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)it afstudeerverslag is een resultaat van mijn afstudeertraject aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de 
·aculteit Bouwkunde, afstudeerrichtingen Bouwtechniek en Architectuur. 

~aast mijn interesse voor architectuur heb ik grate belangstelling voor het Nederlandse rechtsysteem. De 
1erwondering en het onbegrip voor de rechterlijke macht en haar uitspraken hebben gezorgd voor een kritische 
iouding ten aanzien van het rec ht. Daar kwam de verwondering bij, dat de nieuw ontworpen gerechtsgebouwen 
>teeds meer als generiek gebouw zijn vormgegeven en daardoor hun uitstraling zijn verloren . Juist daar zat voor 
nij een deel van de oplossing voor het afnemende vertrouwen en inzicht in de rechtspraak . Hoe kun je krachtig 
!n bepalend zijn, als je dat niet uitstraalt? 

:en onderwerp, dat lastiger bleek dan gedacht. Hoe open de rechtspraak op pretendeert te zijn, het heeft 
1anwege de veiligheidseisen al heel veel moeite gekost om informatie los te krijgen. Vooral over de rechtbank 
!n de technische en functionele eisen die warden gesteld is de informatie vaak vertrouwelijk. 

3edurende mijn afstudeerperiode heb ik een nieuwe begeleider gekregen. De eerste begeleider, de heer Zjak 
~ofman, is met pensioen gegaan. In het atelier van de heer Hofman is mijn onderwerp tot stand gekomen en 
1erder ingekaderd. Het overstappen naar het atelier van de heer Jan Timmers gaf een nieuwe kijk op en impuls 
ian mijn afstudeerproject, dat uiteindelijk tot een mooi eindresultaat heeft geleidt. 

)e vele vrijdagochtenden met discussies over de verschillende afstudeerprojecten heb ik als zeer positief 
! rvaren . Het was goed om vragen te krijgen over je eigen project en te reageren op de projecten van de andere 
i fstudeerders . Hoewel de projecten zeer uiteenlopend waren, liepen we tegen dezelfde problemen op en werd 
e gestimuleerd om een kritische houding aan te nemen ten opzichte van je analyse en je ontwerp. lk wil dan 
)Ok al mijn ateliergenoten bedanken. Zander hen was mijn afstudeerperiode lang niet zo gezellig, boeiend en 
eerzaam geweest. 

Jok ben ik veel dank verschuldigd aan mijn begeleiders : de heren Jouke Post, Jan Timmers en Maarten Willems. 
~ ij hebben steeds interesse getoond in mijn project en me keer op keer voorzien advies en nuttig commentaar. 
)e heer Timmers wil ik in het bijzonder bedanken voor alle tijd die in het begeleiden van de afstudeerders we rd 
i estoken. De keren dat de TU dicht was op vrijdag, maar we werden uitgenodigd voor begeleiding bij de heer 
rimmers thuis, maken meer dan duidelijk, dater oprechte interesse was en de lat hoog werd gelegd . 

)aarnaast wil ik al mijn lieve vrienden en familie bedanken. In het bijzonder mijn ouders, zonder wie deze studie 
jberhaupt niet mogelijk was geweest. Bedankt dat jullie al die jaren in me zijn blijven geloven. 

: n ten slotte natuurlijk een heel groat dankjewel voor Bart! Bedankt dat jeer altijd voor me was, als ik euforisch 
Nas over nieuwe ideeen voor mijn ontwerp, maar ook als ik helemaal in de put zat. Jij zorgde ervoor, dat ik me 
Neer kon focussen. Bedankt voor je vertrouwen! Het heeft zeker geholpen, dat jij ervan overtuigd was, dat ik dit 
:ot een positief einde zou brengen. Zander jou was het toch een stuk moeilijker geweest. 

lera Bovers 
~reda, 10 Oktober 2010 
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Hoewel niet iedereen evenveel vertrouwen heeft in het Nederlandse rechtsysteem, blijkt uit onderzoek, d 
het helemaal niet zo slecht gaat. Er is een jaar of vijf geleden meer structuur gebracht in het systeem en L 

dit recente onderzoek blijkt, dat het op de meeste punten de eisen haalt. Waarom dan toch een rechtba r 
ontwerpen? Stilstand is achteruitgang en het is ook in de hedendaagse cultuur belangrijk om als overheid I 
te blijven. En aangezien het rechtsprekende orgaan een voorbeeld functie heeft, hoort hier ook een passer 
gebouw bij. 

De verharding van onze samenleving gaat gepaard met dagelijkse meldingen over (zinloos) geweld. Stee1 
vaker treden mensen op als eigen rechter vanwege het gebrek aan vertrouwen in justitie. Daarnaast is na c 
gebeurtenissen random 11 september 2001 het besef ontstaan, dater gevaar schuilt in extremistische ideei 
van mensen en voelt men zich steeds sneller bedreigd. 

De overheid heeft in de jaren '90 getracht de rechterlijke macht te vernieuwen en daar hoorde uiteraard oc 
vernieuwde huisvesting bij . lnsteek was echter niet het maatschappelijk belang, maar vaker een economisc 
belang. De staat maakte jaren lang 120 duizend gulden vrij (JR120) voor vernieuwing van de justitiele gebouwE 
als de rechtbanken en gevangenissen. 

Steeds vaker werd echter ook gezocht naar commerciele ondersteuning. Deze private partijen investeerde ge 
in de projecten, maar daardoor moest het gebouw ook rendabel en zonder risico zijn. De gebouwen werdE 
steeds generieker ontworpen. Zo kon het in de toekomst warden aangepast aan een nieuwe huurder met eE 
andere functie. Hoewel dit geen uitgangspunt was, leidde dit in de meeste gevallen tot een gebouw zond 
echte identiteit. Geen krachtig gebouw, dat de rechtspraak ondersteunt. 

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek is een studie gedaan naar de rechtspraak en de rechtbank1 
in Nederland op verschillende aspecten . Daaruit is Breda naar voren gekomen als concrete opgave. Dit slo 
mooi aan bij mijn verhuizing naar deze mooie stad. Breda zou een ontwerp voor een nieuwe rechtbank krijge 
waar niet alleen Breda maar ook de rechtspraak trots op zou zijn. 

lll~OBLI- - liSTI3 _ 
De huidige rechtbank van Breda voldoet niet aan de technische en gebruikerseisen. Het gebouw is niet flexib 
en het huidige ontwerp is ontworpen met de insteek, dat de rechterlijke macht gelijk op gelijke voet staat m 
de bevolking. Het gebouw is aangepast aan de strengere veiligheidseisen, maar daardoor is de functionalitE 
sterk afgenomen. 

II 
Mijn visie op de rechtspraak, is dat deze respect af moet oproepen bij de gebruikers. De toenemende intoleran1 
van de samenleving vraagt om een duidelijk statement van de rechtsprekende macht . Het gebouw moet krac 
uitstralen en helder zijn van structuur. Het ontwerp moet de rechtspraak ondersteunen en versterken. 

IJ03_S 8 
Het ontwerpen van een toegankelijk gerechtsgebouw voor Breda, waarin het gebouw is afgestemd op < 

verschillende gebruikersgroepen en de veranderende vraag. Daarnaast zal het gebouw moeten bijdragen a; 
het vertrouwen in de rechterlijke macht en het respect voor deze belangrijke functie in de samenleving moet1 
ondersteunen. 

Hoe ontwerp je een open, toegankelijk en transparant gerechtsgebouw, dat inspeelt op de verschillende gebri 
kersgroepen en de verharding van de samenleving voor de stad Breda? 



>t ll :1 ~Z<> :1< 
Het vooronderzoek is explorerend uitgevoerd. Om structuur aan te brengen is onderstaand schema aange
houden. Dit komt voort uit een opzet voor een brainstormsessie van de rijksgebouwendienst over de toekomst 
van de rechtspraak. Uitkomsten van dit onderzoek waren echter niet voor handen, dus zijn de onderdelen 
opnieuw bekeken. 

lnformatie is onder andere gehaald uit rapporten van de Raad voor de Rechtspraak, het document van de 
Functionele Eisen voor Gerechtsgebouwen, DVD van het congres over het Gerechtsgebouw als denkbeeld, 
bezoeken aan gerechtsgebouwen, gesprekken met medewerkers van de rechtbank van Breda. 

Al deze informatie is gebruikt om te komen tot concrete uitgangspunten en een concept, dat als basis kan dienen 
voor een nieuw te ontwerpen gerechtsgebouw voor Breda. 

--
0 '1Gl:V NG 
1. de spreiding over het land 
2. de ligging in de stad 
3. de directe omgeving 

4. het gebouw 

5. de zalen 
6. het publieke deel 
7. de besloten werkplek 

ASI :CT3 I 
A VOi '1 
Uitstraling/representatie/comfort/sfeer 

B 
Bereikbaarheid/routing/functionele 
relaties/efficientie/flexibiliteit/veiligheid 

c =c1- :J< 
Materiaal/ detai lleri ng/constructie/i nstallaties 
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In totaal zijn er 19 rechtbanken verspreid over he 
Nederland. ledere rechtbank valt onder een van de 
ressorten die hiernaast zijn aangegeven. In elk ressc 
is een Hof van Justitie gevestigd. Deze gerechtshov1 
hebben een controlerende taak op het recht dat war 
gesproken bij de rechtbanken. Daarboven staat < 

Hoge Raad welke in Den Haag is gevestigd. 

Naast de 19 rechtbanken zijn er een aantal nevenve 
tigingen waar hoofdzakelijk kantongerechten zitti1 
hebben. Op de structuur van de rechtspraak 1 

verderop in het verslag nag dieper warden ingegaan 
Op de kaart op de vorige pagina is aangegeven wa 
de grenzen van de 19 arrondissementen liggen. [ 
verschillende rechtbanken en nevenvestigingen zi 
onderling met elkaar verbonden en dit geeft aan, d 
deze samenwerken op grate of kleine vlakken . In < 

meeste grate steden is een rechtbank gevestigd en 
de vaak kleinere gemeenten de kantongerechten. 

Naast de gerechtshoven en de Hoge Raad zijn er ni 

twee specialisaties: de Centrale Raad van Beroep 
Utrecht en het College van beroep voor het Bedrijl 
leven in Den Haag. 

Alleen in Amsterdam en Rotterdam zijn extra beveiligc 
zittingzalen gesitueerd. 
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,LKMAAR B.V.O. 14504 m 
Arch1 teaen G H. Thia 
Bouwjaar 1996 2002; modlfl , tic 

chter het station van Alkmaar ligt sinds 1996 het nieuwe gerechtsgebouw van deze stad, een ontwerp van 
immy Thia van de Rijksgebouwendienst. Met de oplevering van dit gebouw eindigt de verspreide huisvesting 
an de rechterlijke macht in Alkmaar. Het pand heeft een driehoekige vorm random een open binnentuin. Het 
estaat uit twee duidelijk te onderscheiden bouwdelen. Het eerste is een L-vormige kantoortoren, uitgevoerd in 
ranjerode keramische tegels. Het andere bouwdeel vormt de schuine kant van de driehoek. Het is een halfrond 
ebouw met een metalen vliesgevel. lnwendig domineren in de publieke hal schone beton en terrazzotegels 
n in de zittingzalen is hout het meest gebruikte materiaal. De centrale entree en alle zittingzalen bevinden 
ch in het halfronde bouwdeel. Looproutes voor medewerkers, bezoekers en gedetineerden zijn van elkaar 
escheiden. Voor risicovolle zittingen is verder een aparte toegang gemaakt die de bezoekers van buiten direct 
1 de zittingzalen brengt. 

•LMELO ll V.O. 11.60 m 
Arch1tecten C Kal fsbeek 
Bouwjaar 1995 

et nieuwe gerechtsgebouw in Almelo, een ontwerp van architect Cor Kalfsbeek uit Borger, ligt op een 
:eenworp afstand van het treinstation aan het Overijssels Kanaal. Het project is in nauwe samenwerking met 
e gemeente tot stand gekomen, waarbij de gemeente zorg gedragen heeft voor de verplaatsing van een contai
eremplacement, de uitgraving van het gedempte deel van het kanaal en het bouwen van een nieuwe brug 
ver het water. Op het voormalige containeremplacement zijn woningen en kantoren verrezen, waarmee het 
tationsgebied een sterke stedenbouwkundige impuls heeft gekregen. 
1e rechtbank bestaat uit een wigvormig kantoordeel van zeven verdiepingen, die is opgetrokken uit donker
ruine baksteen. Tussen deze wig ligt een betonnen laagbouw - van buiten diepblauw geschilderd - waarin alle 
pecifieke functies van de rechterlijke organisatie zijn samengebracht. Langs het kanaal ligt een zestig meter 
mge portico die de bezoekers rechtstreeks naar de zittingzalen in de oksel van het kantoordeel voert. Dit deel 
an het gebouw is afgedekt met sheddaken, een verwijzing naar het industriele verleden van het Nijverdal/Ten 
ate-terrein waar het pand staat . 

~MSTERDAM B.V.0 . 48S 22 m 34.6% m' nevenvestiginger 
ArchltPcten B. laerakke1 (drchi tectengroep LRRH ) 
Bouw)aar 1978 1996; u1tbreld ing 

iroot complex van vijf torens. Ben Loerakker ontwierp het complex in 1978, waarna in eerste fase een toren 
1erd opgeleverd (1979) als verzamelkantoor voor het ministerie van Justitie. De overige torens zijn in tweede 
ise aan het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw opgeleverd. Hoewel de verschillende delen 
ezelfde stijl hebben, zijn er duidelijke verschillen tussen de toren uit 1979 en die uit later jaren. De vroegste 
: ) heeft een simpele betonnen huid, terwijl de overige torens bekleed zijn met keramische tegelplaten. Wei 
ebben alle gebouwdelen een zelfde soort raamindeling. Vooral de U-vormige raampartijen zijn karakteristiek 
oor deze rechtbank. De ingang van het complex is een apart bouwelement van glas en staal. 
iwendig hebben torens A en Been gesloten kern. De overige torens hebben een open vide over de hoogte van 
e eerste verdiepingen. De in het gebouw zichtbare betonnen delen laten sporen zien van de bekisting waarin 
et beton gegoten is. 
i het kader van de grate uitbreiding voor de rechterlijke macht, is in 1996 een nieuwe uitbreiding van het 
arnascomplex opgeleverd . Deze toevoeging - gebouw F - is eveneens door Ben Loerakker ontworpen en heeft 
enzelfde architectonische stijl als de overige bouwdelen van het complex. 
laast het Parnascomples heeft de rechtbank Amsterdam nog een klein 35.000 m' verdeeld over 8 neven
estigingen. Het historische gebouw aan de Prinsengracht is met haar 15.000 m' de grootste nevenvestiging. 

bro r1. www rg<inl 
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ARNHEM 8.V.O. 
Archltecten 

34 131 m 
f. Sevl!nhuysen. J.D. Pf!ere oo Voller 
ArchitectenCle; ui!Ure/ding 

Bouwjaar 1963 1996; ul!breiding 

Het carrevormige gebouw van Rgd-architect Frank Sevenhuysen heeft een naar binnen gekeerde architectut 
De gevel is opgebouwd uit beton en baksteen met in de gevel liggende ramen . De begane grand is teruggelegE 
aangelegd. 
In 1996 ontwerpt Jan Dirk Peereboom Voller, die in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog enige ti 
waarnemend Rijksbouwmeester is geweest, een uitbreiding van het rechtsgebouw. Op de gebouw van Seve 
huysen komt een vierde bouwlaag en er verrijst een nieuwe vleugel aan de Walburgstraat 4. Deze nieuwe vleug 
heeft een kamvormige plattegrond en is via loopbruggen, opgebouwd uit glazen bouwstenen, verbonden m 
de oudbouw. De gevel is van beton, afgewisseld met natuurstenen platen. De entree, met opvallende schu 
uitstekende entreewand, wordt niet gebruikt. 

ASSEN BV.O. 12.214 m 
Arrh1teeten A Kommers; W .G Quist (verbouw1ng) 
Bouwja•r l840 1995; u1lbre1di11~ 

Het voormalig Paleis van Justitie in Assen is een typisch neoclassicistisch pand. Het is in de jaren 1838 tot 18• 
gebouwd door de provincie naar ontwerp van de Drentse hoofdingenieur van waterstaat A. Kommers. f 
ontwierp ook de in 1842 en 1843 in opdracht van het Rijk op het achterterrein gebouwde gevangenis. 
Oorspronkelijk was in het pand zowel het kantongerecht, de arrondissementsrechtbank als het gerechtsh 
gehuisvest. Laatstgenoemd hof verdween echter in 1875 door inkrimping van het aantal gerechtshoven. H 
gebouw is uitgevoerd in baksteen en is uitgemonsterd met onder andere een hardstenen plint en loniscl 
pilasters. Begin jaren negentig van de vorige eeuw ontwierp Willem G. (Wim) Quist een ingrijpende veranderi1 
van het pand. Daarbij werd het oorspronkelijk gedeelte verbouwd en verbonden met nieuwbouw achter h 
pand. De werkzaamheden werden aan het eind van 1995 afgerond 

BREDA s.v.o. 23.098 rn' / l 538 m1 / 717 m 
rchitecten J C.M. Franken en M. Bolten; F.. W1r1kler iuitbre1dlng) 

Bouwjaar 1986 1995; uitbrPlding 

De plattegrond en het materiaalgebruik voor de rechtbank in Breda verraden dat Rgd-architecten Hans Frank1 
en Mart Bolten zich hebben laten inspireren door het structuralisme. In deze bouwstijl, ontwikkeld door Herm; 
Herzberger en Aldo van Eijck, maakt men gebruik van kleine repeterende eenheden, waardoor het gebouw ze 
flexibel is in te delen en inwendig een grate mate van herhaling kent. Voordeel van deze werkwijze is, dat gro 
bouwvolumes minder massief overkomen op de voorbijganger. 
Franken en Bolten kiezen voor de rechtbank een rechthoek als basisvorm, waarvan zij er meerdere random e1 
binnenplaats met parkeergarage schakelen. De gevels zijn uitgevoerd in witte, braze kalkzandsteen - hetzelf1 
materiaal dat Herzberger koos voor het ministerie van Sociale Zaken, een van de grootste voorbeelden van h 
structuralisme. Ter plaatse van de vloeren is een betonnen band zichtbaar in de gevel. De trappenhuizen zi 
als rechthoekige schijven tegen de gevels aangeplakt en bestaan aan de kopse kanten geheel uit glas. In h 
interieur domineren brede rondgangen met hellingbanen over elke verdieping. Op elke verdieping van de 
rechtbank zit een ander rechtscluster. 
Naast het pand aan de Gasthuissingel, zijn er nog een tweetal uitbreidingen. 

DORDRECHT B v.o. 12.214 m• 
Architecten A Komml!t'S. W G Club (verbouw1ngJ 
Bouwjaar 18d0 1995 ultbn>iding 

Het voormalig Paleis van Justitie in Assen is een typisch neoclassicistisch pand. Het is in de jaren 1838 tot 18· 
gebouwd door de provincie naar ontwerp van de Drentse hoofdingenieur van waterstaat A. Kommers. I 
ontwierp ook de in 1842 en 1843 in opdracht van het Rijk op het achterterrein gebouwde gevangenis. 
Oorspronkelijk was in het pand zowel het kantongerecht, de arrondissementsrechtbank als het gerechtsh 
gehuisvest. Laatstgenoemd hof verdween echter in 1875 door inkrimping van het aantal gerechtshoven. H 
gebouw is uitgevoerd in baksteen en is uitgemonsterd met onder andere een hardstenen plint en loniscl 
pilasters. Begin jaren negentig van de vorige eeuw ontwierp Willem G. (Wim) Quist een ingrijpende veranderi1 
van het pand. Daarbij werd het oorspronkelijk gedeelte verbouwd en verbonden met nieuwbouw achter h 
pand. De werkzaamheden werden aan het eind van 1995 afgerond 



i GRAVENHAGE B.V.0 . 56.430nr / 10.773 m ' (Hoge Raad) 
Arch1tect en F. Sevenhuijsen; E ll e rm~n . Luc s, van Vugt (u1tbreidl11g) 
Houwjaa r 197~ 1996; uitbmldlng 

et Paleis van Justitie in Den Haag werd gebouwd tussen 1960 en 1976 naar ontwerp van Rgd-architect Frank 
evenhuijsen. Het wordt gezien als zijn belangrijkste werk. De stijl van het gebouw is typerend voor de ambtelijke 
rchitecten uit de jaren zestig: een mengeling tussen de Delftse School en elementen uit het werk van de Franse 
rchitect Le Corbusier. Het is onder meer te herkennen aan een hoge mate van interne en externe detaillering, 
e strikte scheiding van functies en het gebruik van contrasten. 
1 de jaren negentig van de vorige eeuw breidt de Rgd het Paleis van Justitie uit met een nieuwe toren naar 
ntwerp van Niek van Vugt. De toren harmonieert sterk met het naastgelegen gebouw van Sevenhuysen. Ook 
1 deze nieuwbouw is veel aandacht besteed aan de detaillering. De toren van Van Vugt is gekoppeld aan het 
ude justitiepaleis. Ook is het via een loopbrug verbonden met het Bruggebouw West dat zich uitstrekt over de 
trechtse Baan. Dit nieuwe pand is ook van de Rgd. 
aleis van Justitie en Bruggebouw West zijn onderdeel van het Grotiusplaats; een stedenbouwkundig plan van 
Jan Busquets en enkele Nederlandse architecten dat samenhang moet brengen in de bebouwing en looproutes 
md het eind van de Utrechtsebaan. De Hoge Raad is in een historisch pand elders in de stad gevestigd. 

iRONINGEN B.V.O 13.045 m 
Arch1tecten onbekencl; Th Bo~ch i.s.m R.H.M Uytenhaak lrn B de Vrie~ 
0 uwjaar 1627 1790; Guyet nstl t ut 1997, nicuwbouw 

et opvallende ontwerp voor de nieuwe rechtbank in Groningen is van de hand van professor Theo Bosch. Na 
iens overlijden in 1994 kreeg prof. R.H .M. Uytenhaak supervisie over het project. Het pand heeft een brede 
lint die vanaf de straat schuin oploopt. De bovenste laag van het gebouw bestaat uit een hellend glazen vlak. 
Jssen deze twee schuine vlakken bevindt zich een gevel van glas, afgewisseld met penanten en borstweringen. 
eze kantoorring telt aan de pleinzijde vijf etages, langs de Nieuwe Boteringsestraat vier en langs de Kleine 
eliestraat drie. Hiermee sluit het aan op de historische bouwhoogtes rondom het complex. Uitkijkend op de 
innentuin staan drie torens met in totaal achttien zittingzalen. 
et gebouw is onderverdeeld in drie beveiligingsgebieden. Hierdoor zijn bezoekers, gedetineerden en verdachten 
:rikt van elkaar gescheiden. Door de open vide structuur kunnen deze verschillende gebruikers elkaar wel zien, 
1aar komen ze nooit in direct contact met elkaar. 
et voormalig Guyotinstituut, gebouwd in 1790, is een pand van drie la gen onder een schilddak. Het naastgelegen 
abenhaupthuis is een woonhuis met de typische smalle Groninger vensters onder geblokte ontlastingsbogen . 
1 1997 zijn deze twee monumentale panden opgenomen in de nieuwe rechtbank. 

