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Voor u ligt het verslag van het onderzoek en het ontwerp van mijn 
afstudeerproject voor de master Architecture, Building and Planning aan de 
Technische Universiteit van Eindhoven. 

Dit onderzoek en ontwerp is een vervolg op het gezamenlijke onderzoek 
van het afstudeeratelier ‘Revisted and enclosed space’ waarin er met dertien 
studenten onderzoek is gedaan; bestaande uit een literatuur onderzoek 
over Aldo Rossi, een referentie onderzoek van een veranderend instituut 
en een vergelijkend onderzoek van de drie koepelgevangenissen van 
Nederland; Arnhem, Breda en Haarlem. Uit dit voorafgaande onderzoek 
is een ontwerpopgave ontstaan gericht op de transformatie van de ruimte 
tussen de koepel en de stad. Uit dit onderzoek kwamen de verschillende 
kenmerken van de gevangenissen en die van hun omgeving naar voren, 
resulterend in verschillende vraagstukken per locatie.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een persoonlijke interesse in de 
Koepelgevangenis in Arnhem, waarvoor ik een verdiepend onderzoek en 
een ontwerp heb gemaakt.

Bij dezen wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest bij het 
vervaardigen van dit verslag, de geïnterviewde, en mijn naaste omgeving 
die een grote steun is geweest binnen het proces en tot het vervaardigen van 
dit verslag. 

Daarnaast gaat er speciale dank uit naar de intensieve begeleiding van mijn 
afstudeerbegeleiders Sjef van Hoof en Jochem Groenland en mijn professor 
Juliette Bekkering.

VOORWOORD
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The Dome in Arnhem is located in a small suburb on the outskirts of the 
city. A location surrounded by the prison wall and located in a fragmented 
area. This is characterized by several monumental buildings of the complex. 

Through investigation there has been attempted to get an answer on the 
following question: ‘In what way is it possible to connect the Dome with 
Arnhems Buiten within the thought of an University College?’
To get this question answered, there are made analysis of the different 
surrounding areas, the morphology of these areas, and the various buildings 
of the complex. All this in combination with the characteristics of the Dome 
Prison. The proposal is to develop the area as a campus of an University 
College, with the education building and leisure buildings as the centre. 
There will be examined how the closeness and the organizing model can be 
used to create a new ensemble, within the thought of an University College.

This results in a design of an ensemble of four buildings, with different 
functions and connected through a street or corridor, that creates a new 
central space. At each corner of this corridor, there is located a building that 
creates the closeness of the ensemble, just as in the current situation.

Ultimately, this results in a new educational building that will be the 
connection between the adjacent park and the complex. A building which 
is the result of the research of the characteristics of the ensemble inside and 
outside the wall.

SUMMARY
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SAMENVATTING

De Koepel in Arnhem ligt in een kleine buitenwijk aan de rand van de 
stad. Een locatie omsloten door de gevangenismuur en gelegen in een 
gefragmenteerd gebied. Dit wordt gekenmerkt door de verschillende 
monumentale gebouwen van het complex.

Door middel van een onderzoek wordt gezocht naar het antwoord op de 
volgende vraag:
Op welke manier is het mogelijk dat het ensemble van de koepelgevangenis 
verbonden kan worden aan zijn omgeving en een nieuwe impuls kan zijn 
voor het gebied en zijn omgeving?   
Dit wordt gedaan door een analyse naar de verschillende omliggende 
gebieden, de morfologie van deze gebieden, en de verschillende gebouwen 
die zich op het complex bevinden. In combinatie met de kenmerken van 
de koepelgevangenis. Het voorstel is om het gebied te gaan ontwikkelen als 
een University College campus met als middelpunt een educatief centrum 
en vrijetijds gebouwen. Hierbij wordt gekeken hoe de geslotenheid en het 
organisatorisch model gebruikt kunnen worden tot de vorming van een 
nieuw ensemble waarin de gedachte en het idee van een University College 
vertaald zijn.

Dit resulteert in een ontwerp van een ensemble van vier gebouwen, 
bestaande uit de verschillende functies verbonden door een straat of gang 
die een nieuwe centrale ruimte creëert. Op de hoekpunten van deze gang 
bevinden zich de verschillende gebouwen die het ensemble van gesloten 
objecten maakt die kenmerkend zijn voor de huidige bebouwing. 

Uiteindelijk resulteert dit in een nieuw schoolgebouw dat de verbinding 
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vormt tussen het naast gelegen park en het complex. Een gebouw dat een 
resultaat is van het onderzoek naar de kenmerken van het ensemble binnen 
en buiten de muur. 
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In het gezamenlijke onderzoek hebben wij met het gehele atelier getracht een 
brede en algemene vergelijking te maken tussen de drie koepelgevangenissen 
in Nederland. Resulterend in een analyse zonder de specifieke kenmerken 
van de omgeving en het complex. 

