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dank te laten blijken.
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de Technische Universiteit Eindhoven voor het mogelijk maken van dit specifieke ontwerp onderzoek 

onder begeleiding. Hierbij wil ik met namen Juliette Bekkering, Sjef van Hoof en Jochem Groenland 
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 Voor u ligt het afstudeer rapport van Mark Glazenborg. In dit rapport zijn de belangrijkste 

bevindingen beschreven binnen het ontwerp onderzoek naar de koepelgevangenis in Breda. Het 

rapport bestaat uit verschillende delen die ieder hun bijdrage hebben geleverd aan het resultaat 

van dit onderzoek. Allereerst zal de context van het onderzoek nader verklaard worden, namelijk 

de koepelgevangenis in Breda. Deze locatie is samen met de 2 andere koepelgevangenissen, in 

Haarlem en Arnhem, grondig onderzocht in het vooronderzoek van de M3 afstudeerfase. Hierbij zijn 

de locaties stedenbouwkundig onderzocht en is een masterplan opgesteld voor de desbetreffende 

locatie. In dit ontwerp onderzoek zal dus worden voortgebouwd op deze kennis. Verder zal mijn 

persoonlijke ontwerp ambitie voor de locatie omschreven worden aan de hand van verschillende 

argumenten. Deze zijn gerelateerd aan de elementen aanwezig in de ontwerp context en de 

achterliggende theorieën.
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“On the contrary (its charm) is inseparably 

linked with the immature social conditions 

which gave rise to it, and which can never 

recur.” 

 This cite, from the book The 

Architecture of the City by Aldo Rossi, 

describes the importance of the memory of 

the city. The art and architecture of Athens 

was shaped through the mythic relation with 

nature, it was shaped by their philosophy of 

living. So the artefacts shape the memory 

of the social conditions of their time, the 

philosophy of their society.

 The dome prison is also an artefact 

which resembles a social condition of its time, 

i.e. a disciplinary function. While this may be 

a somewhat undesired function in our society 

it should not be ignored or forgotten. My 

interest in this design research was focussed 

on challenging this compelling and strong 

building, while acknowledging its place in the 

memory of the city, and making it accessible 

for society. I was interested in discovering 

the strong character of the building and use 

this to give users of the new function a rich 

experience of it. 

 As mentioned the dome prison is a 

unique type within the domain of discipline. 

It is strongly shaped by the panoptic scheme 

used in a prison designed by Jeremy 

Bentham. In his book “Discipline & Punish” of 

1975 Michel Foucault discusses disciplinary 

mechanisms and argues prison by Bentham 

is a physical representation of the disciplinary 

mechanisms in society nowadays. The spaces 

and materials in this prison are arranged in 

such a way that makes constant visibility of 

the person possible, and therefore recognition 

of unwanted behaviour. This scheme shaped 

the design of the dome prison, although 

not as perfect as in the design of Bentham. 

My design should challenge this spatial 

organisation and stimulate users to reflect on 

it. 

Bathhouse
For the experience and reflection on the dome 

prison a function was needed which would 

make a relaxing and focussed experience of 

SUMMARY
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the space possible. The bathhouse fitted this 

profile and was also a function which brought 

up an interesting confrontation between 

discipline and leisure. The bathhouse should 

be part of a composition within the dome 

which would challenge this space. It should 

also be an opposite in spatial organisation 

to the dome to make the user aware of the 

consequences of differences. The bathhouse 

and its architecture should manifest itself 

as an temporary escape out of the panoptic 

system.

Amfi theatre
The amfi theatre is a result of two main design 

principles. In relation to the masterplan of 

Breda it should be a functional opportunity 

for the congress centre in the North of the 

complex. Beside that its spatial features gave 

an chance to strengthen the peculiar type of 

space which is shaped by the dome prison.

Hotel
The prisons cells in the dome itself are 

strongly shaped by its thick walls and are 

segments of the panoptic scheme of the dome 

prison. Within the design they are used to 

make residence possible of people visiting 

the cultural area of the complex in Breda. 

They also have another important role within 

the overall concept of the design because 

they resemble the examining character of 

the dome prison. However the direction of 

this examination is inverted from centre to 

periphery and make the tension between the 

bathhouse and the prison more exciting.





1. 
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 Binnen de M3 fase van ons 

afstudeerproject hebben we de locatie voor 

het ontwerp onderzoek onderzocht. Daarnaast 

hebben we vanuit deze onderzoeksresultaten 

een masterplan opgesteld waarmee wij de 

omsloten locatie kwaliteit willen geven voor 

de stad. De belangrijkste uitgangspunten 

zullen nu samengevat besproken worden, 

voor een meer specifieke toelichting dient de 

verslaglegging van de M3 geraadpleegd te 

worden.