IAARLEM s.v o 16.828 m' 
Arch itecton H.AJ. Hcnket 
Bouw)aar 2.005 

artje centrum van Haarlem verrijst een nieuwe rechtbank. Het gebied, dat ingeklemd wordt tussen de 
amstraat, het Klokhuisplein en de Sint Bavo kerk, is het voormalige terrein van drukkerij Joh. Enschede. Juni 
003 is de bouw begonnen, na een lange aanloopperiode die al in 1994 met het eerste voorlopig ontwerp 
egon. Voor het terrein heeft professor Joan Busquet een masterplan opgesteld, waarin naast de rechtbank 
ok een theater, een parkeergarage en een hotel zijn opgenomen. Busquet heeft het plan zo opgezet, dat de 
istorische bebouwing direct rond het bouwterrein behouden kon blijven . 
et ontwerp van architect Hubert Jan Henket - eerder al ontwerper van de rechtbank in Middelburg - bestaat 
it twee delen, die via een hoge loopbrug met elkaar in verbinding staan. Het deel aan de Damstraat is een vijf 
ouwlagen hoog kantorendeel. De gevels warden bekleed met beige natuursteen; de topetage is iets terug
elegen en heeft een glazen gevel. Hiermee vormt het ook een architectonische link met het tweede bouwdeel, 
ttingcomplex, dat geheel met glas is bekleed. Zoals in Middelburg al toegepast, krijgt dit twee de bouwdeel een 
rede luifel op ranke pilaren. 

i HERTOGENBOSCH evo. 48.366 m 
Archltecten Ch. V~ndenh ov ; P. de Wisprlr.a re 
Bo uwj a r 1998 

et Paleis van Justitie Den Bosch ligt in La Gare, een stadsvernieuwingsgebied aan de achterzijde van het trein
:ation. Het pand biedt onderdak aan de gerechtelijke onderdelen van de stad en betekent zo het einde van 
espreide huisvesting van het hof en de verschillende gerechten. 
•e Belgische architecten Charles Vandenhove en Prudent de Wispeleare leverden het ontwerp. Hun gebouw 
eeft door omvang en materiaalgebruik een monumentale uitstraling. Zoals bij vele van de nieuwe gerechtsge
ouwen die in de loop van de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn gebouwd, bestaat het complex uit een 
1s deel voor de zittingzalen en een serie marktconforme kantoren . De architecten hebben er in dit geval voor 
ekozen de kantoren in carrevorm te bouwen en een dee! van de zo ontstane binnenruimte te benutten voor het 
rchitectonisch van de kantoorvleugels afwijkende zalencomplex . 

bran: www.rgd .nl 
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B.V.O. 17 521 m 
Atchitecten A. Bonnemd 

LEEUWARDEN 
BouwjJ r 1994 

De nieuwbouw voor de Rechtbank Leeuwarden is ontworpen door architect Abe Bonnema uit het Frie! 
Hardegarijp. Deze in 2001 overleden architect, is bekend van onder meer het hoofdkantoor van verzekera. 
Nationale Nederlanden in Rotterdam. 
Deze nieuwbouw staat op een smal perceel en bestaat uit twee kantoorblokken van zes bouwlagen met zalmroc 
gevelplaten, die haaks op de voorgevel staan. Naast en tussen deze kantoorblokken staan lagere bouwdelen E 

zweven enkele loopbruggen die bekleed zijn met groen glas en antracietkleurige kunststof kozijnen. De centra 
hal is twee bouwlagen hoog en heeft een schoepenplafond, dat zorgt voor een mooi gefilterd licht in de hal. H 
gebouw telt zeven zittingzalen en kent verschillende beveiligingszones. Alie kantoorvertrekken zijn voorzien v< 
individueel bedienbare ramen en alle klimaatinstallaties voldoen aan de meest recente milieueisen. 

MAASTRICHT s.v.o. 24.W m' 
Architecten G. Passchler (Bure u Swlnkels Passdilt.!r Bonheur Westela.ken BV) 
Bouw1aar 1984 1994; rnnovatle 

In 1994 werd een reeds jaren leegstaand ziekenhuis in gebruik genomen als rechtbank. Hiermee komt een einc 
aan de verspreide huisvesting van het justitieel apparaat in Maastricht. G. Passchier vormt het sterk gecompa 
timenteerde ziekenhuis om tot een modern rechtsgebouw waarin ruimte is voor gebieden met verschillenc 
beveiligingsregimes en een besloten gebied voor de medewerkers. Hierbij houdt hij de oorspronkelijke opzet v< 
het ziekenhuis intact. Die opzet gaat uit van twee lange gangen en enkele dwarsgangen die meerdere paviljoer 
met elkaar verbinden. 
De vroegere binnentuin is centrale hal geworden. Alie zittingzalen liggen hier omheen. De hal heeft een glaze 
dak dat gedragen wordt door een stalen 'parapluconstructie', een ontwerp van kunstenaar Mick Eekhout. [ 
vloer is uitgevoerd in donkere Escozijnse hardsteen, waarin enkele teksten van kunstenaar Laurence Wiener zi 
gefreesd. De ziekenhuiskapel is omgetoverd in bedrijfsrestaurant en bibliotheek. Om deze twee functies ond 
te brengen in de oude kapel, moest een tussenvloer aangebracht worden. 

MIDDELBURG e.v.o 9 ozs m 
Archltecren H A.J. Herlk"t 
Bouwjaar 1995 

Op de plek van het oude Huis van Bewaring aan de Kousteensedijk verrijst de rechtbank in een strook publiel 
gebouwen. Het Belastingkantoor van architect Gillissen uit 1994 is de directe buurman en de Gemeentelijl 
Bibliotheek ligt even verderop in de straat. Het is een modern bouwlint tussen het Middeleeuwse stadje aan c 
overzijde van het water en de latere uitbreidingen in de achtertuin. 
Het eenvoudige kantoordeel van de rechtbank heeft gevels in geel stucwerk en een brede luifel op pilaren. O 
dit bouwdeel heen ligt een, lage betegelde rand met roestvrijstalen afwerking. Een groot atrium met 'structur 
glazing' vormt de centrale entree tot het complex en is het scharnierpunt tussen de kantoren en het bouwfysis1 
veel ingewikkelder zalencomplex. Dit zittingdeel loopt in een ronding mee met de bocht van het water, wa 
het gedeeltelijk insteekt. De gevels zijn bekleed met grijze zijdeglanstegels, ingezet met kozijnen van gemoffe 
aluminium. Hier bevinden zich vier zittingzalen, twee raadkamers en het onderkomen van het Openba 
Ministerie in Middelburg. 

ROERMOND s v.o. 11.794 m· 
Architecten A.C. W Sip 
Bouw1aar 1994 

Het gecentraliseerde nieuwe onderkomen voor de rechterlijke macht in Roermond kwam tot stand in de gro 
bouwronde, die de Rijksgebouwendienst en het ministerie van Justitie in de jaren negentig van de twintigs 
eeuw initieerden. Rode draad in deze bouwopgave was, dat de rechtbanken een marktconform kantorencompl• 
moesten combineren met een apart bouwdeel voor de zittingzalen. Op deze manier zouden de kantoren op 1 

markt te verhuren zijn. Het kantoordeel bestaat uit twee vleugels met gevels van donkerrode baksteen, d 
scharnieren op een rond bouwdeel waarin de centrale entree tot het complex ligt. Het zalencomplex is e1 
laagbouw waarin vier grote zittingzalen zijn ondergebracht, alsmede een grote centrale hal. 
Recht tegenover de rechtbank ligt het in 1995 gerealiseerde belastingkantoor Roermond, een ontwerp van Ke 
van der Hoeven. De rechtbank vormt samen met dit belastingkantoor een ensemble in het stedenbouwkundir 
plan Zwartbroekplein. 



IOTIERDAM B.V.O 38.525 rn ' 
Architecten Cees Dam & Partne~ 
Bouwjaar l 995 

)e Wilhelminahof is een ensemble van drie kantoorgebouwen, een zalencomplex, winkels en een metrostation. 
let ligt op de Kap van Zuid, een nieuwbouwgebied dat het tweede stadscentrum van Rotterdam wil zijn. Het 
antoor dat de rechtbank Rotterdam gebruikt, maakt onderdeel uit van hetzelfde bouwkundige geheel als het 
antoor van de Belastingdienst aan de Laan op Zuid. Het ontwerp is Jli'A't~~s'!J!lftf& Partners. De kantoren voor 
le rechtbank zijn uitwendig te herkennen aan de halfronde raampartijen die in de uiteinden van de westelijke 
:evel zijn aangebracht. Het kantoor van de Belastingdienst heeft deze raamvormen niet. 
)e kantoren en de zittingzalen van de rec ht bank zijn gescheiden door een met glasplaten overdekte winkelstraat. 
let zalencomplex van de rechtbank is ontworpen door Rob Ligtvoet en vormt een bouwkundig en architecto
iisch zelfstandig onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Wilhelminahof. De kunst die in het kader van 
le percentageregeling - waarbij 0,5 tot 2,5 procent van de bouwkosten kunnen warden besteed aan beeldende 
.unst - tot stand kwam, bevindt zich niet in het kantoordeel van de rechtbank, maar is geconcentreerd in het 
alencentrum. 

JTRECHT B v.o 33.550 ni ' 

An:hltecten C.. Kalf5.beek 
Bouw1aar 2000 

n de periode 1996 - 2000 verrees in Utrecht, nabij winkelcentrum Hoag Catharijne, een geheel nieuw recht-
1ankcomplex, een ontwerp van Car Kalfsbeek van het bureau DAAD Architecten . Het vormt een samenstel van 
1ud en nieuw, omdat er een tweetal historische gebouwen ge'lntegreerd is. 
le nieuwbouw laat zich typeren als publieke architectuur dat respect heeft voor de historische omgeving en 
le binnenstedelijke stedenbouwkundige situatie waarin het zich bevindt. Het complex heeft een langgerekte 
:rondvorm waaraan vijf bouwdelen liggen. De twee historische panden liggen aan de singel, naar de stad toe. 
iier tussenin bevinden zich de nieuwe zittingzalen. Aan de andere kant van de corridor liggen de kantoordelen; 
'ier vleugels met patio's ertussen en de grate entree van het totale complex. 
le corridor van glas en staal is het verbindende element van het complex, dat de ogenschijnlijk losse bouwele
nenten tot een geheel smeedt. Het meest bijzonder van dit ontwerp is misschien wel de doorkijk vanaf het 
1lein. Hier vandaan kan door bijna de helft van de transparante corridor gekeken warden, wat uitzicht biedt op 
1et oude laboratorium van bouwmeester Van Lokhorst. Hier wordt duidelijk hoe goed Kalfsbeek oud en nieuw 
1eeft weten te integreren. 

~UTPHEN e.v.o. u.656 m' 
Arch1tecten W.C. Metzelaar; D. Stelling (rest:auralie);K. Rijnbo (uitbreid1ng) 
So1twjaar 1888 1 967; resuuratie 1996; ultbreiding 

)p het voormalige Slijkbolwerk gebouwd gerechtsgebouw en conciergewoning naar ontwerp van Willem Cornelis 
v1etzelaar. Zijn ontwerp gaat uit van een centraal gelegen zittingzaal met een aantal vertrekken daaromheen. 
i et is de eerste zelfstandige opdracht voor Metzelaar, die onder de vlag van zijn vader Johan Frederik bij Justitie 
1ad gewerkt en hem opvolgde als bouwheer der gevangenissen en rechtsgebouwen. 
n 1996 komt een verbouwing en uitbreiding van oud-Rijksbouwmeester Kees Rijnboutt gereed. De oudbouw 
1ad op dat moment nag geen monumentale status, maar is wel als monument behandeld. De renovatie brengt 
1et pand dan ook geheel terug in negentiende-eeuwse stijl. Anders dan bij de Justitiele nieuwbouw in Den 
losch, is gekozen voor een uitbreiding van het oude Paleis van Justitie. Daarvoor moest het Huis van Bewaring, 
:elijktijdig met het gerechtsgebouw ontworpen door W.C. Metzelaar, achter het justitiepaleis wel wijken. Tegelijk 
net de nieuwbouw zijn de contouren van het Slijkbolwerk, een van de oude verdedigingen van de stad, hersteld. 
iet enige nieuwe deel dat boven het oude gerechtsgebouw uitsteekt, is de toren met trappen, lift en technische 
uimtes. 

~WOLLE B V.O. 10.244 m 
Arch1tecten Jo Kruger, W. y R1jn (uitbre1ding); Rob Hootsmans lnieuwbouw) 
ijoUW)3af 1967 1998: U1tbreiding 2009; rneuwbouw 

iet gerechtsgebouw in Zwolle biedt onderdak aan zowel de Arrondissementsrechtbank als aan het Kanton
:erecht. Het gebouw is deels opgetrokken in ongepolijste Muschelkalksteen en deels in gegolfd aluminium met 
>ruin spiegelglas. Dit laatste deel is een aanbouw die in 1998 tot stand kwam naar ontwerp van Rgd-architect 
!Vim van Rijn. De zittingzalen zijn aan de buitenkant zichtbaar doordat ze deels uit de gevel steken. Opvallend 
letail is het raam in de zittingzaal van het arrondissement. Dit is een van de grootste termopeenramen van 
:uropa. Het ontwerp, dat al in 1964 gereed lag, is van architect Jo Kruger. 
le centrale entree deelt het pand op in een gedeelte voor het kanton en een arrondissementsgedeelte. Dit 
aatste deel ligt hoger en is via een trap vanuit het gedeelte van het kanton te bereiken; hiermee wordt de 
1ierarchie in de rechtspraak gesymboliseerd. De hal wordt ondersteund door kolommen van schoon beton waarin 
le houtnerf van de bekisting te zien is. Dit is een verwijzing naar de Engelse bouwstijl Brutalisme. Het interieur 
vordt gedomineerd door natuursteen, behalve in de zittingzalen waar Kruger voornamelijk hout toepaste. 
le rechtbank gaat opnieuw uitbreiden. De nieuwbouw aan de hand van architect Rob Hootsmans, wordt 
rerbonden met de huidige rechtbank. Na oplevering van de nieuwbouw (eind 2012) wordt de bestaande 
echtbank aangepast en gerenoveerd. De totale hoeveelheid m' zal dan ca. 29.000 bedragen. 

bro ; WWW rgd.nl 
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I- STOHISC - LOCA1 -
De locatie van de rechtbanken lijkt soms een beetje 
willekeurig, maar is van vaak oudsher ontstaan. Toen 
lagen rechtbanken langs belangrijke handelsroutes en 
dus dicht bij de mens en de geschillen. Oak toen gold 
al dat de rechtspraak toegankelijk moest zijn. Veel van 
de toen opkomende steden kregen een plaats waar 
recht gesproken werd en veel van de kantongerechten 
zijn nag steeds aan deze toenmalige positie ontleend. 
Daarom staan er in sommige plaatsen nu nag 
nevenvestigingen, terwijl je ze eigenlijk niet daar zou 
verwachten. Dit geldt bijvoorbeeld voor Groenlo, dat 
al snel een florerend stadje was aan de handelsroute 
met Duitsland, maar sinds 2007 samen is gegaan 
met Zwolle en nu nag slechts een deelgemeente is. 
Niet echt een plek waar je een gerechtsgebouw zou 
verwachten. 

Hoewel een historische waarde belangrijk is voor 

-:I 
een functie als de rechtspraak en vaak een duidelij~ 
identiteit geeh aan de functie, is het belangrijker 0 1 

mee te gaan met de tijd en de behoehes. Er zijn 
de tijd op verschillende plekken nieuwe rechtbanke 
ontstaan en oak de arrondissementen zijn ingedee 
om meer structuur te brengen. Dit zal in de toekom 
blijven ontwikkelen. Langzaam zullen de kleir 
nevenvestigingen, in de kleinere gemeenten, worde 
opgeheven en bijgevoegd bij de grotere vestigingen ' 
warden verplaatst naar steden waar meer behoehe 
aan rechtspraak. 

Nederland wordt steeds meer bebouwd en de ontwi 
kelingen van nieuwe woon- en werkgebieden gee 
automatisch meer behoehe aan rechtspraak. Vooral 
gebieden waar veel werkgelegenheid wordt gecreeer 
zullen meer geschillen ontstaan en daardoor zal c 
deze plekken extra capaciteit nodig zijn. 
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GROOTTE RECHTBANKEN IN M2 B.V.O. 
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Alkmaar 15815 m2 Almelo 11609 m' 
Amsterdam 81000 mi. Arnhem 34000 m 2• 

Assen 12214 m2 Breda 25373 m' 
Dordrecht 16009 m2 DenHaag 67000 m2• 

Groningen 20000 m2 Den Bosch 48000 m2
• 

Haarlem 22000 m' Leeuwarden 32000 m2• 

Maastricht 24844 m2 Middelburg 9026 m 2 

Roermond 11749 m1 Rotterdam 38525 m' 
Utrecht 39000 m2• Zutphen 22315 m' 
Zwolle 11286 m' 

Bij het overzicht van de rechtbanken en de daarbij 
behorende grootte van het bruto vloeroppervlak, zijn 
alle functie meegenomen. Zo ook de Gerechthoven en 
bijvoorbeeld de Hoge Raad. Dit is aangegeven met een 
sterretje. In bijvoorbeeld Amsterdam zijn veel functies 
verspreid over een aantal gebouwen, maar in bijvoor
beeld Rotterdam is a lies samengevoegd in een gebouw. 
Duidelijk is te zien, dat de rechtbanken in de randstad 
vaak groter zijn dan de rechtbanken in de rest van het 
land. Dit heeft te maken, met het aantal rechtzaken dat 
wordt behandeld. Door grotere bevolkingsdichtheid en 
meer criminaliteit is vanzelfsprekend ook meer ruimte 
nodig voor rechtzaken. 

• inclusief oppervlakte gerechtshof en/of hoge raad 

GROOTTE RECHTBANKEN NAAR PRODUCTIE 
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Alkmaar Almelo 
Amsterdam Arnhem 
Assen Breda 
Dordrecht DenHaag 
Groningen Den Bosch 
Haarlem Leeuwarden 
Maastricht Middelburg 
Roermond Rotterdam 
Utrecht Zutphen 
Zwolle 

De productie van de rechtbanken in de randstad is 
duidelijk groter dan die in de rest van Nederland. 
Hier is de bevolkingsdichtheid het grootst en is de 
meeste werkgelegenheid. Dit brengt meer zaken met 
zich mee. Omdat een zaak moet worden behandeld 
in het arrondissement waar het plaats vindt of heeft 
gevonden, zijn in deze regio's meer en grotere zaken 
dan in de rest van Nederland. In tijden van capac
iteitsproblemen worden oplossingen gezocht met 
aangrenzende arrondissementen. De zaak wordt dan 
weliswaar behandeld op een andere rechtbank, maar 
rechtzaak vindt wel plaats in de rechtbank van het 
oorspronkelijke arrondissement. We verschuiven hier 
dus enkel de kantoorfunctie van de zaak. Daar zien we 
ook de meeste capaciteitfluctuatie. 

GROO 

, 
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HUIDIGE SITUATIE 
In de huidige situatie is Nederland verdeeld over 19 
arrondissementen met elk een hoofdvestiging en een 
of meerdere nevenvestigingen. Deze nevenvestigingen, 
vaak kantongerechten werken samen met de grotere 
vestiging. Zoals al eerder in het verslag besproken 
zijn enkele van de nevenvestigingen nog gesitueerd 
op plekken die voortkomen uit de geschiedenis van 
Nederland als handelsgebied. 
Het is niet aannemelijk, dat de huidige situatie 

Optie 1: 
Centrale groei en opheffen n envestigingen 

-1------- gehandhaafd blijft. Steeds vaker moeten processen 

Hoofdvestiglngen met 
nevenv~tlgingen 

103<0 ~· 
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geoptimaliseerd worden en de overheid kan hier niet 
achterblijven. Er zijn een aantal mogelijke opties voor 
de toekomst. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 
wat het meest optimaal is. De raad voor de rechtspraak 
is op het moment van schrijven van dit stuk bezig met 
een onderzoek. Resultaten zijn hiervan echter nog niet 
bekend. 

TOEKOMSTBEELD (optie 3) 
In de toekomst zal de verdeling van de rechtbanken 
over Nederland verder worden aangepakt. Omdat 
optimalisatie noodzakelijk is om het rendabel te 
houden, zal er een verschuiving over Nederland plaats-
vinden . Sommige nevenvestigingen zullen worden 
opgeheven en samengevoegd met de hoofdvestiging. 
Zo wordt het ruimtegebruik geoptimaliseerd. Het is 
echter niet aannemelijk, dat alle nevenvestigingen 
zullen verdwijnen. Sterker nog, sommige zullen juist 
sterke capaciteitsgroei zien. Dit is tweeledig. 
Enerzijds worden er steeds weer nieuwe wetten van 
kracht. Een belangrijke wet die (hoogstwaarschijnlijk) 
zal worden doorgevoerd is de wet, dat civiele zaken tot 
25000 euro kunnen worden gevoerd bij de kantonre-
chter. Nu is dat tot 5000 euro. Dit zal een aanzienlijke 
toename geven van het aantal kantonzaken en dus 
meer capaciteit vragen bij de kantongerechten (vaak 
nevenvestigingen). Daarnaast is de toegankelijkheid 
van de rechtspraak van groot belang. ledereen moet 
in staat zijn om de rechtbank binnen een redelijke tijd 
te bereiken. Niet iedereen is in het bezit van eigen 
vervoer, dus dit moet mogelijk zijn met het openbaar 
vervoer en dit brengt restricties met zich mee. Vooral 
in het oosten van het land zullen enkele nevenvestig-
ingen open moeten blijven om aan deze voorwaarde 
te kunnen voldoen. 