Dit vergelijkende  onderzoek heeft geleid tot dit individuele onderzoek naar 
de koepelgevangenis in Arnhem, waarbij verder verdiepend is gekeken naar 
de locatie Arnhem, om zo een ontwikkelingsstrategie, en een ontwerp te 
ontwikkelen voor het gebied tussen de koepel en de stad.

In dit individuele deel blik ik terug en verdiep ik een gedeelte van het 
onderzoek om zo een indruk te geven over de tot stand komen van gemaakte 
keuzes binnen het ontwerp.

Daarnaast heb ik enkel  typologische studie gedaan naar het University 
College en enkele casestudies onderzocht en bezocht. Hieruit is het te 
ontwikkelen programma ontstaan, dat heeft  geresulteerd in het ontwerp 
van een masterplan en een gebouw.

INTRODUCTIE
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De vraagstelling die in dit onderzoek onderzocht wordt, gaat over de 
ontwikkeling van de ruimte tussen de koepel en haar omgeving. De 
ontwikkeling van een omsloten ruimte tot een ruimte dat onderdeel is van 
de stad. Hiervoor zal een locatieonderzoek duidelijk moeten maken welke 
problemen de omgeving en de gevangenis kenmerken.

Het doel van dit onderzoek is om een middel of strategie te ontwikkelen om 
een omsloten ruimte te her ontwikkelen tot een onderdeel van de stad. Dit 
heeft geleid tot de volgende hoofdvraag:

OP WELKE MANIER KAN DE 
KOEPELGEVANGENIS VERBONDEN WORDEN 

MET HET ARNHEMS BUITEN BINNEN DE 
GEDACHTE VAN HET UNIVERSITY COLLEGE? 

Binnen deze hoofdvraag zal ik mij richten op vragen als; Wat zijn de 
kenmerken van het Arnhems Buiten. Wat is University College? Wat is de 
betekenis van de koepel en de kenmerken van het gevangeniscomplex? 

ONDERZOEK



1. Huidige situatie koepelgevangenis
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In ons M3 onderzoek hebben we onderzoek gedaan naar de verschillen 
tussen de drie koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem. In dit 
onderzoek kwam naar voren dat de grootste verschillen tussen de locaties 
in het complex, de verschillen in hun omgeving, de morfologie ten opzichte 
van elkaar, en de verschillende relaties tussen de koepelgevangenissen en 
de stad zijn. 

Binnen dit onderzoek heb ik voornamelijk onderzoek gedaan naar de 
locatie van de koepelgevangenis in Arnhem. 

Uiteindelijk heb ik dit verder verdiept en uitgeselecteerd in mijn individuele 
onderzoek om toch verder te kijken naar de specifieke kenmerken met 
de koepelgevangenis en zijn omgeving, resulterend in een masterplan en 
strategie voor de koepel.

LOCATIE

M3



2. Huidige binnenkant koepel 
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De koepelgevangenis staat in de stad Arnhem, een stad met specifieke 
kenmerken. Het is de provincie hoofdstad die wordt gescheiden door de 
Nederrijn en bestaat hierdoor uit twee delen. Een zuidelijke laaggelegen en 
het oude noordelijke deel dat op een helling tegen de Veluwe aanligt. 

De stad is een bruisende stad die wordt gekenmerkt door zijn creatieve 
bedrijvigheid en wordt gezien als de hoofdstad voor mode en creatieve 
industrie, maar het is ook een stad die ligt aan de hoge snelheidslijn en een 
stad die zich graag wil toespitsen op een groter internationaal bedrijvigheid 
en hogeropgeleiden wil aantrekken en vasthouden. 

In deze stad zijn momenteel veel verschillende processen gaande. De 
uitbereiding van woningbouw  van de stad bevindt zich voornamelijk in 
het zuidelijke deel, maar ook de binnenstad vormt een belangrijk speerpunt 
van de stad. Dit heeft geleid tot nieuwbouw langs de waterkant en nieuwe 
projecten om de kade en de binnenstad te verbinden, deze processen in 
het centrum gaan voornamelijk gepaard met projecten om de binnenstad 
bezet te houden door de huidige leegstand van winkels. Voor deze projecten 
wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de creatieve bewoners van de stad 
om te verbinden, maar ook om de grote leegstand tegen te gaan. Dit levert 
soms resultaat op, maar op verschillende plekken blijven de problemen van 
het centrum zichtbaar en daarom worden grotere projecten bedacht. 

