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Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject dat de 
afsluiting vormt van mijn studie aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, faculteit bouwkunde. Het afstudeerproject is 
gevolgd binnen het afstudeeratelier ‘Revising Spaces of 
Enclosure’.

Het atelier is opgedeeld in een deel van groepswerk en 
een deel van individueel werk. Het grootste deel van het 
groepswerk bestaat uit een analytisch onderzoek naar de 
drie Koepelgevangenissen in de plaatsen Arnhem, Breda en 
Haarlem. Voor de locaties werd een set van analytische lagen 
opgesteld zodat ze na het in kaar brengen ervan met elkaar 
vergeleken konden worden en voorzien van conclusies. Bij 
het vergelijkend onderzoek is ook specifi ek onderzoek naar 
de drie locaties gedaan, wat resulteerde in een Masterplan en 
samen met de opgedane kennis het startpunt vormde voor het 
individuele deel.
De resultaten van het analytisch onderzoek is gebundeld in 
het boek ‘Revising Spaces of Enclosure – Prison’ wat samen 
met de bundels ‘Revising Spaces of Enclosure – References’ 
en Revising Spaces of Enclosure – Essay’ het resultaat vormt 
van het groepswerk.

Na het opstellen van het Masterplan voor de 
Koepelgevangenis in Breda ben ik opzoek gegaan naar 
de mogelijke manieren om een leegstaand gevangenis 
complex terug te geven aan de stedelijke structuur. Hierin 
is een visie gekozen wat is vormgegeven in een ontwerp 

Voorwoord van een congresgebouw, wat het eindresultaat van dit 
afstudeerverslag. Het ontwerp laat een mogelijkheid zien om, 
om te gaan met de dominantie die de Koepel bezit en het 
gesloten terrein publiek toegankelijk te maken.
Dit verslag zal een afspiegeling zijn hoe via analyse, 
onderzoek, vormstudies en referenties tot het uiteindelijke 
resultaat is gekomen. 

Graag wil ik van de voorwoord gebruik maken om mijn 
afstudeerbegeleiders Sjef van Hoof, Jochem Groenland en 
Juliette Bekkering bedanken voor sturende begeleiding en 
adviezen binnen dit afstudeeratelier. Daarbij wil ik mijn atelier 
genoten bedanken voor hun meningen, onderlinge discussie 
en een gezellige studietrip naar Lissabon. Tot slot wil ik mijn 
vrienden en ouders nog een speciaal dankwoord geven, zij 
hebben voor ontspanning, steun en vertrouwen gezorgd in dit 
intensieve jaar.

Vince van Haaren

Den Bosch, augustus 2015



Samenvatting Summary

Van oorsprong is de Koepelgevangenis gepositioneerd op 
de grens van Breda, net binnen de Singel, wat in de tijd van 
het bouwen (1882-1886) de stadsgrens vormde. In deze 
tijd bestond de ruimte om de gevangenis nog uit een lege 
ruimte. De muur van de gevangenis zorgde ervoor dat het 
een afgesloten plek buiten de stad was. Door de stedelijke 
groei van de stad Breda zijn de gebouwen steeds meer in 
de richting van het complex gebouwd. Vandaag de dag is 
het complex volledig omsloten door gebouwen, variërend 
in structuur, hoogte en typologie. Deze verschillende 
morfologische structuren kunnen duidelijk worden 
waargenomen in de vorm van een radiale stedelijke groei 
in het westen en een structuur van losse gebouwen in het 
zuiden. De gevangenis ligt als gesloten instituut tussen deze 
beide structuren in. Daarnaast zorgt haar positie op de rand 
van het stadcentrum ook voor het samenkomen van een 
aantal verkeersstromen, waardoor verplaatsing in dit gebied 
voorop staat.

Hoewel de Koepel gezien haar hoogte en vorm nog steeds 
dienst doet als oriëntatiepunt in het stadsgezicht, zorgt het 
samenkomen van verschillende morfologische structuren 
voor een onduidelijke stedelijke situatie. Nu het complex geen 
functie meer heeft is er van de mogelijkheid gebruikt gemaakt 
om het complex te onderzoeken en te voorzien van een 
nieuwe ontwikkeling. 

Door het afgesloten complex, met de muur als uitdrager, 

Originally the Koepel is positioned on the old city borders of 
Breda, just inside the edge of the Singel. In the time the prison 
was built, (1882-1886), the Singel formed the border of the 
city Breda. By that time the space surrounding the prison still 
existed out of an empty area. The wall of the prison made 
that it was an enclosed institute from the city. With the urban 
development of de city Breda, the buildings start to grow 
more into the direction of the prison. Nowadays the prison is 
completely enclosed by surrounding buildings, which have 
a variety in structure, height and typology. These different 
morphological structures are visibly clear in the form of the 
radial city extension, in the West of the prison, and the objects 
in space, at the South of the prison. The prison is situated as 
a closed institute in between these different elements. Besides 
this difference in structure, the position of the prison on the 
edge of the city center makes that there is a variety of traffi c 
fl ows coming together. This makes transposition the primary 
purpose of the area.

Although the prison, seen its height and shape, still serves as 
an orientation point in the city scape, the assembly of different 
morphological structures ensures that the area suffers from an 
unclear urban context. Now that the complex lost its function, 
the possibility to research the complex and develop a new 
strategy is taken.

Through the closed institute, with the wall as its propagating 
element, the city has no chance to bring together the different 

heeft de stad geen kans om de verschillende structuren bij 
elkaar te brengen. Het openen van het gevangenisterrein 
biedt een kans voor de stad om haar intrede te doen en een 
nieuw stedelijk weefsel te vormen. Door een programma van 
stedelijke functies toe te voegen aan het complex getracht 
een onduidelijk gebied een nieuw stadsdeel te maken, waarbij 
verplaatsen vervangen wordt door verblijven. Een belangrijke 
connector daarbij is de Boschstraat, die als uitloopgebied van 
het centrum richting het complex loopt. Door deze zijde te 
openen richting het complex kan het publiek haar intrede kan 
doen. Samen met de overige ingrijpen zal het complex van 
verschillende kanten betreden kunnen worden. Een nieuwe 
noordelijke as toevoegen op het terrein, zal ervoor zorgen 
dat er een variëteit van functies en mogelijkheden op het 
terrein ontstaat. Het verbindende bouwwerk in de vorm van 
een congresgebouw en restaurant zal op deze as geplaatst 
worden, wat ervoor zorgt dat de vrijgekomen ruimte een 
publieke invulling krijgt. Het bouwwerk speelt in op het ritme 
van de muur en reageert op de vormtaal van de Koepel door 
de contradictie in vorm en gevel op te zoeken. Samen met 
de andere ontwikkelde bouwwerken zorgt het ervoor dat het 
nu afgesloten instituut deel uit gaat maken van het stedelijk 
weefsel.

structures. By opening the prison area the city is offered a 
chance to entry and form a new urban tissue. With the adding 
of a program with a variety of urban functions, the aim is to 
transform the unclear tissue into a new urban district. An 
important connector hereby is the Boschstraat, which fl ows 
as an expansion area towards the prison. The opening on this 
side of the complex, ensures that the public can fl ow into the 
area of the prison. Together with the other planned actions, 
the complex will be accessible from different sides. Adding 
a new Northern axis  onto the complex will take care that 
there is a variety of functions and possibilities at the complex. 
The connecting edifi ce, will be shaped in the appearance of 
a congress center and restaurant. This will form the vacant 
public space. The edifi ce is responding to the rhytm of the wall 
and is seeks its contradiction with the prison through form and 
facade expression. Together with the other planned edifi ces, 
the result will be that the once closed institute now takes place 
in the urban tissue.
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Inleiding

In het afstudeeratelier ‘Revising Spaces of Enclosure’ is 
onderzoek verricht naar gesloten instituten in de stad. 
Belangrijk daarbij is het onderzoek naar de correlatie met 
de stad. Bijpassend vraagstuk is in hoeverre het mogelijk 
en wenselijk is dat een voorheen gesloten gebied onderdeel 
wordt van de stad. Het instituut kan geopend worden 
waardoor het publiek toegankelijk is en onderdeel wordt van 
het dagelijks leven. Het countervoorstel zou het instituut 
gesloten houden zijn, waardoor specifi eke groepen in de 
samenleving gebruik kunnen maken van dit eiland in de stad.

Tijdens het afstudeeronderzoek is er in verschillende facetten 
onderzoek gedaan naar instituten. Als eerste is kennisgemaakt 
met de instituten in de vorm van Aldo Rossi’s stedelijke feiten, 
zoals die omschreven worden in zijn boek ‘De architectuur 
van de stad’ (Rossi, 1966). Hierin overstijgt de symbolische 
waarde de functionele waarde van een structuur, zoals dat 
vaak het geval is bij een monument. Een monument is een, 
vaak, tastbare structuur, maar het feit dat het monument 
aanwezig is zorgt voor een associatie met andere structuren. 
Eisenman verwoordt het als volgt; 

‘They are not just physical thing in the city, but all of its 
history, geography, structure and connection with the general 
life of the city’ 1Peter Eisenman, qouted in Aldo Rossi ‘The 
architecture of the city’(1984), pg. 22

Het resultaat van het onderzoek naar deze stedelijke feiten 
is vormgegeven in een essay, waarin de theorie van Maurice 

Halbwach over ruimtelijk geheugen2 verbonden wordt met de 
stedelijke feiten van Rossi. 

Door middel van de vervolgende case-study naar de drie 
Koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem is er 
onderzoek gedaan binnen dit atelier om te onderzoeken wat 
de gevangenis  - als gesloten instituut – betekent voor de 
stad en wat er gebeurd met het complex zelf en omliggend 
terrein, ofwel de correlatie met de stad. De opgedane kennis is 
gebruikt en ingezet bij het ontwerpend onderzoek.

Tijdens het ontwerpend onderzoek is de Koepel met haar 
architectonische vormtaal en expressie centraal uitgangspunt. 
Een belangrijke vraag op de locatie, het gevangeniscomplex, 
is hoe een nieuw bouwwerk zich verhoudt met en reageert op 
de Koepel om met uiteindelijk doel om het terrein publiekelijk 
toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Het ontwerp en de 
conclusie zullen het antwoord vormen op deze vraag.

1 Peter Eisenman (1984)
2 Maurice Halbwachs (1925)



01. Verkennend 

onderzoek

Het eerste deel van het afstudeerproject bestaat 

uit explorerend onderzoek naar ins� tuten.  

Hiervoor is gekeken naar een ins� tuut in de stad 

dat een func� everandering hee�  ondergaan. 

Dit resulteert in het beter begrijpen wat de 

invloed van het ins� tuut op de stad hee�  en vice 

versa. De resultaten zijn middels vergelijkende 

analysekaarten afgebeeld.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een essay 

over ‘The spa� al framework of memory’, waarin 

de theorieën van Maurice Halbwachs over 

ruimtelijk geheugen, besproken worden.

12
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1.1 Paleis van Napoleon

Het onderzochte instituut is het voormalig Paleis van 
Napoleon, te Utrecht, gebouwd in 1807, welke in de loop 
der jaren is getransformeerd naar (Universiteits)bibliotheek. 
In 2012 heeft het, middels een grote renovatie haar recente 
uiterlijk gekregen. De focus in dit onderzoek ligt op de 
verandering van Paleis naar bibliotheek en de sociologische/
economische veranderingen die het met zich meebrengt in 
de nabije buurt (voor het volledige onderzoek zie het boek 
‘Revising Spaces of Enclosure, References’ (2015)). 