Oe b@rtaande ne envestlglnge zuli ' n voor en groot deel b11 
de huidlge rechtbanken worden gevoegd. Daarmee ls er meer 
duidellj l<.herd en 111n overheadkosten en capaciteitsproblemen 
beter op te >r.1ngen Nadeel Is de bereikbaarheid 

Optie 2: 
Decentrale groei 

De nevenv~tigrng n <Ulien me r zaken krr]gcn en daardoor 
groelr!n. Een l!nkele newnvest1ging wordt verplaatst. 
De r~chtspraak Is op deze m. nler meer ve~preid en zo 
toegankelljker. Er zlln wl'I meer problen1en op organisatorisch 
aebred. 

Optie 3: 
Zowel centrale als decentrale groei 

Ook de arrondissementsgrenzen zullen misschien ......._......_____ 
worden aangepakt. leder arrondissement vraagt om 
een bestuur en hoe meer besturen hoe moeilijker de 
organisatie, dus ook hier is optimalisatie mogelijk. 

Als uitgangspunt voor het ontwerp van een nieuwe 
rechtbank zal worden uitgegaan van een mogelijke 
groei in de toekomst, maar niet van verplaatsing naar 
een andere stad of samenvoeging met een andere 
rechtbank (hooguit een nevenvestiging). Dit ligt nog te 
ver in de toekomst. 

Zowel de hurdige chtbanken als enkel~ b ' langrrjke 
nevenvestlgen t~llen groeien, maar daarnaa$t l\Jllrn b<'paalde 
nrv~nv s1i11ongen ook opge/ieven warden D~ hele !NCchte1 lljkl! 
rndelln~ wordt (wederom) geoptlmalisetord 

• 
• 
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De identiteit van een merk of functie hangt vaak 
• samen met het gebouw. Als je ergens een bepaalde 

supermarkt inloopt, dan merk je al snel, dat schappen 
identiek zijn aan andere supermarkten van dezelfde 

• keten. Aan de buitenzijde prijkt de naam en de reclame 
en het geeft de keten een bepaalde identiteit. Maar oak 

• kunnen merken zich onderscheiden door hun gebouw 
zoals Prada in Tokyo doet. Doordat het gebouw een 

• architecturaal hoogstandje is en een eyecatcher voor 
de omgeving, zet het Prada niet alleen in Tokyo op 
de kaart, maar oak in de rest van de wereld. Mensen 

• gaan dit gebouw met het merk Prada associeren. In 
Eindhoven gebeurde ditzelfde met de lichttoren van 

• Philips. Oit gebouw is van groat belang (geweest) 
voor de stad en wordt daarom gezien als een icoon . 

• 
Nu Philips is weggetrokken uit het centrum wordt het 
gebouw herbestemd, maar de naam van het merk 
blijft verbonden aan de lichttoren, zo oak de reclame 

• op de toren zelf . 

• De rechtbank moet ook een belangrijke plek innemen 
in de samenleving. De vraag is echter of je naar 
uniformiteit moet streven. De rechtbank wordt hier 

• weliswaar beter herkenbaar door, voor een grater 
publiek, maar wordt waarschijnlijk al snel gezien als 

• eenheidsworst. Mensen willen juist eigen identiteit 

• 
OIJB< 

• De rechtbank en de rechtspraak bevatten een bepaalde 
symboliek. Al van oudsher staan zij voor wijsheid en 

• macht. Waar vroeger de rijken het recht in hebben 
gevoerd om hun gelijk te krijgen, is het nu een orgaan 

• waarbij welvaart een mindere rol speelt. 

Zo wordt nu meer nadruk gelegd op onafhankelijkheid, 
• onpartijdigheid, waarheid en eerlijkheid. Hoewel 

de rechtspraak een belangrijk orgaan is, is zij niet 

• 
verheven boven de normale mens, maar spreekt zij 
zich slechts uit over breed geaccepteerden wetten, 
rechten, plichten, waarden en normen. • 

• • • • • 

Doordat echter de meer welvarende burger een betere 
advocaat in de armen kan nemen, ziet men de recht
spraak vaak nag wel in het voordeel van de rijken. Dit 
wantrouwen in de rechtspraak tast de symboliek vaak 
aan. 

van gebouwen. De stadcentra beginnen al op elkaar te 
lijken doordat de grote winkelketens in ieder centrum 
naar een zelfde identiteit streven om maar herkenbaar 
te zijn. De rechtspraak wil zich juist onderscheiden en 
daarvoor is het noodzakelijk om eigenwijs te zijn en te 
durven. De rechtspraak is de top van de samenleving, 
zoals Prada de top van de mode is (of wil zijn). Hier 
past dus prima een gebouw bij, dat niet alledaags is en 
van toonaangevende architectonische vorm is, zodat 
het ook Nederland en haar rechtspraak wereldwijd 
betekenis geeft. 

\ I 

VROUWE JUSTITIA - DE SYMBOUEK 

Vrouwe Justltia i• van 
OOl"}pron~ aen Romelnse 
godln en nu de per>on11icatie 
11an het recht. Een afbeeldfng °"'" haar Is ~113k It- \linden op 
g.orech13gebouwen en andere 

en waar roegPr mcht 
l!!lproken. 

Zij wordt afgebeeld als een 
geblinddoekte Oguur, met 1n 
haar rechterhand een zwaard 
en 1 haar linlcernand een 
weegsdiaal, D ie hebber en 
symboli~ch betekenfs voor de 
rechtspr:aak: 

Het twaard staat voor her 
vonnis dot word ultgc.sproken: 
de bltnddo~k staat voor de 
rech pr, k 1011der aanzie de5 
persoons, d.w.z.. dat niet de 
personen warden gehoord en 
veroordeeld, maar slechts d 
feltcn M dadl!n; 
de wEegscilaal stQlt de 
"fwep,ing van de b w1j2en en 
gctulgenlssen voor, die In et 
oordeel resp. het nadeel van 

verdach1e s11rckel' 

Prada. Tok>/o - Herzog & de Meuron 
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Op veel plekken zien we, dat ICT al veel wordt gebruikt 
om het proces te versnellen en te vergemakkelijken. 
Wat betreft de rechtspraak zien we eigenlijk nog maar 
weinig van deze tendens. lnmiddels kun je online wel 
een heleboel informatie vinden, zoals uitspraken in 
rechtzaken, maar intern wordt ICT nog niet optimaal 
benut. Nog steeds zeult men met stapels dossiers. Dit 
heeft mede te maken met het feit, dat een papieren 
stuk beter leest dan iets wat op een monitor wordt 
afgebeeld. ICT zou echter wel kunnen bijdragen aan 
de optimalisatie van het proces en dus ook zijn invloed 
kunnen hebben op het gebruik van het gebouw. 

In de toekomst zou het mogelijk kunnen warden om 
digitaal een rechtzaak bij te wonen. De verdachten 
hoeven dan niet meer vervoerd te warden en 
advocaten en rechters kunnen vanuit hun kantoor 
de hele rechtsgang afhandelen. Of dit een wenselijke 
situatie is, is de vraag, maar zeker is, dat ICT meer 
mogelijkheden biedt. Toch blijft men bij rechtspraak 
een persoonlijke benadering de voorkeur geven. 
Emoties zijn bijvoorbeeld beter in te schatten als men 
in dezelfde ruimte is en zo kan beter warden beoor
deeld of een toneelstuk wordt opgevoerd. 

Toch zijn er al enkele initiatieven op gebied van recht
spraak op afstand. Hier is echter ook kritiek op, zoals 
blijkt uit onderstaand krantenbericht. 

Een goed voorbeeld daarvan is de digitale aangifte. 
Nu mensen via internet aangifte kunnen doen van 
gestolen goederen bijvoorbeeld, is de drempel veel 
lager om dit te doen. Men hoeft niet meer weg van het 
werk, lang te wachten en het verhaal een aantal keer te 

• • • • doen aan een dienstdoende agent. Hierdoor is het veel 
toegankelijker geworden. Of je ditzelfde principe door. 
kan voeren bij de rechtspraak, zou verder onderzocht 
moeten warden . • 

Daarnaast is het archief nog steeds van groot belang en. 
dit is vooralsnog een papieren archief. Uit gesprekken 
bleek, dat de archivaris van de rechtbanken nog 
steeds geen keuze heeft durven maken wat betreft. 
het omzetten van het papieren archief naar digitale 
bestanden. Men is bang dat de ontwikkelingen te hard. 
gaan en na verloop van tijd ook deze bestanden niet 
meer te lezen zullen zijn met nieuwere apparatuur. 
Men kan zich echter voorstellen, dat het archief een. 
belangrijk deel inneemt in een gebouw. Volume dat 
niet direct wordt benut, maar wel van belang is en ook. 
nog eens aan bijzondere eisen moet voldoen om de 
stukken optimaal te behouden. • We kunnen concluderen, dat wat betreft ICT-gebruik 
nog veel kan verbeteren en hiermee dient rekening • 
te warden gehouden bij het ontwerp, maar het is niet 
aannemelijk, dat de rechtbanken zullen inkrimpen. 
doordat ICT de rechtspraak in rechtzalen overbodig 
maakt. Het zal hooguit een aanvulling zijn op de 
huidige gang van zaken. Bijvoorbeeld bij anonieme I 
getuigen of toeschouwen op afstand. En voor de infor
matievoorziening van de rechters en officieren. Door I 
ICT een centralere plek te geven, zal de rechtspraak 
verder geoptimaliseerd kunnen warden. Voor het I 
archief zal het wel grote gevolgen hebben en in de 
nieuw te bouwen rechtbank kan hier dan ook minder 
ruimte voor warden gereserveerd. I 

• • • 
I 

• • • • • • • 
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Gerechtsgebouw, Zurphen 

Pale•~ van Just111e, Antwerpen 
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Zoals al in het vorige hoofdstuk aangegeven, is het 
voor een rechtbank belangrijk, dat het gebouw 
duidelijk herkenbaar is. Dit wil niet zeggen dat alle 
rechtbanken hetzelfde moeten zijn van karakter, maar 
het is belangrijk, dat het een statement maakt in de 
stad. Zo ontstaat geen anoniem gebouw, maar een 
gebouw waaruit duidelijk de functie spreekt en men 
de sprekende vorm van het gebouw ook kan plaatsen 
in de stad. Het is de bedoeling, dat het gebouw een 
landmark functie vervult, die een identiteit geeft aan 
zowel de plek in de stad als van de stad in het land. 
Het is een gebouw met een semi-openbare functie en 
het is daarom verstandig om dit gebouw ook zo vorm 
te geven. Een goede zichtbaarheid en herkenbaarheid 
draagt bij aan het draagvlak van de rechtspraak. 
Mensen kunnen zich makkelijker identificeren met de 
gebouwde omgeving en staan zo ook meer open voor 
wat er in het gebouw gebeurt. 

Boven als voorbeeld het gerechtsgebouw van Zutphen. 
Dit neemt een belangrijke plek in en is duidelijk 
zichtbaar door de afstand die genomen kan warden 

• 

• • • • • 
I 

• 
van het gebouw. Door het water aan de ene zijde I 
wordt een soort natuurlijke buffer gecreerd, terwijl 
aan de andere zijde het gebouw juist goed toegankelijk I 
is. Het gebouw heeft echt een gezicht. 

Voor het pa leis van justitie in Antwerpen, op de foto's I 
onder, geldt dit eveneens. Door de puntige daken is 
het een uniek gebouw geworden, dat een duidelijke I 
herkenbaarheid heeft. Het plein geeft weer de 
mogelijkheid afstand te nemen en de grate trap biedt I 
uiteindelijk toegang tot het gebouw. 

Geconcludeerd kan warden, dat de zichtbaarheid de I 
herkenbaarheid met zich mee brengt. Door het gebouw 
met een uitgesproken vorm te plaatsen in een ruime I 
opzet, zodat men afstand kan nemen en het gebouw 
als geheel kan ervaren, draagt bij aan herkenbaarheid I 
van het gebouw. 

I 

I 
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• • • • Shopping Mall, Leeds centrum, centrale ligging 

Men kan zich afvragen of met de huidige ontwik-
• kelingen, zoals we die ook op winkelgebied zien, de 

rechtbank beter op zijn plek is aan de rand van de 
• stad. Waar met voldoende ruimte het ontwerp zo kan 

worden gesitueerd dat het uitstekend te beveiligen is 

• 
en uitbreiding geen probleem zal zijn in de toekomst. 
Er is een trend gaande, dat mensen voor een dagje 
winkelen voortaan liever naar de 'shopping malls' 

• gaan aan de rand van de stad. Daar is voldoende 
parkeergelegenheid en door goede toegankelijkheid 

• worden deze gebieden steeds populairder t.o.v. de 
oude binnenstad, waar je al snel 15 euro kwijt bent om 

• 
te parkeren (als je al een parkeerplaats kunt vinden) en 
men ook nog in de file staat, omdat de binnensteden 
helemaal niet berekend zijn op zoveel verkeer. • Ondanks dat er veel voordelen zijn bij het situeren 

• 
van een nieuwe rechtbank aan de periferie, is door 
onder andere de raad van de rechtspraak aangegeven 
toch de voorkeur te geven aan het situeren van de 

• rechtbank in stedelijk gebied. Zo zouden 'gerechts
gebouwen bij voorkeur gesitueerd moeten wprden 

• in een stedelijk activiteitengebied waar ook andere 
bestuurlijke en publieke functies worden uitgeoefend. 
Dit stedelijk activiteitengebied is niet per definitie 

• gelegen in een (historisch) stadscentrum."'Hieruit kan 
men dus concluderen, dat men de voorkeur geeft aan 

• het zichtbaar maken van de rechtspraak in de stad. Dit 
doordat de rechtbank een voorbeeldfunctie heeft. Het 

• 
moet laagdrempelig zijn, maar wel uitstralen, dat er 
recht wordt gesproken. Daarnaast is het vereist, dat 
het goed toegankelijk moet zijn en dat wil zeggen mede 

• voor openbaar vervoer. En dit is in buitengebieden 
vaak een lastig verhaal. 

• Het situeren in de stad geeft als bijkomend voordeel, 
dat het een impuls kan geven aan het gebied. Zo 

• spreekt Jaap Huisman tijdens een symposium in 2006: 

• 1 Baslspakket tec11rrische ~peci 1catiPS rech\erlijke organilHI e 
- aprit 2006 - P"S 9 
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Shopping Mall, Southdale, perifere ligging 

"Over de totstandkoming van dit Hof in Den Bosch is 
nogal wat te doen geweest, omdat de president van 
de rechtbank verklaarde 'niet tussen de hoeren te 
willen zitten'. Ooit was dit de rosse buurt van Den 
Bosch. De RGD heeft toch de sprong over het spoor 
durven maken en kijk nu eens: wat ooit de achterdeur 
van de stad was, is dankzij dit Hof een chique kwartier 
geworden"'. Dit geldt eveneens voor de rechtbank in 
Rotterdam. De ontwikkeling van de kop van Zuid kwam 
pas echt op gang nadat de RGD strategische betekenis 
aan het gebied heeft gegeven door er de rechtbank te 
plannen. De overheid kan dus de rechtbank inzetten 
als katalysator voor een te ontwikkelen gebied. 

] Symposium - Het eebouw •1$ dcnl<bccld • Het Gerechtsgebouw 
- DVD Stlchtlng K.LPoll 

OPBOUWSTAD 

1. Het stadscentrum 
Oudste deel van de stad 
Nu vooral winkel- en zaken functie 
Ook wel het CBO genoemd, Central 
Business District 

2. 19e eeuwse bebouwing 
Slechte woningen 
Zeer weinig groen 
Dicht op elkaar gebouwd 

3. Vooroorlogse bebouwing 1900-1940 
Woningen van betere kwaliteit dankzij de 
Woningwet uit 1901 
Kleine tuinen 
Kleine woningen 
Dichte bebouwing 

4. Naoorlogse bebouwing tot 1970 
Veel hoogbouw door woningnood 
Veel groen 

5. Woongebieden 1970-1980 
Gevarieerde bebouwing 
Veel eengezinswoningen 
Veel groen 

6. Woongebieden na 1980 
Sobere bebouwing naast luxe vil labouw 
Veel open ruimtes 

7. Bedrijfsterreinen 
Rondom de stad 
Grondprijzen zijn laag 
Veel ru imte voor grote bedrijven 

lmp;// members.Jycos.nl/aardrjjkskundeweb/ 
l~gebir.d litml 
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De bereikbaarheid van het gebouw op stedelijk niveau 
is ontzettend belangrijk. Het gaat bij een rechtbank 
om een semi-openbaar gebouw. De zittingen worden 
bijgewoond door de rechters, de justitiabelen, de pers, 
advocaten, getuigen, tolken, publiek en andere belang
hebbenden. Doordat er niet in alle steden rechtbanken 
zijn, vervullen ze een bovenregionale functie. 

Ook de bereikbaarheid voor het personeel speelt een 
grote rol. Daardoor moet het plangebied zowel met de 
auto, de fiets of te voet, als met het openbaar vervoer 
goed bereikbaar zijn en liefst met zo min mogelijk 
oponthoud. Daar komt bij kijken, dat de justitiabelen 
niet vrij zijn om zelf de plaats en vooral het tijdstip van 
hun bezoek vast te stellen, wat neerkomt op een verpli
chtend karakter. Zij moeten snel aan- en afgevoerd 
kunnen worden en wel op een veilige manier. 

Door deze kenmerken worden er hoge eisen aan de 
bereikbaarheid gesteld. Een aantal van deze eisen zijn 
opgenomen in de FEG (Functionele Eisen Gerechtsge
bouwen). 

Zo is bepaald, dat iederen binnen drie uur met het 
openbaar vervoer een rechtbank moet kunnen 
bereiken. Ook mag een rechtbank slecht maximaal 500 
meter van een openbaar vervoerspunt liggen. 

Het feit dat rechtspraak voor iedereen in Nederland 
toegankelijk moet zijn, heeft veel invloed op het 
situeren van de rechtbank. Zo is het niet wenselijk om 
het gebouw aan de periferie te leggen, want hoewel 
deze locaties goed bereikbaar zijn met de auto, is het 
openbaar vervoer naar deze plekken vaak te complex 
of in het geheel afwezig. Dit is weer terug te voeren op 
het voorgaande puntje, dat het gerechtsgebouw dus 
het beste af is in of nabij het stadscentrum met goede 
parkeervoorzieningen en een directe verbinding met 
het openbaar vervoer. 

• • • 
• 
• • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • 
• 
I 

• • • • 
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Een gerechtsgebouw heeft met haar markante functie 

.• de mogelijkheid om een orientatiepunt te bieden aan 
de stad. Het dient als het ware als landmark. De recht
spraak is een belangrijk ijkpunt in de samenleving. Hier 

• wordt getoetst of iemand zich aan de regels houdt. Zo 
kan het gebouw de functie ondersteunen. De meeste 

• kerken in de stadcentra hebben van oudsher deze 
functie . De toren dient als een perfect orientatiepunt en 

• 
steekt af tegen de omgeving. Nu de meeste stadcentra 
door hoogbouw worden gedomineerd, moet anders 
worden omgegaan met het principe landmark. Het 

• geeft meer identiteit aan de directe omgeving dan aan 
de stad . 

• Het is belangrijk, dat een gerechtsgebouw een 
• prominente uitstraling heeft in de stad en dit brengt 

• • • • 

automatisch met zich mee, dat het een plek betekenis 
geeft . Doordat mensen zich orienteren op het gebouw 
en de plek in de stad, kunnen mensen zich identift
ceren met het gebouw. Hierdoor wordt een groter 
draagvlak gecreeerd. Zowel voor het gebouw als voor 
de rechtspraak. 

In het verleden is vaker uitgewezen, dat gebouwen die 
bepaalde plek verbijzonderden en betekenis gaven, 
!anger behouden zijn gebleven. Ookal is na verloop 
van tijd de functie niet meer passend in het gebouw 
en wordt deze elders ondergebracht, toch hecht men 
waarde aan het gebouw en wordt het herbestemd, 
zoals bij het gebouw van de Nederlandsche Handel
Maatschappij, dat nu het kantoor van de Raad voor de 
Rechtspraak huisvest . Torre Ag bar - Jean Nouvel Barcelona 

• Voormalig gebouw Nederlandsche Handel Maatscliapp 11 - Amsterdam 

• • • • • • • • • • • • • 

rechtbank maakt onderdeel uit 
van skyline en valt daardoor zelf minder op 

-· --· -· 
-

rond het gebouw geeft de rechtbank 
identiteit aan de plek 

HERBESTEMMING VOORMALIG PANO VAN DE NEDERLANDSCHE HANOEL-MAATSCHAPPIJ 

Aon de Kneuterdijk in Den Haag stoat het markante pond waar de Nederlandsche Handel-Maatschappij vanuit 
regeerde. Nadat de ABN-Amro het pond verlaten heeft voor nieuwbouw, is het pond gerenoveerd en herbestemd 
tot het nieuwe anderkamen van de Raad voor de Rechtspraak. Een statig pond voor een belangrijke functie. De 
uitstraling van het pond moest de autoriteit van de road voor de rechtspraak, het overkoepelende orgaan, mede 
ondersteunen. 
Het loot gaed zien, dot de cultuurhistorische waarde van een gebouw baven de functionaliteit goat. Met 
moderne middelen is het pond aangepast aan de huidige eisen met behoud van de architectonische kwa/iteiten. 
Dit kamt onder an de re terug in de nieuwe vergaderzaal. Waar vroeger een kluis van twee lag en onder de grand 
verstapt zat, is nu een ruime en lichte vergaderzaal gecreeerd, door de vloeren tussen de verdiepingen uit te 
breken. Wei zijn de oude elementen, waaronder de kluisjes en k/uisdeuren behouden gebleven, dot duidelijk het 
oude karakter en de functie van het gebouw loot zien. 
Een gebauw met een verleden, moor door hoar markante uitstraling en landmark functie niet meer weg te 
denken is uit het straatbeeld. Daardaor is stoop ondenkbaar en zal een gebouw blijven {be}staan. En hoewel het 
noodzakelijk het is aan te passen aan veranderende eisen, is de technische levensduur tang en dus duurzaam . 