 Zoals in de situatietekening van het 

masterplan te zien is hebben wij verschillende 

gebieden/zones geïdentificeerd binnen het 

plangebied. Er is het stadscentrum, waar 

veel publieke activiteit plaatsvindt en daarom 

ook een belangrijk aantrekkingspool is. 

Hierbij ligt de koepelgevangenis ingesloten 

tussen belangrijke toevoer assen in het 

stedenbouwkundig weefsel. Zowel vanuit 

het centraal station in Noorden en Claudius 

Prinsenlaan in het Oosten is veel toevoer 

naar het stadscentrum. Een aantal functies 

zoals de bioscoop en het fitnesscentrum 

maken het Chasséveld ten Zuiden van de 

koepelgevangenis een interessant gebied. 

Onze conclusie was dat het stadscentrum nog 

niet herkenbaar genoeg is bij toetreding vanuit 

het Oosten en de Boschstraat in het Noorden. 

Wij willen daarom de monumentale kwaliteiten 

van de gebouwen op het gevangenis complex 

gebruiken om dit gebied een interessante 

toeristische trekpleister te maken. Het 

gevangeniscomplex moet een verbindingsroute 

vormen tussen de Boschstraat en de Claudius 

Prinsenlaan, en hiermee het Oosten van 

het stadscentrum publiek meer interessant 

maken. Dit moet gebeuren door de toevoeging 

van verschillende publieke functies waar 

in het gebied vraag naar is. Binnen het 

ontwerp onderzoek is het oppervlak van ons 

masterplan bijgesteld om het hanteerbaar te 

houden voor het ontwerp. 

1. MASTERPLAN BREDA
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Masterplan Breda





2.
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 Het ontwerp onderzoek vond plaats 

in een hele specifieke context, namelijk een 

gevangeniscomplex. Deze context is uniek om 

verschillende redenen. Allereerst is het een 

typologie die alleen op geringe momenten 

voorkomt in onze samenleving, en vaak op de 

achtergrond word gehouden. Het is ook een 

typologie die specifieke stedenbouwkundige 

en architectonische uitgangspunten met zich 

meebrengt. Dit heeft vooral te maken met de 

‘isolerende’ functie van de typologie, en de 

risico’s wat dit heeft voor de omgeving. 

 De koepelgevangenis in Breda 

daarentegen heeft een architectonische 

uitstraling die zich nadrukkelijk laat blijken 

in de stad Breda. In vorm, materiaal en 

detail heeft dit complex een zeer specifieke 

verschijning. Dit heeft de te maken de 

architectonische tijdsgeest toen het ontworpen 

werd door Johan Frederik Metzelaar in 1982, 

maar ook met de achterliggende filosofie van 

disciplinerende mechanismen en instituten in 

onze samenleving. 

3. Koepelgevangenis 
Breda

2. CONTEXT
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Door zijn bijzondere vorm en bruut materiaal 

gebruik heeft de koepelgevangenis een 

autonoom karakter binnen de context van 

het complex. De massa van het gebouw zit in 

de cirkelvormige wanden waarin zich de cel 

ruimtes onder gewelf constructies bevinden. 

De kleine ramen versterken hierbij de massieve 

uitstraling van de wanden en verschaffen 

de cel ruimtes minieme daglicht toetreding. 

De koepel zelf bestaat uit een elegante en 

gestructureerde constructie rustend op deze 

massieve wanden. Het aanzicht van deze 

koepel creëert een unieke atmosfeer in de 

koepel. Verder is de detaillering van het 

gebouw opmerkelijk, zoals de kasteel vormige 

torens aan de buitenzijde. Deze onderdelen 

versterken des te meer de monumentale 

uitstraling. Daarnaast is de ontmoeting 

tussen de massieve wanden en de koepel 

aan de binnenzijde afgewerkt met een 

monumentale plint. De koepelgevangenis is 

dus een combinatie van robuuste functionele 

elementen en decoratieve afwerking. 

4. Links: Celruimte

5. Rechts: Koepel





6.
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 Zoals eerder besproken volgt dit 

ontwerp onderzoek op een vooronderzoek 

(M3) binnen het afstudeer traject aan de TU 

Eindhoven. Binnen dit vooronderzoek hebben 

we omsloten ruimtes in de stad geanalyseerd, 

omsloten door het groeiende stads weefsel in 

de loop der tijd. We hebben hierbij belangrijke 

waarnemingen gedaan.