Het paleis bevindt zich in het noordoosten van de oude 
binnenstad van Utrecht. Hier werden verschillende huizen 
aangekocht om deze slechts in enkele maanden te 
transformeren in een Paleis voor Napoleon. Historisch gezien 
bevindt het paleis zich binnen de veilige stadsmuren, nabij 
een kerk, militair depot en één van de vier toegangsbruggen 
naar de stad. Hiermee had het een strategische plek in de 
stad. Echter, kon het niet verhelpen dat Napoleon al na enkele 
maanden verhuisde; het Paleis was te klein. Slechts enkele 
jaren nadat het Paleis leeg kwam te staan, is het in handen 
van de Universiteit gekomen, waarmee het zijn transformatie 

startte.   Bestaande  

 gebouwen

 Project

1.1. Utrecht, overzicht



De reactie van het instituut.

Het feit dat het paleis, het instituut, zich bevindt in Utrecht, 
heeft een aantal veranderingen en gebeurtenissen met zich 
meegebracht. Zo zou de Koning Napoleon (en later ook Keizer 
Napoleon Bonaparte) nooit in Utrecht zijn geweest als het 
Paleis zich hier niet bevond. 
De aanwezigheid van de Koning leidde voor Utrecht tot het 
recht om munten te slaan, welke ze kregen in 1807, daarnaast 
werd het de hoofdstad van het land (Koninkrijk Holland 
toentertijd). 
Volgens een artikel van Renger de Bruin3 is de aanwezigheid 
van het paleis ook verantwoordelijk voor het komen van een 
aantal hoge offi cieren en rijke Nobelen, ook al heeft de Koning 
maar enkele maanden in het paleis gewoond. 
Nadat de Koning het paleis leeg achterliet, is de Keizer 
Napoleon Bonaparte in 1811 nog in het paleis geweest om te 
overnachten. De militaire parade die dit met zich meebracht 
had tot gevolg dat alles op de Maliebaan gesloopt moest 
worden om plaats hiervoor te maken, wat ook het einde 
betekende van het Utrechtse spel ‘Malie’4. In het Noorden 
werd de ‘Amsterdamsestraatweg’ aangelegd voor de 
verbinding tussen Utrecht en Amsterdam. 
Het keizerlijk bezoek had ook negatieve gevolgen, zo werd de 
dienstplicht ingevoerd en werd de Universiteit afgeschaft. Dit 
zijn een aantal feiten die kunnen worden toegeschreven aan 
de aanwezigheid van het instituut in de vorm als paleis. 

 Bestaande  

 gebouwen

 Project

1.2 Utrecht, omliggende 

gebouwen3. Renger de Bruin (2011)

4. Maarten van Rossum (2014)

Na de Franse revolutie kreeg Utrecht al snel haar Universiteit 
weer terug, en kwam het paleis in handen van de Universiteit. 
Dit is ook het moment vanaf waar veranderingen in kaart 
gebracht zijn. In de functiekaart (fi guur) is te zien dat de 
gebouwen in zuidelijke richting (straat ‘de Drift’)(fi guur), 
gebouwen zijn geworden met een educatieve functie. Dit kan 
rechtstreeks toeschreven worden aan het feit dat deze straat 
de verbinding vormt tussen de campus en de bibliotheek. Dit 
houdt ook in dat ‘de Drift’ nu de meest gebruikte straat (fi guur) 
is, door het grote aantal studenten in Utrecht.  

Zoals gezegd, kreeg Utrecht haar Universiteitsrechten terug 
na de Franse revolutie. De ontwikkeling van paleis naar 
(Universiteits)bibliotheek is gelijktijdig aan de ontwikkeling van 
de Universiteit zelf, wat tegenwoordig de grootste van het land 
is. De relatie van het instituut, bibliotheek zijnde, en de buurt 
kan op deze ontwikkeling toegeschreven worden. In de kaart 
‘Domeinen’, is te zien dat in de oude situatie de omgeving 
bijna volledig bestaat uit privé huishoudens, dus privé domein. 
Het paleis zelf is alleen toegankelijk via een poort, wat het 
semi-privé maakt. In de nieuwe situatie is de binnenplaats 
van de bibliotheek semi-openbaar geworden. De omliggende 
gebouwen laten ook een meer open karakter zien nu, wat 
onderschreven kan worden met de functiekaart. Hier is een 
verandering te zien naar meer gemixte functies, wat resulteert 
in een mix van domeinen. De verandering van functies 
is niet de invloed van het gebouw zelf, maar kan worden 
toegeschreven worden aan de verandering van het instituut, 
van gesloten paleis, naar open bibliotheek.
De invloed van het paleis wordt duidelijk in de kaart ‘Sociaal’. 
Deze laat zien dat het paleis omringd wordt door huishoudens 

van de hogere klasse. Tegenwoordig is er een duidelijk 
verschil te zien, met de midden klasse die zich nu rondom 
de bibliotheek bevindt (niet gemarkeerde gebouwen zijn 
publiek of is geen informatie van bekend). Om het verschil 
te verduidelijken is de kaart ‘Functies, gespecifi ceerd 
bij primaire gebruikers: studenten’ toegevoegd. Hierin 
wordt duidelijk dat een aantal van de omliggende functies 
toegeschreven kan worden aan de primaire gebruikers, wat de 
sociaaleconomische invloed van het instituut verduidelijkt. 

Dit verkorte overzicht van het onderzoek naar het paleis van 
Napoleon, laat zien dat de transformatie van gesloten instituut 
(paleis) naar open instituut (Universiteitsbibliotheek) een 
verschuiving in sociale klasse en bijbehorende functies met 
zich meebrengt. Er is dus een relatie tussen de verandering 
van het instituut en de bijbehorende omgeving. Dit gegeven 
wordt bevestigd door de educatieve strip, die zich tussen de 
campus en Universiteitsbibliotheek heeft ontwikkeld.

16 17
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1.2 Essay, The Spatial framework of Mem-

ory

In our daily life, architecture gives color and meaning to our 
(social)environment. In multiple ways it is used for altering 
our behavior and one of it is, is the things we remember; our 
memory. Architecture takes a part in the collective memory 
we have of a city, and the concept  ‘the spatial framework of 
memory’  is used to localize this memories.
  Not all architecture has the same value our meaning 
to our lives, therefor there are urban structures that contributes 
to the existence of the city, or as Aldo Rossi calls it; Urban 
Artifacts. It are these Urban Artifacts that are the common 
denominators we behold of the image of a city, our collective 
memory. 

Considering the above the following question could be 
interesting;

Can the spatial framework of memory be used for shaping 
our memory and how does this relate to the Urban 
Artifacts?

Before coming directly to an answer, there need to be 
answered several sub questions that contributes to giving 
an answer to the question asked. Sub questions in this case 
could be;

What is collective memory?
What is the spatial framework of memory?
What is an Urban Artifact?

What is collective memory?
‘Collective memory’ is a term introduced by Maurice 
Halbwachs, in the 20th century and is his most infl uential 
contribution in sociology. Mattias Ekman points out in his 
doctoral thesis about ‘Collective Memory’;

- Not only does his [Halbwachs] theory assume as a fact that 
individual memory in essence is conditioned by social milieus, 
but it also comes to address recollection from the perspective 
of society. It enables analyses of how religions, professions, 
and families fundamentally are social aggregates of individuals 
who remember in groups, institutionally or informally5. -   

n this way collective memory should be understood as the 

collection of conscious and unconscious memories a group 

of people (society) keeps in mind. They can be called back 

to memory by external infl uences (social, physical, temporal 

etc.). The collective memory of a group can be seen as the 

shared denominator they have in common, for instance family, 

and are conditioned by the social groups the individual is 

part of. In this way also should be understood that individual 

recollections are also collective, in the sense that they are 

stored, structured, and retrieved according to social milieus. 

Next to this should be understood that the group is able to put 

a bigger collection of memories than we would able to put by 

ourselves; they can bring back memories we experienced on 

our own, but are not able to localize/structure anymore. 

This explanation may sound still pretty vague and non-

relating to architecture, but when placed in context to a 

building (or Urban Artifact as pointed out later), for instance 

a ‘Koepelgevangenis’, it may become more clear. For an 

architect it can refer to a time and style of architecture, 

bringing back other images from contemporary architecture. 

For a family it can refer to a relative being in prison, recalling 

images from the time the relative was still free, for example. 

A third party, someone living close the building thinks of 

the escape of a prisoner a long time ago, structuring other 

memories belonging to that time. With these three simple 

examples it is clear that a building, architecture, takes part 

in the collective memory. It is able to localize and structure 

other memories by seeing/thinking of it. Also it proves that a 

group of persons is able to bring back other memories be the 

recalling other haves. So ‘buildings’ belonging to our collective 

memory alters our memory in a way we see, talk or think 

about it.

What is the spatial framework of memory? 

It is not a coincidence I used a ‘building’ as an example to 

point out collective memory, it is an image of space which is 

used for structure our memory, a framework. Mattias Ekman 

states about this; 

- The spatial framework of memory, the concept of space 

that individuals hold of the physical environment, is a stable 

construct of the mind that is employed to localize and 

reconstruct other memories.’6 - 

So we use a spatial framework to have a stable construct with 
the physical environment. This is undescribed by Halbwachs 
texts in ‘Les cadres sociaux de la mémoire’ (1925). In this 
book he points out the importance of the home (building) for 
a child. He states that for a child the home is fully immersed 
in the social life of the child. Without the home, its spatial 
framework, the child would be unable to access his memories, 
which are received through the physical appearance of the 
house. The child will miss, as can be read in the quote above, 
a stable construct, since his whole life is attached to this 
spatial framework of memory. As a result the child will feel lost 
and unable to give direction to his memory. This points out 
that certain ‘buildings’ are needed for giving structure to our 
memory.
The spatial framework of the child in which we should 
understand the relative importance of it; for adults the spatial 
framework of the home exists as well, but the adult is aware 
of the larger total he is part of. Without the environment not 
evoking anymore through the spatial framework, certain, 
there is a change of forgetting memories associating with 
it. But, most of his memories will cling on other objects/
persons which can bring back or evoke this memories trough 
other frameworks the person takes part in. It is this physical 

6 Mattias Ekman, Edifi es (2013), pg. 65 Mattias Ekman, Edifi es (2013), pg. 49
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appearance related to architecture I will endorse later on with 
Rossi’s theory about Urban Artifacts. 

What is an Urban Artifact?
The Urban Artifact, defi ned by Rossi, is more than just a 
building, it is a fragment of the city, and that it are these 
Artifacts that are ultimately the city, or as Peter Eisenman 
formulates it (with respect to the original meaning);

-Not just a physical thing in the city, but all of its history, 
geography, structure and connection with the general life of 
the city.7–

It is not possible to gasp the full meaning of Urban Artifacts in 
just one sentence (as Eisenman also acknowledge), but they 
should be understood as the memory of the city in my opinion. 
It are these cultural pregnant buildings, that contributes in the 
things we remember of the city. 
In Rossi’s writings he talks also about the locus of a place, 
in which he sees the bounding of memory to a certain place. 
About the locus and the Urban Artifacts can be said a lot more, 
but I would like to point out some examples which shows the 
importance of understanding the Urban Artifacts for me.
One of them is the quote of Adolf Loos, which Rossi refers to 
in his book ‘The Architecture of the City’ (1966).