() 1-uc>:1< 

1All • • 
llTBRI- 13AAl~I- - l 
Voor een gerechtsgebouw is de mogelijkheid om 
het gebouw uit te kunnen breiden essentieel. De 
rechtspraak reageert sterk op wetswijzigingen en krijgt 
vaak te maken met piekbelasting. Vooral wat betreft 
de capaciteit van kantoren en enquete-kamers is het 
belangrijk, dat dit enige fluctuatie kan opvangen. Zo is 
er bijvoorbeeld bij het invoeren van de nieuwe vreem
delingenwet veel meer werk gekomen en al die extra 
medewerkers dienen te warden ondergebracht in 
een gebouw. Nu ziet men vaak, dat de rechtbank dan 
(tijdelijk) uitwijkt naar omliggende (kantoor)panden, 
alwaar nieuwe werkplekken en enquetekamers 
warden gerealiseerd, maar het meest optimaal zou 
zijn om dit in het eigen gebouw op te kunnen vangen. 
Wanneer het namelijk niet mogelijk is om dit intern op 
te lessen en er geen ruimte is de nabijgelegen panden, 
moet warden uitgeweken naar elders in de stad of 
naar dependances in de regio. Niet optimaal, omdat zo 
de fysieke scheiding te groat wordt. Het gaat vaak om 
een aantal maanden tot jaren dat het nodig is om extra 
capaciteit te genereren. 

Daarnaast kent de rechtspraak een groei, waardoor 
panden op den duur te klein zouden warden en 
uitbreiding op langere termijn noodzakelijk is. Men 
dient dus rekening te houden met toekomstige groei 
en daarom is het belangrijk het gebouw zo vorm te 
geven, dat toekomstige uibreiding geen afbreuk doet 
aan de functionaliteit en de architectuur. Daarnaast 
moet de techniek warden afgestemd. Wanneer al in 
het ontwerpproces wordt rekening gehouden met 

Rechtbank Rotterdam 

De rechtbank van Rotterdam is gevestigd in een complex 
met kantoren en winkels. Hierdoor is het kantorendeel 
goed af te splitsen en kan bij capaciteitschommeling 
warden teruggegrepen naar de omliggende ruimten. 
Groot voordeel hiervan is de naastliggende belast
ingdienst, die vanwege de intergriteit een prettige 
huisvestingspartner is. 

• • • toekomstige uitbreidbaarheid, kan dit vele voordelen 
hebben en dit leidt tot een langere functionele • 
levensduur van het gebouw. 

Door de kantoorvertrekken van de ondersteunende • 
functies marktconform uit te voeren, zijn deze op 
meerdere maniere inzetbaar en zo kunnen zij beter • 
reageren op de markt. Het is echter niet optimaal om 
je gebouw te koppelen aan externe partijen, omdat 
dan oak veiligheid goed geregeld moet warden. Het • 
kantorendeel geheel splitsen van het specifieke deel is 
echter oak niet wenselijk. Nu streeft men vaak naar een • 
andere overheidsfunctie om het capaciteitsprobleem 
op te lossen. De belastingdienst is hiervoor bijvoor- • 
beeld geschikt. Men ziet dit terug in Rotterdam, maar 
ook in Breda heeft dit in het verleden plaatsgevonden. 
Daar heeft de rechtbank echter nu de voormalige • 
belastingdienst volledig in beslag genomen. 

Er moet dus warden nagedacht over de capaciteit van • 
het gebouw en de steeds veranderende vraag, zowel • 
op de lange als op de korte termijn. Uit stukken van 
de Raad voor de Rechtspraak blijkt', dat op de lange 
termijn rekening moet warden gehouden met een • 
kleine, structurele groei. Hierin zit echter niet het 
probleem. Dit zit in de aanpassing op de korte termijn .• 

• 
1 • 

• • • 
• • • 
I 

Rechtbank Breda I 
Bij de rechtbank Breda is uitbreiding naar omliggende 
panden gerealiseerd en door middel van een loopbrug I 
functioneel mogelijk gemaakt. Recht het oorspron
kelijke deel, links het nieuwe deel met kantoren en I 
enkele enquetekamers. Wanneer de rechtbank weggaat 
uit dit pand, zal de loopbrug word en afgebroken en kan 
het kantorendeel zo weer de markt op. I 
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0 liGl:V ., VAN : RECl-ITBA < • • Door te stellen, dat de rechtbank in het stadscentrum 
geplaatst moet worden vanwege de bereikbaarheid en 
de manier waarop mensen betrokken zouden moeten 
worden bij de rechtspraak, brengt dit automatisch met 
zich mee, dat het wordt gesitueerd in een binnenst
edelijk gebied. Er moet worden uitgegaan van een 
vaak al bestaande stedelijke structuur. Dit brengt veel 
uitdagingen met zich mee. 

De omgeving van de rechtbank moet veilig zijn. 
Bezoekers, gebruikers en gedetineerden moeten 
veilig bij het gebouw kunnen komen, maar ook 
omwonenden of voorbijgangers moeten veilig zijn 
en zich vooral ook veilig voelen! De beveiliging staat 
tegenwoordig op scherp, maar men kan niet alles met 
camera's beveiligen. De directe omgeving van het 
gerechtsgebouw moet daarom z6 ingericht zijn, dat dit 
de veiligheid vergroot. 

Het belangrijkste uitgangspunt daarbij, is dat het 
gebouw vrij moet staan. Hierdoor is het, wanneer dit 
noodzakelijk wordt geacht, mogelijk om het gebouw 
af te sluiten van de omgeving. Hoewel er wat voor te 
zeggen valt, dat de rechtbank opgenomen wordt als 
een commerciele functie en zodoende zou kunnen 
worden gecombineerd met een winkelcentrum, is dit 
voor de veiligheid niet geschikt. Daarnaast is het vrij 
plaatsen van de rechtbank een uitstekende manier om 
de functie meer bekendheid en aandacht te geven. De 
rechtbank moet een landmarkfunctie gaan vervullen . 

Zoals al eerder uitgelegd, is het belangrijk, dat afstand 
kan worden genomen tot de rechtbank. Het plein 
moet echter zo worden ingericht, dat het vrij is van 
obstakels die het zicht belemmeren, zodat bewaking 
en bezoekers vrij zicht hebben. Ook moet worden 
vermeden, dat men zich schuil kan houden rondom 
het gebouw. 

I 
I 

De toegang tot het gebouw moet makkelijk zijn, maar 
men moet wel ervaren, dat men een bijzondere plek • 
betreedt. Het plein kan zo als overgangszone dienen. 
Hier kan men overeenkomsten vinden met tempels .• 
Zowel de oude Romeinse tempels als de Christelijke 
Kathedralen hebben alien een ding gemeen: je ervaart • 
dat je op een bijzondere plek bent. Met behulp van 
duidelijke overgangen in bestrating, bebouwing 
of hoogtes kunnen verschillende zones worden • 
gecreeerd. Het plein moet een plek zijn, waar reeds 
bezinning op zal treden. Er heerst een bepaalde rust . • 
De overgang van het 'normale' stadleven en de belan
grijke zaken die worden behandeld in de rechtbank, 
komen hier samen. In de afbeeldingen hieronder is • 
weergegeven wat de impact moet zijn van het plein en 
de overgang van stad naar voorruimte, naar gebouw • 
en uiteindelijk de rechtzaal. De bezoeker beweegt zich 
door verschillende stadia waarbij steeds de ruimte de • 
functie versterkt. 

Wei moet rekening worden gehouden, dat het • 
gebouw aan alle zijden vrij staat en dus ook meerdere 
gezichten heeft. Niet alle gevels grenzen aan het plein .• 
Deze verschillende manieren van benaderen, kan voor 
verschillende gebruikersgroepen worden benut om de 
functie te versterken. Dit zal verder worden uitgelegd • 
in paragraaf 3.A.2. Hierin komt de vorm van toegan
kelijkheid voor de verschillende gebruikersgroepen • 
aan bod. 

• • • • • • • • • • 
J 

t.· .. . . I . . . I 01 0 0 0 

o o I"• .· .... ..... ..• ~,,., ,,.,,,.,.,,.,,,,. 

t~"es~ 
~Oli~t.c: ~oi~/~u.;. 

• 



• • • e OPEN3AAI 
De rechtspraak is in beginsel openbaar. ledereen mag 

• bij de rechtzaken aanwezig zijn, op zaken na, waar de 
rechter anders bepaalt of als het gaat om minderja-

• 
• • • • • 
• 
• • 
• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 

rigen . 

Toch is het voor de meeste mensen niet gebruikelijk 
om rechtzaken te bezoeken. De kranten staan echter 
wel vol met mededelingen en ook in het dagelijks 
leven wordt vaak teruggegrepen naar uitspraken 
die zijn gedaan om aan te geven waar de rechten en 
plichten van de mens liggen. Toch staat de rechtspraak 
verder van de burger al dan ooit. 

De rechtspraak is openbaar, maar de rechtbanken 
geven vaak een ander beeld . Je komt er alleen maar 
als jeer moet zijn. Er kan dan ook beter van een semi
openbaar gebouw worden gesproken . 

Om de openbaarheid van de rechtspraak te bevor
deren, worden allerlei initiatieven getoond. De meeste 
hiervan spelen in op de media. Internet en televisie 
zijn de uitgelezen manier om informatie bij de burger 
te krijgen, door de laagdrempeligheid . 

Ondanks deze manieren, zal ook het gebouw in moeten 
spelen op de openbaarheid. Dit kan op verschillende 
manieren gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld op het vlak 
van toegankelijkheid van het gebouw. Hoe toegan
kelijker, hoe meer openbaar . 

Maar daarnaast bestaat ook een mogelijkheid om van 
buitenaf meer 'reclame' te maken. Door billboards, 
televisieschermen en posters zouden zaken die zich 
afspelen in de rechtbank kenbaar kunnen worden 
gemaakt. Deze manier van reklame zorgt voor meer 
bekendheid en betrokkenheid van de burger bij de 
rechtspraak. 

Aankondigine op theatergev~I 
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• • Een rechtbank in het centrum van de stad 20rgt voor 

een verhoogd veiligheidsrisico. De verscheidenheid 
aan gebruikers van het gerechtsgebouw met ieder 
hun eigen doel en risico, maakt het tot een complex 
geheel. 

Er is eerder al geconcludeerd, dat het gerechtsgebouw 
midden in de samenleving en dus in het centrum van • 
de stad moet staan. Het gerechtsgebouw moet worden 
ingebedt in de bestaande stedenlijke structuur. Dit. 
is vaak een mix van wonen, werken en winkels. Een 
stadcentrum trekt vele bezoekers. Dit sluit goed aan bij • 
de openheid en toegankelijkheid, maar qua veiligheid 
behoeft dit toch wel wat aandacht. 

Het is belangrijk, dat bij de aan- en afvoer van • 
verdachten voldoende veiligheidsmaatregelen worden • 
genomen. Om te voorkomen, dat de verdachten bij 
het laden en lossen de benen neemt, moet worden 
gewerkt met een sluis. • 

Bij zware zakera met veel publiek, zal de rechtbank • 
extra beveiligd moeten kunnen worden. Dit heeft wel 
consequenties voor de vrije toegankelijkheid. • Tevens dient de rechtbank rekening te houden met 
publiek dat niet goed gezind is en de frustraties zal • 
uiten op het gebouw. Door voldoende afstand te 
houden tot andere gebouw, kan worden voorkomen, • 
dat deze gebruikt worden voor aanslagen of zelf schade 
op zullen lopen. • Het gebouw moet dus rondom vrij staan van andere 
bebouwing en zo nodig kunnen worden afgesloten van • 
de openbare ruimte. De openbare ruimte dient 20 te 
worden ingericht, dater veel overzicht en toezicht is. • 

De gebruikersstromen dienen gescheiden te blijven 
en het heeft de voorkeur om dit al in het openbare • 
gebied te laten starten. Dit kan bereikt worden, door 
de entree van de verschillende groepen gebruikers • 
op verschillende punten van het gebouw te situeren. 
Zodoende blijft bijvoorbeeld de rechter uit beeld van 
en contact met de verdachte. Dita lies om confrontaties • 
te voorkomen. 

Nu gaan zware zaken naar de speciaal beveiligde • 
rechtbank in Amsterdam Osdorp, ookal is dit niet in het 
eigen arrondissement. Dit houdt in, dat zowel rechters, • 
advocaten als verdachten zich moeten verplaatsen . De 
nieuwe rechtbank moet ook in dit soort zware gevallen • 
voorzien. De rechtbank is 20 geschikt voor elke 
rechtzaak en past zich aan naar gelang dat nodig is . • Hoewel het gebouw streng beveiligd moet kunnen 
worden en op normale dagen ook goed beveiligd moet • 
zijn, is het wel belangrijk, dat het niet als een fort wordt 
ontworpen. De beveiliging moet als een transparante • 
deken om het gebouw zijn geslagen. Je merkt dat het 
comfortabel en aangenaam is, maar je moet er niets • 
steeds mee worden geconfronteerd. 

• • 
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Een van de uitgangspunten, is dat de rechtbank en de rechtspraak toegankelijk moeten zijn. De fysieke 
toegankelijkheid draagt hieraan bij. Bezoekers moeten dus makkelijk binnen kunnen lopen. Het is echter 
wel belangrijk, dat ze ervaren, dat ze een bijzonder gebouw binnengaan. De manier waarop ze het 
benaderen en uiteindelijk betreden moet vloeiend en zonder obstakels zijn, maar moet men wel bewust 
meemaken. 

We maken hierin onderscheid tussen de verschillende gebruikersgroepen. Dit zijn het personeel, de 
gedetineerden, de gedaagden en hun advocaten en de bezoekers. Al deze groepen ervaren de rechtbank 
op een andere manier. Daarnaast is het noodzakelijk om enkele van hen ook fysiek gescheiden te houden . 
De verschillende verschijningsvormen en zijden van het gebouw zouden hieraan bij kunnen dragen. . ~--------------------------------------------------------------------------------~ 

• • 
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BEZOEKERS 

Deze mensen komen naar het gerechtsgebouw omdat 
zij interesse hebben in de rechtspraak of in een 
bepaalde rechtzaak. Het is belangrijk, dat de bezoeker 
wordt getrokken tot de rechtbank. De mogelijkheid 
om hierin een functie onder te brengen die meer 
bezoekers trekt, maar wel functiegerelateerd is, zou de 
rechtspraak toegankelijker kunnen maken. Men stapt 
makkelijker voor een expositie of lezing het gebouw 
binnen, dan voor een rechtzaak . 
De huidige bezoekers komen vaak voor specifieke 
zaken. Het komt steeds vakervoor, dat dit een verhoogd 
risico geeft. Het publiek zit dan gescheiden van de 
rechters en de gedaagden. Dit d.m.v. bijvoorbeeld glas. 
Ook zijn er vaak speciale uit- en ingangen. Vooral bij 
grote zaken met veel publieke belangstelling kan hier 
een probleem ontstaan. De bezoeker mag zeker niet 
vergeten worden en is een belangrijke gebruiker van 
het gebouw . 

• ADVOCATEN 

• • 
• • • 
• • • 

Deze gebruikersgroep maakt boven gemiddeld gebruik 
van het gebouw. De groep komt normaal gesproken 
door de normale ingang, want de advocaten behoren 
niet tot het personeel. 
De entree moet duidelijk zichtbaar zijn en korte 
looplijnen hebben. Bij voorkeur wordt een entree 
gebruikt en geen bijgebouwen. Ookal komen zij hier 
wellicht vaker, moet men streven naar eenvoudigheid 
en eenduidigheid . 
De advocaten- en togakamer staat ter beschikking aan 
de advocaten om zich om te kunnen kleden en op te 
frissen. 
Er dienen voldoende overlegruimtes te zijn, waar 
advocaten voorafgaand aan een zaak kunnen 
overleggen met hun client. 

GEDETINEERDEN 

De efficiente toegang voor de gedetineerden moet een 
flinke indruk maken. Men moet beseffen, dat in dit 
gebouw geen spelletjes kunnen worden gespeeld. Er 
zal over hen en hun daden worden beslist. De bewust
wording begint al op het terrein. Diverse poorten moet 
men door voor de veiligheid . 
Het gebouw moet 'opdoemen' en een bepaalde kollo
saalheid hebben. Het moet als het ware neerkijken 
op de verdachte en respect afdwingen. Toch moet er 
ook een bepaalde neutraliteit uitgaan van het gebouw 
en mag het niet somber of depressief ogen. Wanneer 
een verdachte zich serieus genomen voelt en het idee 
heeft, dat wat hij zegt en doet er ook daadwerkelijk 
toe doet, zal deze beter meewerken. Het gebouw moet 
hierin ondersteunen. Het moet daarom een veilige 
uitstraling hebben. Hierin zit echter wel wat dualiteit 
en het is belangrijk dit goed op te lossen. 

PERSON EEL 

Deze gebruikers komen iedere dag in het gebouw. Voor 
hen worden speciale plekken en details al snel iets van 
alle dag. Daarom moet het gebouw deze gebruikers
groep blijven verrassen en uitdagen. De entree moet 
toegankelijk en zonder te veel obstakels zijn. Daarnaast 
moet het personeel trots zijn op het gebouw waarin 
ze werken . De landmarkfunctie van het gebouw draagt 
hier zeker aan bij. Naarmate een bepaald gebouw 
meer status heeft, krijgt de gebruiker ook meer status. 
De entree van de gebruiker moet niet achteraf zijn 
als een soort tweederangs ingang, maar mag minder 
prominent aanwezig zijn. Men moet zich gewaardeerd 
voelen. Persoonlijke benadering is hierin belangrijk. 
Daarom gaat de voorkeur uit naar een partier. Verder 
moet er voldoende parkeergelegenheid zijn in de 
buurt en stallingsmogelijkheden voor fietsen . Er moet 
rekening worden gehouden met de aanlooproute van 
personeel voor de situering van de ingang . 
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TYPOLOG - VAN I- =1 G -
De rechtbank heeftvan oudsher een klassieke typologie. 
Een klassieke opbouw met een kroonlijst, zuilen en een 
basement. Er zijn niet meer veel klassieke rechtbanken 
in gebruik in Nederland, omdat het gebouw vaak niet 
meer voldeed aan de veranderende eisen. 

Dorisch 
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Ook in de nieuwbouw van veel recht gerelateerde 
gebouwen komen de klassieke elementen terug. Als 
voorbeeld kan het gerechtsgebouw in Bordeaux of het 
gebouw van de Hoge Raad in Brazilie word en genomen. 
Men betreedt het gebouw via een trap (basement), de 
draagstructuur is aan de buitenzijde geplaatst (zuilen) 
en het dak is dominant en overkraagt (kroonlijst). Een 
moderne vertaling van een eeuwenoud concept. 

rechts: gerechtsgebouw BordealJ.l< Richard Rog~'s 

o'1der. hoge ra~d Brazllie - Oscar N1.emPijer 

SG 330lJ\ftf 
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• Het voordeel van een typologie is, dat deze meteen 

associaties oproept en daarmee een versterkend. 
effect heeft op mensen. Het aanzien dat deze klassieke 
opbouw met zich meebrengt, heeft een gewenst effect. 
op de functie van de rechtbank. 

• 
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Om te kunnen bepalen hoe het nieuw te bouwen 
• gerechtsgebouw vorm gegeven dient te worden, zijn 

een aantal bestaande rechtbanken geanalyseerd. 

• 
• 

Hiervoor zijn rechtbanken genomen, die qua uitstraling 
aansluiten bij de uitgangspunten die eerder in het 
proces naar voren kwamen . 

De gerechtsgebouwen in het buitenland zijn alle drie 

• 
jonger dan tien jaar. Wei zijn zij allemaal gesitueerd 
in het buitenland en de uitgangspunten zijn daardoor 
anders dan de rechtbanken die in Nederland tot stand • 

• 
• • 
• • • 
• • 

zijn gekomen in de laatste jaren. 

Om een referentie van een Nederlandse rechtbank te 
hebben, is ook het gerechtsgebouw van Den Bosch in 
de analyse meegenomen. Dit gebouw komt qua opper
vlakte het dichtst in de buurt bij het gerechtsgebouw . 

De gebouwen zijn beoordeeld op de organisatie, en 
de uitstraling. Zo was van belang of de gebouwen 
autoriteit uitstralen en of ze open en toegankelijk zijn 
voor de bevolking . 

De nieuwbouw van Breda zal moeten voldoen aan 
zowel de openheid, transparantie en toegankelijkheid 
en daarnaast autoriteit uitstralen. Twee eigenschappen 
die wellicht tegenover elkaar staan, maar zullen 
moeten worden verenigd in de het ontwerp. 

Het tegenovergestelde van het huidige gerechts
gebouw, dat niet open is en ook zeker geen autoriteit 
uitstraalt. 

OPEN 
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Architect 
BVO 

Richard Rogers 
78.000 m' 
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Het gerechtsgebouw van Antwerpen vormgegeven als een centrale kern met een zestal aftakkingen van elk vier • 
verdiepingen. Een aftakking heeft aan de ene zijde publiek gebied en de andere zijde beveiligd gebied. De zalen 
liggen op de grens en worden ingesloten door publiek en prive . De punten op het dak markeren de rechtzalen. I 
De zalen hebben echter als vorm geen uitstraling naar buiten en daarmee is het gebouw vrij introvert. • • • • • • • 

• • • • • • • • 
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Architect 
BVO 

Richard Rogers 
25 .000 m' 

• De houten kegelvormige zalen springen direct in het oog. Het is een extravert gebouw. Het beveiligde deel 
omsluit de zalen en het publieke deel, maar geeft de zalen wel de ruimte. De zalen zijn rechtlijnig gesitueerd . 

• Enkele kegels bevatten gekoppelde zalen. Er zijn geen enquetekamers . 
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• • • • • 

' i 

-
p/;J tcgrond 

LJ 
II 

cfoor~nede 

ANALYS 
130~1 =AtrA 



-:I -I 

pla tegrond doorsnede 

A !ALYS: 

NANTES 

A _YSE G 3~CMTSG : C>U fl 

{ 
i 

Architect 
BVO 

I 
I 

Jean Nouvel 
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• Het gerechtsgebouw van Jean Nouvel ligt op een eilandje. Afstand nemen tot het gebouw is dan ook goed 

mogelijk. De zalen zijn deels gekoppeld en op de begane grond van het gebouw geplaatst. Het beveiligde deel I 
omsluit de zalen en de salle de pas perdus. Doordat er donkere en glimmende material en zijn gebruikt, is er een 
strak_ geheel ontstaan. De zalen zijn echter niet herkenbaar in beeld en daardoor is de uitstraling van het gebouw I 
mer introvert. 
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• Architect 

BVO • 
Charles Vandenhove 
52.000 m' 

Dit gebouw is gesitueerd random een hof. Daardoor heeh het weinig uitstraling naar buiten. De kantoren 
• domineren. De zalen zijn niet zichtbaar aan de buitenzijde van het gebouw. Eenmaal binnen verrast de hoge 

ruimte met het speciale gewelfde plafond. 