STAD 



Arnhem infrastructuur
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De koepel ligt ver buiten dit centrum. Zij bevindt zich 2.2 km van het 
kerkplein, en gaat daarom niet tot nauwelijks een relatie aan met het 
centrum of met de activiteiten die zich in het centrum afspelen. Deze vraagt 
dus om een nieuwe strategie die past bij haar kenmerken en haar omgeving.  
De krachten die de ontwikkeling van de koepel beïnvloeden, bevinden zich 
voornamelijk dichter in haar omgeving. Hierbij zijn de elementen -de rivier 
Nederrijn en het hoogteverschil- een belangrijke factor, maar ook de trein 
en de Utrechtseweg spelen een belangrijke rol voor het gebied rondom de 
koepelgevangenis.

Voor de gevangenis zorgen deze elementen samen voor een verdeling en 
insluiting van verschillende gebieden, en ze zorgen ervoor dat de koepel in 
een apart gebied ligt binnen in de stad.

OMGEVING



3. Arnhem West en riviergeibed
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De gevangenis bevindt zich in de wijk Lombok, een kleine wijk (1800 
inwoners) die is ingesloten door de Utrechtseweg in het zuiden en het spoor 
in het noorden. (zie hoofdstuk Lombok)

Binnen dit gebied bevinden zich ook nog verschillende deelgebieden. Aan 
de noordkant ligt de wijk Heijenoord en “het Dorp”. Een groene wijk waar 
vroeger een leef commune voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten 
was gevestigd. Deze wijk wordt omgebouwd tot een gemengde wijk, 
waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de lichamelijke en geestelijke 
gehandicapten, maar ook zzp’ers in de creatieve industrie centraal staan. 

Ten oosten van de wijk Lombok ligt het oude Elisabeth’s ziekenhuis, dit 
oude ziekenhuis vormt door zijn morfologie en schaal een afscheiding en 
een barrière tussen de rest van de stad Arnhem en de wijk Lombok.

Ten zuiden ligt de wijk Klingelbeek, een heel klein wijkje (1.200) dat 
momenteel ook wordt transformeert. Hier vindt een kleine uitbereiding 
plaats op beschikbare plekken in de wijk. In deze wijk worden nieuwe 
woningen gebouwd voor gezinnen en ouderen.

Ten westen van de koepel ligt het “Arnhems buiten”, een kantoorgebied 
waar zich voornamelijk energie gerelateerde bedrijven bevinden. Het gebied 
bestaat uit vier verschillende deelgebieden met verschillende ontwikkelingen 
en toekomstperspectieven. (zie hoofdstuk Arnhems Buiten)



Gevangenis complex

Het dorp

Lombok

Arnhems Buiten

Klingelbeek

Elisabeth Gasthuis
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Als eerder omschreven is de wijk Lombok de wijk waar de koepelgevangenis 
van Arnhem staat. De buurt wordt begrensd door een aantal typische 
elementen; het spoor, de Utrechtseweg, bedrijvenpark Arnhems Buiten en 
het St. Elisabeths Gasthuis. 

De historische ontwikkeling van de wijk wordt gekenmerkt door een rijke, 
sociale geschiedenis te beginnen met de sociale woningen die gebouwd 
werden in het westen. Deze oude, sociale woningen hebben een beschermde 
status en vormen een belangrijke identiteit van de wijk. 

Door haar verschillende ontwikkelingsperiodes en de ontwikkeling van 
de koepel heeft de rest van de wijk een wisselde morfologie van de huizen. 
Echter door de typologie van de woningen en de afmetingen van de 
woningen wordt deze wijk  gekenmerkt door de grote hoeveelheid ouderen 
en alleenstaanden in de wijk. 

De kleinschaligheid en sociale controle in de wijk, haar geschiedenis en 
de ligging zorgen ervoor dat er weinig veranderingen afspelen. De grote 
kwaliteit die de wijk kenmerkt is het “enclave effect” dat de wijk met zich 
meebrengt, en haar historische identiteit. Doordat het voornamelijk tussen 
barrières in ligt, zorgt dit voor een sociale eenheid in de wijk en een cohesie 
tussen de bewoners. Daarnaast is de wijk niet verbonden met de omgeving 
en lijkt dus stil te staan ten opzichte van de grote veranderingen in haar 
omgeving. Daarnaast haalt de wijk niet alle kwaliteiten uit de identiteit en 
haar historische karakter.