- When we fi nd in the forest a mound, six feet long and three 
feet wide, raised by a shovel to form a pyramid, we turn 
serious and something in us says: here someone is buried. 
That is architecture8. –

For Rossi this makes clear that architecture always refers to 
something it relates with, the unique. From this vision it is clear 
for me that the Urban Artifacts are architecture is well: they 
relate to something, the locus, its memory. In this can be found 
back that it are these facts that are ultimate the city, it has its 
own presence in its own artifacts. 
This fact is strengthen by my own experience in a district of 
Breda; Haagse Beemden, where there is a lack of Urban 
Artifacts. I am not the one to judge about what is good or 
bad contemporary architecture, but I can judge about the 
identity of the district. Fact is that architecture here nowhere 
refers to something it relates with, everything is the same, or 
at least gives the feeling that everything is the same/equal. 
It has no identity, no locus. This results that I’m not able to 
orientate or fi nd direction in this district; I’m lost. The ultimate 
counterexample is Rome; in which every individual is able to 
orientate himself reference to cultural pregnant architecture; 
it gives a framework and structure. It is here pointed out once 
more that it are these structures that are the structure of the 
city; ‘Memory, within this structure, is the consciousness of the 
city’9 

Conclusion.
To the question asked if the spatial framework can be used for 
shaping our memory and how this relate to the Urban Artifacts, 
can now be looked at by placing it in context to each other.
In the fi rst part I tried to come to an understanding of how 
the spatial framework of memory works and how it gives a 

stable construct to our mind. A clear vision of it is Halbwachs 
example of the house and the child.
Second is pointed out how Urban Artifacts, contributes to 
the existence of the city, and how the lack of these Urban 
Artifacts in districts will result in feeling lost. I pointed out how 
architecture should refer to something it relates with, so that 
there is a framework for the consciousness of the city.
What the house is for the child, can be the city for the adult; 

- It is the city as man-made Artifact that is the place for the 

citizens to attach their memories. Their relation to the physical 

city forms their spatial framework of memory, but the citizenry 

forms the physical environment according to their spatial 

framework of memory. 10 - 

With this, it is clear that the city is more than just buildings, it 

is a structure. It is capable of forming a framework in which we 

can alter our image of remembering the city. How the house 

for the child his reference for space is, the city is this for the 

adult. A city without this references, so without the Urban 

Artifacts, because these are the city in ultimatum, will result 

in a city without identity, like Haagse Beemden. It is identity 

that determines who we are and what we remember. Although 

memories not only exist out of a spatial framework and clings 

on all other things of our life, there should be an understanding 

that the spatial framework serves to structure memories we 

have by the way we see this city structure, our architecture in 

its purest form. Rossi was already aware of this fact, given the 

reference to Halbwachs work.  

So by placing the concept of the house, referring to the spatial 

framework of memory, into a bigger structure, the city is made 

clear that it can be used for shaping our memory. The relation 

to the Urban Artifacts has been made clear in the point that in 

ultimatum it are the structures that are the city. So without the 

house for the child, as well the Urban Artifacts for the city we 

lose our memory of it. So we are in need of cultural pregnant 

architecture that refer to the locus, the identity we have. The 

experiments of Le Corbusier of constructing an ideal city for 

once and for all, is a clear example that the lack of identity is 

not in favor of the human mind.

The combination of memory and architecture is still a vague 

fi eld of understanding, and is in need of more research. The 

work of Mattias Ekman is a notable thesis, but is too broad to 

address completely in this essay. In this essay I tried to make 

clear that architecture is not just merely buildings, as said it 

colors our life. I’m aware that memory in architecture is just 

one of the many ‘colors’ given to our life, but I’m also aware it 

can’t be neglected in future planning.

7 Peter Eisenman, qouted in Aldo Rossi ‘The architecture of the city’ (1984), pg. 22
8 Adolf Loos, quoted in Aldo Rossi ‘De architectuur van de stad, pg. 122
9 Aldo Rossi ‘The architecture of the city’ (1984), pg. 131 10 Mattias Ekman, Edifi es (2013), pg. 176 



Het afstudeerproject wordt vervolgd met 
een analytisch onderzoek naar de stad 
Breda en met name de Koepelgevangenis 
wordt uitvoerig onderzocht. Het 
uitgebreide onderzoek heeft geleid tot 
een opzichzelfstaand boek binnen het 
afstudeeratelier, genaamd ‘Revising Spaces 
of Enclosure, Prisons’ (2015). In dit boek 
worden de Koepelgevangenissen in Arhnem, 
Breda en Haarlem middels vergelijkende 
analysekaarten onderzocht. Ik richt me 
hier alleen op de analyse die betrekking 
heeft op Breda. Dit onderzoek vormt 
de basis voor het Masterplan en geven 
aanknopingspunten voor het individuele 
ontwerp.

02. Onderzoek Breda en 

de Koepelgevangenis
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2.1 Historische ontwikkeling

Breda is een stad welke zijn beginselen vindt in agricultuur, 
vissen en jagen. Aan het eind van de veertiende eeuw werden 
daar handel en scheepsvaart aan toegevoegd, vanwege 
haar gunstige ligging aan de rivier de Mark. Om de stad te 
beschermen werden in 1350 de eerste stadsmuren gebouwd 
(fi guur). De stad is vanaf dat moment toegankelijk door drie 
toegangspoorten; Gasthuispoort, Eindpoort en Tolbrugpoort. 
De richtingen van de deze toegangspoorten vinden hun 
oorsprong in de connectie met ’s-Hertogenbosch, Antwerpen 
en Roosendaal. 

Gedurende de zestiende eeuw groeide de stad Breda snel, 
ze werd vier keer zo groot en de stadsmuren waren niet meer 
voldoende om de stad te beschermen. Zodoende werden er 
kanalen rondom de stad gegraven en kwam er een systeem 
van bolwerken, wat niet alleen de stad beschermde, maar 
ook een groot deel rondom de stad bedekte. Deze vesting 
beschermde de stad tot 1870. In de kaart van 1750 is naast 
de vorm van de vesting, ook de radiale ontwikkeling van 
de stad te zien. Deze ontwikkeling vindt plaats rondom de 
uitvalswegen van de voorgaand genoemde toegangspoorten 
en zijn tegenwoordig nog steeds drie belangrijke straten in 
Breda; de Boschtraat in het Noordoosten, de Ginnekenstraat 
in het Zuiden en de Haagdijk in het Westen. 

Uiteindelijk zorgde de vesting ervoor dat de stad niet verder 
kon ontwikkelen, dus werd er besloten de omvangrijke 
vestingwerken te slopen. Dit ging gepaard met het 

graven van een kanaal rondom de stad; De Singel, welke 
duidelijk zichtbaar is in de kaart van 1890. De sloop van de 
vestingwerken betekende ook veel nieuwe ruimte en een 
nieuw stratenplan werd ontwikkelt aan de hand van Frederijk 
Willem van Gendt. Straten met het principe van de boulevard; 
30 meter brede ontsluitingswegen, voorzien van een dubbele 
rij bomen. Deze straten liggen in het verlengde van de 
inmiddels bekende toegangswegen en zijn tegenwoordig 
nog steeds aanwezig in de vorm van de Nieuwe Boschstraat, 
Nieuwe Ginnekenstraat en Nieuwe Haagdijk. Het verlengen 
van deze wegen betekende ook dat de bebouwing zich langs 
deze wegen voort zette, zoals nu duidelijk te zien is in de kaart 
van 1890. Eind negentiende eeuw kent Breda een sterke 
industriële groei en ontwikkeld de stad zich naar buiten toe. 
In deze periode wordt ook de Koepelgevangenis gebouwd 
(1882-1886) op de voormalige vestingwerken, getuige haar nu 
nog geïsoleerde plek van de stad.

De groei van de stad en de volksverhuizing naar de 
buitenwijken zorgde voor nieuwe stadsplannen, in 1919 
gepresenteerd door W. Bouman. Deze plannen zorgde voor 
samenwerking en connectie met de omliggende dorpen. Vrije 
lintbebouwing, zoals te zien was rondom de uitvalswegen, 
werd uitgebannen wegens niet economische condities. De 
uitbreidingen bestonden voor een groot deel uit villa achtige 
buurten, buiten de stad. Tramlijnen werden ingevoerd om ze 
te verbinden met het stadscentrum. Met de invoering van de 
‘Woningwet’ in 1901 verbeterde ook de wooncondities in de 
stad. Zo werden fabrieken verplaats naar terreinen buiten de 
stad en woningen met meer kwaliteiten en groen kwamen 
terug, wat zorgde voor een verdichting in de binnenstad. 

2.1 Breda in 1350
2.2 Breda in 1750
2.3 Breda in 1890
2.4 Breda in 1960
2.5 Breda anno 2015

2.1

2.4

2.2 2.3

2.5
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Nadat ook de auto haar intrede had gedaan en belangrijke 
toegangswegen, zoals de Markendaalseweg, hiervoor waren 
aangelegd, was er in 1960 opnieuw een grote vraag naar 
woningen. De kaart van 1960 laat zien dat de Singel niet 
langer een grens vormt voor de bebouwing. De binnenstad is 
verder verdicht geraakt en wordt inmiddels ontsloten door een 
ringbaan; de J.F. Kennedylaan. Ook de Koepelgevangenis is 
niet langer geïsoleerd van de stad, maar wordt voornamelijk 
in het Noordwesten omringd door stedelijke structuur.  De 
uitbreidingen en verdichtingen van de stad maakte de 
gemeente van Breda ook bewust van de historische kwaliteit 
van de binnenstad. Zodoende werden landschap en historie 
twee belangrijke speerpunten in de verdere ontwikkelingen.

Tegenwoordig is het oude stadscentrum nog vrijwel intact, 
hoewel de stad vijftig keer zo groot is geworden met een 
inwonersaantal van rond de 160.000. Sinds de jaren ’80 
heeft de gemeente een groenstructuur ontwikkeld die van 
Noord naar Zuid loopt. De binnenstad is inmiddels volledig 
geconsolideerd. Omliggende dorpen zijn geannexeerd wat van 
de stad nu een agglomeratie maakt, getuige ook de intensieve 
bebouwing die te zien is in de tegenwoordige situatie. De 
Koepelgevangenis is nu inmiddels volledig omringd door 
gebouwen, wat het nu een afgesloten eiland in de stad 

maakten opnieuw geïsoleerd is.
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2.2 Ontwikkeling gevangeniscomplex en 
omgeving.

In navolging in de ontwikkeling van de stad wordt hier 
ingezoomd op ontwikkeling van de Koepelgevangenis zelf 
en omliggend terrein. De kaart van 1880 laat de situatie van 
vóór de aanbouw van de Koepelgevangenis zien. De Singel 
heeft reeds haar vorm gekregen en bevindt zich nog op enige 
afstand van het centrum. De lintvormige bebouwing aan de 
Boschtraat begint reeds op gang te komen. Woningen uit deze 
periode bestaan over het algemeen uit twee verdiepingen. 
Enkele jaren later wordt de Koepelgevangenis (1882-1886) 
gebouwd, naar een ontwerp van J. Metzelaar. De Koepel ligt 
nu nog aan de rand van de ‘fringe’, buiten het stadscentrum 
en vormt een gesloten eiland. De bebouwing buiten de muur 
zijn villa’s, bestemd voor bewakers en de gevangenisdirecteur, 
en bestaan vandaag de dag nog steeds. Aan de Boschstraat 
gaat de ontwikkeling van bebouwing gestaag door. 

Het terrein van de Koepelgevangenis ontwikkelt zich ook. 
In de kaart van 1920 is de toevoeging van de rechtbank en 
de vrouwengevangenis te zien. De omliggende gebouwen 
hebben zich met name in Westelijke richting ontwikkeld en 
de eerste uitbreidingen over de Singel worden gemaakt. De 
Boschtraat heeft in deze kaart al duidelijk vorm gekregen. 
Door de vrije lintbebouwing in deze tijd laat de straat een grote 
variatie zien in gebouwtype en daken.