• • • • • • • • • • • • • 
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Ook hier omsluit het beveiligde deel het publieke deel. 
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Binnen de rechtbank staat alles in het teken van het 
spreken van recht. Voordat een zaak voorkomt, wordt 
er veel werk verricht achter de schermen. Dit vindt bij 
voorkeur plaats binnen hetzelfde gebouw. 

Een aantal bestaande rechtbanken, zoals bijvoorbeeld 
in Amsterdam, heeft veel verschillende locaties. 
Hierdoor zijn de verschillende functies gesplitst en is 
het functioneren minder efficient. 

Het grootste gedeelte van de rechtbank bestaat uit 
kantoorruimtes. Deze ruimtes zijn afgesloten voor het 
publiek en alleen na toegangscontrole toegankelijk. 
Vanuit het kantorengedeelte, waar ook de rechters 
kantoor houden, is het mogelijk om naar de rechtzaal 
te gaan. 

Efficientie is de belangrijkste reden om de kantoren uit 
te voeren als generieke ruimtes. De kantoren worden 
standaard en moeten voldoen aan marktconforme 
eisen. 

3:UC>-< 

• • • 
< • Om flexibiliteit en uitbreidbaarheid te kunnen bereiken 

moeten het specifieke zalendeel en het generieke • 
kantorendeel worden gescheiden. 

Zowel de zalen, als de publieke ruimte en het • 
kantorendeel worden uit elkaar getrokkene en zijn • 
duidelijk te onderscheiden van elkaar. 

De rechtbank moet zich kunnen aanpassen aan de • 
veranderende vraag. Door de invoering van nieuwe 
wetten, worden vaak pieken waargenomen in de • 
productie. Hiervoor wordt dan nieuw personeel 
aangenomen. Het betreffen voornamelijk pieken voor 
de kantoorruimte. • 

De kantoorruimte moet ontworpen zijn, zodat delen • 
van het kantoor af te stoten/aan te trekken zijn. Het 
functioneren van de rechtbank mag daarmee niet in • 
gevaar komen. 

Op lange termijn is een groei verwacht van 10%. • • • • .,. -- -

• :• 
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PUBLIEK GEBIED - ZALEN - KANTORENDEEL • • • • • • • • • • 
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OPEN OVERKAPPING 
OVERZICHT 

VIDE'S 
TERUGGETROKKEN 

INDRUKWEKKEND OVERGANG GESCHEIDEN 

HARD VERBLIJVEN LICHT 
HOOG 

GROOTS BIJZONDER 
OWALEN INDRUKWEKKEND 

BEZINNING 
AUTOVRIJ 

ENTREE 

DUIDELIJK HELDER 

AANWEZIG KAAL 
VERRASSEND 

POORT 

CONTROLE 

STATEMENT 
NIET TE MISSEN 

NIET TE GROTE DREMPEL ELEMENT 

ST RAK 

FUNCTION EEL 

PERSOONLIJK 

GESCHEIDEN 
WACHTEN 

RECHTZAAL 

RUIM 
CONTRAST 

ELEMENT 
WARM 

TRIBUNE 

TOEGANKELIJK HOOG 

• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 
• • 



• • 

• 

• • • • • • • 

-~s 

BEZO-<ERS 

43 



I , 
LOOPR()lJ I :S ~so 

HEEN 

TERUG 

llTGANGSPl 

LICHT PROMINENT 
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LICHT 
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OVERDEKT 

VEILIG 
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ct.NrRALE HAL 

RECEPTIE 

CONTROLE 

DICHTBIJ 

INDRUKWEKKEND 

KLEURRIJK 

RUST 

VRIENDELIJK 

ONTMOETING 

KANTOREN 

ST RAK 

SCHOON 
KLEURRIJK 

PRAKTISCH 

LICHT 

MARKTCON FORM 

FLEXIBEL 

OPEN WERKVLOER 
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SCHAKEL 

SPIL 
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ll: fERSCl-11 : Rl:CI ITZALI- • De rechtbank vraagt om rechtzalen van verschillende 
formaten, die multifunctioneel inzetbaar zijn. 

De grote zittingzalen hebben een grote tribune en zijn 
bij voorkeur aangesloten op het gehechtencircuit. Dan 
zijn deze zalen multifunctioneel inzetbaar. Zowel voor 
civiele als voor strafzaken. 

Deze grote zaal is minimaal 8,3m breed en heeft over 
de voile breedte een podium. Doorgaans is dit podium 
slechts lScm hoog. Een hoger podium zal ervoor 
zorgen, dat de gedaagde meer op moet kijken tegen 
de rechters. Het podium is minimaal 3 meter diep. 

Daarvoor is een ruimte van minimaal 4 meter, waar de 
verdedigende en eventueel de eisende partij kunnen 
plaatsnemen. Er is voldoende ruimte voor de opstelling 
van drie tafels met stoelen en aan de zijde een plaats 
voor de deurwaarder. 

Aan de achterzijde komt de publieke tribune. Deze 
is vanuit het publieke gebied toegankelijk. Omdat de 
rechtspraak openbaar is, kan iedereen hier plaatsnemen 
(m .u.v. rechtzaken met minderjarigen) . Men moet zich 
echter wel melden bij de bode en mag niet zomaar de 
zaal betreden. De bode zal de zaal openen, zodat de 
bezoekers deze kunnen betreden. 

De kleinere zittingzaal is vrijwel identiek aan de grote, 
behalve qua formaat. Deze zalen zijn 60cm minder 
breed en hebben ook een kleinere publieke tribune. 

ENOUElEzAAL 

De zittingzalen hebben twee ingangen. Een voor de 
rechters en een voor de Officier van Justitie. Zij komen I 
beide door andere ruimtes de rechtzaal binnen om de 
onafhankelijkheid van beide partijen te benadrukken . I 
Dit is ook de reden, dat er tussen de tafel van de 
rechters en die van de Officier een afstand zit. Vaak I 
niet meer dan een kier, maar dit werkt symbolisch. 

De enquetekamers zijn heel anders van opzet. Ze zijn I 
een stuk kleiner. Hier worden vooral kantonzaken 
behandeld. Er is slechts een rechter aanwezig en een I 
grittier. Er zijn twee tafels aanwezig, voor de eisende 
en de verdedigende partij . • Daarnaast kan de ruimte worden gebruikt voor 
mediation. Dit is een populaire vorm van bemiddeling. ti 
Mochten de partijen er niet uitkomen, dan kan de 
rechter alsnog een uitspraak doen. • Naast deze zalen zijn er nog een aantal zalen te 
onderscheiden, als de strafzaal, een enkelvoudige en ti 
meervoudige kamer en de zaal voor kort gedingen. 
Qua afmetingen onderscheiden deze zich echter niet ti 
veel van de eerder genoemde zalen. Het streven is dan 
ook om zoveel mogelijk multifunctionele ruimtes te 
ontwerpen . ti 
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Aannemelijk is, dat door de uitbreiding van Breda 
als centraal punt in het openbaar vervoer netwerk 
en de aansluiting met de Hoge Snelheids Lijn, de 
hoeveelheid rechtszaken grater zal warden. Breda 
verbetert het vestigingsklimaat voor grate bedrijven 
en hoofdkantoren, vanwege de goede bereikbaarheid. 
Van oudsher is handel en bedrijvigheid een van de 
grootste factoren van het aantal rechtszaken. Meer 
bedrijven betekent dus automatisch meer rechtszaken 
in het arrondissement. 

Ook is de Raad voor de Rechtspraak al een tijd bezig 
met het verlagen van de tarieven voor het kanton
gerecht. Nu kan men over civiele zaken tot 5000 euro 
een uitspraak laten doen bij het kantongerecht (een 
snellere en goedkopere procedure dan via een civiel 
rechter). Door dit naar 25000 euro ter verruimen zal 
het voor veel personen en bedrijven aantrekkelijker 
warden om een rechtzaak te starten. Ook dit levert 
dus meer zaken op. 

Daarnaast zal in de toekomst steeds vaker met zaken 
warden geschoven. Dit om de capaciteitsproblemen op 
te lossen. Op piekmomenten zal het arrondissement 
haar rechtszaken elders onderbrengen. Dit kan 
bij nevenvestigingen zijn, maar ook in een ander 
arrondissement. Breda ligt dicht bij de Randstad en 

Eindllo>ml 

EtJrl!gionaal verkeersknooppunt 
m~sterp/an centraal Bred11 P~llina 5 

-~ 
Luik 

• • • • • • • • vanwege bereikbaarheid is Breda een goede kandidaat 
om het overschot aan zaken van de Randstad op te • 
vangen. 

• Wanneer de hoge snelheidslijn gaat rijden, wordt 
Breda de 'Poort van Brabant' en dient het als belangrijk • 
vervoersknooppunt. 

• • • • • • • • • • • • • • 
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De huidige rechtbank ligt aan de singe! aan de zuid-
• west zijde van de stad. Het is buiten het stadscentrum 

en vanaf het station in 20 minuten !open of met de bus 

• 
bereikbaar. De dichtsbijzijnde bushalte ligt echter op 
500 meter en van daaruit is het onduidelijk hoe men 
bij het gebouw kan komen . • Het gebouw ligt wel aan een uitvalsweg vanuit het 

• centrum, maar is weinig opvallend, omdat dit met de 
achterzijde is . 

• lndien men met de auto de rechtbank bezoekt, kan 
men aan de overzijde van de straat parkeren. Men 

• moet eerst een drukke straat over en dan op zoek naar 
de entree . 

• Positief is grenzend aan deze parkeerplaats de 
belastingdienst is gevestigd. Het centreren van overhe-

• idsfuncties is positief, omdat deze elkaar kunnen 
aanvullen. Zo was de belastingdienst eerst gehuisvest 

• in het aangrenzende kantoorpand, dat later door de 
rechtbank in gebruik is genomen . 

• Toch liggen de gebouwen er niet prominent bij. Het is 
geen uitdagende architectuur en de functies blijven 

• onzichtbaar in de stad . 
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De centrale rondgang heeft brede gangen, maar weinig 
hoogte. Er zijn wachtruimtes, maar het geheel is weinig 
overzichtelijk door de vele obstakels. 

=T G830 J rl 
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Het binnenhof is onder-

kelderd meteen parkeer---
garage, waardoor het 
een harde uitstraling 
heeft. De wanden zijn 
hard en de repeterende 
ramen niet bijzonder. 
Bij de uitbreiding is een 
stijgpunt aangebracht in 
een van de oksels. 

BAtll< 

De entree is onopvallend vorm gegeven onder een 
uitkraging. Er is weinig hoogte en de toegang ligt 
helemaal verscholen. Het nodigt niet uit tot het 
betreden van het gebouw 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
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• • De toegang van 

• gehechten is via 
sluis ondergronds . 
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de 
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De toegang onder de luifel is rommelig en donker. Het 
is onduidelijk waar de entree zich precies bevindt. Na 
de verscherpte veiligheidseisen zijn toegangspoortjes 
aangebracht, waardoor het nog moeilijk is geworden 
om het gebouw te kunnen betreden . 

Bovenaanzicht van het gebouw. 
Duidelijk zijn de verschillende 
elementen te onderscheiden. 

Het cellencomplex is strak en functioneel. Nadeel is 
de situering. Zowel de toegang als het verblijf van de 
gehechten is onder de grond gelegen. Het personeel 
heeft echter behoefte aan daglicht. Het gevoel dat 
men is afgesloten van de buitenwereld is echter goed . 
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• • • • HETGEBOUW • Het huidige gerechtsgebouw van Breda is gebouwd 
in 1986 en is ontworpen door J.C.M. Franken en M. I 
Bolten. Toegankelijkheid is de insteek geweest. Het 
gebouw is opgebouwd uit blokken, die door middel 
van hellingbanen gekoppeld zijn en steeds 60 cm in I 
hoogte varieren als een spiraal. • De Jange, brede gangen waren voor iedereen toegan-
kelijk en men kon overal komen. Hierdoor kwam • 
iedereen met elkaar in aanraking en werd uitgegaan 
van transparantie. • Toen echter de veiligheideisen steeds strenger werden, 
werden verschillende gedeelten van het gebouw I 
afgesloten voor het publiek . Met pasjes en een portiers 
loge wordt gezorgd voor controle op de gebruiker en 
de bezoeker. Van het oorspronkelijke concept bleef I 
niets over. Het gebouw is niet meer overzichtelijk en 
praktisch voor het hedendaagse gebruik. I 
In de jaren '90 heeft het ministerie jaarlijks 120 miljoen I 
gulden uitgetrokken om de justitiele gebouwen te 
updaten. Het gerechtsgebouw van Breda vie I net buiten 
deze regeling vanwege haar Jeeftijd. Toen het eenmaal I 
aan de beurt was, was de regeling ingetrokken. 
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ACHTERZIJDE AAN OPENBARE WEG 

Het is duidelijk, dat de achterzijde van het gebouw 
naar de doorgaande weg is gesitueerd. Hierdoor is 
de entree op een onopvallende hoek gekomen. De 
uitstraling naar de stad is hierdoor erg slecht. Het 
gebouw maakt geen statement. 
Dit strookt met de gedachten ten tijde van het ontwerp 
om het gebouw in te bedden in de samenleving. Het 
moest een sober ontwerp zijn met een hoge mate van 
ritmiek. Het 'suikerklontjes gebouw' heeft door haar 
materialisering echter toch bekendheid als gerechts
gebouw in de stad gekregen. 

ROUTING DOOR GEBOUW 

Het oorspronkelijke ontwerp gaat uit van een publieke 
toegankelijkheid door heel het gebouw. Door de 
loopbanen in de gangpaden loopt het niveau langzaam 
op als een spiraal. De bezoeker kon helemaal tot 
bovenin het gebouw komen. 
De scherpere veiligheidseisen hebben er echter voor 
gezorgd, dat er halverwege het gebouw afscheidingen 
zijn geplaatst . Hierdoor kan men zich niet meer vrij 
verplaatsen door het gebouw en is het oorspronkelijke 
idee komen te vervallen. 

UITBREIDING 

Ten tijde van de bouw bleek al, dat het ontwerp te 
klein zou zijn . Verschillende interne verbouwingen 
daarna en de ingebruikname van het aangrenzende 
kantoorpand hebben voorkomen, dat het gebouw niet 
bruikbaar bleef. 
Zowel kantoor als openbare functies waren in 
eerste instantie verweven. Later is dit meer en meer 
gescheiden. 
Door een loopbrug tussen de twee gebouwen is de 
kocatie weer bruikbaar. De loopbrug kan bij verhuizing 
makkelijk worden verwijderd, zodat beide gebouwen 
weer los te gebruiken zijn . 
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Breda telt in totaal zeven zittingzalen, waarvan er een 
is uitgevoerd met een beveiligde publieke tribune. 
Daarnaast zijn er tien enquetekamers aanwezig. De 
zittingzalen zijn gesitueerd aan de buitenzijde van het 
gebouw. 

ZIITINGZALEN 
De zittingzalen zijn aan de buitenzijde van het 
gebouw gesitueerd en vierkant van vorm. Ze hebben 
vrijwel allemaal een viertal ingangen. Een voor elke 
gebruikersgroep: de bezoekers, de gedetineerden, de 
rechters en het openbaar ministerie. 

Er is geen verhoging van het podium voor de rechters. 
Ten tijde van de bouw leefde het idealisme, dat de 
rechters gelijk waren aan de bevolking en dat het 
verheffen op een podium juist afbreuk zou doen aan 
het op te wekken vertrouwen in de rechtspraak. Enige 
tijd is er zelfs recht gesproken zonder toga, maar hi er is 
men snel van teruggekomen. 

De opstelling van het meubilair is diagonaal in de 
ruimte. Hierdoor kijkt men altijd op een hoek en heeft 
de rechterlijke mac ht geen decor voor de rechtspraak. 

De zittingzalen ogen rommelig door de stenen wanden 
en het ruimtevakwerk dat het dak draagt. De ruimte is 
te laag om dit dak niet te veel aanwezig te laten zijn. 
Met kunstwerken is geprobeerd de ruimtes aan te 
kleden. 

Ter hoogte van de verspringende hellingbaan in de hal 
is een niveauverschil ontstaan in de rechtzaal. Dit is 
echter gebruikt voor de publieke tribune. In een zaal is 
hier een glaswand geplaatst voor veiligheid bij grotere 
rechtzaken. 

ENQUETEKAMERS 
De kantoren gelegen tussen de zittingzalen zijn 
omgebouwd tot kleine rechtzalen, zogenaamde 
enquetekamers. Deze ruimtes zijn sober en standaard. 
Dat de stoelen aan de ene zijde van de tafel verschillen 
van de andere zijde is de enige aanwijzing, dat hier 
wellicht recht wordt gesproken. 

Daarnaast zijn de ruimtes door het samenvoegen net 
iets te groot geworden voor de functie, waardoor het 
een kaal geheel is. 

NIEUWBOUW 
De nieuwe rechtbank zal veel meer kleine zalen moeten 
bevatten om de vraag aan te kunnen. Daarnaast 
dienen er minimaal twee extra zittingzalen te worden 
gerealiseerd. 
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Het uitgangspunt, dat de nieuwe rechtbank op 
maximaal 500 meter van een station mag liggen, zorgt 
ervoor, dat de rechtbank wordt gesitueerd aan de rand 
van het huidige stadscentrum. De stationslocatie is een 
uitstekende Jocatie, omdat dit kansen biedt voor de 
plek. Veel stationslocaties komen vrij, doordat functies 
die eerst om de stations werden gesitueerd, niet 
langer nodig zijn, of naar de rand van de stad warden 
verhuisd. 

Deze, vaak grote, locaties krijgen een nieuwe 
bestemming. Het maakt ze bijzonder, omdat ze 
gelegen zijn in of aan het centrum en moeten warden 
afgestemd op de al aanwezige bebouwing. Veel steden 
willen verdichten en deze plekken kunnen volledig 

opnieuw warden ingericht. 

• • • • • • • 

• • • • • 

• • • • • • • 
De binnenstedelijke herontwikkeling van het stations- I 
gebied van Breda biedt uitstekende kansen aan 
het gerechtsgebouw en viceversa. Het gebouw is I 
uitstekend bereikbaar, heeft voldoende ruimte om vrij 
ontwikkeld te warden en geeft identiteit aan de plek. I 
Daarnaast kan het een impuls geven aan de verder 
ontwikkeling van het stationsgebied. 

Voorbeeld van de invloed een overheidsgebouw heeft • 
op haar omgeving is het gerechtsgebouw van Den I 
Bosch. Hier was ooit de rosse buurt, maar toen de 
overheid de stap waagde om aan de andere kant van 
het station te bouwen, volgde vele bedrijven. I 
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MS 1 3~>t.AN VIA Bl 3lA 
Voor de ontwikkeling van het stationsgebied van Breda 
zijn al veel plannen gemaakt. Het laatste masterplan 
dateert uit 2003. Aterlier PRO heeft zowel het steden
bouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan opgesteld . 
In belangrijke mate is met het ontwerp aangehaakt op 
deze plannen . 

Het masterplan is opgedeeld in zes deelgebieden 
met een totaal van 129 hectare nieuw te ontwikkelen 
gebied. De ontwikkeling van al deze gebieden gaat 
meer dan 20 jaar in beslag nemen. 1 

Herontwikkeling Stationskwartier 
Herontwikkeling Driehoefijzers 
Herontwikkeling Havenkwartier 
Herontwikkeling Liniepark 
Herontwikkeling Markoevers 
Herontwikkeling Zoete lnval 

2007-2015 
2007-2012 
2010-2020 
2015-2025 
2015-2025 
2015-2025 

Kenmerkend voor deze gebieden is het braakliggende 
terrein. Van oudsher is Breda een industriestad 
geweest. Sinds de jaren 60 is de industrie steeds meer 
weggetrokken en nu is Breda vooral een diensten
centrum. Hiermee zijn ook de terreinen van de 
voormalige fabrieken vrijgekomen . 

Al deze gebieden zijn binnenstedelijk, omdat Breda 
door groei en annexatie inmiddels om de industrie is 
gevormd. Zelden vinden er binnenstedelijke herontwik
kelingen plaats van deze omvang. Het biedt een unieke 
kans om de bestaande wijken met elkaar te verbinden 
en maakt wonen en werken in de binnenstad op een 
hoog niveau mogelijk . 

Nieuw te bouwen vloeroppervlak: 1.090.500 m1 

wonen 625.000 m1 
/ 5.000 woningen 

werken 315.00 m1 I 10.000 arbeidsplaatsen 
voorzieningen 112.000 m' 
flexibel 38.500 m' 

1 1nformatJebrochure Via Breda, Gemeente Bred , 2007 
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Hoewel het masterplan als basis is aangehouden, is 
niet a lies aangenomen. De strook aan de stationslaan 
is met dezelfde typologie opnieuw ontworpen. Hierbij 
is vooral de aansluiting op de bebouwing in Belcrum 
verbeterd. Door de analyse van het masterplan kwamen 
punten naar voren die niet aansloten bij de visie van 
het masterplan en de locatie van de rechtbank . 

Hoewel niet de taak van de ontwerper, is dit toch 
• meegenomen in de plannen, opdat het totaalplaatje 

een beter geheel zou gaan vormen. De uiteindelijke 
• vorm is opgenomen bij het ontwerp . 

• 

De locatie aan de westzijde is schoongepoetst. De 
nodige ruimte voor de rechtbank is opgenomen. De 
overige ruimte is opgenomen in de structuur van het 
masterplan. '1.AS -~PLA1 
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Het voormalige terrein van Van Gend en Loos ligt braak en 
vormt de basis voor het masterplan van het stationsgebied. 

• 
• • • 
• 
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De weg onder het spoorverbindt 
het centrum en de spoorzone 
met de achterliggende wijken. 
Het is een belangrijke route. 

De CSM-fabriek met haar silo's is inmiddels gesloopt. Er 
is veel discussie geweest of de silo's behouden zouden 
moeten blijven. In dit plan is uitgegaan van behoud van 
de silo's, maar van sloop en herontwikkeling van de rest 
van het terrein . 