LOMBOK



4. Monumenten arbeiderswoningen Lombok
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Ten westen van de koepel ligt het gebied Arnhems Buiten. Een gebied 
bestaande uit vier deelgebieden, waarbij landgoed Den Brink het gebied is 
gelegen naast de koepel. De ontwikkeling van Arnhems Buiten begint bij 
de geschiedenis van dit landgoed Den Brink. Een gebied wat in 1927 wordt 
overgenomen door het onderzoeks- en keuringsinstituut KEMA, wat heeft 
bijgedragen aan de naam waarmee het bij vele mensen bekend is het KEMA 
complex. Het landgoed wordt uiteindelijk in 1938 omgebouwd tot een 
campus van kantoren en laboratoria. Dit is ontworpen door Dr. Fels en de 
Delftse hoogleraar Dr. Schoemaker, in samenwerking met de Bouwkundige 
Dienst van de KEMA. De gebouwen zijn ontworpen in een sobere 
baksteenarchitectuur, waarbij stijlkenmerken van de Haagse School zijn 
gecombineerd met een traditionalistische vormentaal. De laboratoria die na 
de Tweede Wereldoorlog verbouwd en uitgebreid zijn, werden ook door een 
nog sobere baksteenarchitectuur ontworpen. Echter, na verloop van tijd zijn 
er ook enkele nieuwbouw projecten gekomen. Hierbij is voornamelijk glas 
en plaatmaterialen gekozen als gevelmateriaal. Binnen dit gebied vormt het 
landschap een belangrijk element bij de ontwikkeling van het gebied. 

De landhuisarchitectuur, ontworpen door onder andere Dr. Fels,  is 
een uitvloeisel van het verzet tegen de historiserende stijlen, zoals het 
neoclassicisme en de Oudhollandse stijl, die veel in de landhuisbouw werden 
toegepast. Hij liet zich voornamelijk inspireren door het Britse country 
house. De Engelse landhuisstijl werd gecombineerd met de contemporaine 
architectuurontwikkelingen, zoals die door onder anderen H.P. Berlage 
geïnitieerd warden. Waarbij hij veel aandacht besteed aan de overgangen 
van binnen naar buiten door het gebruik van loggia’s, overdekte ingangen 
en terrassen. 

ARNHEMS BUITEN



6. KEMA 1963

5. Arnhems Buiten huidige situatie
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Na deze geschiedkundige kenmerken is in 2001 onderzoek gedaan 
waarbij aandacht werd besteed aan de cultuurhistorische kwaliteiten 
van het landschap. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was 
dat het concept en de bijbehorende spelregels voor bebouwing en het 
landschap van dit bedrijfspark bijzonder is en van monumentale waarde 
is. De belangrijkste landschappelijke aspecten waren het oorspronkelijke 
karakteristieke ontsluitingspatroon, de visuele dominantie van de groene 
elementen, ingetogenheid en soberheid van groen en architectuur, het 
parkweidelandschap in het westelijke deel en het dichte bos in het oostelijke 
deel als complementaire elementen. Daarnaast is er een hiërarchie tussen 
gebouwen en terreindelen onderling, de gebouwen concurreren niet met 
elkaar om de meeste aandacht en dat elk gebouw heeft een ‘eigen‘ groene 
ruimte waarbij onderscheid is tussen ‘werkgebouwen‘ en ‘representatieve 
gebouwen‘ waarbij een eenheid van het geheel als kader is op het grote 
niveau en een individualiteit is op lager schaalniveau.

“Het landschap kent een Gardeneske stijl, waarbij door de routing 
een continuïteit wordt gecreëerd met een illusie van ruimtelijke 
onbegrensdheid. Waarbij echter, vanuit de bebouwing een beperkt blikveld 
voor de beschouwer wordt gecreëerd, waardoor enkele andere gebruikers 
en bebouwing niet zichtbaar is. Hierbij speelt hoogte en reliëf een rol, en 
wordt dit effect versterkt door gebruik te maken van open ruimtes waar het 
hoogteverschil het grootst is. Waarbij uiteindelijk de bouwkundige werken 
onlosmakelijk in de parkarchitectuur worden geïntegreerd als pittoreske 
elementen in de opbouw van aanzichten, vistas en taferelen. Ze zijn ‘te gast’ 
in het park en concurreren niet met elkaar om de meeste aandacht. De 
groene elementen zijn dominant en de gebouwen staan direct met de plint 
in het parklandschap.”1 Niettemin worden er ook aanbevelingen gedaan om  
een beter toekomstvisie te krijgen voor het gebied. In de landschapsvisie 
worden nadere aanbevelingen gedaan ten parkeren. Dit omdat dit afbreuk 
doet aan de parkachtige sfeer en beleving van Arnhems Buiten. Waarbij 
ondergronds parkeren de grootste voorkeur heeft. Daarnaast zijn er 
aanbeveling gedaan voor een beter infrastructuur, waarbij mogelijk nieuwe 
entrees voor langzaam verkeer toegevoegd kunnen worden, zoals een 
fietsroute ten noorden van het gebied. 