Zoals ook in de stadsontwikkeling te zien is, laat de kaart 
van 1960 zien dat er een sterke stedelijke ontwikkeling 
heeft plaatsgevonden. Bouwblokken binnen de Singel zijn 
gecomplementeerd en de villa structuur buiten de Singel is 
waarneembaar. Op het terrein van de gevangenis zijn de open 
terreinen vervangen door werkplaatsen. Dat had voornamelijk 
te maken met een verandering in het denken over het 
gevangeniswezen. De tegenwoordige situatie laat zien dat de 
binnenstad is geconsolideerd en ook de landelijke gebieden 
buiten de Singel zijn bebouwd. Opmerkelijk is de nieuwe 
structuur ten zuiden van het complex, waar losse volumes in 
de ruimte hun intrede hebben gedaan. Het gevangenisterrein 
heeft nog een kleine uitbreiding ondergaan en is nu volledig 
omsloten, de stad is rond het complex gegroeid. Door de muur 
vormt het nu opnieuw een eiland, maar ditmaal in de stad.

2.6 Omgeving Koepelgevangenis in 1880
2.7 Completering Koepelgevangenis in 1886
2.8 Omgeving Koepelgevangenis in 1920
2.9 Omgeving Koepelgevangenis in 1960
2.10 Omgeving anno 2015

2.6

2.9

2.7 2.8

2.10
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2.3 Ruimtelijke analyse plangebied.

Ruimtelijk gezien is het terrein van de Koepelgevangenis een 
rare plek in de stad. Een ommuurde plek die geen verbinding 
heeft met de stad, zowel typologisch als morfologisch, waar 
ook verschillende structuren die hier bij elkaar komen. Dit 
is ook niet raar gezien het feit dat de stad in verschillende 
richtingen om het complex is heen gegroeid en de muur 
het complex altijd verborgen heeft gehouden van de stad 
eromheen. In het westen heeft een stedelijke structuur zich om 
de het complex ontwikkelt, terwijl in het zuiden de morfologie 
bestaat uit losse volumes in de ruimte die de connectie met 
de stad missen. Ondanks dat het complex voor een verdeling 
in de stadstructuur zorgt, zijn er een beperkt aantal publieke 
functies, maar mist het publieke ruimtes die het gebied meer 
kwaliteit geven.

2.11 Huidige situatie
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2.3.1. Oriëntatie.
Ondanks dat de Koepel op dit moment geen functie heeft, 
wordt het gebied gekenmerkt door de dominantie van de vorm. 
De hoogte van de Koepel zorgt ervoor dat ze een prominente 
rol heeft in het stadsgezicht. Gezien haar zichtbaarheid vanuit 
de verschillende richtingen en hoogte ten opzichte van de 
omgeving heeft de Koepel hiermee een oriënterende rol in de 
stadsstructuur.

2.12 Schematische doorsnede oost-west

2.13 Schematische doorsnede noord-zuid

2.14 Zichtlijn Noord-West
2.15 Zichtlijn Zuid-Oost

2.16 Zichtlijn Oost
2.17 Zichtlijn Noord

2.16 2.17

2.14 2.15
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2.3.2. Netwerk.
Naast de verschillende stedelijke weefsels om het complex 
komen er ook verschillende verkeersaders samen bij het 
complex. Op stadsniveau komen twee afritten van belangrijke 
verkeersaders (A59 en A27) bij elkaar bij het complex. 
Daarbij vormt de Singel tegenwoordig de rondweg, waardoor 
autoverkeer de primaire verkeersstroom rondom het complex 
is en verplaatsing in het gebied voorop staat. Om deze 
verkeersstromen op te vangen is er een groot parkeerterrein 
(Chasséveld) ten zuiden van complex. Westelijk van het 
complex bevindt zich uitloopgebied van het centrum, waar de 
Boschtraat de belangrijkste van is. Dit gebied bezit beduidend 
langzamere verkeersstromen en wordt in als kansrijk 
bestempeld in het bestemmingsplan.

2.3.3. Karakters.
Het plangebied kenmerkt zich door een samenkomst van 
verschillende karakters. In het westen is continuering van 
het stedelijk weefsel te zien volgens een radiale begroeiing, 
typisch voor een oude vesting stad. Richting het Noorden 
is er een ontwikkeling te zien die van stadsstructuur over 
gaat naar landelijke structuur, of villa achtig. De Singel vormt 
hier duidelijk een grens mee. In het Oosten overheerst deze 
landelijke structuur ook. Ten zuiden van het complex is een 
commercieel/kantoorgebied. De losse volumes in de ruimten 
hangen samen met deze structuur. Ook het parkeerterrein valt 
onder deze structuur. 

2.18 Primair netwerk, stadsniveau 2.19 Secundair netwerk, buurtniveau 2.20 Karakters
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2.3.4. Functies.
De scheiding van karakters laat zich ook duidelijk waarnemen 
in de functies. In het stedelijke gebied, in de vorm van de 
Bosschtraat, zijn voornamelijk winkels te vinden. Dit gaat vaak 
gepaard met een bovenwoning. Aan de buitenzijde van de 
Singel is wonen de primaire functie, wat ook de scholen in 
dit gebied verklaart. Kantoren kunnen verspreid door de stad 
gevonden worden en zijn vaak, zeker in de grote gebouwen in 
het zuiden, onderdeel van een gemixt complex. Hetzelfde kan 
gesteld worden over de publieke functies, welke verwekt zijn 
in de plint van de grotere gebouwen. Industrie is door de stad 
uitgebannen naar de buitenwijken en is nauwelijks terug te 
vinden in het gebied.

2.21 Functiekaart: winkels
2.22 Functiekaart: wonen

2.23 Functiekaart: educatie
2.24 Functiekaart: kantoren
2.25 Functiekaart: publiek
2.26 Functiekaart: industrie
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2.24

2.22

2.25

2.23

2.26
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2.3.5. Bouwjaar
De in kaart gebrachte bouwjaren van de omliggende 
structuren laat een verhaal zien wat past bij de ontwikkeling 
van Breda. De Koepel zelf is het oudste gebouw in het gebied. 
In westelijke richting zijn vooral oudere structuren te zien, die 
passen bij de ontwikkeling van de Boschstraat. De ruimtelijke 
structuur aan de rand en over de Singel heen zijn over het 
algemeen iets jongere gebouwen, die passen bij de uitbreiding 
van de stad, in de twintigste eeuw. De losse volumes ten 
zuiden van het complex zijn de jongste gebouwen en laat een 
verandering van structuur zien.

2.3.6 Hoogte

De kaart van de bouwjaren vormt samen met de hoogte een 

interessant kader. De oudere gebouwen in het westen laten 

een gezamenlijk straatbeeld zien met een hoogte van tus-

sen de acht en twaalf meter. Dit beeld zet zich door in de 

uitbreidingen rondom de Singel. Wat interessant is om te zien 

zijn dat de grote, losse volumes ten zuiden van het complex 

allemaal een hoogte van boven de twaalf meter hebben. De 

verandering van structuur brengt dus ook een andere hoogte 

met zich mee, die erop lijkt minder ontzag te hebben voor de 

dominantie van de Koepel.  

2.27 Bouwjaar

 

 <1894

 1895-1924

 1925-1954

 1955-1984

 1985-2014

2.28 Hoogte

 

 >12

 8-12m

 4-8m

 0-4m
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De analyse van het complex en omgeving 
hebben een beter inzicht gegeven in het 
plangebied. Hieruit zijn de richtlijnen voor 
het Masterplan opgesteld en uiteindelijk het 
Masterplan zelf.

03. Masterplan
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3.1 Structuurvisie

Breda is een veelzijdige stad. De binnenstad is cultuur erfgoed 
en beeldcultuur in grote getalen aanwezig en het is de wens 
van de gemeente dit door te zetten. Vanwege dit karakter, 
geeft de stad veel waarde aan gastvrijheid en creatief 
ondernemerschap, om zo veel bezoekers aan te trekken. 
Vanwege haar locatie en toegankelijkheid, zijn dit realistische 
functies om te realiseren. Naast winstgevende functies wil de 
stad zich identifi ceren met educatie.
Het stadscentrum ligt binnen de grenzen van de Singel, wat 
het centrum haar eigen identiteit geeft. Vanwege de Singel 
is het meteen duidelijk wat bij het stadscentrum hoort en wat 
niet. De gemeente heeft veel ontzag voor deze structuur en 
wil daarom niet dat het stadscentrum buiten de grenzen van 
de Singel komt. Voor de huisvesting van de kantorenmarkt 
wordt in eerste instantie gekeken naar de bestaande voorraad. 
De primaire focus ligt daarmee op bestaande locaties en 
gebouwen. De gemeente geeft de voorkeur om verschillende 
functies te mixen in het stadscentrum en geeft daarmee dus 
aandacht aan herstructurering. Dit leidt automatisch naar 
leegstaande gebouwen omdat deze opnieuw gebruikt kunnen 
worden voor nieuwe functies, om zo de werkgelegenheid 
te verhogen. Een ander speerpunt van de gemeente is 
de binnenstad autoluw maken. Dit dient bereikt te worden 
door herstructurering van bestaande verkeersroutes en 
wegen in de binnenstad eenrichtingsverkeer te maken. Het 
moet zo minder aantrekkelijk om door het stadscentrum te 
rijden. De binnenstad zal hiermee met minder verkeersdruk 
te maken krijgen en meer kwaliteit bieden aan de tragere 

verkeersstromen, zoals voetgangers. Met het veranderen van 
het bestaande wegennet, gaat een verandering van het OV 
gepaard en ook fi etspaden zullen meer aandacht krijgen.

3.1 Structuurvisie centrum Breda
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3.2 Masterplan
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3.3Richtlijnen Masterplan

Na de ruimtelijke analyse van het complex en haar omgeving 
en de beknopte weergave van de structuurvisie kunnen de 
richtlijnen voor het Masterplan worden opgesteld. 
In de richtlijnen is respect voor de historische waarde van het 
complex. Refl ecterend op Aldo Rossi’s theorie over stedelijke 
feiten, kan gesteld worden dat deze geschapen zijn door de 
sociale condities gedurende de tijd en daardoor een plaats 
hebben gevonden in het geheugen van de stad Breda. Deze 
condities zullen waarschijnlijk niet meer terugkeren en daarom 
moet er waarde toegekend worden aan de betekenis van deze 
herinneringen. De vier meest karakteriserende elementen, die 
hieraan toegekend worden, zijn;

1. De Koepel
2. Het poortgebouw
3. Het gerechtsgebouw
4. De vrouwengevangenis

Naast de herkenbaarheid van deze bestaande elementen, 
zullen er ruimtelijke veranderingen worden toegevoegd die het 
terrein geschikt moeten maken voor nieuwe functies.
Daarvoor dient begrepen te worden dat complex volledig 
geïsoleerd is geraakt door de groei van de stad eromheen. 
In de ruimtelijke analyse is naar voren gekomen dat het, het 
gebied ontbreekt aan publieke kwaliteiten en activiteiten, 
waarvan de duidelijkste de snelle verkeersstroom en de lege 
parkeervlakte is. Door het missen van deze kwaliteiten en 
activiteiten mist het ook de herkenbaarheid en intensiviteit 

van een stadscentrum. Door de ontbrekende doorlopende 
morfologie mist het ook de connectie met het stadscentrum. 
Hierdoor blijft het complex geïsoleerd van de stad.
Om dit te tegen te gaan dient het complex geopend te worden, 
om het zo terug te geven aan het stadscentrum en de isolatie 
tegen te gaan. Met het openen van het complex kan het 
beschikbare terrein ook gebruikt worden om de connectie 
te zoeken met stadscentrum en de activiteit en kwaliteit te 
verhogen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een aantal 
gebouwen op het complex gesloopt worden. Deze gebouwen 
zijn de werkplaatsen die later zijn toegevoegd aan het 
complex. Deze werkplaatsen bestonden vaak uit noodlokalen 
en hadden geen toegevoegde waarde voor het complex of de 
nieuwe invulling daarvan.