De Mark loopt langs de weg richting stadscentrum. Er zijn 
plannen om hier een nieuwe binnenhaven te ontwikkelen . 

-OTO'S 
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A IAl..YSE LOCA 
ROUTE LANGZAAM VERKEER 

Het fiets- en voetgangers verkeer komt vooral via de 
oostzijde op de locatie. Tussen de nieuw te bouwen 
kantoren, ontstaat een parkachtige straat. De rustige 
sfeer tussen de gebouwen opent zich naar een plein, 
waar het gerechtsgebouw opdoemt. 

ROUTE OPENBAAR VERVOER 

Het nieuwe busstation is gelegen aan de noordzijde 
van het station . De nieuwe stationslaan is hierdoor 
een belangrijke route. Alie bussen komen dus langs de 
rechtbank. 

ROUTE SNEL VERKEER 

Het autoverkeer zal via de nieuwe stationslaan en 
de bestaande Belcrumweg het gerechtsgebouw 
benaderen. Dit zijn doorgaande routes, dus het 
gebouw moet krachtig van vorm zijn, wil het opvallen 
als men langs het gebouw rijdt. 

ROUTE GEBRUIKERSGROEPEN 

voorbijgangers 
------- bezoekers 

personeel 
·· ······- ···· · gehechten 

De verschillende gebruikersgroepen hebben alle een 
andere manier van beleving bij de rechtbank en het 
gebouw en de route er naar toe moeten dit onder
steunen. 

• • • • • • 
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ZICHT OP NIVEAU MAAIVELD 

Vanaf het maaiveld wordt de locatie omrandt door 
drie wanden. Twee daarvan ontstaan door de nieuwe 
bebouwing en de groene rand langs de stationslaan. 
De derde is het talud van het spoor. De westzijde is 
open, maar hier is wel de straat een belangrijke fysieke 
barriere . 

ZICHT OP NIVEAU SPOOR 

Op spoorniveau kan contact worden gemaakt met de 
stad aan de huidige centrum zijde. Er valt een wand 
weg . 

ZICHT OP NIVEAU HOOGBOUW 

Op hoogbouw niveau heeft men uitzicht over de 
bestaande jaren 30-wijk Belcrum en ervaart men het 
coulissenlandschap van de nieuwe ontwikkeling. Er is 
tevens wijds uitzicht over het CSM terrein en de stad . 

ZICHT OP LOCATIE 

Het zicht op en de benadering van de locatie geeft het 
gebied een bepaalde alzijdigheid. Het moet openheid 
bieden naar alle richtingen. Wei dient de rand naar 
het spoor als geluidswal. Het vormt daardoor toch een 
soort rug. De zichtbaarheid van de functie is echter 
groot aan de spoorzijde i.v.m. de vele voorbijgangers . 

ANA LY -.. 
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GELUIDSBARRIERE 

De locatie heeft verschillende wanden die ieder op 
een andere manier benaderd warden. De rug naar het 
spoor moet een geluidsbarriere vormen. 
De rand naar de rotonde is hard, maar moet 
toegankelijk zijn om de gebruikers het gebied 'in te 
lokken'. De wand naar het station opent zich naar het 
binnengebied en dit heeft een rustiger karakter. Hier is 
de entree gelegen. 

ACCENTEN 

In het nieuw te ontwikkelen gebied warden op een 
aantal plekken accenten aangebracht. Deze geven de 
plek identiteit en hebben een landmarkfunctie. 
Het gerechtsgebouw kan deze functie uitstekend 
vervullen als baken in de samenleving. 

KOPPELING MET CENTRUM 

------- fysiek 
---- zicht 

De nieuwe ontwikkeling van het stationskwartiers is 
een belangrijk middel om de bestaande wijk Belcrum 
aan de noordzijde en de huidige binnenstad te 
koppelen. De fysieke barriere van het spoor kan zo 
positief beinvloed warden. 

HOOGTEN 

Bebouwingshoogte sluit aan op de bestaande bebou
wingsstructuur 

1 Belcrum - jaren 30 wijk, tuindorp 
2 nieuwe ontwikkeling aansluiting op Belcrum 
3 grate binnenstedelijke ontwikkeling 
4 station - spoor 
5 nieuwe stedelijke ontwikkeling aansluiting op 6 
6 binnenstedelijke structuur - historische blokbebouwing 

• • • • • 

• • • • • 

• • • 

• • • • • • 
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De rechtzalen geven identiteit aan het gebouw en 
dienen dan ook centraal en aan de buitenzijde van het 
gebouw, goed zichtbaar voor de omgeving te warden 
gepositioneerd . De rechtzalen maken het gebouw tot 
een rechtbank. Dit moet dan ook uitgestraald warden . 
De zalen moeten eruit springen en dominant aanwezig 
zijn. 

Het afstand kunnen nemen tot het gebouw en het 
ervaren van de rechtzaal vormt zich in het concept om 
de zalen op te tillen van de grond. Zo kan men onder de 
zalen komen en de zaal als element ervaren. 

De zalen moeten als losse elementen warden vormge
geven, om de individuele rechtzalen en de functie goed 
uit te laten komen. 

Daarnaast is het veiligheidsaspect een belangrijk 
uitgangspunt. Door de zalen op te tillen zijn ze minder 
kwetsbaar en kunnen dus meer naar buiten warden 
geplaatst. 

PUBLIEK GEBIED - ZALEN - KANTORENDEEL 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
to---------------------~· 
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Een belangrijk uitgangspunt is het feit, dat de verschil-

• lende gebruikersgroepen met elkaar in contact 
komen in de rechtbank, maar de routes moeten strikt 

• gescheiden zijn vanwege de veiligheid . Dit maak het 
ontwerp van deze rechtbank uniek . 

• 1. BEZOEKERS - GEDETINEERDEN 
Het contact van de bezoekers met de gedetineerden 

• mag niet persoonlijk zijn . Er moet zicht zijn op de 
route van de gedetineerde om inzicht te krijgen in het 

• 
functioneren van de rechtbank. 
Andersom is persoonlijk contact ook niet wenselijk, 

• • • • • • 

omdat dit te confronterend kan zijn. De gedetineerde 
mag daarom niet herkenbaar in beeld . Het contact 
met de bezoekers is daarom meer te bestempelen 
als contact met de buitenwereld. In de gang naar de 
rechtzaal moet de gedetineerde zich bezinnen op de 
situatie. Dit kan niet in rust, want dat is de situatie waar 
hij uitkomt in het cellencomplex. Bewustwording, dat 
bij respectvol opstellen voor de rechter, een terugkeer 
naar de buitenwereld eenvoudiger wordt. 

2. PERSON EEL - BEZOEKERS 
Het contact tussen personeel en bezoekers moet tot 
stand komen om het proces van de rechtbank inzichte
lijk te maken. 

e SC- 31 C1 :s Gl330 

• • • • • • • 
• • • • • • 

Het scheiden van de functies naar specifieke en 
generieke ruimtes is al lange tijd een eis voor de nieuw 
te bouwen rechtbanken. Ook dit wordt meegenomen 
in het concept . 

De verschillende onderdelen moeten elkaar versterken 
en samenwerken. Door de ordening van de verschil
lende onderdelen moeten ze overkomen als een 
gebouw, maar wel te onderscheiden zijn van elkaar . 

3. GEDETINEERDEN - PERSONEEL 
Tussen deze twee gebruikersgroepen is nauwelijks 
contact . Voor de gedetineerde is het niet wenselijk om 
buiten de rechtzaal om in contact te komen met de 
rechters. Voor de personeel is contact niet erg, maar 
is het ook geen doel. 

~I 
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type m2 

Hoofdingang 

1 informatiebalie 50 

1 portiersloge 

1 politie ruimte - meldkamer 25 

beveiligde toegang - sluis 150 

beschrijving 

zichtbaar en toegankelijk vanaf de openbare weg 

beschermd tegen ramkraken 
nog voor de beveiligde toegang - moet nieuwsgierigen van 

informatie kunnen voorzien. 
naast de of gecombineerd met de beveiligde sluis + detectiepoorten 

ruimte voor de politie die op de rechtbank aanwezig is. Vaak 

weggestopt, maar mag meer in het zicht. 
minimaal 5 meter diep 

• • • • • • • • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
Observatiegebied Een semi-openbaar gebied waarin ruimtes zijn opgenomen waar de 

Publiek gebied bezoekers gebruik van maken 

cafe - bezoekersruimte 300 informele sfeer - combineren met overlegruimtes - wachtruimte 

bi bliotheek/expositie 

20 overlegruimtes 

1 advocatenkamer 

Togakamer 
wachtruimte 
persruimte 

1 bode balie 

9 zittingzalen 

30 enquetekamers 
publieke tribunes 

ruimte voor anonieme getuige(n) 

ruimte voor advocaat en verdediging 

1000 

200 

75 

200 

10 

2000 

1200 

kennisbank over rechtspraak - langdurig verblijf 

ruimtes varierend in grootte waar advocaat en client kunnen 

overleggen 
kamer waar de advocaten zich kunnen 

voorbereiden/omkleden/opfrissen 

geintegreerd in de centrale hal 
zaal waar persconferenties gegeven kunnen worden 

De bode zorgt voor een gestructureerd verloop van de rechtzaken en 

heeft zicht op alle rechtzalen . Bijvoorkeur zalen zo centreren, dat 

slechts 1 bodebalie nodig is. 

zaal voor oa strafrecht - a pa rte entree voor OM, rechter en 

verdachte in hechtenis 
kleinere zalen voor kantonrecht en mediation 
in enkele zalen afgeschermd voor extra veiligheid 

grenzend aan zittingzaal met zicht op I contact met zaal 

ruimtes multifunctioneel inzetbaar en voor meerdere zalen te 

gebruiken - overlegruimtes 

• • • • • • • • • • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
Privaat gebied Hier zijn a lie kantoren gesitueerd, maar is ook het gehechtencirquit 

Beveiligd gebied I 
ruimte voor OM 400 afgezonderd van rechters 

9 raadkamer 225 bij iedere zittingzaal 

kantoren - ongeveer 500 fte 10000 open kantoorvloeren 

ondersteunende functies 2000 stilteruimtes, pantrys, printruimtes 

archief 1000 
cellencomplex 100 

gehechtencircuit 300 
verhoorkamers 100 ruimtes voor verhoor gehechten 
vergaderzalen 400 4 zalen voor overleg - multifunctioneel inzetbaar 

parkeren 7500 

totaal netto ex parkeren 19735 

BVO 21708,5 

• • • • • • • • 
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andere publieke functies 
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Met de uitgangspunten die uit het literatuuronderzoek 
naar voren zijn gekomen is een vormstudie gedaan om 
op de gekozen locatie tot een ontwerp te komen. 

Belangrijkste uitgangspunt is het loskoppelen van het 
speci fie ke bezoeke rsd ee I en hetgenerieke ka n torendeel . 
Het oorspronkelijke idee was het opspannen van de 

~"'.'. 

hoe situeer je de enquetezalen, 
zodat de transparante doos 

nog wel de zalen laat zien? 

it .. 

entree 

hoe warden de zalen op de 
volumes aangesloten? 

• • 
• • zalen tussen de twee gebouwdelen. 

De functies van beide delen komen namelijk samen in • 
de rechtzaal. 

De orientatie van het gebouw is nu op het noorden. De • 
benadering van het gebouw is echter vooral vanuit het 
station, dat aan de oostzijde is gelegen. • 

• • • • • • 
onder het publieke deel ontst at een plein • • 

geen directe 
zichtlijn meer! 

hoven of atria naar het spoor 
opent het geheel 
zorgt voor lichtinval 
zonnig - zuiden 

onderzoeken: mogelijkheden 
m_bt zonnepanelen • • • • • • • • • • • • • • 
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• Om te onderzoeken wat voor mogelijkheden het 

• 
concept van het opspannen van de zalen had, zijn een 
aantal varianten ontworpen. 

• In de verschillende varianten is telkens een uitgang
spunt als basis genomen. Oaarna zijn de oplossingen 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • • __ 1 bezoekers OV - langzaam verkeer 

• 2 bezoekers auto 

• • • • • 

3 accent naar rotonde 

4 geluidsbarr~re spoor 
5 zichtbaarheid zalen 

6 zichtbaarheid naar spoor 

7 aanpassen aan omgeving 

8 aansluiten bestaande situatie 

9 plein aan rotonde 

10 veiligheid 

11 plein aan stationszijde 
12 as vanuit belcrum 

+-

+ 

++ 

-I 
+-

+-

+-

+-

+-

+-

beoordeeld ten opzichte van de verschillende uitgangs
punten. 

Geen enkele variant komt naar voren als geschikt en 
dus is nogmaals naar het concept gekeken. Vooral het 
zichtbaar maken van de zalen moet beter. 

3 4#± 7 8 

+ ++ ++ +- ++ ++ 

9 10 11 12 
+- + +- +-

+ + + + + + 

++ +- + +- +- :_ 1 +_+ '. 
-
+ 

+ ++ + + + ++ +-

+- ++ +- ++ +- +- +- +- +-

+- ++ +- +- +-

+ + +- +- + ++ +- + + + 

+- +- +- +- +- +- ++ 

+ +- +- +- ++ + + 

+- +- +- +- +- +- ++ +- +-

+ +- +- +- +- +- +- + ++ 

+- + 
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Het loskoppelen van de verschillende functies kan op 
meerdere manieren typolgisch warden opgelost. 

1 

2 

3 

4 

Voor deze typologieen zijn verschillende varianten 
ontwikkeld en opties uitgewerkt. De positie van de 
zalen is bepalend voor de oplossing. Door de zalen aan 
de buitenzijde van het gebouw te situeren, zijn zowel 
de rechtzalen en daardoor ook de rechtspraak goed 
zichtbaar. 

Door de rechtzalen op te tillen of op te hangen ontstaat 
op het maaiveld een plein. Ook kan de zaal zo beter 
ervaren warden als los element. De zalen moeten dan 
ook als verschillende elementen vorm gegeven warden 
en los van elkaar geplaatst. 

Alles afgewogen is gekozen voor een variant, de het 
beveiligde en gesloten deel de zalen en de publieke en 
open deel overkraagt. Het gesloten volume beschermt 
zo de meer kwetsbare en specifiekere delen van het 
gebouw. 

De zalen, die hangen aan het dak, bepalen het beeld 
van het gebouw. De bezoekers komen in aanraking met 
de zalen en de rechtspraak, terwijl ze nog niet eens het 
gebouw hoeven te betreden. Al op het plein ervaart 
men de bijzondere functie van de rechtspraak 

Zalen tussen beveiligd deel en publiek deel 

Zalen opgenomen in publiek deel los van 
beveiligde deel 

Zalen smelten samen uit publieke en 
beveiligde deel 

Zalen koppelen publieke en beveiligde deel 
variant op 1 en 3 

• • • 
• • • • • • • • • • • 

RECHTZALEN = RECHTBANK = IDENTITEIT • • BEZOEKERS IN CONTACT MET ZAAL 

ZALEN OPHANGEN/IN DE HOOGTE 

ZALEN ALS LOSSE ELEMENTEN 

l 

;; a 
l 
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• In eerste instantie was het gebouw op de Stationslaan 

• 
georienteerd. Een van de uitgangspunten was echter, 
dat de entree van het gebouw heel duidelijk moest 
worden gesitueerd. Nu liep iedereen langs het gebouw 

• en kwam men bijna per toeval langs de entree. 
Daarnaast suggereerde de richting, dat de route door 

• zou lopen, terwijl hier het gebied eindigt en slechts 
nog doorgang biedt naar de stad. 

• In de eerste varianten is ook vast gehouden aan de 
diagonale as die opgepakt is vanuit Belcrum en richting 

• het centrum voerde. Dit is te zien op de onderstaande 
schetsen. Dezewens kw am vanuit het master plan, maar 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

bl eek eigenlijk weinig toe te voegen aan het gebied. De 
weg vanuit Belcrum ontsluit zich niet op de Stations
laan en geeft zo ook geen reden om deze door te zetten 
naar de locatie. De functie vraagt ook niet om een 
tweedeling van het gebouw, wat echter onvermijdelijk 
zou zijn, indien de as in stand moet blijven . 

Het ontwerp is verder door ontwikkeld waarbij de 
verschillende uitgangspunten steeds verder zijn 
aangescherpt en verder door ontworpen. De centrale 
halen met de verschillende routes van de gebruikers 
zijn de kracht van het gebouw en daardoor ook verder 
doorontwikkeld. 

Ontwerpschetsen Gerechtsgebouw Breda 

I ~OCES 
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BEREIKBAARHEID 

De bereikbaarheid is uitstekend. Het station ligt 
op minder dan 400 meter en de bezoekers kunnen 
parkeren in de ondergrondse parkeergarage onder de 
nabij gelegen kantoren. Zo komt de bezoekersstroom 
vanuit dezelfde richting en kan zo eenvoudig gestuurd 
worden. 

STRUCTUREN 

De lijnen van de omliggende bebouwing worden 
opgepakt en doorgezet om het gebouw aan te laten 
sluiten op haar omgeving. Ook in hoogte sluit het 
gebouw aan bij de maximale hoogte van de vele 
accenten in het gebied. Het gebouw ligt wat gedraaid 
ten opzichte van de andere gebouwen. Hierdoor 
ontstaat een brede doorgang van de Stationslaan het 
stationsgebied in. 

GEBRUIKERS 

De verschillende gebruikersgroepen hebben alle drie 
een andere entree. Ze komen nu echter ook aan een 
hele andere zijde van het gebouw binnen, waardoor 
de entree's ook een eigen karakter krijgen . 

IDENTITEIT 

Het gebouw heeft met het positioneren van de zalen, 
de overkraging en het transparant maken aan de 
westzijde aan de belangrijkste richtingen identiteit. 
Naar het spoor toe is slechts zichtbaar dat het om 
het gerechtsgebouw gaat vanaf de hoogte bij CSM of 
tussen de nieuwe kantoren door. De gevel direct aan 
het spoor wordt toch niet goed ervaren, omdat de 
treinen hier snel langs rijden. 

• 
• • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • 
I 

• 
I 

I 
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Het personeel parkeert onder het gebouw in 
parkeerkelder. Ook is een fietsenstalling in 
de kelder opgenomen. Dit is beveiligd gebied 
en alleen toegankelijk met een passysteem. 
De entree van de parkeergarage ligt aan de 
spoorzijde van het gebouw. Hier gaat men via 
een hellingbaan met een bocht naar beneden 
de kelder in. Personeel kan vanuit de kelder 
het kantorengedeelte betreden. 

De garage is grotendeels vorm gegeven op een 
grid van 7,8x7,8m. Dit is uitermate geschikt 
voor parkeergarages. Daar waar dit op de 
bovengelegen verdiepingen niet goed uitkwam 
is gezocht naar een alternatief. 

De structuur van het gebouw met de 
staalkolommen is helemaal doorgetrokken 
naar de kelder en hier warden de krachten 
afgedragen aan de fundering. 

Er is geen rekening gehouden met het spoor. 
lndien op minimaal 11 meter vanaf het spoor 
wordt gebouwd zijn hieraan geen strengere 
eisen gesteld. 

I( A.U 8. OPENSlAAN 
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ENTREE 
De verschillende entree's zijn gesitueerd op de 
begane grond. De belangrijkste entree is de 
ingang voor de bezoekers. 

De gevel is ter plaatse van de entree terug
gelegd, waardoor twee zalen 'buiten' het 
gebouw vallen. Er ontstaat een overdekt plein, 
dat de ingang duidelijk markeert. De bezoeker 
ervaart hier de zalen optimaal en kan ze van 
alle zijden bekijken zonder het gebouw te 
hoeven betreden. 

Via de infobalie wordt men verder het gebouw 
ingestuurd. De begane grond is hoofdzakelijk 
verblijfsruimte voor de bezoekers. 

BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek vormt hierin een nieuwe 
functie . Niet eerder was deze opgenomen in 
het programma, maar de uitgangspunten van 
de bibliotheek sluiten uitstekend aan bij de 
rechtbank. Het is een gespecialiseerde biblio
theek, die teven de functie als archief heeft. 
Hier kan men zich verdiepen in de rechtspraak 
of specifieke zaken. H et daadwerkelijke archief 
is opgenomen in het besloten bouwdeel achter 
de entree. De stukken kunnen zo eenvoudig 
warden opgevraagd. 

KOFFIECORNER 
Ook een nieuwe functie is de koffiecorner. 
Ook deze werd normaal gesproken nooit 
prominent aangebracht in een rechtbank. Dit 
was echter een belangrijk gemis tijdens de 
analyse naar de bestaande rechtbank. Voor of 
na de rechtzaak is er vrijwel geen mogelijkheid 
om even rustig (na) te praten. De koffiecorner 
heeft daarin een sociale functie. 

PUBLIEKE FUNCTIES 
Beide functies zullen zorgen voor nog meer 
bezoekers en waarschijnlijk niet alleen 
bezoekers die puur voor een rechtzaak komen. 
Het is een laagdrempelige functie, waardoor 
het makkelijker wordt om het gebouw te 
bezoeken. Dit alles opdat er meer inzicht en 
daardoor begrip ontstaat voor de rechtspraak. 

Daarnaast kunnen zo meer mensen genieten 
van de bijzondere architectuur en kan een 
bezoek aan de rechtbank warden toegevoegd 
aan de architectuurroute tijdens het dagje uit. 

"'° A. U. B. OPEN tAAN 

ADVOCATEN 
Naast de publieke functies, zijn er ook voor de 
advocaten speciale ruimtes ingericht waar zij zich 
kunnen omkleden en opfrissen. Daarnaast zijn er 
overlegkamers ingericht om de mogelijkheid te bieden 
met clienten te overleggen. 

om de pers te woord te kunnen staan is een speciale 
zaal ingericht. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig om 
persconferenties te geven. Bij belangrijke zaken maakt 
de pers lange dagen. Door de koffiecorner en de 
bibliotheek kunnen zij meteen hun werk afronden en 
vervolgen. 