Echter, de laatste jaren in er veel onduidelijkheid over de ontwikkeling 
van het gebied. In mei 2005, is het voormalige KEMA-terrein’s nieuwe 
eigenaar TCN, omgedoopt tot het terrein: Arnhems Buiten. TCN had 
een hoge ambitie voor de regio en erkende de waardevolle elementen van 

7. Monumentaal pand arnhems buiten
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9. Paviljoengebouw Arnhems Buiten

8. Park kenmerken Arnhems Buiten landgoed Den Brink
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Arnhems Buiten, net als de parkachtige landschap en de invloed van de 
rivier. Economisch wilde de gemeente bedrijven uit Arnhem en Renkum 
vestigen in Arnhems Buiten, maar ook om bedrijven aan te trekken van 
buiten de regio. Dit idee om nieuwe bedrijven aan te trekken en het gebied 
te transformeren is als gevolg van de crisis niet gelukt.

Ontwikkeling van wegtrekken van bedrijven van het oude KEMA complex 
naar de buiten gebieden heeft er zelfs plaatsgevonden. De oude KEMA test 
locatie ligt nu aan het water en de rest heeft zich kort geleden zelfs richting 
een ander bedrijven terrein verplaats. Daarnaast heeft Tennet nieuwbouw 
gepleegd buiten het complex, aan de andere zijde van het spoor. 
Deze tendens van verhuizingen gaat een beetje op en neer. Soms vullen ze 
toch weer iets, maar verschillende gebouwen staan al geruime tijd leeg en 
zijn moeilijk te vullen door bedrijven binnen deze sector. Uiteindelijk is  
TCN failliet verklaard in 2013, waardoor een nieuwe strategie nodig is voor 
het gebied. Dit is nu ‘Leven in het Park’ waar ‘Naast het werken, wonen een 
belangrijke rol zal spelen op Arnhems Buiten. “De bijzondere kwaliteiten 
van het park moeten worden gehandhaafd en benadrukt worden aan 
nieuwe huurders, bewoners, gebruikers en bezoekers te verwelkomen.”2 Dit 
is een mooie nieuwe strategie, die echter nog niet resulteert tot de gewenste 
resultaten. De woningbouw blijft uit, en de nieuwe activiteiten in het park 
worden niet tot nauwelijks opgestart, Dit gebied staat hoog op de agenda 
van de gemeente, met als identiteit ‘kennis gebied’. Maar doordat het een 
rijksmonument is, heeft het momenteel enkele problemen in het gebruik en 
invulling van die identiteit

Dit gebied gelegen naast de koepel vormt een identiteit voor het gebied, 
maar kent ook dezelfde kenmerken als de gevangenis. Het heeft een gesloten 
karakter, met een specifieke gebruiker, een monumentaal gebied dat ook 
vraagt om een transformatie. Daarnaast past de morfologie heel duidelijk 
bij de koepel; de losse gebouwen die als het ware in het landschap staan. 
Doordat deze gebouwen autonoom staan, is de gebruiker relatief makkelijk 
inwisselbaar. En vormt de naam ‘energy park’ een label op Arnhems Buiten.  
Dit geeft echter beperkte mogelijkheden voor ingrepen, doordat het als zeer 
waardevol wordt beschouwd. Dit maakt het ook tot een gebied dat moeilijk 
transformeert.

10. Huidige verhuizing bedrijvigheid Arnhems Buiten



11. nieuwe kantoor alliander op Arnhems Buiten
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De gevangenis Arnhem is een locatie die ingesloten wordt op verschillende 
schaalniveaus door verschillende elementen. Een locatie omgeven door 
verschillende kleine identiteiten die gefragmenteerd eromheen liggen, 
waarbinnen minimale of zwakke tot geen verbinding zijn, zowel sociaal, 
economisch en fysiek. 

Daarnaast is er een sterke ontwikkeling gaande, waarbij omliggende 
gebieden hevig aan het ontwikkelen zijn. Echter, de gebieden als Lombok en 
het gebied Den Brink van Arnhems Buiten en de koepelgevangenis doen hier 
niet aan mee. Hier bevinden zich juist de negatieve gevolgen van leegstand 
van monumentale gebouwen en kantoren. De gevangenis is dus een object 
dat niet door zijn omgeving kan worden opgenomen. De gevangenis vormt 
dus een klein onderdeel met een zeer specifiek gesloten kenmerk. Dit biedt 
de mogelijkheid tot een losse ontwikkeling van een nieuwe identiteit binnen 
zijn omgeving. 