Door het complex te openen in westelijke richting kan het 
aansluiting vinden bij de Boschstraat. Deze straat is nu een 
verlengde van het centrum, maar kent geen duidelijk einde. 
Door aansluiting te zoeken met het westen van het complex 
kan de zigzaggende beweging van de Boschstraat worden 
doorgezet naar het complex. Niet alleen vindt het daarmee 
aansluiting in structuur, maar komt ook de verblijfstijd ten 
goede. Op dit moment dient een kruispunt met verschillende 
verkeerstromen als einde van de Boschstraat. Om de 
connectie met het complex te vinden zal een ingreep gedaan 
moeten worden om tot een duidelijk eind te komen en de 
richting van het complex als logisch vervolg moeten zien.
Op het complex zelf is de Koepel een sterk richtinggevend 
element. Met zijn sterke identiteit heeft uitstraling over het 
hele terrein. Haar sterke ronde vorm domineert het complex, 
en hoe dichterbij hoe sterker dit wordt. Dit richtinggevende 

kan gebruikt worden om de beweging voort te zetten richting 
het Chasséveld. Ook is dit dominante karakter van belang 
bij de nieuwe invulling van het terrein. Een interventie aan 
de zuidzijde van de muur zal de ingezette route kunnen 
doorzetten. Om ook de connectie met het Chasséveld te 
vinden zal hier ook een transitie moeten 
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3.2 Waardevolle bouwwerken

3.3 Te herplaatsen bouwwerken

3.4 Door te zetten beweging op het complex

3.5 Morfologie Koepel
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plaatsvinden. bewerkstelligen. Hiermee wordt ook de route 
gecomplementeerd richting het stadscentrum. Aan de 
westzijde van het complex kan het bestaande poortgebouw 
gebruikt worden voor de toegang naar het complex. Om de 
beweging van de Boschstraat te continueren op het complex 
zal de vrijgekomen ruimte een nieuwe invulling moeten 
krijgen. Een mix van publieke functies op het complex en in de 
Koepel zal het attractiever moeten maken. De mix van deze 
functies zal programmatisch onderzocht moeten worden en 
vervolgens worden geïmplementeerd in de bestaande situatie.  

3.6 Mogelijke openingen

3.7 Transities
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3.4 Locatie

Het openen van het terrein is een realistische optie. Echter 
staan er op dit moment een aantal gebouwen op het complex 
die, ook met het openen van het terrein, geen kwaliteit 
toevoegen aan de stad. Deze gebouwen bestaan uit de 
voormalige werkplekken. Door deze gebouwen weg te halen 
en de vrijgekomen ruimte opnieuw in te vullen, heeft het 
complex de kans om tot een nieuw functioneel stadsdeel 
te komen. Omdat de verbinding met het complex via de 
Boschstraat naar het Chasséveld gemaakt zal worden, zal 
een primaire verbinding ten zuiden van de Koepel ontstaan. 
Door de vrijgekomen ruimte zal ook aan de noordzijde van 
de Koepel een route ontstaan. De mogelijkheid om het 
terrein via de oostzijde door het poortgebouw te betreden, 
maakt dat het richtinggevende element van de Koepel hier 
ook zorgt er twee kanten opgegaan kunnen worden. Zonder 
invulling zo men dwalen tussen de strengheid van zowel de 
Koepel als de muur. Om de verblijfskwaliteit te verhogen en 
te verspreiden over het gebied is het noodzakelijk dat een 
nieuwe ontwikkeling op deze plek plaatsvindt.

De gekozen locatie geeft ook gelijk een aantal 
aandachtspunten die voor de ontwerpopgave van belang 
zijn. Zo zal het gebouw direct aan de Koepel grenzen. De 
strengheid en de morfologie van de Koepel wordt hiermee 
een sterk aanknopingspunt. Daarnaast zal, door het openen 
van het terrein en de geringe breedte van de beschikbare 
ruimte, de rigide ruimtelijke sequentie van de muur een 
rol spelen. Achter de muur bevindt zich nog een stedelijke 
verbijzondering, in de vorm van de oude bewakershuizen. 
Deze afwijking in het stedelijke weefsel heeft historische 
waarde en kwaliteit voor de buurt. Bij uitbreidingen buiten 
de muur zal deze kwaliteit in overweging genomen moeten 
worden. Binnen deze grenzen zal een standpunt moeten 
worden ingenomen.
Deze afwegingen zijn in een conceptuele afbeelding 
gezet, wat het startpunt vormt voor het ontwerp. Het 
gearceerde gebied vormt de stedelijke ingreep, waarbinnen 
de architectonische opgave wordt uitgewerkt. In de 
schematische weergave zijn niet alleen zojuist genoemde 
aanknopingspunten afgebeeld, maar ook de andere nieuwe 
ontwikkelingen, gemarkeerd met een ster. Deze invullingen 
moeten ervoor zorgen dat het gesloten complex een publiek 
aantrekkelijk stadsdeel worden.

3.8 Primaire beweging

3.9 Alternatieve beweging

3.10 Ritme muur Norrdzijde complex

3.11 Conceptuele weerrgave plangebied
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3.5 Functie

In het gemarkeerde gebied zal de architectonische opgave 
bestaan uit het ontwikkelen van een congrescentrum met 
restaurant. Het publieke karakter van dit gebouw past 
binnen de visie van het Masterplan, en sluit aan de bij de 
gastvrijheid en kennisoverdracht die als speerpunten worden 
aangedragen in de structuurvisie. De bereikbaarheid van 
het congrescentrum voor gemotoriseerd verkeer wordt 
gewaarborgd door het Chasséveld, op één minuut afstand 
van het complex. Het Chasséveld kan hiervoor gebruikt 
worden omdat het grotendeels van de tijd vrijwel leeg is. 
De ligging binnen de stedelijke grenzen maakt dat het ook 
op loopafstand van het treinstation (rode ster) en bushaltes 
(oranje sterren) is.

3.5.1 Typologisch onderzoek.
‘Bedacht als een nieuw architecturale landmark voor Mons, is 
het nieuwe congrescentrum een sleutel element in een plan 
voor economische revitalisatie, en dient als verbinding tussen 
het oude en het nieuwe. Van het uitkijkpunt op de top, kan de 
bezoeker de zeventiende-eeuwse Beffroy toren, een UNESCO 
cultuur erfgoed gebied, bespieden in het historische centrum 
van de stad, een nieuw treinstation ontworpen bij Santiago 
Calatrava en de rivier La Haine.’

Met deze tekst adverteer Libeskind op zijn website over het 
recentelijk opgeleverde congrescentrum in Mons. Het principe 
van een congres is al tijden onveranderd; het faciliteren van 
ruimtes voor het uit en overdragen van kennis. Toch zijn 
er vele vormen en maten te vinden, waarin uitstraling een 
belangrijk middel is om zich te onderscheiden, getuige ook dit 
voorbeeld, wat volgens, kenmerkend, Libeskind een expressie 
van contrasterende geometrische vormen heeft. 
Het gebouw oogt inderdaad spectaculair qua vorm, maar 
is gezien de inbedding tussen een oude en nieuwe situatie 
een waardevolle referentie. De interne structuur bestaat 
uit een hoofdvolume met grote auditoria en foyer om de 
toestroom op te vangen. In een volume gedraaid daarop zit 
een aaneenschakeling van kleinere ruimtes in de vorm van 
vergaderruimtes en administratie die hun aansluiting vinden 
bij de foyer. Rondom het complex is een stedelijk plein met 
irregulier patroon, wat aansluit vindt bij de gevel.

3.12 Bereikbaarheid

3.13 Conceptuele tekeningen Mons International Congress Xperience (MICX) (2015)
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Het congrescentrum ‘Baluarte (2003)’ van Francisco Mangado 
in Navarre, Spanje, is gesitueerd op de ‘Ciudadela’, een 
gebied wat dient als transitie tussen het historisch centrum 
van Pamplona en de latere uitbreidingen van de stad. De 
locatie is lang leeg gebleven na het slopen van de oude 
militairen barraken, en wordt in het collectief geheugen van 
de stad geassocieerd met een open plek. Het omarmen van 
de publieke ruimte zorgt ervoor dat het zich opent richting de 
buitenwijken en de dialoog zoekt met het historisch centrum. 
Naast de conceptuele uitgangspunten van dit gebouw, is het 
vormgegeven als een L, waar de grote ruimtes zorgen voor 
de structuur van het gebouw. De foyer dient als publieke 
huiskamer en bevindt zich tussen de twee grote auditoria. De 
vrijgekomen ruimte door het draaien van het volume wordt 
gebruikt voor de overige functies van het congres, zoals 
seminars, exhibities en vergaderen. Gezien de doorsnede 
en uitleg, lijkt het erop alsof het gebouw bestaat uit een 
aaneenschakeling van losse ruimtes.

In Eindhoven  is het Evoluon (1966) te vinden als referentie 
voor een congrescentrum en ontworpen door L. Kalff en L. de 
Bever. Gezien de vorm lijkt het eerder een referentie voor de 
Koepel, maar waar de Koepel zijn ronde vorm te danken heeft 
aan de machinale werking van het gebouw, heeft het Evoluon 
deze te danken aan zijn omgeving. Deze bestaat uit een 
driehoekig gebied gelegen tussen drie drukke hoofdroutes. 
De meest geschikte manier om dit terrein te gebruiken was 
een gebouw ontwikkelen dat een zelfde uitstraling had aan 
alle zijdes, wat geresulteerd heeft in de ronde vorm van 
het hoofdgebouw. De futuristische uitvoering heeft direct te 
maken met het uitdragen van de technische vooruitgang. 
Het hoofdgebouw huisvest de grote publieke foyer en wordt 
gebruikt voor voorstellingen, tentoonstellingen en grote 
bijeenkomsten. Om het hoofdgebouw te ondersteunen is er 
een dienende bijgebouw, rechthoekig van vorm, waar kleinere 
bijeenkomsten, vergaderingen etc. gehouden kunnen worden. 
Het grote auditorium is bereikbaar via de foyer.

Ondanks dat er een grote variatie in uiterlijk bestaat in 
onderzochte congrescentra, zijn ze terug te leiden naar een 
basisvolume met daarbij een gedraaid volume ten opzicht 
van dit hoofdvolume, resulterend in een (abstractie van een) 
L-vorm. Hierin kunnen de grote ruimtes ten opzicht van elkaar 
geplaatst worden Door de technologische vooruitgang in zin 
van licht, geluid en klimaat, kunnen de grote zalen vrijwel elke 
vorm aannemen. De belangrijkste kwaliteiten van het gebouw 
in architectonische zin gaan daarmee naar het statement wat 
het gebouw in haar omgeving maakt.