Typologie
Omsloten stadsruimtes bestaan veelal uit 

typologieën waarbij een locatie in de periferie 

geprefereerd is. Het zijn vaak typologieën 

die met hun specifieke stedenbouwkundige/

ruimtelijke organisatie moeilijk een kwalitatieve 

aanvulling kunnen zijn op de publieke ruimte 

van het stadscentrum. Hierdoor vormen zij 

wanneer ze uiteindelijk omsloten worden 

vaak een zogeheten ‘fringe belt’ in het 

stadsweefsel. De koepelgevangenis in Breda 

is hier een duidelijk voorbeeld van in de zin 

dat het enclave vormt in het stadscentrum van 

Breda. De koepel zelf is hierbij een autonome 

verschijning die opvalt binnen de stads horizon 

met haar specifieke vorm.

Geheugen van de stad
De literatuur van Aldo Rossi heeft ons bekend 

gemaakt met een belangrijke eigenschap van 

architectonische artefacten in de stads ruimte. 

Het geheugen van de stad:

“On the contrary (its charm) is inseparably 
linked with the immature social conditions 
which gave rise to it, and which can never 
recur.” 
Als voorbeeld wordt de kunst en architectuur 

van Athene genomen welke gevormd was door 

een mythische relatie met de natuur. Het was 

gevormd door hun filosofie van het leven. Dus 

deze artefacten vormen het geheugen van de 

sociale condities destijds.

 De koepelgevangenis is ook een 

artefact gevormd door specifieke sociale 

condities, in dit geval disciplinaire. Dit is 

misschien een wat ongewenste functie 

binnen onze samenleving, maar het moet niet 

genegeerd worden of vergeten. Misschien juist 

om te leren wat de functie ervan is.

  

Ik vind deze unieke ruimte in de stad 

interessant en vooral het karaktervolle 

3. ONDERZOEKSVRAAG
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gebouw wat de koepel is. Mijn interesse in dit 

ontwerp onderzoek was daarom gefocust op 

het uitdagen van dit dwingende en krachtige 

gebouw. Hierbij wilde ik zijn plaats in het 

geheugen van de stad erkennen en het 

toegankelijk maken voor de samenleving. Ik 

was geïnteresseerd het sterke karakter van het 

gebouw te ontdekken en een rijkelijke ervaring 

hiervan mogelijk te maken voor de nieuwe 

gebruikers.

Dit heeft tot de volgende onderzoeksvraag 

gebracht:

“Wat maakt de koepelgevangenis een krachtig 
gebouw in functionele en ruimtelijke zin, en 
hoe kan hieraan een nieuwe functies worden 
toegevoegd die met verbinding en confrontatie 
een interessante ruimtelijke omgeving creëert 
voor de gebruiker?”

Bij de genoemde verbinding en confrontatie 

heeft het constructivisme veel inspiratie 

opgeleverd. Het belang van de compositie 

van geometrische vormen in deze 

kunststroming heeft een visueel en ruimte 

vormend onderzoekskader gegeven. Dit 

heeft ondersteuning gegeven bij het ruimtelijk 

onderzoek naar de compositie van de nieuwe 

toevoeging en de dwingende vorm van de 

koepelgevangenis.

7. Constructivisme





8.
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 Binnen het M3 onderzoek 

zijn we meer bekend geworden met het 

filosofische domein discipline waarvan de 

koepelgevangenis een instrument is. Michel 

Foucault heeft in zijn boek ‘Discipline and 

Punish’ uit 1995 verschillende theoretische 

mechanismen besproken achter de 

penitentiaire systemen in onze samenleving. 

Hierbij wordt geconcludeerd dat deze 

mechanismen niet alleen aanwezig zijn binnen 

deze typologie maar ook in bepaalde mate 

in onze samenleving. De koepelgevangenis is 

hierbij een gebouw wat als perfect instrument 

dient voor het zogenoemde panoptische 

mechanisme.

Panopticisme 

 Zoals besproken is de 

koepelgevangenis een uniek type binnen de 

typologie van penitentiaire instellingen. Het is 

ruimtelijk sterk gevormd door het panoptische 

schema wat gebruikt werd binnen een 

gevangenis ontworpen door Jeremy Bentham. 

De ruimtes en materialen zijn ontworpen 

om een constante zichtbaarheid van de 

gevangene mogelijk te maken en daarom dus 

ook zichtbaarheid van ongewenst gedrag. De 

koepelgevangenis in Breda is ook ontworpen 

op basis van dit mechanisme alhoewel niet zo 

perfect als in het ontwerp van Bentham. Het 

theoretisch onderzoek naar dit mechanisme 

in de M3 fase heeft mij bekend gemaakt met 

karaktereigenschap van het gebouw en mij 

daarbij ook beïnvloed bij het vinden van een 

nieuwe functie. Deze functie moest net zoals 

het ruimtelijk ontwerp de koepelgevangenis 

uitdagen om haar kenmerken duidelijker te 

maken en reflectie hierop te stimuleren. Mijn 

keuze is hierbij gevallen op de activiteit van het 

baden omdat dit een interessante spanning 

oplevert.