CONCLUSIE



12. sateliet view
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Naast de stedenbouwkundige kenmerken kent de koepelgevangenis ook 
enkele gebouw en ensemble kenmerken die bepalend zijn voor de structuur 
en de ontwikkeling van de gevangenis. 

DE GEVANGENIS
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Naast de inklemming van de koepel op grote schaal, wordt de koepel ook 
ingesloten op een kleinere schaal. Aan de noordzijde bevinden zich enkele 
woningen, er is een groot hoogteverschil aan de zuidzijde en aan de oostzijde 
zorgt een geheel bouwblok een visuele barrière. Tevens bevindt zich aan  de 
oostzijde het Arnhems Buiten dat met zijn dominante bomen structuur. Dit, 
gecombineerd met de muur, zorgt ervoor dat de koepelgevangenis los staat 
van zijn omgeving en de stad. 

 

OMSLOTEN GEBIED

13. Zicht koepel vanuit Arnhems Buiten



14. aerial view achterzijde koepel
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Ontwikkeling
1882  
Start bouw gevangenis

1886  
Ingebruikname gebouw

1888  
Bouw kerk 

1925  
Gevangenis magazijn

1940  
Kantinebarak
Electrische en 
signaalinstallatie
Vernieuwen electrische 
installaties
Uitbreiding en 
herstel oorlogsschade 
administratiegebouw 
  
Strafgevangenis

1950  
Kantinebarak

1960  
Toiletlokalen
Verhogen ringmuur om 
gevangenis
Garages bij dienstwoningen

1970  
Verbouw keuken en 
magazijnen Huis van 
Bewaring

1979 
Studie OMA

1990  
Start onderzoek 
uitbereiding

2005  
Oplevering nieuwbouw

De gevangenis wordt gekenmerkt door zeer specifieke kenmerken. Zoals 
eerder genoemd bestaan er echter maar drie koepel gevangenissen binnen 
Nederland. Te vinden in Breda, Haarlem en Arnhem. De eerste koepel 
wordt gebouwd in Arnhem in 1882, naar ontwerp van Frederik Metzelaar.  
Nadat het in 1886 in gebruik is genomen werd in 1888 besloten om naast de 
koepel een vrijstaande kerk te bouwen, naar ontwerp van de zoon van Johan 
Frederik (Willem C. Metzelaar). De kerk is een goed bewaard voorbeeld 
van een aparte kerk op een gevangenisterrein. Dit is een sober rechthoekig 
gebouw met een flauw hellend dak, met enkel ramen aan weerzijde van het 
gebouw. In de jaren negentig is begonnen met een grootscheepse renovatie 
van deze strafinrichting in Arnhem. Sinds 2001 staan de werkzaamheden 
onder architectuur van bureau Archivolt Architecten. Zo werden de cellen 
aangepast aan de eisen van deze tijd en is de inrichting voorzien van een 
nieuwe entree en arbeidsgebouw, en is er een nieuw gebouw voor zogenaamde 
gedetineerden gebonden functies gekomen. Uiteindelijk is dit gedaan in een 
nieuw architectuurstijl die in contrast staat met het historische complex. De 
oorspronkelijke opzet van de Arnhemse koepelgevangenis is grotendeels 
bewaard gebleven. Het bevat een karakteristieke rangschikking van diverse 
functionele gebouwen op een rechthoekig terrein, omgeven door een hoge 
ringmuur, die wordt gezien als een van de rijksmonumenten van het gebied. 
De hoofdpoort, grote deuren tussen twee zware kasteelachtige torens met 
een middeleeuws karakter, geeft toegang tot het voorhof. Aan dat kleine plein 
liggen magazijnen en het administratiegebouw. De koepel wordt bekroond 
door een kleine lantaarn. Het hoofdgebouw heeft aan vier zijden een stenen 
toren. Uiteindelijk zorgt deze geschiedenis ervoor dat er binnen het complex 
verschillende degradaties zij aan monumentale status. De muur, de poort, 
de voorbouw en de koepel zijn benoemd tot rijksmonument. Daarnaast 

COMPLEX



15. Achterbouw met aanbouw

16. Gevangenispoort met woningen 
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Analysis
Exterior
Facade
Basic drawings

heeft het terrein een gemeentelijk monumentale waarde. De achterbouw en 
de kerk zijn geen rijksmonumenten. Echter staan deze ook beschreven in de 
omschrijving van de Rijksgebouwendienst en worden als waardevol gezien. 
Door de verbouwingen zijn bepaalde onderdelen niet meer origineel, 
zoals een ophoging van de muur en verschillende verbouwingen aan de 
achterbouw.

