60% van wat ik heb gedaan in de prullenbak verdwenen. 
Een zwaktepunt van mij is daarom ook het aanbrengen van een bepaalde systematiek. Ik heb naar mijn mening veel tijd besteed 
aan dit project, maar heb in de zoektocht naar het uiteindelijke ontwerp ook veel zinloze materie bestudeerd. Hierdoor ben ik 
wellicht ook een beetje verdronken in de schaal en complexiteit van het gekozen ontwerpgebied. Ik ben daardoor vervallen in 
een verhaal waarbij de essentie uiteindelijk een beetje verloren ging. Dit was volgens mij ook de reden dat ik ben gezakt voor 
de eerste groenlichtpoging. Na deze tegenvaller waren er gelukkig een aantal vruchtbare begeleidingen waardoor ik zelf ook 
een veel beter begrip heb gekregen waar ik mee bezig was. Deze hulp en het vertrouwen daardoor heeft mij in staat gesteld 
een aantal essentiele ontwerpbeslissingen te herzien en te corrigeren. Hierdoor ben ik uiteindelijk tot een veel bevredigender 
ontwerp gekomen. 



101



102

[1] A. de Botton., Happiness and Architecture., 2006

[2] Martin Heidegger., Bauen Wohnen Denken
Found in: Dat is Architectuur, Rotterdam: 010, 2001

[3] Christian Norberg-Schulz., Naar een fenomologie 
van de architectuur.
Found in: Dat is Architectuur, Rotterdam: 010, 2001

[4] Christian Norberg-Schulz., Intenties in de archi-
tectuur
Found in: Dat is Architectuur, Rotterdam: 010, 2001

[5] A. Rossi. De architectuur van de stad. Sun, 2002

[6] Massimo Cacciari - Over de architectuur van het 
nihilisme
Found in: Dat is Architectuur, Rotterdam: 010, 2001

[7] Rem Koolhaas - De generische stad
Found in: Dat is Architectuur, Rotterdam: 010, 2001

[8] Michael Sorkin - Variaties op een themapark
Found in: Dat is Architectuur, Rotterdam: 010, 2001

[9] Bernhard Tschumi - Gebeurtenis architectuur
Found in: Dat is Architectuur, Rotterdam: 010, 2001

[10] N. Mens en C. Wagenaar - Healing environment - 
Anders bouwen voor een betere zorg, Stagg, 2009 

Literatuur



103

Figuren
1. http://www.nakedcapitalism.com/
2. https://www.google.nl/search?q=panopticon
3.  http://www.youropi.com/nl/breda/locations/koepelgevangenis-2055
4-28.  Productie collectieve vooronderzoek
29-34.  Procuctie collectieve masterplan
35-38.  Eigen productie
39-44.  Architecten aan de Maas
45-49.  Grunstra Architecten
50-54.  Rothuizen van Doorn 't Hooft Architecten
55-64.  Massastudies individuele prodcuctie
65-70.  Midcolliqium individuele productie
71-72.  Eigen productie
73.   http://www.stedelijk.nl/pers/persbeeld/malevich
74.  http://www.kunstkijker.org/kunst/kunstwerk_bekijken.php?kunstwerk_id=401
75. http://www.instituutdante.nl/Lezing%20Malevich.html
76-128. Eigen productie