VORMGEVING 
Alie functies op de begane grond warden vormgegeven 
met een tijdelijker karakter. lndien nodig kunnen de 
functies eenvoudig warden aangepast, verwijderd of 
vernieuwd. Ze gaan volledig met hun tijd mee. Als grote 
roomdividers staan zij in de centrale hal. Zij zorgen er 
tevens voor, dat de ruimte meer menselijke maat krijgt. 
Er ontstaan om de ruimtes heen weer verblijfplekken 
en nissen waar men zich wat meer terug kan trekken. 

phenomena room divider - SanK Hoon Kim 
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Op de eerste verdieping zijn in het publieke 
deel acht enquetekamers gerealiseerd. Met 
een diepe galerij verbonden met de overige 
verdiepingen . Er is prachtig uitzicht op de 
centrale hal. Men heeft een glimp van de 
functies die meer verscholen liggen achter 
de houten elementen op de begane grond. 
Daarnaast ervaart men hier de loopbrug van 
de bezoekers nog beter. 

In het kantorendeel aan de zuidzijde zijn 
kantoortuinen ingericht. Deze zijn naar wens 
in te delen . 

Daarnaast hebben deze kantoorvloeren als 
voordeel, dat zij ook individueel te gebruiken 
zijn . De eerste vier verdiepingen zijn elk 
afzonderlijk vanuit het atrium aan de zuidzijde 
te bereiken. Zo kunnen, indien nodig, een of 
meerdere delen van de verdieping worden 
afgestoten . 

Zowel de toegang tot de rechtzalen als de 
kantoorvloeren wordt via de hal ontsloten . 
Door toegangsbeveiliging aan te brengen bij 
de deuren naar de galerij en de toegang tot 
de vloer, kunnen de zalen bereikt worden 
zonder dat de achterliggende kantoren bij het 
gerechtsgebouw horen. 

lndien de vloeren worden verhuurd, dan heeft 
vaak een andere overheidsfunctie de voorkeur. 
Maar wellicht is ook een meer commerciele 
insteek als bijvoorbeeld een advocatenkantoor 
een optie. 

IL A.U.B. OPENSLAAN 
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BEVEILIGD GEBIED 
Op deze verdieping zijn de rechters gehuisvest. 
Zij hebben via de loopbrug aan de westzijde 
toegang tot de rechtzalen. Zo zijn de lijnen 
kart . 

Daarnaast bevinden zich hierdeverhoorkamers. 
Deze zijn toegankelijk vanuit het beveiligde 
gebied, maar zijn oak te bereiken vanaf de 
bezoekersloopbrug. Dit geeft advocaten de 
mogelijkheid om te overleggen met hun client. 
Daarnaast warden deze ruimtes oak gebruikt 
voor verhoor van het OM. 

Het openbaar ministerie huist oak op deze 
vloer. Het is niet altijd gebruikelijk om het 
OM te huisvesten in de rechtbank. Nu zijn zij 
echter gehuisvest in het 'kleine' kantoord eel 
aan de noordzijde, aan de andere kant van de 
kantoren van de rechters. Door ze dichtbij te 
huisvesten zijn de lijnen kart en is de recht
spraak zo efficient mogelijk ingericht. 

PUBLIEK GEBIED 
Ter hoogte van de tweede verdieping is de 
loopbrug van de bezoekers gesitueerd. De 
brede loopbrug loopt parallel aan de rechtzalen 
en heeft aftakkingen naar de ingangen van 
de rechtzalen. De vides zijn losgehouden van 
de zalen en hebben verschillende formaten, 
waardoor een divers gebied ontstaat. Er 
ontstaan hoeken en pleinen die nodigen uit 
om te verblijven en zich wat meer terug te 
trekken . 

Om de zalen voor iedereen toegankelijk te 
maken, is er geen hoogteverschil tussen de 
loopbrug en de entree van de zalen. Het 
hoogteverschil is opgelost in de zaal door 
middel van een tribune. Elke zaal heeft twee 
toegangen. Elke tak van de loopbrug leidt 
naar de toegang tot twee zalen. Dit is verder 
toegelicht bij het ontwerp van de rechtzaal. 

De ruimte tu ssen de bezoekersloopbrug 
en de gedetineerdenloopbrug is helemaal 
vrij gehouden van obstakels. Hierdoor is er 
maximaal overzicht. De constructie van de 
loopbrug van de bezoekers draagt af naar 
beneden. De loopbrug van de gedetineerden 
is opgehangen. 

Tussen de zalen heeft men contact met de 
buitenwereld . De doorkijken aan de oostzijde 
hebben zicht op het plein en het station. Aan 
de westzijde kijkt men uit over de nieuwe 
binnenhaven en het groene CSM terrein, dat 
voorlopig nag niet wordt ingericht. 
It.' A.LI 0. OPENSIJIAN 
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De derde verdieping is vooral gerelateerd 
aan de gedetineerden. In tegenstelling tot de 
oude rechtbank, is het cellencomplex hier op 
de verdieping gesitueerd. Hierdoor heeft de 
parketpolitie prettige werkruimtes gekregen, 
met licht en zicht en zijn de looplijnen naar de 
rechtzalen verkort . 

De cellen zijn eenvoudig vormgegeven en zijn 
iets los van de wanden geplaatst. Zij hebben 
een eigen constructie en kunnen hierdoor aan 
de strenge eisen voldoen . De ruimtes krijgen 
daglicht via het plafond, waardoor geen direct 
zicht is naar buiten . 

Als referentiebeeld is een ontwerp van Tadao 
Ando, het Vitra paviljoen, genomen. De ruimte 
is sober met beton en heeft prachtig indirecte 
belichting door de opening in het dak. 

In de cell en zullen banken word en meegestort, 
zodat geen los meubilair nodig is. De cellen 
zijn voor een persoon. Daarnaast zijn er een 
tweetal groepscellen. 

Ook zijn er enkele cellen die geschikt zijn voor 
overnachting. Hier is ruimte voor een bed en 
was- en toiletfaciliteiten. 

Naast het cell en complex zijn een tweetal zalen 
gesitueerd . Deze kunnen als verhoorruimte 
worden gebruikt, maar ook voor gevoelige 
rechtzaken als bijvoorbeeld bij kinderen . 

Vanuit het cellencomplex wordt de gedeti
neerde over de loopbrug naar de rechtzaal 
geleidt. De doorgangen zijn streng beveiligd . 
Een gedetineerde wordt altijd begeleid door 
twee agenten van de parketpolitie. Er is 
rechtstreeks contact met de bode. Daarnaast is 
er ook parketpolitie aanwezig in de rechtzaal. 
Alles voor de veiligheid van de bezoeker, het 
personeel en de gedetineerde zelf. 

~ A.U. B. OPEN SLAAN 

Omdat de routing een belangrijk onderdeel van het 
ontwerp uitmaakt, is geprobeerd om de uitgangs
punten hierin te verwerken. 

De vei ligheid is een van deze uitgangspunten. 
Hierdoor is de loopbrug van de gedetineerde boven 
de bezoekers gehangen. De eerste ontwerpen gingen 
uit van de loopbrug tussen de bezoekers en de begane 
grond. Hierdoor waren de gedetineerden niet goed te 
bevei ligen voor bezoekers die bijvoorbeeld iets naar 
hen konden gooien. Daarnaast was de identiteit op 
deze manier minder goed af te schermen. 

Door de loopbruggen om te draaien, ontstaat tevens 
een tussenlaag van de bezoekers, waardoor de hoogte 
wordt opgebroken en meer diepte ontstaat . 

Vilra PavllJocn Tadao Ando 
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Deze verdiepingen zijn altijd in gebruik door 
de rechtbank . Hier zijn de kantoren van het 
ondersteunende personeel en een deel van de 
rechters gevestigd . 

In grote, open kantoortuinen hebben de 
werknemers hun werkplek. Deze kantoor
vloeren zijn gesitueerd om de lichte atria 
heen. Daarnaast geven de atria aanleiding 
voor indeling van de vloeren en ontstaan 
natuurlijke zones voor werken en routing . 

Ook de dominante constructie, die in het 
zicht wordt gelaten, geeft structuur aan de 
ruimte . De vakwerkligger loopt over twee 
verdiepingen, waardoor de ruimte tussen de 
liggers nog voldoende is om zich vrij te kunnen 
bewegen. 

De openingen in de vierde verdieping hebben 
een doorkijk naar de centrale hal. Hierdoor 
ontstaat een relatie met de bezoekers in de 
hal. Glas scheidt de twee ruimtes. 

Dit glas wordt uitgevoerd, zodat men hier 
ook overheen kan lopen . Zo kunnen ook de 
werknemers genieten van de bijzondere plek 
waar ze werken . 

Ook de bezoekers kunnen een glimp opvangen 
van de ruimtes in het dak. Ter plaatse van 
de openingen wordt duidelijk, dat het geen 
dakrand is, maar dat daar de belangrijke 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Op de wat donkere plekken word en elementen 
geplaatst met de ondersteunende functies. 
Deze staan los in de ruimte en huisvesten 
printer-, stilte- en overlegruimtes. De oude 
patroon van de rechtbank en het werken in 
hokjes wordt doorbroken. Er wordt steeds 
meer gewerkt in wisselende teams en hier 
past geen opgedeelde kantoorvloer bij . Flexi 
biliteit is wenselijk voor deze nieuwe vorm van 
werken . 

IC A. U.B. OPENSlAllN 
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DAI< 
Door de grate overkraging is een enorm dak 
ontstaan. Om de ruimtes in deze overkraging 
bruikbaar te maken, is gekozen om het dak te 
doorponzen. De atria zorgen voor licht op de 
onderliggende vloeren. Voor de maat van de 
openingen is het grid van de vakwerkliggers 
aangehouden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de 
openingen. Zo zijn enkele openingen open 
gelaten, waardoor een hof ontstaat in het 
dak. De ontstane buitenruimte kan gebruikt 
warden door het personeel. Tevens doen deze 
ruimtes dienst als rokerruimte. 

De meeste daken zijn dichtgezet met glas. Zo 
zijn de ruimtes onder het dak als kantoor
ruimte te bestemmen . 
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cev=1 
Het duidelijke verschil tussen de open en 
gesloten gevel, geeft de functie weer van de 
achterliggende ruimtes. 

l<Aa 
Het kantorendeel is gesloten voor publiek. 
Het volume is als massa vorm gegeven. Het 
overkraagt en omarmt het open en meer 
kwetsbare gedeelte. De massa moet kracht 
uitstralen, de kracht van de rechtspraak. 

De hoofddraagconstructie is een staalskelet, 
dus de gevel heeft geen dragende functie. 
Hierdoor is het zwaar uitvoeren van de gevel 
constructief gezien niet nodig. 

Daarnaast is het belangrijk, dat er veel licht 
naar binnen komt en goed zicht naar buiten 
is. Het mag echter niet duidelijk zijn, wat er 
achter de gevel gebeurt . 

Dit wordt bereikt door de gevel te voorzien 
van diepe neggen, waardoor men geen zicht 
heeft op de activiteiten binnen. Vanuit de 
kantoren is er echter goed zicht naar buiten. 
Er komt veel licht binnen, terwijl de gevel toch 
gesloten is. 

Het publieke gedeelte van het gebouw is open 
en toegankelijk. De glazen vliesgevel onder
steunt de transparante functie . De rechtzalen 
liggen grotendeels achter de gevel en door 
deze zo transparant mogelijk te houden, 
komen de zalen goed naar voren. 
Er komt veel licht de centrale hal binnen, 
waardoor een prettige, open ruimte ontstaat. 
De diepte van de ruimte vraagt om natuurlijke 
lichtinval en het atriumdak boven de grate 
zalen licht niet alleen deze zalen mooi uit, 
maar ook de loopbrug. 

Het glas wordt doorgetrokken van de gevel 
over het dak. Om dit te ondersteunen worden 
de grote vakwerkliggers gebruikt, waaraan ook 
de zalen zijn opgehangen. 
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De krachtige architectuur met de overkraging en de hangende zalen wordt bereikt door een constructie 
die is opgenomen in de massa van het gebouw (het beveiligde / kantoren deel). De twee volumes met 
de kantoren zorgen voor stijfheid en stabilite it. Hieraan worden de twee verdieping hoge vakwerkliggers 
bevestigd. De liggers die uitkragen worden ondersteund door kolommen . De horizontale stabiliteit 
wordt bereikt door de druklaag in de vloeren. Hierdoor werken de vloeren als een schijf. In de wanden 
van de kantoordelen zijn windverbanden opgenomen. 
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8T • De stabiliteit komt vanuit een tweetal kernen waarin ook de liften zijn opgenomen. Voorwaarde hiervoor is, dat 

de vloeren stijf zijn. Vanwege het geringe eigen gewicht dat in de berekeningen is meegenomen, zullen daardoor • 
in de vloeren windverbanden moeten worden opgenomen. Hier is echter voldoende ruimte voor. Ook diverse 
geveldelen zijn uitgevoerd met windverbanden tussen de constructie om stabiliteit te waarborgen . 

1'AATGEV-
De ligger in het midden van de uitkragende verdiepingen heeft de grootste last, vanwege de grote overspan
ningen tussen de liggers. Daarnaast worden o.a. aan deze ligger de rechtzalen opgehangen. De ligger wordt 
daarom als maatgevend genomen en verder uitgewerkt. 
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De N-vakwerkligger is z6 vormgegeven, dat de lasten van de zalen aangrijpen in de knooppunten. De diagonale 8 
liggers worden belast met trek. Aan de rechterzijde wordt de ligger scharnierend verankerd aan de massa, zodat 
de ligger stabiliteit verkrijgt. Het vakwerk is twee verdiepingen hoog. • 
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Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het 

• 
programma Powerframe Master van Buildsoft. Met 
dit programma kunnen constructies warden gedimen
sineerd en berekend . In het programma kunnen vele 

• variabelen en normen warden aangegeven . Over het 
algemeen zijn de standaard waarden aangenomen. Dit 

• houdt in, dat de standaard lastencombinaties en de 
Nederlandse normen zijn gebruikt. 

• Voor de ligger om twee steunpunten met uitkraging is 
geen vuistregel beschikbaar. De uitkraging werkt echter 

• positief op de doorbuiging van de ligger. De vraag is, of 
de uitkraging niet te ver door zal buigen . 
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DOORBUIGING 

De maximale doorbuiging u,,,d van een vloer is: 
U ,;,d ~ 0,004 x L 
Waarbij L de overspanning is. 

De overspanning van de ligger is 72,8 meter 
De uitkraging van de ligger is 31,8 meter 

u,,,d ~ 0,004 x 72000 mm ~ 291 mm 

AXIALE DRLIK (KNIK) 

Knikstabiliteit is de mate waarin een op druk belaste 
staaf weerstand biedt aan instabiliteit als gevolg van 
doorgaande uitbuiging van de staaf in een van beide 
hoofdrichtingen . 
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Voor het vakwerk is een vierkant kokerprofiel gekozen, 
zodat de sterkte van het profiel in alle richtingen gelijk 
is. Daarnaast kan een kokerprofiel het beste trek 
opnemen . 

Uit de berekeningen kwam naar voren, dat dit profiel 
qua doorbuiging voldeed, maar de knikstabiliteit werd 
niet op alle punten gehaald. Om toch te voldoen, is 
gekozen het profiel aan te passen en er aan de boven
en onderzijde een plaat van 30 mm staal aan te lassen . 
Hiermee wordt zowel de oppervlakte (A) al s het axiaal 
kwadratisch oppervlakte moment (1,) vergroot. De 
ligger in de boven- en onderrand wordt zo verstevigd 
waar nodig. 

De vuistregel voor een vakwerkligger op twee steun
punten geeft aan, dat de hoogte van het vakwerk 
1/10 - 1/18 keer de overspanning moet zijn. Er is bij 
de berekeningen uitgegaan van een vakwerk van 
7,2 meter hoog opgebouwd uit evenwijdige randen 
met warm gewalste profielen. Maatgevend voor dit 
vakwerk is volgens het tabellenboek tabel 7.6.4 de 
knikstabiliteit en/of de doorbuiging. Daarnaast kunnen 
de verbindingen maatgevend zijn, maar dat is in de 
volgende berekening buiten beschouwing gelaten . 
Er wordt geadviseerd om voor liggers met een lengte 
van meer dan 25 meter een zeeg toe te passen . 

Aangenomen wordt, dat de maximale doorbuiging 
van de uitkraging even groat is als het midden van een 
ligger op twee steunpunten van 2x de lengte. 

De maximale doorbuiging van de uitkraging is: 

U e iod ~ 0,004 X 2l 

De maximale doorbuiging van de uitkraging is: 
u,,,d ~ 0,004 x 2 x 31850 mm ~ 255 mm 

De berekeningen warden door het Powerframe 
gemaakt voor iedere staaf. Deze zijn ook handmatig te 
verkrijgen met behulp van de gegevens uit het tabel
lenboek bouwkunde . 

D D 
Kokerprofiel 
400x400 mm 

dikte flens 20 mm 

Staal S355 

Iv = 1,05 x 109 mm• 
I,= 1,05 x 109 mm• 

zelfde kokerprofiel 
boven - en onderzijde 

plaat met dikte 30 mm 
gelast t.b .v. knikstijfheid 

Staal S355 

I = 1 85 x 109 mm• 
1' = 1'05 x 10• mm• 
' ' 
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GEO • Het N-vakwerk is scharnierend vormgegeven en opgelegd op twee steunpunten, waarvan een uitgevoerd met 
een pendelstaaf. De overspanning tussen de twee steunpunten is 72,8 meter, de uitkraging is 31,8 meter. • 
Aan de rechterzijde is de ligger verankerd aan de stijve massa van het kantorendeel. Hieruit wordt de stabiliteit 
index- en z-richting verkregen. De pendel bestaat uit een buisprofiel van 600x30mm. • 
De boven- en onderligger zijn identiek: een koker van 400x400x20mm. De vertikale- en dwarsstaven zijn uitge
voerd als een koker 400x400x20 mm. Van knoop 7 t/m 14 en van knoop 44 t/m 20 is het vakwerk versterkt . • 

• 
• 
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De belasting grijpt aan in de knooppunten, waardoor enkel normaalkrachten ontstaan in de staven. De middelste • 
vloer wordt opgehangen aan de bovenste knoop. Hier grijpen dus zowel de belasting van de vloer, als de be lasting 
van het dak aan. Er is uitgegaan van 3,0 kN/m' veranderlijke belasting en 2,5 kN/m' permanente belasting naast • 
het eigen gewicht van de ligger. Voor het dak is een belasting gerekend van 1,0 kN/m2 voor zowel de veranderlijke 
en 1,5 kN/m' voor de permanente belasting. 
In het onderstaande schema is enkel de veranderlijke belasting opgenomen. • 

H!lO 210 a J10 a 21.0 0 llD.O 2.lO 0 Wl.O 210.0 :uo.o 210.0 110.0 21D a D0.0 uo 0 llO.O 2100 110 0 llO.O 210.0 210.0 210.0 210 0 210.0 

• 
• • • • 
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In de constructie is een zeeg toegepast, zodat voor de maximale doorbuiging enkel rekening is gehouden met 

•
' de veranderlijke belasting. De maximale doorbuiging is 0,004L, wat gelijk staat aan 291 mm doorbuiging in het 
midden van de ligger voor de overspanning tussen de twee steunpunten . 

• De ligger voldoet aan de doorbuigingseisen . 

• • • 
130 140 144 14~145 139 128 

• • 
e K < 
• De berekening m.b.t . de knikstabiliteit gaf in eerste instantie nog waarde boven de toegestane norm. Door echter 

het profiel aan te passen op de plekken waar de norm niet gehaald werd, is met een kleine aanpassing de norm 
gehaald . De waarden geven het percentage aan tot aan de norm, waarbij 100 net toelaatbaar is. Hoe roder de 

• staaf hoe dichter tegen de norm. Hoe blauwer de staaf, hoe beter deze voldoet. 
De ondersteunende kolom voldoet net aan de knik. Hierbij is echter geen rekening gehouden, dat de kolom 

• wordt gevuld met beton t.b.v. de brandveiligheid . Dit zal ook de knik nog extra tegen gaan. 
96.25 83 (]() 

• • 
• • • • • 
• • • 

63.12 68.15 . 

r r 

99.67 

Berekening knik 
profiel : K 400x400 

staaf 6 {horizontale staaf tussen knoop 6 en 7} 
lengte : 455 cm orientatie : 0.00 • fy : 355.00 N/mm' 

lz;buc = 8910 mm 

i, = v lz I A= 155,35 
Fi:e = n'.Ed.I, I I,:•"''= 19153.8 kN 

a, = 0,21 A
0 

= 0,20 

<D, = 0,50(1 + ak (A,."' - A0} + A,."1
2

) 

w, .• "' = (<D, - v (<D,': \,.,'}}I A;:,,,,'= 0,82 

N""• = -6838.0 kN 
N,:,·:d = N,,;d =A . f,.. = 10792.0 kN 

fy;d = f, / Im = 355.00 

A.= TlV Ed I fy;d = 76,41 
A=l . /i=57,35 
A

2 

~ r I~ = o 75 
t ,rel t e ' 

$. 1 VOLDOET! 

83.41 
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De entree voor bezoekers is gesitueerd 
onder het overkragende deel. De gevel 
ligt hier terug, zodat een overkapt plein 
ontstaat. De bezoeker loopt onder de zalen 
door het gebouw in en heeft dus al voordat 
hij binnen is contact met de specifieke 
functie van het gebouw. 
Er is geen barriere gevorms, om de recht
spraak zo toegankelijk mogelijk te maken. 
Door juist de zalen en niet de entree hoger 
te plaatsen, wordt echter wel de indruk van 
een belangrijk gebouw gewekt. 

OlJ1 G 
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Nabij de entree zijn de balies gelegen, waar bezoekers 
informatie kunnen krijgen over de rechtspraak en de 
rechtzaken. De entree gaat over in de balies en wordt 
een met de trappenpartij aan de noordzijde. De balies 
veranderen van hoogte, waardoor een dynamisch 
meubel ontstaat en het kan dienen voor staand of 
zittend gebruik. 
Het is eventueel mogelijk om de balie ook van buitenaf 
toegankelijk te maken, zodat bezoekers voor informatie 
niet perse het gebouw in hoeven. 
Voor de beveiliging en controle is ook ruimte 
gereserveerd achter de balie bij de entree. Zij hebben 
zo goed overzicht over de centrale hal. 

De centrale hal zorgt voor optimaal overzicht van de 
rechtbank. Het wijst de bezoeker hoe het systeem 
functioneert en geeft overzicht over de verschillende 
zalen. Door de hoogte ontstaat een indrukwekkende 
ruimte. 