3.14 Doorsnede Baluarte Congress Center (2003)

3.15 Plattegrond Baluarte Congress Center (2003)

3.16 Situatie Evoluon (1966)

3.17 Plattegrond Evoluon (1966)
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3.5.2 Vergaderhamer
Naast gekeken te hebben naar bestaande congrescentra 
is ook gezocht naar wat een gebouw classifi ceert als 
congresgebouw, daarbij is gebruik gemaakt van richtlijnen van 
Vergaderhamer. Deze organisatie zorgt d.m.v. een classifi catie 
regeling wat de kwaliteit van een congrescentrum is.
Hoewel het classifi catieproces over al gerealiseerde projecten 
gaan, geeft de organisatie ook een aantal richtlijnen over 
indeling van ruimtes van een congrescentrum, die als 
ontwerptool gebruikt kunnen worden. 

- De accommodatie heeft een plenaire zaal voor minimaal 250 
personen in theateropstelling, met daarbij een vrij uitzicht op 
het podium.

- De plenaire zaal heeft een verhouding waarbij de lengte 
maximaal 1.7 keer de breedte is.

- Vier of meer subzalen hebben samen 100% van de 
capaciteit van de plenaire zaal in theateropstelling.

- Er is een foyer in directe nabijheid van de plenair zaal, gelijk 
aan de oppervlakte van de plenaire zaal.

- Er is een expositieruimte, buiten de als foyer te gebruiken 
ruimte, van minimaal 250m2, geschikt voor het bouwen van 
tentoonstelling stands (met daarvoor benodigde voorzieningen 
zoals aansluitingen elektra en datacommunicatie). Deze 
ruimte is minimaal 3.5 meter hoog.

- Er is voor congresorganisatoren een afsluitbare ingerichte 
secretariaatsruimte (zoals een boardroom) met vast internet, 
print-, scan- en kopieerfaciliteiten.

- Er is een ruimte voor het nuttigen van lunches en warme 
maaltijden inclusief de voor het verstrekken daarvan 
benodigde restauratieve voorzieningen.

- Er is minimaal een toilet per 25 zitplaatsen van de grootste 
plenair zaal in theateropstelling (4%).

3.5.3 Programma van Eisen
De opgedane kennis is vertaald in een programma van eisen, 
waarin beknopt de benodigdheden worden opgesomd.

Toegang.
- Bereikbaarheid is in de bestaande structuur gewaarborgd.
- Parkeren wordt opgelost door het Chasséveld te gebruiken.
- Het openen van de toegangspoort en de interventies aan 
de Boschstraat en Chassé veld zorgen voor toegang aan het 
complex.

Stedelijk plan.
- De toevoeging van het congrescentrum zal een nieuwe as 
vormen op dit deel van het terrein. De as geeft toegang tot de 
publieke entree van het congrescentrum.
- Het restaurant kent een ingang voor het professionele 
publiek, maar kan ook betreden worden vanuit de publieke 
ruimte.

Congres.
Om het congres te laten functioneren is er een variëteit aan 
ruimtes nodig. De kennisoverdracht vindt plaats in deze zalen, 
echter is ook de ruimte buiten deze zalen van belang. Ervaring 
leert dat buiten deze zalen een tweede soort kennisoverdracht 
plaatsvindt; het netwerken. Het is dus van belang dat er buiten 
de functionele ruimtes voldoende informele ruimtes zijn die 
deze informele kennisoverdracht kunnen huisvesten.
- Twee auditoria waarvan de grootste een capaciteit heeft van 
tenminste 250 personen.
- Foyer, gelijk aan de grootte van het grote auditorium.
- Subzalen voor seminars, bijeenkomsten en lezingen. 
- Een variëteit aan vergaderzalen, fl explekken en 
breakoutrooms.
- Expositieruimte van tenminste 250m2
- Een afsluitbare ruimte voor de organisatie
- Receptie
-Gaderobe
-(MIVA)toiletten
- Kantoren
- Technische ruimte en opslag
- Keuken
- Restaurant
- Kantine
- Netwerkruimte voor informele ontmoetingen
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04. Opgave

De volgende hoofdstukken hebben betrek-

king op de uitwerking van het congrescen-

trum en hoe daartoe gekomen is.
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4.1 Massastudie

In deze eerste massastudie is onderzocht op welke manieren 
een nieuwe massa kan worden toegevoegd aan het terrein 
van de Koepel. In essentie kan worden gesteld dat er drie 
manieren zijn om met de morfologie van de Koepel om te 
gaan. De eerste is de morfologie ‘omhelzen’ door letterlijk de 
masse de Koepel te laten volgen. Een tweede manier is dit 
principe omdraaien en de massa zich laten afzetten tegen 
de Koepel. Hoe dan ook hebben deze twee manieren tot 
gevolg dat het ronde van de Koepel wordt versterkt en nog 
dominanter wordt. De derde manier is een contrasterende 
massa die langs de Koepel loopt, in de afbeelding hiernaast 
weergegeven door een rechthoek. Hoewel de rechthoekige 
massa nog helemaal niks zeggend is, en daarmee ook 
alle opties open laat, is ervoor gekozen toch deze vorm als 
uitgangspositie te kiezen. Daarmee wordt een afkeer tegen 
het ronde ingezet en zoekt het aansluiting bij een stelling van 
Sandra Honey die ze in haar boek over Mies van der Rohe 
gebruikt; 

‘er valt niets te winnen als men een curve in plaats van een
rechte hoek maakt. rond is ook moeilijk te meubileren,
alles moet hier op maakt gemaakt worden. en om te
construeren – iedereen die het eenmaal doet is genezen.
[…] Men kan de voorkeur voor het ronde begrijpen, we zijn
ermee geboren, maar de cirkel is beperkt, de rechthoek
aan de andere kant is onbegrensd, uit te breiden en
deelbaar.het systeem van ordelijkheid is gebaseerd op het
vierkant.11’

Dat de rechthoek onbegrensd is bleek uit de volgstudies. De 
fase die volgt is er een van onwetendheid en levert dan ook 
onbevredigende resultaten op. De fi guren op de volgende 
pagina zijn slechts enkele van de talloze versies die gemaakt 
zijn om te kijken hoe een plek naast de Koepel en bij de muur 
gevonden kan worden. De massa’s die hier gevonden worden 
bestaan uit een schakeling of samenvoeging van vormen, 
waarin een zichtlijn of accent wordt meegenomen om zo tot 
een ‘vorm’ te komen. De draaiing van de grote volumes ten 
opzichte van elkaar hebben tot gevolg dat er een kansarme 
ruimte ontstaat tussen de Koepel en de massa’s. Bovendien 
zorgt het ervoor dat de bewegingsas wordt onderbroken en 
er geen duidelijke structuur is. De muur vormt hierin een extra 
obstakel doordat er geen houding is om hoe om te gaan met 
deze structuur; ervoor, ertegen, eroverheen?
Dat deze slechts analytische houding zorgt ervoor dat 
de vormen weinig betekenend zijn, zowel op stedelijk als 
architectonisch niveau. De wetenloosheid wat te doen met de 
muur versterkt dit alleen maar, waardoor er geen architectuur 
tot stand komt. Dit is het moment om zelf kritisch te worden 
en architectonische standpunten in te nemen om zo tot een 
verdere ontwikkeling te komen.

Hoewel de stap naar het onbegrensde rechte nog dichtbij lijkt, 
is het belangrijk om toch een stap terug te doen naar deze 
opvatting en te beginnen met een recht volume. Hierin is een 
bewuste keuze gemaakt om het programma, en daarmee de 
neiging tot het samenvoegen van de grote volumes, even te 
parkeren.

Met de rechte vorm is reeds de afweging gemaakt om zich 
af te zetten tegen het ronde. Dat het hiermee loskomt van 
de Koepel is een helder principe. Aan de andere kant wordt 
het begrensd door de muur. En hoewel bij de locatie naar 
voren kwam dat de muur een belangrijk element is, is er nog 
geen uitspraak over de rol van de muur gedaan. Hierdoor kan 
het gebouw zich naast, tegen, op, over of onderdeel van de 
muur kan zijn. Vrijwel alles dus. Met de functieverandering 
van de Koepel valt een deel van de herinnering aan het 
gevangeniswezen weg. De muur vormt hiermee een tweede 
tastbare herinnering in de structuur die onderdeel uitmaakt 
van het collectieve geheugen. Om deze structuur niet totaal 
te doorbreken is de overweging gemaakt om de muur in het 
noorden van het complex niet aan te tasten. Het gebouw zoekt 
hiermee zijn positie tussen de Koepel en de muur in.

4.1 ‘Omhelzen’ van de Koepel

4.2 ‘Afzetten’ van de Koepel

11 Sandra Honey, Who and what inspired Mies van der Rohe in Germany (1979), pg. 100
4.3 Contrasterend volume
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4.2 Opzoek naar vrijheid.

Nu de afweging gemaakt is om tussen de Koepel en de muur 
in te bouwen start de zoektocht naar vrijheid. Doordat de 
muur als structuur overeind blijft, maakt het onderdeel van de 
ervaring. Een nieuw volume hier toevoegen zou betekenen 
dat deze ervaring ontnomen wordt en in feite een nieuwe muur 
wordt toegevoegd dat de ruimte alleen maar beklemmend 
maakt. Een simpele toch krachtige oplossing is door het 
gebouw op te tillen van de grond, wat resulteert in een open 
publiek plein. Het vindt hiermee aansluiting in de ideeën van 
het ‘Braziliaans modernisme’ met het MASP (1968) van Lina 
Bo Bardi als sterk voorbeeld. Samen met het restaurant en 
het publieke karakter van het congrescentrum zal de ruimte 
tussen de muur en Koepel fungeren als publieke ruimte. 
De afweging om het gebouw op te tillen gaat verder in het 
onderzoeken naar hoe het gebouw als geheel zich zou kunnen 
verhouden tegenover de Koepel. De Koepel wordt getypeerd 
door een dichte gevel, door de dichtheid maakt de baksteen 
het een enorm zwaar, gesloten gebouw. Door het optillen van 
het gebouw wordt deze zwaarte al ondermijnd en door het 
oplegpunt niet op het einde te leggen maar in het midden van 
het gebouw, wordt het zwevende element bij binnenkomst 
gedramatiseerd en versterkt. Aan de andere zijde zal het 
restaurant, als losgeplaatst volume onder het congresgebouw, 
worden geplaatst. In de zoektocht naar aanknopingspunten 
wordt de contradictie met de Koepel daarmee belangrijk 
speerpunt. Deze is al ingezet met de vormentaal en zal verder 
gaan in de ontwikkeling van de gevel, waar licht, lucht en 
transparant de uitgangsposities zijn. 

4.4 4.5 4.6

4.7 4.8 4.4 t/m 4.8 ‘Vorm’studie

4.9 MASP (1968), Lina Bo Bardi

4.10 Uitgangspostie bouwwerk

6968



principes; 

- In de gevel; de al genoemde Hearst Tower (Foster, New 
York, 2006) verbergt de stalen constructie door hem in de 
gevel te verwerken. 
- Voor de gevel; Het NEO Bankside (Rogers, Londen, 2012) 
laat het diagrid aan de buitenzijde van het gebouw zien.
- Achter de gevel; Kennedytoren (Van Aken, Eindhoven, 2003) 
laat de constructieve werking aan de binnenzijde van het 
gebouw zien.