4. FILOSOFIE EN FUNCTIE
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9. Panopticon.
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Baden en welzijn

 Baden is een ultieme vorm van 

erkenning van ons lichaam. Het is een 

moment van overgave aan de comfortabele 

eigenschap van onderdompeling in water. 

Tegenwoordig hebben we beschikking over 

badkuipen en douches, vroeger verschaften de 

rivier en de zee de zuiverende eigenschappen 

van water op ons lichaam. Zuivering verkreeg 

meerdere betekenissen binnen verschillende 

culturen en hebben nog altijd invloed op de 

hedendaagse bad rituelen. Deze rituelen 

verijsde een specifieke overgave aan water 

in verschillende stappen. Water kreeg 

verschillende symbolische waarden in relatie 

tot creatie en het herboren zijn. Water 

stond voor puurheid, en het reinigen hierin 

vormde veelal een onderdeel van religieuze 

ceremonies. Het zuiverde niet alleen het 

lichaam, maar ook de geest, en opende de 

weg voor een nieuwe staat van zijn. Naast 

het symbool van zuivering en overgang in 

de religieuze context heeft het een symbool 

van de wedergeboorte en vernieuwing. 

Onderdompeling in water is daadwerkelijk de 

teruggang naar de bron van het leven, volgens 

psychoanalyse zelfs de teruggang naar de 

baarmoeder. Je drijft in water met het gevoel 

van absolute veiligheid. Je geeft jezelf toe aan 

een moment van kwetsbaarheid, om een staat 

van ontspanning en wedergeboorte mogelijk 

te maken. In de negentiende eeuw werden 

mythische overtuigen vooral aan de kant gezet 

door wetenschappelijke en technologische 

ontdekkingen. Hoewel we vandaag de dag 

vooral waarde hechten aan de herstellende 

en zuiverende eigenschappen van water, blijft 

het toch een symbolische waarde voor ons 

hebben.

 Zoals besproken is de functie 

van de ontworpen toevoeging aan de 

koepelgevangenis een badhuis. Deze functie, 

waar kwetsbaarheid en naaktheid een rol 

spelen, levert een interessante spanning 

op in het examinerende instrument dat de 

koepelgevangenis is. Bovendien maakt het 

reflectie op deze overweldigende ruimte en 

haar originele functie in rust mogelijk.
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10. Roman bathhouse





11.
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 Om de onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden is de context ruimtelijk en 

functioneel onderzocht. In dit hoofdstuk zullen 

de meest essentiële onderzoeksdomeinen 

besproken worden en beargumenteerd.

Enclave
Allereerst is het gezamenlijke onderzoek 

op stedenbouwkundige schaal 

individueel voortgezet binnen dit ontwerp 

onderzoek. Hierbij is de enclave die het 

gevangeniscomplex vormt binnen de stad 

op verschillende lagen geabstraheerd. Dit 

had verschillende doeleinden. Allereerst 

konden bestaande ruimtelijke, functionele 

en materiële kwaliteiten/gebreken worden 

ontdekt. Daarnaast kon een passende locatie 

gekozen worden voor het ontwerp. Hierbij 

werden specifieke ruimtes ontdekt gevormd 

door de penitentiaire functie. Daarnaast is 

de significantie bepaalt voor verschillende 

gebouwen met betrekking tot historische 

waarde binnen het complex. Uiteindelijk is de 

koepel de ontwerp locatie geworden voor het 

badhuis om haar karaktervolle ruimte.

5. ONDERZOEK
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Dwingende ruimte
Nadat de koepelgevangenis als ontwerp 

locatie was bepaald is deze ruimtelijk en 

functioneel onderzocht. Zoals besproken 

is het ontwerp sterk beïnvloed door het 

panopticon, en dit mechanisme is dan ook 

duidelijk aanwezig. De term mechanisme wordt 

gehanteerd in de zin dat deze ruimte dwingend 

is door een aantal ruimtelijk aspecten die 

elkaar versterken. Allereerst zorgt het radiale 

ontwerp voor een sterke nadruk op het 

centrum. Dit zorgt tevens voor een repetitie 

waarin een uitzondering duidelijk naar voren 

komt. Naast deze ruimtelijke consequenties 

was het vooral het functionele aspect wat 

van belang was voor de koepelgevangenis. 

Vanuit het binnengebied was namelijk een 

duidelijk overzicht mogelijk van elke celruimte. 

Het ontwerp maakte efficiënte “examinatie” 

van een ongewenst gedrag mogelijk binnen 

de ruimte. Deze eigenschap speelt een 

belangrijke rol binnen het uiteindelijk ontwerp, 

en zal in het desbetreffende hoofdstuk worden 

toegelicht.