De bouwstijl is een neogotische stijl, en de waarde van het complex zit 
voornamelijk in de verschillende elementen die voor hun tijd een innovatief 
karakter hadden. Daarnaast kent de koepel een rigide verticale gevel waarbij 
de verschillende gebouwen verbonden worden door een bakstenen gang. 
Alle gebouwen op het complex zijn naar binnen georiënteerd.

Gevelbeeld zuidkant vanuit binnen koepelcomplex



17. Spant kerk

18. Poortgebouw 
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De gevangenis is niet alleen een belangrijk voorbeeld van de geschiedenis 
van de Nederlandse gevangenisbouw, maar wordt ook typologisch en 
architectuurhistorisch van groot belang beschouwd. Het complex is 
gebouwd in een sobere ingenieursstijl, volgens het panopticon-principe 
(panopticon is Grieks voor alziend), dat de Brit Jeremy Bentham in 1791 
bedacht. Vanuit het midden van het cirkelvormige complex konden de 
bewakers de gevangenen in de rondom gelegen cellenblokken bekijken en 
toezicht houden. Volgens Bentham moesten de gevangenen constant in de 
gaten gehouden worden. 

Dit concept van Jeremy Bentrhan betreft de vinding van een architectonische 
principe van een elementaire geometrische orde, waarmee hij probeert een 
technologische oplossing te bieden aan het creëren van een samenleving.  
Door zijn ontwerp van het Panopticum werd de aandacht op het begrip 
van directe observatie en ‘onzichtbaar toezicht’ vergroot, een voorwaarde 
voor goed beheer van gevangenissen en dit werd als positieve steun in het 
revalidatie proces van gevangenenen gezien. 

Het panopticum is een rond gebouw waarin de cellen zich langs de omtrek 
bevinden. Communicatie tussen de gevangen was onmogelijk. Dikke 
muren scheiden de cellen en zorgen door ervoor dat visueel contact tussen 
de gevangenen niet mogelijk is. 

Elke cel had een klein raam en een deur met spijlen en in het midden van het 
gebouw was een inspectie toren gelegen. De controle toren had grote ramen, 
die overeenkwam met de interne ramen van de cellen. Tussen deze toren en 
de cellen was er een lege ruimte dit zorgde ervoor dat samen met het licht 

PANOPTICON

Ensemble koepelgevangenis 1886



dat door het raam in de cel de gevangenen niet zichtbaar wordt gemaakt, 
maar juist alleen een schaduw en een gloed werd.. Men kon niet zeggen of de 
waarnemer er was of niet: de ramen en de scheidingswanden in het interieur 
maakte het verraad van zijn aanwezigheid onmogelijk. Dat is de essentie 
van het panopticum: ‘zien zonder gezien te worden’. Internationaal word 
het panopticum vooral gezien als een theoretisch ideaal om te observeren. 

Echter was het in zijn gebruik niet altijd ideal , want deze vorm laat niet veel 
ruimte over voor extra functies, zoals badkamers, keukens en werkruimte. 
Deze elementen zijn dus geplaatst buiten de ronde vorm. De grotere afstand 
tot de extra functies wordt tenietgedaan door het voordeel van kleine 
afstanden in het cellengebouw. Voor een regime dat optimale controle wilde, 
is het type panopticum zeer geschikt. Dit komt helemaal naar voren in de 
ruimtelijke typologie van de koepelgevangenis in Arnhem. Het belangrijkste 
bijzondere aspect van het gebouwtype van het panopticum in Arnhem is het 
contrast tussen een immense koepel en de 208 cellen eromheen. Alle cellen 
zijn gekoppeld aan de belangrijkste koepel in het midden. Dus in wezen is 
er een zeer grote ruimte aangesloten op 208 kleine ruimtes.

De functionele typologie van de panopticon gevangenis is, uiteraard, een 
gevangenis. Dit uit zich in kleine getraliede ramen en een enorme uitstraling. 
Ook een veelvoud van herhalingen in zowel het interieur als exterieur is een 
belangrijk kenmerk van de typologie van de gevangenis.. Deze vormen een 
eindeloze rij celdeuren, gezien vanaf de binnenzijde en geblokkeerde cellen 
vensters, van buitenaf gezien. Dit creëert vaak een eentonig verschijning en 
is voornamelijk te wijten aan het grote aantal cellen. Het gevangeniscomplex 
is dan ook afgesneden van de rest van de stad door de ringmuur. Een 
muur die bestaat uit twee verschillende ellementen, een onderrand en een 
bovenrand en meeloopt met het hoogteverschil van de omgeving. Deze 
begrenzingwand om het hele complex zorgt samen met de koepel voor een 
kleine samenleving binnen de stad.