De werking van het diagrid blijft in de drie situaties gelijk, de 
krachtsoverdracht vind plaats door de stalen balken, waardoor 
het druk of trekstaven worden. De glasplaten, in de vorm van 
een vliesgevel zijn gekoppeld aan de stalen balken om zo de 
gevel van het gebouw te vormen. 
Hoewel de werking gelijk is, zorgen de drie uitvoeringen 
ervoor dat de gebouwen elk een andere uitstraling krijgt.
Om niet alleen het diagrid beter te leren begrijpen, maar ook 
te zien hoe het werkt in de gevel van het congresgebouw , zijn 
de drie principes verwerkt in een typische weergave van de te 
ontwikkelen gevel. De resultaten daarvan zijn terug te vinden 
op de volgende pagina.

4.3 Gevelstudie

Met het opgetilde volume en de uitkraging als statement is 
gezocht naar een bijpassend geveltype. De uitgangsituatie is 
een volledige open gevel, waar de begrippen licht, lucht en 
transparant in terug komen. Omdat een volledig open gevel 
in deze situatie technisch niet haalbaar is, is de zoektocht 
gestart naar een type welke technisch uitvoerbaar is, en 
toch zo minimalistisch uitgevoerd kan worden. Mede dankzij 
gesprekken met de constructeur is een staalconstructie de 
meest ideale type voor de gevel gebleken. Dankzij de gunstige 
technische eigenschappen van staal kan de constructie 
uitgevoerd worden als een vakwerk, vaak aangeduid als 
diagrid; een knooppunt van stalen balken. De diagrid 
wordt vaak toegepast om hoogbouw te realiseren en de 
krachtoverdracht te waarborgen. Richard Rogers en Norman 
Foster zijn bekende gebruikers van de diagrid. De laatste 
claimt tot 20% minder materiaal gebruikt te hebben in zijn 
Hearst Tower (New York, 2006) dan een conventioneel stalen 
frame.
  
4.3.1 Diagrid.
Een diagrid is een knooppunt van stalen balken die bij 
elkaar komen en zo driehoekige structuren vormen en de 
constructieve krachten over te brengen. Hoewel de diagrid 
vaak voor hoogbouw gebruikt wordt, zijn de eigenschappen 
ook geschikt om de krachtsoverdracht horizontaal over 
te brengen. Binnen het type van de diagrid oneindig veel 
combinaties mogelijk om de knoop bij elkaar te laten komen, 
maar de uitvoering laat zich terug voeren tot drie basis 

4.11 Volledig transparant

4.12 Horizontale accentuering

4.13 Geperforeerd

4.14 Vakwerk

4.15 4.16

4.17

4.15 Hearst Tower (2006) 
Norman Foster

Diagrid verwerkt in de gevel
4.16 NEO Bankside (2012)

Richard Rogers
Diagrid voor de gevel

4.17 Kenndy Toren (2003)
van Aken architecten

Diagrid achter de gevel
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4.3.2 Minimale uitvoering.
Met de keuzes voor het diagrid en de expressieve uitvoering 
daarvan, heeft de gevel een belangrijke ontwerpstap gemaakt, 
maar is daarmee nog niet uitontwikkeld. Een eerste stap 
naar de doorontwikkeling van de gevel is gevonden in de 
vliesgevel. Deze wordt op dit moment onderbroken door 
een sandwichpaneel, welke zorgt voor minder transparantie 
in de gevel. Door de vloerrand iets terug te leggen kunnen 
de sandwichpanelen weg gedetailleerd worden, waardoor 
alleen een kozijn overblijft in het zicht. Ter plekke van de 
knoop zal ten behoeve van de thermische onderbreking nog 
een klein paneel aanwezig zijn. De ruitvorm heeft te maken 
met de mogelijkheden waarop glas te bewerken is; een 
inwendige hoek uitsnijden gaat niet, een schuine rand echter 
we, waarmee de vorm van het sandwichpaneel verklaard is. 
De vliesgevel zit boven en onder bevestigd in de kozijnen, 
wat verticale stijlen overbodig maakt. Deze zijn derhalve 
weggelaten. Ten tweede is de knoop zelf onderhanden 
genomen. De voorgenomen krachtsoverdracht via een 
dubbele fl ensplaat die gebout wordt op het koppelstuk is een 
juiste krachtsafspiegeling. Daarbij dient opgemerkt te worden 
hoe kleiner de afstand tussen het koppelstuk en de balk is, 
hoe stijver het geheel wordt. De uitvoerig van deze platen is 
dus verkleind, zodat de balk dichter bij het koppelstuk komt, 
maar nog voldoende ruimte is voor de bouten (>40mm staal 
rondom de bouten). Deze veranderingen hebben geresulteerd 
in een bevredigend resultaat voor de opbouw van de gevel 
en is weergegeven in de nieuwe visualisatie van het gevel 
fragment.

De uitgewerkte varianten laten de verschillende mogelijkheden 

zien hoe het daigrid in de gevel te verwerken. Elke variant 

beschikt over zijn eigen kwaliteiten

De uitgewerkte varianten laten de verschillende mogelijkheden 
zien om het diagrid te verwerken in de gevel. Elk van 
deze varianten beschikt over zijn eigen pro’s en con’s. Het 
standpunt om voor een diagrid te kiezen komt voort uit de 
constructieve mogelijkheden om de beoogde vrijheid van 
de balk mogelijk te maken. Hiermee is de constructie van 
essentieel belang voor de uitdraging van het standpunt. Door 
de essentie is gekozen om de constructie de bijbehorende 
expressieve betekenis te geven, en te kiezen voor een 
constructie aan de buitenzijde van het gebouw. Hierdoor 
laat de gevel zien hoe het gebouw tot stand is gekomen 
en is het uitdrager van het concept. De knopen zelf zullen 
hier aansluiting op vinden door te zoeken naar een juiste 
verhouding tussen krachtsoverdracht en benodigd materiaal.
De keuze voor het rechthoekige profi el, zoals afgebeeld, is 
een afgewogen keuzen tussen de beschikbare profi elen. 
Samengestelde profi elen als een H of I profi el voldoen niet 
wegens hun zwakke y-as. Koker en buis profi elen beschikken 
over gelijkzijdige sterkte over de x- en y-as waardoor slankere 
profi elen gekozen kunnen worden. De keuze voor een buis 
profi el vindt aansluiting bij het beginsel om zich af te zetten 
tegen het ronde.

4.18 Diagrid in 
de gevel

4.19 Diagrid achter 
de gevel

4.20 Diagrid voor 
de gevel
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4.22 Visualisatie ontworpen diagrid
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4.4 Functionele invulling

Door de ontwikkeling van de gevel heeft de programmatische 
invulling ook niet stil gezeten. De opbouw van de gevel, het 
terug leggen van de vloerrand hebben tot gevolg dat er geen 
wanden zijn om op aan te sluiten, de vloer is immers volledig 
vrij van constructie, wat de mogelijkheden voor een indeling 
vergroot. Het programma komt daarmee los te liggen van de 
gevel en krijgt een rationele invulling gecentreerd in de balk. 
Er wordt daarmee een omloop om de functionele ruimtes 
heen gecreëerd, die naast het lineaire karakter van de balk, 
zo zijn ingericht de dat informele ontmoetingen op deze plek 
kunnen plaats vinden. De verkeersruimte wordt daarmee 
niet louter een doorgang, maar staat ook ten dienste van de 
functie. De verdeling naar de functionele ruimtes zorgt voor 

een fi lter en verdeling van de publieksstroom. De balk wordt 
betreden door een louter functionele entree, die voorzien is 
van een trap en lift om het gebouw te betreden. Door middel 
van stalen dragende kozijnen is de entree volledig van glas 
uitgevoerd, wat aansluit bij het gedachtegoed en expressie 
van het gebouw. Er is één uitzondering op de functionele 
invulling van de balk; de route naar het restaurant, welke zich 
aan de buitenzijde van de balk bevindt en hiermee een soort 
ontsnapping aan de rationele balk wordt. Omdat de grote 
ruimtes, in de vorm van de auditoria de gehele breedte van de 
balk nodig hebben, en daarmee de omloop zouden blokkeren, 
zijn ze op de uiteindes van de balk gepositioneerd. De twee 
auditoria hebben ieder een eigen foyer die zorgen voor een 
open einde van de structuur en een panoramisch uitzicht over 
het terrein en de Singel hebben.

4.23 Conceptuele invulling programma
4.24 Blz. 77 Route restaurant
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4.5 Restaurant

Naast dat het restaurant betreden kan worden via het 
congrescentrum, zorgt de plaatsing van het volume ervoor 
dat de publieke ruimte ook invulling krijgt. Om de doorgaande 
as niet te belemmeren is het volume van het restaurant 
halverwege onder de balk geplaatst, zodat de lineaire 
beweging voortgezet wordt. Richting de muur vormt het 
volume geen belemmering voor de as, en dient hier juist 
als eindpunt voor de reeds aangezette route vanuit het 
congresgebouw. Hoewel het restaurant los kan fungeren van 
het congres gebouw, zijn de twee toch een ensemble wat bij 
elkaar hoort. De vormtaal van de gebouwen is daarmee gelijk; 
rechthoekig. Het restaurant staat op een platform, zodat ook 
hier het contact met de grond vermeden wordt. Daarnaast 
vormt dit platform het contragewicht voor de uitkragende 
hellingbaan, die daarmee een stevig statement maakt als 
entree vanaf het congresgebouw. Om aansluiting te vinden bij 
het congres, is ervoor gekozen om ook hier voor een stalen 
constructie te kiezen. Wegens de gering hoogte en grootte 
van het restaurant zou een diagrid hier geldverspilling zijn; een 
conventioneel verticaal stalen frame voldoet hier. De kozijnen 
zijn dragend uitgevoerd zodat de gevel hier ook volledig open 
is. Om voldoende ruimte te houden tussen de balk en het 
restaurant te houden loopt het dak iets af. Het restaurant heeft 
immers geen dragende functie voor de balk. Voor een correcte 
afspiegeling van de constructieve werking dient het gebouw 
daarmee daadwerkelijk ‘los’ te staan van het congresgebouw. 4.25 Zichtlijn vanaf pleinzijde onder de balk door

4.26 Blz. 79 Gerealiseerde situatie restaurant, ‘los’ van de balk
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05 Ontwerp



5.1 Concept

Het congresgebouw gebruikt de Koepel op twee manieren 
om zich te manifesteren. Enerzijds zet het zich af tegen de 
vormtaal van de Koepel, wat resulteert in een radicale lange 
balk als uitgangspunt. In feite vormt het congresgebouw zo 
een ruggengraat die langs de Koepel ligt.
Anderzijds, zoekt het de tegenstelling, in architectuur, op 
met de Koepel. Daar waar deze in  dicht, zwaar en gesloten 
is, zoekt mijn gebouw de grens van licht, lucht en open op. 
Vanuit dit principe is het idee ontstaan het gebouw te laten 
‘zweven’, waardoor het contrast tussen de twee gebouwen 
nog sterker wordt. Dit idee is vormgegeven door het gebouw 
op te tillen van het maaiveld en van grote uitkragingen 
gebruik te maken, waardoor het gebouw bij de entree van 
het terrein daadwerkelijk lijkt te zweven Om de uitkragingen 
mogelijk te maken moet gebruik worden gemaakt van een 
staalconstructie. Omdat deze constructie van expliciet belang 
is voor de maakbaarheid, is ervoor gekozen deze aan de 
buitenzijde van het congresgebouw te plaatsen. Door de 
uitvoering als vakwerk en de gekozen vliesgevel blijft de gevel 
volledig open, waarmee de kernbegrippen licht, lucht en open 
gewaarborgd blijven. 
Voor de interne structuur is gezocht naar een continuering 
de deze uitgangspunten. De keuze van constructie en gevel  
zorgt ervoor dat er geen wanden zijn om op aan te sluiten 
in de gevel. De vloer is immers volledig vrij van constructie, 
wat de vrijheid van de indeelbaarheid vergroot. Dit resulteert 
in een plattegrond waarin de programmatische invulling zich 
in het midden van de balk concentreert. Langs  de gevel 

loopt een brede verkeerszone die zorgt voor de verdeling 
naar de functies. De zone is zo breed gehouden zodat de 
ontmoetingen en uitwisselingen buiten de congreszalen 
(netwerken) hier plaats kunnen vinden.  Dit netwerkgebied 
spreidt zich uit over de lengte van het congresgebouw die 
zich op het einde manifesteert in de twee foyers, met een 
panoramisch uitzicht als afsluiting van de open structuur. 