 

Nadat het originele mechanisme ontleedt was 

en bepaald was welke onderdelen van het 

gebouw hier een rol bij speelde, is verkennend 

onderzoek gedaan naar mogelijk alternatieve 

mechanismen. Hierdoor kon de potentie van 

het ruimtelijk ontwerp bepaald worden voor de 

toevoeging van de nieuwe functie. Uiteindelijk 

bleek het omdraaien van de examinerende 

werking een interessante spanning op te 

leveren voor het badhuis. Examinatie vond niet 

langer plaats vanuit het centrum, maar vanuit 

de periferie.
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Compositie & vorm
Naast het specifiek ruimtelijke mechanisme 

van het gebouw is de verhouding tot zijn 

autonome vorm onderzocht. De nadruk 

heeft hierbij vooral gelegen op de ruimte 

binnen de koepel. Dit verschafte namelijk 

een interessante context voor het badhuis, 

waarbij tevens een open verbinding mogelijk 

zou zijn door de letterlijke overkoepeling. 

Er zijn vormstudies gedaan die ieder een 

positie hadden tussen de polen concentriciteit 

en acentriciteit. Dit verschafte inzicht in 

welke spanningen er mogelijk waren in de 

compositie en welke ruimte gevormd konden 

worden. Uitgangspunten hierbij waren dat 

er functionele ruimte gevormd worden voor 

het badhuis, en dat de unieke ruimte van de 

koepel in bepaalde mate behouden moest 

worden. Daarbij moest het badhuis een 

duidelijke positie innemen in de ruimte van de 

koepelgevangenis. 
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Programma & organisatie
Vanuit het ruimtelijk onderzoek en efficiëntie 

is de aanleiding ontstaan het programma voor 

het ontwerp te verbreden. Programmatische 

inbedding van het badhuis in de gehele koepel 

bleek niet mogelijk, en ontdekte ruimtes 

verschaften functionele potentie als aanvulling 

op het masterplan. De aanwezigheid van 

een congrescentrum in het Noorden van het 

complex gaf aanleiding voor toevoeging van 

een presentatieruimte. Daarnaast gaf het 

beoogde toeristische en publieke karakter van 

het complex vraag naar tijdelijk verblijf in de 

vorm van hotel kamers. 

 Samen creëerde de drie 

functies een interessante spanning tussen 

verschillende domeinen. De kwetsbaarheid 

van het baden en het publieke karakter van de 

presentatieruimte en de hotelkamers vormde 

een interessante uitdaging in de ruimtelijke 

en functionele organisatie binnen de koepel. 

Hierbij is de organisatie van het badhuis verder 

onderzocht aan de hand van referenties. Het 

proces hiervan is in die zin vrij conventioneel 

in relatie tot hedendaagse architectuur. Hierbij 
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is het excentrieke meer gezocht in ruimtelijke 

organisatie binnen de koepel. 

Theatraliteit
Vooral het ruimtelijk ontwerp en de spanningen 

die dit oplevert waren dus van belang binnen 

het ontwerp onderzoek. Hierbij is de ruimte 

van de koepel niet alleen onderzocht op 

functionaliteit, maar is ook een theatrale 

kwaliteit gezocht. Dit leidde binnen het 

referentie onderzoek tot meer aandacht 

naar visionaire architecten zoals Boullee & 

Ledoux. De dramatiek die hun sterk gevormde 

ruimtes en compositie teweeg brengt vormde 

een precedent voor de uniek ruimte van 

de koepelgevangenis. Daarnaast waren de 

conceptuele kwaliteiten van het Exodus van 

OMA en Unité d’Habitation van Le Corbusier 

interessant.

12. Boullee, Newton monument

13. Exodus Londen, OMA





14.
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 De unieke context en uitgangspunten 

vanuit de verschillende onderzoeksdomeinen, 

hebben geleid tot een ontwerp met een sterk 

ruimtelijk karakter. De verschillende functies 

maken gebruik van de ruimtelijk kwaliteiten 

in de koepel en creëren tegelijkertijd een 

interessante spanning. 

Badhuis
Voor persoonlijke reflectie op de 

koepelgevangenis is het badhuis een functie 

die een relaxte en geconcentreerde ervaring 

van de ruimte mogelijk maakt. Daarnaast 

creëert het een interessante spanning 

tussen discipline en ontspanning. Hierbij 

vormt de compositie een confrontatie met 

het concentrische karakter van de koepel, 

een waarneming die vragen stimuleert bij de 

gebruiker. Daarnaast maakt het ontwerp de 

baders alert op consequenties van ruimtelijke 

organisaties door middel van de tegenstelling 

(orthogonaliteit & radialiteit). Het badhuis is 

een tijdelijke ontsnapping aan het panoptische 

mechanisme en maakt reflectie hierop 

mogelijk.