• • • 
• • • • • 
• • 
• • • 

• • • 
De loopbruggen geven de richting aan en leiden de • 
bezoeker naar de centrale trap. Op de begane grond 
van de centrale hal zijn ook een restaurant en een 
bibliotheek gevestigd. De centrale as blijft vrij om de • 
route naar de zalen zo min mogelijk te onderbreken. 
De bezoekersloopbrug is opgetild door slanke • 
kolommen. Deze kolommen staan op een grid en 
vormen en verwijzen naar de klassieke zuilenrijen. • 

I 

I 

• • • • • 
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• De bibliotheek is een rustpunt in het gebouw. De grate 
• zalen hangen aan deze zijde iets lager, waardoor een 

intiemere steer ontstaat. De kasten met boeken zijn in 
• de open ruimte gesitueerd en bakenen de bibiotheek 

af. Hierdoor ontstaat grate mate van flexibiliteit . 

• 
Bezoekers kunnen hier de hele dag verblijven en zich 
verdiepen in de rechtspraak . De openbare functie van 
de bibliotheek versterkt het openbare karakter van de 

• rechtbank. 

• 
• • • • • • 
• • 

refereJ'ltlebeeld b/u/lotheek 

De loopbrug voor de bezoekers verbindt de centrale 
hal met de rechtzalen . Op de loopbrug heeft men zicht 
op het totale systeem van de rechtbank. De loopbrug 
van de gedetineerden zweeft boven de hoofden van 
de bezoekers. De vides geven een doorkijk naar de 
begane grand en laten een levendige wereld zien . Men 
kan hier verblijven en wachten, maar oak beleven. 

_.,,,.- ..... - ....... ~ .... 

Op alle vloeren is gelegenheid voor de 
bezoeker om zich terug te trekken en 
te wachten op het proces in de zaal. De 
wachtruimtes bij de kleine zalen zijn 
gesitueerd aan het einde van de galerijen. 
Hierdoor ontstaat een mooi uitzicht op het 
plein of de haven. Ze liggen verscholen 
achter de zalen, maar openen zich naar de 
openbare ruimte. 

referentiebeetd wachtruim te Schlpliol 

BEZO·<El~S 



LOOPBRUC7 

BEZOEK-~S 

''""3~) 

) 
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Aan het materiaal dat is toegepast is duidelijk af te 
lezen welke gebruikersgroep van de ruimte gebruik 
maakt. Zo is de materialisatie van de begane grand 
doorgetrokken op de trappen en daarna op de grate 
loopbrug in het midden van de ruimte. 

De vloeren zijn uitgevoerd in een lichte composiete 
tegel, dat de uitstraling heeft van natuursteen, 
maar veel dichter is van structuur en daardoor oak 
duurzamer. De tegels van verschillende formaten 
warden in wild verband gelegd. 

Het voordeel van een lichte vloer is de reflectie van 
het licht. Hierdoor hoeft minder kunstlicht te warden 
toegepast. Samen met de lichte gevels en plafonds 
zorgt dit voor een heldere achtergrond, waartegen de 
zalen optimaal uitkomen. 

Als referentie kunnen de ontwerpen van Zaha Hadid 
voor het Maxxx museum en van Ben van Berkel voor 
het winkelcentrum in Rotterdam warden genomen. 
De beelden hiernaast laten duidelijk zien, dat de lichte 
vloer de ruimte krachtig en helder maakt. Het laat oak 
goed zien, dat er contrasterende elementen moeten 
warden gebruikt om de ruimte niet te steriel te maken 
en diepte te creeeren. 

• 
• • 
• • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • 
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spanplafond wit translucent 
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tegels composiet wit wildverbang 
dekvloer SOmm 
staalbetonvloer 
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kunststof 4mm translucent 

UPE 400 

/ 

boutverbinding 
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UPE 400 
rubber strip 
gelaagd glas balustrade 20mm (1400mm) 
rubber strip 

spanplafond w it translucent 
ingeklemd in speciale profielen 

hoekprofiel t.b.v. klemprofielen -------1---' 

I I 
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staalkolom 200x200x10 -----~f----

brandwerend geschilderd 

stalen plaat t.b.v. bevestiging glasplaat 22mm 

D: Aft_S 

SCHAAL 1:5 



0 

D u 

entree 

multifunctionele zittingzaal 

kantoortuinen 

• • 
• • • 
• 
• 
• • • • • 

• • • • 



• 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 

• • • 
• • 
• 
• 

Du 

loopbrug 

faciliteiten 

vides 

~oun\IC; 

- so -3.. 



~o :id - so 

0 

0 U-

De entree voor het personeel is gelegen Het personeel betreedt het gebouw in het atrium 
aan de zuidzijde van het gebouw. Langs en kan van daaruit met vertikaal transport de 
het talud van het spoor loopt de straat, die overige delen van het gebouw betreden. Door het 
eindigt in een hellingbaan naar de parkeer- atrium wordt het kantoordeel gesplitst en zijn de 
garage, welke alleen voor personeel is verschillende vloerdelen eventueel afzonderlijk te 
bestemd. Het gebouw opent zich met een gebruiken. Hierdoor kan fluctuatie in gebruik warden 
groat atrium naar de stad. De entree voor opgevangen. 
het personeel is bijzonder door de hoogte. 

ROU1 

-~so 

• 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • • • • • • 

De rechters kunnen via een loopbrug langs de gevel de • 
rechtzalen bereiken. De loopbrug is bereikbaar vanuit 
de beveiligde kantoordelen. De gang van de rechters is 
inzichtelijk gemaakt door deze ook in de centrale hal • 
te situeren. 

• • • • • • • • • • • 
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Grenzend aan de kantoortuinen zijn vaste zones 
opgenomen waar faciliterende functies in zijn 
opgenomen, als reproruimtes, vergaderkamers en 
stilteruimtes. 

refer~Ueb Id vergad 'rk, me1 
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De kantoorvloeren zijn vrij indeelbaar. Vanwege de 
digitale ontwikkeling is steeds meer behoefte aan 
nexibile werkplekken. De kantoorvloeren kunnen naar 
behoefte warden ingericht. De openheid ondersteunt 
de openheid van de rechtspraak. 

In de kantoorvloeren zijn een aantal vides 
aangebracht. Deze zorgen voor licht in 
de kantoren, maar ook voor zicht in de 
centrale hal. De werknemers zijn zo niet 
compleet afgesloten van het proces. 
Hoewel de werknemers zijn opgenomen 
in het besloten gedeelte, maken ze toch 
contact met het openbare deel en de 
publieke functie van de rechtbank . 

Ol 
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Het personeel en dan in het bijzonder de rechters 
kunnen de rechtzaal bereiken via een speciale 
loopbrug. Deze is oak in de centrale hal gelegen, maar 
niet zo centraal als de loopbruggen van de andere 
gebruikersgroepen. 

De loopbruggen liggen langs de gevel en tegen het 
kantorenblok. Ze liggen meer achteraf, maar zijn wel 
waarneembaar tussen de zalen door. Daarnaast zijn 
de looproutes zichtbaar vanaf de buitenzijde van het 
gebouw. 

Doordat beweging buiten het gebouw waarneembaar 
is en men de deuren van de rechtzalen ziet opengaan, 
personeel ziet lopen en af en toe een glimp opvang 
van de bezoekers, gaat het gebouw leven en wordt de 
voorbijganger getrokken door wat zich binnen in het 
gebouw afspeelt. 

De loopbruggen zijn uitgevoerd in translucent glas. 
Hier zijn de rechters wel waarneembaar, maar slechts 
als schim. Vanwege de veiligheid zijn de balustraden 
extra hoog en is oak van buiten het glas gemateerd. 
Men ziet dus alleen silouetten lopen. 

De constructie van de loopbrug van het personeel is 
gebaseerd op de andere twee. Echter is de loopbrug 
deze keer niet opgehangen of staan, maar kraagt deze 
uit vanuit de gevel. 

Oak tussen de enquetezalen en het kantorendeel is de 
loopbrug van translucent glas. Het licht wat door de 
vloeren komt, zorgt dan de zalen nag meer loskomen 
van het kantorendeel. 

• • • 
• • 
• 
• 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
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De entree van de gedetineerden is gelegen Het gedetineerden vervoer moet door een sluis in het 
aan de westzijde van het gebouw, nabij gebouw alsvorens de gedetineerden het busje kunnen 
de rotonde. Door de entree niet achteraf, verlaten en verder het gebouw in worden geleid. De 
maar juist prominent te situeren, wordt sluis zorgt voor veiligheid in en rond het gebouw. Het 
duidelijk, waar de gedetineerden het is een sobere, donkere plek met kale betonwanden en 
gebouw betreden. Het zorgt voor inzich- zorgt dat de gedetineerde zich bescheiden gedraagt. 
telijkheid in het systeem. Eenmaal in het 
gebouw zijn de gedetineerden pas weer referentiebeeld , 1u1s 

zichtbaar als zij naar de rechtzaal worden 
gebracht. De gedetineerde heeft vanuit 
het busje al zicht op het gebouw en de 
prominente rechtzalen. 

• 
De spreekkamers zijn gesitueerd op de tweede I 
verdieping en liggen in het besloten gedeelte. Ze zijn 
niet vrij toegankelijk voor de gebruikers. Hier kunnen 
advocaten met hun clienten spreken of kan het OM I 
gedetineerden verhoren. Ze liggen op het niveau 
van de bezoekersloopbrug, zodat toegang vanuit de I 
centrale hal gewaarborgd is. 

referentiebeeld spreekkamer • • • 
t 
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Het cellencomplex ligt op het niveau van de gedeti
neerden loopbrug. Vanuit het cellencomplex vindt 
het transport naar de rechtzalen plaats. In het cellen
complex zijn zo'n 30 cellen gesitueerd. De afwerking is 
kaal, sober en 'hufterproof'. Kaai beton en staal voeren 
de boventoon. 

De loopbrug is sober en strak uitgevoerd. Zowel de 
vloer als de balustrades zijn vormgegeven in stalen 
roosters. De vloer is verder voorzien van een glasplaat 
om doorvallen van zaken te voorkomen. De loopbrug 
is zo transparant, maar slipt van afstand oak dicht. De 
gedetineerden krijgen een glimp te zien van de buiten
wereld, maar zijn zelf niet herkenbaar. De bezoekers 
zien wel een schim, waardoor het proces inzichtelijker 
wordt. 

<> - CENTRAIJ: MAL 

De gedetineerden wordt geconfroteerd 
met zichzelf en met de buitenwereld 
wanneer deze onder begeleiding de 
centrale hal betreedt. De loopbrug loopt 
rec ht door de hal en heeft aftakkingen naar 
de zalen. Voor de gedetineerden is het een 
pad van bezinning. Schuldig of onschuldig, 
het belangrijkste is, dat men respect krijgt 
voor de rechtspraak . 

ZCJ 
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De loopbrug van de gedetineerden is boven in het 
gebouw gesitueerd. Doordat deze is opgehangen, 
is er alleen visueel contact met de loopbrug vanaf 
de centrale hal. Door de gedetineerden boven de 
bezoekers te situeren, ontstaat een veilige situatie. 
Seide groepen warden uit elkaar gehaald, maar er is 
wel visueel contact. 

De loopbrug is opgehangen aan het dak aan 
trekstangen. De randliggers zijn identiek aan die van de 
bezoekersloopbrug. De invulling is anders. De loopbrug 
moest een bepaalde transparantie hebben. Echter is 
een mate van privacy gewenst. 

De gedetineerde wordt geconfronteerd met de 
bezoekers, maar is zelf niet herkenbaar doordat de 
vloer dichtslibt van afstand. Er is beweging te zien en 
dit maakt het proces inzichtelijk. Duidelijk is te zien dat 
er iemand naar de rechtzaal wordt gebracht. Je ziet van 
onderaf schimmen en hoort boven je de voetstappen. 
Het is rustig op de loopbrug. Slechts een gedetineerde 
vergezeld van twee bewakers per keer. Maar als dit 
gebeurt, dan merkt de gedetineerde zeker, dat deze 
wordt opgemerkt. 

Het contact tussen de groepen maakt dit gerechts
gebouw uniek in haar soort. De overtuiging, dat juist 
het contact, het zien en gezien warden (of in ieder 
geval het idee, dat met gezien wordt) mensen bewust 
maakt van de plek waar ze zijn . De gedetineerden 
maken hun gang naar de rechter en door hen door de 
centrale hal te vervoeren, zal deze zich bewust warden, 
wat men opgeeft, zich kleiner voelen en een moment 
van bezinning hebben. 

De vormgeving van de route naar de rechtzaal draagt 
bij aan de bewustwording van de gebruiker. 
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De drie gebruikersgroepen komen samen in de 
rechtzaal. Daar hebben zij allemaal een eigen entree 
en daardoor zijn ze duidelijk van elkaar gescheiden. 
Al van buiten de zaal is de aanvoerroute duidelijk en zo 
wordt het proces zichtbaar. 
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Er zijn drie grate zittingzalen. De zalen zijn gesitueerd 
aan de westzijde van het gebouw en naast elkaar 
gelegen. Ze hangen aan drie vakwerkliggers en zijn aan 
de zijkanten ingesloten door de bouwblokken. 

Aan de gevel en bovenzijde zijn ze omsloten door glas. 
Hierdoor hangen de zalen in het licht en zijn daardoor 
extra aanwezig. Ze geven de rechtbank haar identiteit 
aan de straatzijde. 

De zaal heeft twee deuren aan de zijde van het podium. 
Een hiervan is voor de rechters, de andere voor het 
Openbaar Ministerie. 

De gedetineerden komen loodrecht op het podium 
binnen. Zij dalen een lichte trap af die tussen de 
tribunes loopt en komen dan voor het podium terecht 
te staan. Ze hebben meteen zicht op de rechters bij 
binnenkomst en zijn anoniem naar het publiek toe. Dit 
om directe confrontatie te vermijden. De gedetineerde 
moet gefocused zijn op de rechter en het verhoor. 

Het publiek komt aan de zijkanten binnen. Bij moeilijk 
zaken kunnen door de verschillende partijen een aparte 
ingang worden gebruikt. Via een flauwe trap kan men 
op de tribune plaatsnemen. De zaal is afgescheiden 
met een glazen wand voor de veiligheid. 

lndien men de trap helemaal oploopt, komt men bij 
een tweede trap, naar de bovengelegen tribune. Deze 
loopt dan weer af naar beneden en heeft een grate 
glazen wand tot het plafond. Deze ruimte kan eventueel 
ook gebruikt worden voor anonieme getuigen. 
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De buitenzijde van de rechtzaal is afgewerkt met 
composiet plaatmateriaal in de kleur rood. Het is een 
warm rood met een lichte glans, waardoor de zalen 
alle aandacht krijgen . 

De sandwichpanelen worden aangebracht, waarna 
de naden van de composiet platen naadloos worden 
afgewerkt. Deze worden gevuld en gepolijst, waardoor 
een strak geheel ontstaat. Er hoeft geen rekening te 
worden gehouden met dilatatie, omdat het materiaal 
bijna niet krimpt . 

De hoeken van de kopse kanten zijn afgerond om 
te zorgen, dat de zaal nog meer als element wordt 
ervaren . 

Ook de binnenzijde wordt met dit materiaal afgewerkt. 
De binnenzijde kan met relief worden uitgevoerd voor 
meer dynamiek en om galm te reduceren . Hierin kan 
een patroon worden opgenomen, dat kenmerkend kan 
zijn voor het type zaal. 

De vloeren zijn in drie verschillende materialen uitge
voerd . De rechters hebben een mat glazen podium, 
de tribune heeft stenen treden en de gedetineerden 
dalen een stalen trap af en komen zo midden in de zaal 
op de betonvloer welke met een coating is behandeld . 

Zo worden tot in de zaal de verschillende gebruikers
groepen duidelijk. De materialen corresponderen met 
de materialisatie van de loopbruggen . 

Het meubilair is van hout en dient te voldoen aan de 
strenge eisen die worden gesteld door de raad voor 
de rechtspraak. Dit is niet verder uitgewerkt en in de 
afbeelding slechts suggestief opgenomen . 
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Van de kleinere zittingzaal zijn zes stuks aan de 
oostzijde van het gebouw onder het kantorendeel 
gesitueerd. Vier daarvan zijn vrijwel identiek aan de 
grote zittingzaal, op de tweede tribune na. Twee zijn 
bijzonder. 

Deze zittingzaal is kle iner en lager. Hierdoor is het 
tribunegedeelte en het stuk voor de gedetineerden 
kleiner. De rechters hebben een even diep, maar wel 
minder breed podium. 

Ook in deze zalen zijn strafzaken mogelijk, door de 
aansluiting op het gedetineerden circuit. 

De rechters kunnen vanuit het kantorendeel aan de 
zuidzijde naar de loopbrug of vanuit de kantoren boven 
de zalen met een liftje naar beneden. Zij 

De twee zalen die buiten de glazen pui, boven de 
entree gelegen zijn, hebben echter geen aansluiting 
op de gedetineerden loopbrug. In deze zalen kunnen 
bijvoorbeeld civiele strafzaken worden gehouden. 

De zalen hebben ook slechts een entree, die als een 
glazen buis naar buien gaat door de pui heen. deze 
toegang is tussen de twee zalen gelegen. 

De rechters hebben toegang via een prive lift in de zaal. 
Zij hebben kantoot in de overkraging en dalen af naar 
de zaal. 
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Er zijn tweeendertig kleine enquetezalen gepland 

• 
voor de nieuwe rechtbank. Dit is veel meer dan in de 
bestaande rechtbank, maar het aantal enquetezalen 
maakt dat de productiviteit van de rechtbank omhoog 

• kan en fluctuatie in de het aantal zaken kan worden 
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opgevangen . 

In deze zalen worden vooral kantonzaken behandeld. 
Het zijn snelle, korte zaken welke eventueel gepland 
kunnen worden als bij een balie, waardoor de zalennog 
efficienter gebruikt kunnen worden. De locatie wordt 
dan op afroep geregeld, waardoor mensen in de 
centrale hal kunnen blijven wachten . 

De zalen zijn verdeeld over vier verdiepingen en als 
twee blokken tegen elkaar geplaatst. Ze zijn gericht op 
de centrale hal, maar liggen deels verscholen achter de 
grotere rechtzalen . 

Ze zijn achter in het gebouw gesitueerd, nabij het 
stijgpunt, zodat zoveel mogelijk mensen door het 
gebouw moeten en tegelijkertijd de bijzondere ruimte 
zullen ervaren . 

De bezoekers hebben twee entree's. Dit is speciaal 
gedaan om te voorkomen dat eiser en gedaagde door 
dezelfde deur naar binnen moeten. Men is niet voor 
niets in de rechtbank en door het conflict tussen beide 
partijen is het niet wenselijk, dat partijen voor en na de 
zaak direct naast elkaar staan . 

De rechters komen vanaf de loopbrug tussen het 
kantorendeel en het zalenblok en betreden de zaal 
via een deur. Hier is nooit sprake van een openbaar 
aanklager, dus is slechts een toegang nodig. Alleen de 
rechter en de grittier zijn in deze zalen werkzaam. 

De vormgeving is functioneel. Als een loket is de zaal 
opgedeeld door een bureau waarachter de rechter 
plaats zal nemen. Dit zijn losse elementen, waardoor 
de zaal eventueel makkelijk aan te passen is aan veran
derend gebruik . 

Om te voorkomen, dat men naast de tegenpartij moet 
wachten, zijn tevens elementen aan de zalen aange
bracht, die zorgen voor meer intieme plekken waar 
men even kan wachten en zich terug kan trekken . 

Het uit elkaar plaatsen van de zalen, zoals bij de 
grotere zalen, washier niet wenselijk, omdat de ruimte 
hier zo efficient mogelijk is gebruikt. Hoewel de grote 
zalen meer spreken met hun bijzondere vorm, zullen 
de enquetezalen het hart vormen, doordat hier de 
meeste mensen gebruik van zullen maken . 
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Het ontwerp voor de nieuwe rechtbank in Breda is een 
antwoord op de problematiek van de rechtspraak. Uit 
het vooronderzoek komt duidelijk naar voren, dat er 
speerpunten zijn om de rechtspraak en het beeld van 
de rechtspraak te verbeteren. 

De visie dat het gebouw de functie dient te onder
steunen en versterken, heeft ervoor gezorgd, dat 
vanuit de functie is ontworpen . 

In Nederland heerst de tendens om nieuwe gerechts
gebouwen meer en meer functieneutraal en markt
conform te ontwerpen . Oat dit ten koste gaat van de 
uitstraling van de rechtspraak moge duidelijk zijn. Niet 
langer zijn de gerechtsgebouwen te onderscheiden 
van de naastgelegen kantoren of winkelcentra . 

Door de functie te ontleden is de kracht gezocht in 
dat wat de functie zo specifiek maakt: de rechtzalen. 
Deze zijn prominent aanwezig en maken het gebouw 
tot een gerechtsgebouw. Door het uit elkaar halen van 
de zalen als losse elementen en ze op te hangen zijn 
de rechtzalen individueel te onderscheiden. Hoewel de 
za1en helemaal gesloten zijn, is het voor de bezoeker 
duidelijk, dat daar recht gesproken wordt. 

De rechtspraak is openbaar, maar door de rechtzalen 
a1s gesloten volumes te ontwerpen, zal de gebruiker 
zich meer besloten voelen en daardoor meer zichzelf 

kunnen zijn. Dit komt het proces ten goede. 

Het belangrijkste verschil van dit ontwerp ten opzichte 
van de rechtbanken in Nederland is het feit, dat de 
gebruikers met elkaar in contact worden gebracht. Dit 
is een be1angrijk uitgangspunt en een persoonlijke visie 
op het functioneren van de rechtspraak. 

De centrale hal heeft daardoor een flinke maat 
gekregen. Dit is echter de belangrijkste ruimte van 
het gebouw. De ruimte zorgt ervoor, dat de gebruikers 
centraal staan. De verschillende routes, die samen
komen in de rechtzalen, komen via loopbruggen met 
elkaar in contact . De doorkijken en de mogelijkheid 
om wat afstand te nemen, zorgen dat het proces zo 
inzichtelijk wordt. 

Met een kleine 30.000m' vloeroppervlak voldoet het 
gebouw aan het programma van het gerechtsgebouw. 

Zo is een open, transparant gebouw ontstaan, waar 
de gebruikers hun eigen loopbrug hebben die de 
specifieke wensen en bedoelingen ondersteunt. Een 
gebouw dat de rechtspraak eer aan doet en respect 
afdwingt. 

Een statement voor en verheldering van de recht
spraak . 
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