82

5.01 Visualisatie nieuw gebouw naast de Koepel



5.2 Situatie

De situatie tekening laat de nieuwe invulling van het 
complex zien, samen met de andere ontwikkelde gebouwen 
(weergegeven in lichtgrijs). De noordelijke zijde van het 
terrein is ingericht als stedelijk plein, wat aansluit vindt 
bij de ontwikkeling vanaf de Boschstraat. Het plein zorgt 
ervoor dat de as wordt verlengt tot aan het poortgebouw 
waardoor het terrein nu publiekelijk toegankelijk is. Om te 
voorkomen dat louter professioneel publiek (gebruikers van 
het congresgebouw) gebruik maken van de nieuwe as, is 
het restaurant als los volume geplaatst en heeft een eigen 
entree zodat ook de normale doorstroom hier gebruik van kan 
maken.
 In de situatie tekening wordt ook duidelijk hoe het 
rechthoekige volume zich verhoudt met en tegen de Koepel; 
door niet te reageren op de ronde vorm van de Koepel 
vormt het een krachtig statement en op zichzelf staand 
gebouw, terwijl de verhouding van vormen zichtbaar is. De 
aanwezigheid van de muur dient als afsluiting van het gebied 
en geeft ook rugdekking, wat het een goede plek maakt om 
bankjes te positioneren. De rigide bakstenen muren worden 
verzacht door een kleine groenstrook rondom deze muren aan 
te brengen. 
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5.02 Nieuwe situatie 1:1000
5.03 blz. 84 Vogelperspectief nieuwe situatie, noordwest
5.04 blz. 85 Visualisatie gebouw voorzijde
5.05 blz. 86 Vogelperspectief nieuw situatie, zuidwest
5.06 blz. 87 Visualisatie gebouw achterzijde
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5.3 Aanzichten
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5.07 Voorgevel 1:600

5.08 Linkergevel 1:600
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5.09 Achtergevel 1:600

5.10 Rechtergevel 1:600



5.4 Plattegronden

De centrale entree van het congresgebouw bevindt zich in 
het midden van de balk, tussen de oplegpunten. De entree 
is louter functioneel gehouden en bestaat zodoende uit 
enkel een trap en liften. De entree dient hierdoor alleen als 
transitieruimte tussen buitenwereld en het betreden van 
de balk; daar waar de ervaring van het concept duidelijk 
wordt. De entree van het restaurant wordt ingeleid door een 
groenstrook, en rolt zich als het ware uit als een loper richting 
de entree van het restaurant, waardoor de beweging nog 
eens extra benadrukt wordt. De hellingbaan staat los van het 
congresgebouw en vindt zijn contragewicht in de vloer van het 
restaurant. Hiermee vormt het zijn eigen statement.
Tussen de groenstructuur zijn bankjes en tafels geplaatst. 
Deze kunnen ook gebruikt worden tijdens lunch of pauze van 
het congres. Het restaurant bestaat uit twee delen; een a la 
carte deel en een lunchroom, gescheiden door de keuken 
die hierdoor beide kanten kan verdelen. De keuken is groot 
genoeg om eten te bereiden benodigd voor het congres, via 
een dienstlift is verticaal transport gewaarborgd. 
Na het betreden van de entree komt men in het 
congresgebouw. Na de centrale ontvangst volgt een verdeling 
van ruimtes. Door de open structuur en variatie van de ruimtes 
zorgt dit voor een fi lter in de dwarsrichting op de balk, terwijl 
de verkeersruimte de lengte van het gebouw benadrukt. De 
verkeersruimte is voldoende breed gehouden zodat hier plek 
is voor tafels en stoelen. Hierdoor dient het niet louter als 
route van a naar b, maar zorgt het ervoor dat er informele 
ontmoetingen/netwerkgelegenheden zijn, wat belangrijk is 
voor de functie van congres. De vloer is uitgevoerd als een 
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5.11 Plattegrond begane grond & restaurant 1:600

5.12 Plattegrond 1e verdieping 1:600

+6300 1.01 Centrale ontvangst
 1.02 Informele netwerkruimte
 1.03 Gaderobe
 1.04 Toiletgroep
 1.05 Congreszaal groot,
     vrij indeelbaar
 1.06 Opslag/Personeel
 1.07 Bar/ Lounge
 1.08 Foyer
 1.09 Toegangsbrug restaurant
 1.10 Congreszaal klein,
     vrij indeelbaar

p=0 0.01 Centrale entree
+720 0.02 Entree restaurant
 0.03 Bar/restaurant
 0.04 Keuken/kantine congres 
     + restaurant
 0.05 Opslag/personeel
 0.06 Toiletgroep
 0.07 Entree personeel
 0.08 Lunchroom
 0.09 Interne toegang congres



computervloer, waardoor aansluitingen en mogelijkheden 
eindeloos zijn en afgestemd kunnen worden op de gebruiker. 
De ruimte is ook te gebruiken als vergaderplek en keert terug 
op iedere verdieping. De smallere verkeersruimte aan de 
andere zijde dient voor de verdeling naar secundaire functies 
als toilet. Deze ruimte wordt ook gebruikt door personeel voor 
toe- en afvoer van benodigdheden. 
De uiteinde zijn beide vormgegeven als foyer met eigen bar/
lounge en hebben beide panoramisch uitzicht. Omdat de foyer 
ook uitkijkt op het dak van het restaurant, moet het dak gezien 
worden als een gevel. Om het aanzicht te veraangenamen is 
daarom gekozen om dit uit te voeren als groendak. 
De auditoria zweven boven beide foyers en hebben ieder 
een eigen trappenhuis die zorgt voor de verdeling. Het grote 
auditorium biedt plek voor 280 pax, het kleine auditorium voor 
150 pax. Om de auditoria af te sluiten voor omgevingsgeluid 
e.d. is er een glaswand omheen gezet. De tweede verdieping 
biedt naast de informele plekken ook ruimte aan een 
dubbelhoge expositieruimte. Deze kan gebruikt worden als 
beursvloer, bijbehorend bij het congres. Een  verscheidenheid 
van ruimtes zorgt dat er na de gezamenlijke sessie in de 
auditoria kleinere sessies gehouden kunnen worden in de 
breakoutrooms/vergaderzalen.
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5.13 Plattegrond 2e verdieping 1:600

5.14 Plattegrond 3e verdieping 1:600

+6300 1.08 Foyer
+9900 2.01 Informele netwerkruimte
 2.02 Opslag/personeel
 2.03 Toiletgroep
 2.04 Breakoutrooms/boardroom
 2.05 Auditorium
 2.06 Plaza/Exporuimte

+6300 1.08 Foyer
+9900 2.06 Plaza/Exporuimte
+9900 tot +13500
 2.05 Auditorium
+13500 3.01 Informele netwerkruimte
 3.02 Congreszaal groot,
     vrij indeelbaar
 3.03 Flexplekken
 3.04 Directiekantoor
 3.05 Kantine
 3.06 Bar/lounge
 3.07 Opslag/personeel
 3.08 Toiletgroep



5.5 Doorsnedes

Doorsnede BB is genomen door het volume van het restaurant 
en het grote auditorium. Het schuine dak van het restaurant 
laat zien dat het voldoende losstaat van het congresgebouw, 
en extra hoogte biedt aan het a la carte restaurant. De 
keuken in het midden laat de verdeling zien tussen de twee 
verschillende karakters van het restaurant. De trap van het 
congres naar de lunchroom laat de interne verbinding tussen 
de twee volumes zien. 
De langsdoorsnede AA op de volgende pagina geeft een 
indicatie van de verschillende ruimtes en openheid/fi lter op 
de verschillende verdiepingen. Het laat de interne verbinding 
tussen restaurant en congresgebouw zien en hoe de auditoria 
in de ruimte hangen en onder zich de foyers bevinden.
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5.15 Doorsnede BB 1:200



5.16 Doorsnede AA 1:300
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5.5.1 Deelsnede

Het gebouw kan gezien worden als een resultaat van 
de gevel, met daarbij de bijbehorende consequenties en 
afwegingen. De constructie van de gevel bepaald daarmee 
ook de uitstraling van het gebouw. Om te verduidelijken hoe 
de gevel is opgebouwd en vormgegeven is er een technische 
deelsnede gemaakt van de gevel en aansluiting op de vloer 
constructie.
De volgende pagina’s betrekking op de uitwerking hiervan.
Het detail van de balustrade laat zien hoe de minimale 
uitvoering van de gevel ook terugkomt in de elementen van 
het interieur.

5.17 Technische snede 1:100
5.18 Visualisatie entree vanaf poortgebouw
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5.19 Detail A, Uitkraging 5.20 Detail B, Vloerrand

5.5.2 Details
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5.21 Detail C, Balustrade

5.20 Detail D, Dakrand
5.21 Blz. 108 Visualisatie uitkraging
5.22 Blz. 109 Visualisatie entree/restaurant
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Conclusie

De vraag die bij dit afstudeeronderzoek centraal stond was;

‘Op welke manier is het mogelijk om met de architectuurtaal 
van de Koepel te concurreren met een contrasterende 
ontwikkeling en kan deze ontwikkeling bijdragen aan een 
nieuwe publieke invulling van het gevangenisterrein?’

Gedurende het onderzoek naar de Koepelgevangenis is de 
morfologie van de Koepel een veelbesproken onderwerp 
geweest. De gekozen locatie, naast de Koepel maakte dan 
ook gelijk duidelijk dat er maar twee opties waren; meegaan 
met de morfologie en ontzag hebben voor het ronde of afkeren 
en opzoek naar een nieuwe vorm, die daarmee het contrast 
zoekt.
Middels onderzoek is aangetoond dat deze afkeer gevonden 
is in het rechthoekige. Om het contrast met de Koepel verder 
op te zoeken zijn de kernbegrippen licht, lucht en transparant 
bepaald.
Met de ontwikkeling van het diagrid en uiteindelijk de gevel 
zijn deze begrippen in acht genomen. Deze begrippen vormen 
zo een ontwerpinstrument om tot een nieuwe ontwikkeling te 
komen.
Het zwevende volume en minimale uitvoering van de gevel 
laten zien dat deze kernbegrippen daadwerkelijk hun contrast 
zoeken met de Koepel en derhalve locatie specifi ek zijn.
De functie van congres sluit aan bij de gedachte van het 
Masterplan om een publieke invulling te geven aan het terrein. 
Door de toevoeging van een nieuwe as en daarmee de 

aansluiting te vinden bij de Boschstraat en het poortgebouw 
maakt dit deel van het gevangenisterrein toegankelijk en 
aantrekkelijk voor nieuw publiek. 
Tijdens het ontwerpend onderzoek zijn de kernbegrippen 
telkens in acht genomen, de beschrijving van het ontwerp 
en eindproduct vormt daarmee het antwoord op de 
onderzoeksvraag.
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