Amfitheater
Het amfitheater vervult twee doeleinden; 

Het is een functionele gelegenheid voor 

de bezoekers van het congrescentrum in 

het Noorden van het complex. Daarnaast 

versterken de ruimtelijke eigenschappen 

de unieke type ruimte aanwezig in de 

koepelgevangenis. Hierdoor ontstaat een 

ruimtelijke ervaring die vrij uniek is.

Hotel
De celruimtes in de koepelgevangenis zijn 

sterk gevormd door hun dikke wanden en zijn 

segmenten die de panoptische organisatie 

vormen. Binnen het ontwerp maken ze 

verblijf mogelijk voor bezoekers van het 

gevangeniscomplex door hun functie als 

hotelkamer. Daarnaast vervullen ze een 

belangrijke rol in het algehele concept van 

het ontwerp, want ze vertegenwoordigen de 

examinerende laag die van oudsher aanwezig 

is in de koepel. De richting is hierbij echter 

omgedraaid van grens naar centrum en 

versterkt hiermee de spanning van de ruimte.

6. ONTWERP
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Inbedding in situatie
Binnen het gevangeniscomplex staat de 

koepelgevangenis letterlijk in het middelpunt. 

Een verbinding met verschillende route 

assen en functies vindt daarom plaats. De 

hoofd entree bevindt zich aan de zuidzijde, 

en heeft een theatrale verschijning die de 

monumentaliteit van de koepel versterkt. 

Aan de noordzijde is een extra entree voor 

publiek vanuit het congrescentrum die 

gebruik willen maken van het amfitheater. 

Verder is een interne verbinding met het 

oude keuken gebouw van belang, waarin zich 

een restaurant/café zal verbinden. Deze 

functioneert als eetgelegenheid voor de 

gebruikers van het hotel en andere toeristen. 

De oostzijde wordt gemarkeerd door het 

poortgebouw, en de koepel dient hier als 

geleidend/scheidend object voor het publiek 

wat het terrein betreed. 

Situatie 1:400

1.  Ingang stad

2.  Centrum stad

3.  Station

A De koepel

B Restaurant

C Dansschool

D Hotel

E Congres-  

 centrum

F Muziek   

 theater
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Routing
De entree van de koepel vormt de eerste 

kennismaking met het gebouw, en het ontwerp  

moet daarbij de ervaring van ruimtelijke 

kwaliteiten versterken. Er is daarom niet 

gekozen voor een traditionele ingang, maar 

een ervaring die zich met kracht openbaart. 

Via de trap bewegen de bezoekers zich onder 

de massieve wanden van de gevangenis 

door en betreden ze de foyer ruimte. Het 

divergerende lijnen spel verkleind hierbij de 

ervaren ruimte waardoor de openbaring aan 

de vrije ruimte van de koepel nog duidelijker 

naar voren komt. Vanuit de foyer ruimte, 

waar zich ook de receptie bevindt, is er de 

mogelijkheid via direct verticaal transport 

zich naar de beoogde functie te bewegen. 

De andere route laat de bezoeker het 

amfitheater betreden waar vanuit verkenning 

van koepel ruimte mogelijk. Deze entree 

brengt de gebruiker direct in bolvormige 

ruimte en laat de bezoeker de eigenschappen 

van deze ruimte ervaren. Bezoekers vanuit 

het congrescentrum kunnen het amfitheater 

betreden vanuit de entree in het Noorden die 

GSEducationalVersion
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direct door de wand van de koepel beweegt.

De bezoekers van de hotel kamers bewegen 

via de lift naar het beoogde niveau van hun 

hotelkamer. Via afgesloten galerij aan de 

buitenzijde zijn de hotelkamers te betreden die 

georiënteerd zijn richting de koepel ruimte. 

De van oudsher aanwezige transport torens 

verschaffen hierbij de vluchtwegen. 

 De bezoekers van het badhuis 

gebruiken tevens het verticaal transport in 

de toren. Via de lift wordt de 3e verdieping 

betreden waar het proces van het baden 

begint. Via de cirkelvormige galerij wordt de 

bezoeker begeleid naar de ruimtes die de 

voorbereiding van het baden mogelijk maken. 

Uiteindelijk is het badhuis te betreden op 

het punt waar intersectie plaatsvindt tussen 

de galerij en de ‘balk’. Na deze intersectie 

beweegt de galerij zich verder langs 

verschillende functies binnen het bad proces 

in de cel ruimtes. De routing eindigt in de balk 

en vormt het tweede punt van toetreding.
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Zichtlijnen
De hotelkamers zijn georiënteerd richting 

de koepel ruimte en vertegenwoordigen 

het examinerende karakter. Hierbij zijn het 

amfitheater en het badhuis onderdeel van 

de ruimte en is optimale ervaring hiervan het 

uitgangspunt. Baders ervaren met name de 

koepel en hebben de mogelijkheid de ruimte 

onder hun visueel te verkennen. Zichtlijnen 

van het amfitheater en de hotelkamers op de 

baders zijn getracht te voorkomen.

Domein
Het domein van het badhuis bevindt zich op de 

3e verdieping van de koepelgevangenis, en is 

de splitsende functie in de koepelgevangenis. 

Door deze locatie is een open verbinding met 

de koepel mogelijk, waarbij de hotelkamers 

en het amfitheater deze ook kunnen ervaren. 

Ook heeft het badhuis hierdoor een ‘patent’ 

op volledig vrije ervaring van de koepel, 

een ruimte die een vervreemdende en 

overweldigende indruk kan maken.

GSEducationalVersionGSEducationalVersion
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Akoestiek
De bolvormige ruimte is geluidstechnisch 

ingewikkeld. Voor het amfitheater heeft dit 

functionele waarde, maar voor het badhuis 

niet. Bovendien kunnen de hotelkamers en 

amfitheater hinder ondervinden van geluid 

in het badhuis. Door middel van de fysieke 

barrière die de badhuis galerij vormt is 

getracht de meest scherpe geluidsgolven, 

welke begeleid worden door de wanden, te 

blokkeren. Daarnaast zal het amfitheater met 

een tijdschema gebruikt moeten worden.
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Licht
Daglicht toetreding in de koepel ruimte vindt 

plaats vanuit sparingen in de koepel. De 

galerij van het badhuis creëert hierbij een 

enigszins donkere zone voor de hotel kamers. 

Samen met de geringe licht toetreding vanuit 

de buitenwanden moet dit bijdragen aan de 

privacy van de hotelkamers. Verder moet 

reflectie van de ‘spiegel’ vijver de donkere zone 

verlichten die ontstaat onder de balk van het 

badhuis.
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Badhuis

 Het badhuis is niet ontworpen als 

een autonoom object met een traditioneel bad 

proces. Daarentegen is getracht een dialoog 

aan te gaan met de ruimtelijke en materiële 

kenmerken van de gevangenis. Hierbij bepalen 

confrontatie en samenwerking de interactie. 

In de compositie en ruimtelijke organisatie van 

de gevangenis gaat het badhuis in bepaalde 

mate de confrontatie aan. Hierbij dient het 

zich te manifesteren als een ‘exodus’ binnen 

de examinerende werking van het panopticon. 

Het badhuis verzorgt een ontsnapping aan 

deze ruimtelijke organisatie en maakt ervaring 

van de koepel ruimte in vrijheid mogelijk. 

Binnen het badhuis worden de ruimtes 

gevormd in een orthogonale compositie 

waarin de bader zijn eigen plaats zoekt. Dit in 

tegenstelling tot de radiale organisatie van de 

koepel die daardoor ruimtelijk erg dwingend 

is. Op het punt van intersectie zijn elementen 

te vinden van beide ruimtelijke organisaties en 

bevindt zich de rust ruimte. Hier kan thee en 

dergelijke worden genuttigd, waarbij een groot 

venster aan de noordzijde zicht geeft op het 

gevangeniscomplex. Via bad rituelen waarin 

de afwisseling tussen warmte en kou een bad 

ritueel verzorgt zijn de thermaal baden te 

bereiken aan het eind van de exodus. De ‘balk’ 

perforeert uiteindelijk de koepel wand waarbij 

de orthogonale organisatie zich volledig 

manifesteert. Hier kan de buitenruimte 

van het badhuis bereikt worden welke zicht 

geeft op het Chasséveld en de rest van het 

gevangeniscomplex. De verbinding tussen 

disciplinaire ruimte en vrije ruimte is gemaakt.

Badhuis 1:1000

Bad rituelen:

1. Stoom ruimte

2. Koud bad

3. Drinken

4. Wassen (hararet)

Baden:

5. Douches

6. Thermaal bad 1

7. Thermaal bad 2

8. Thermaal bad 3

9. Rusten

10. Uitkijk toren

Rusten:

11. Fontein

12. Toiletten

13. Thee

14. Zitten
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Klimaat
De volledige koepel ruimte op 

kamertemperatuur houden lijkt praktisch 

onmogelijk. Er is daarom gekozen een 

afgesloten verwarmde zone toe te passen 

in het badhuis. In deze ruimte zijn de stoom 

ruimtes functionele warmtebronnen zoals 

dit in Romeinse baden ook werd toegepast 

(hypocaustum). De zones hebben open 

verbindingen waardoor warmte sluimering 

plaatsvind. Stapsgewijs wordt de bader 

blootgesteld aan de verschillende ruimtes.

Routing
Hoofdassen langs de wanden verzorgen 

helderheid, waarbij de bader in de tussen 

zones hun eigen weg kunnen vinden. Hierbij 

vormen niveauverschillen en de verschillende 

schalen van de ruimte een interessante 

ervaring. Het badhuis is invalide toegankelijk 

door middel van hellingbanen. Daarbij is de 

rust ruimte te bereiken via een lift. Verder 

zijn er twee toegangen en dus twee vluchten 

wegen. 
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Zichtlijnen
Langs de buitenwanden van de balk zijn 

zichtlijnen vrijgehouden om overzicht en 

duidelijkheid voor de bader te behouden. 

In de tussen zone worden zichtlijnen 

onderbroken om de verschillende ruimtes te 

beëindigen en de ervaring van verschillende 

‘werelden’ mogelijk te maken. Daarbij staan 

deze ‘werelden’ ieder in verticaal opzicht in 

hun eigen manier in verbinding met de koepel. 

Vanuit de toren is overzicht mogelijk in de 

koepel ruimte tot op de galerij.

Licht
De zone met de ritueel baden heeft een meer 

gesloten en gevormd karakter binnen het 

badhuis. Hierbij maken plaatselijke sparingen 

in het dak zicht op de koepel mogelijk en 

verschaft het toetreding van daglicht. De 

thermaalbaden zelf hebben een duidelijker 

verbinding met de koepel ruimte en krijgen 

hierdoor een vrijer karakter.
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Constructie en materiaal badhuis

Het badhuis wordt een vrijstaande constructie 

in de koepel met een ‘structurele’ uitstraling. 

Hiermee is geringe aanpassing nodig van de 

bestaande constructie in de koepelgevangenis 

en manifesteert het badhuis zich als een 

‘infiltrerend’ object in de zin dat het een 

duidelijke positie inneemt. De fragiele 

structuur staat in contrast met de massieve 

wanden van de koepel gevangenis, maar 

vind ook voorbeeld in de koepel zelf. Ook de 

koepel kap verankerd zich met structuur aan 

de massieve wanden en creëert een specifieke 

atmosfeer met zijn repeterende structuur. 

Verder maakt de structurele toepassing een 

‘gordijn’ principe mogelijk in de wanden van 

de balk voor stapsgewijze scheiding. Hierbij 

bestaan deze gordijnen uit een transparante 

glas laag, semi-transparante metaal structuur, 

gesloten mozaïek patroon en stalen profielen 

aan de buitenzijde. Dit maakt verschillende 

mates van ervaring van de koepel ruimte 

mogelijk binnen de verschillende werelden in 

de ‘balk’.
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Constructie en materiaal buitenwand

In de materiaalkeuze en detaillering van 

de ruimtes in de periferie van het gebouw 

zijn praktische en ontwerptechnische 

overwegingen van belang. Allereerst moet 

na-isolatie plaatsvinden om de koepel 

thermisch gebruiksvriendelijker te maken. 

Verder is gekozen de massiviteit van de koepel 

wand te benadrukken in de detaillering. De 

ondergrondse ingang kruipt onder deze wand 

door waarbij afwerking van het plafond de 

geslotenheid benadrukt. De van oudsher 

isolerende functie van deze zone wordt 

hiermee benadrukt. De galerij van het hotel 

bestaat uit een fragiele staalconstructie 

die zich net zoals het badhuis en de koepel 

verankerd aan de massieve wanden. Door 

middel van deze materialen en detaillering 

behoud de koepel zijn krachtige en 

monumentale uitstraling. De steen des tijds en 

nieuwe toevoegingen brengen de radicaliteit 

waarmee dit gebouw is ontworpen nauwelijks 

in beweging.
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NAWOORD
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 De besproken onderzoeksdomeinen en unieke context hebben geleid tot ontwerp waarin 

een aantal persoonlijke ambities verwezenlijkt zijn. Binnen het ontwerp zijn de functies op een 

karaktervolle manier toegepast waarbij wederzijds respect en begrip van waarde zijn. Deze karakters 

manifesteren zich niet vanuit het stereotype, maar zijn gevormd door functionele eigenschappen 

en inbedding in hun context. Daarnaast nemen ze ieder een duidelijke positie binnen het gehele 

concept en geven ze de gebruiker gelegenheid hier hun eigen reflectie op te hebben. Vanuit 

deze ontwerp ambities heb ik getracht een unieke ervaring te ontwerpen binnen de functionele 

domeinen van het hotel, amfitheater en badhuis. Het enigszins beangstigende karakter van de 

koepelgevangenis moet toegankelijk worden door afleiding, maar ook waardering voor haar 

bijzondere ruimtelijke eigenschappen.
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