19. Balustrades koepel
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Uit de geschiedenis en de verschillende ontwikkelingen is te zien dat de 
exacte definitie van het Nederlandse University College een samenvoeging 
is van verschillende elementen die te maken hebben met onderwijs van de 
Liberal Arts. 

Uiteindelijk heeft dit in Nederland ook geresulteerd in verschillen typen 
University Colleges en verschillende vertalingen met verschillende 
nadrukken. Waarbij soms het onderwijs centraal staat en soms juist de hele 
gedachte van het samen leven en leren van elkaar. Echter, kenmerkend is 
het creëren van een kleine universiteit voor een internationale gemeenschap 
waarbij studenten in kleine groepen samen proberen te leren en te leven. 
Het is een kleinschalige onderwijsvorm die sterk is gekoppeld aan de 
klassikale lessen en het bespreken in kleine groepen. Dit in combinatie 
met de dagelijkse activiteiten zoals eten, sport en vrije tijd. Doordat het een 
grootschalig en langdurig project is, is de ontwikkeling van een University 
College een proces beginnend bij het schoolgebouw dat het huis van de 
student moet worden en eindigend bij het verzorgen van de woonplek. 

CONCLUSIE



Huidige gebruik

Ontwikkeling
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Uiteindelijk hebben deze analyses geleid tot een masterplan voor de koepel, 
waarbij het gevangenis complex wordt ontwikkeld als een los gebied dat  het 
centrum vormt van een nieuwe identiteit. Waarbij de koepel in het park met 
zijn morfologie komt te liggen.

Als functie heb ik gekozen voor een University College, een educatieve 
functie naast het ‘kennis gebied van Arnhem. Waarbij het gevangenis 
complex wordt omgetoverd tot een educatief centrum voor de student.

MASTERPLAN



Concept masterplan
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Tijdens het onderzoek ben ik dieper ingegaan op de definitie van een 
University College, het proces tot ontwikkeling van zo’n University College 
en de consequenties die dit met zich meebrengt, tot het ontwerp van een 
University College.

Daarbij is gekeken naar de oorsprong van het University College, de 
oorsprong van het principe, de geschiedenis is de ontwikkeling. Tevens is 
er gekeken naar de vertaling van het University College in Nederland en de 
uiteindelijke strategie die daaraan vast zit.

UNIVERSITY COLLEGE
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GESCHIEDENIS

De term University College of Liberal Arts College wordt gebruikt in een 
aantal landen waar een universitaire instelling wel hoger onderwijs aanbiedt, 
maar geen accreditatie heeft als onafhankelijke universiteit. In Nederland 
behoort deze categorie tot het tertiaire onderwijs.
In Nederland wordt het University College gezien als een onderwijssysteem 
met een brede oriëntatie aan cursussen, waarbij niet het gespecialiseerde 
onderzoek centraal staat, maar de zoektocht naar verschillende kwaliteiten. 
Dit concept is gerelateerd aan de vrije kunsten. De basis van het University 
College komt voornamelijk uit Engeland en Amerika.

Een University College of Liberal Arts College wordt gekenmerkt door 
een aantal aspecten. Het eerste aspect dat benoemd wordt, is het feit dat 
University Colleges een breed curricula aanbieden. Een Liberal Arts College 
brengt de nadruk op studies in de vrije kunsten en wetenschappen, met als 
doel een brede kennis over te brengen op studenten en algemene, intellectuele 
capaciteiten te ontwikkelen door middel van presenteren en discussiëren. 
De Universtity Colleges richten zich op de ontwikkeling in plaats van op het 
onderzoek. Een universiteit, daarentegen, biedt studenten een professionele, 
beroeps- of technisch curriculum, strevend naar specialisatie; studenten 
klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Wel is het de bedoeling dat studenten 
van een Liberal Arts College zich uiteindelijk verdiepen in ten minste één 
onderwerp.

Een tweede aspect gaat erover dat University Colleges klein van omvang 
zijn. Dit is vooral te merken aan de kleinschaligheid van de klassen, en dit 
heeft effect op de student ervaring.

20. De zeven liberal arts:
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Het laatste aspect dat hier wordt genoemd dat kenmerkend is voor een 
University College is het residentiële gedeelte. De studenten wonen en leren 
op de campus. Op deze manier wordt een nauwe student-student en een 
student-faculteit relatie toegelaten en aangemoedigd. Het brengt ook een 
bepaald gevoel van geschiedenis en traditie met zich mee en het geeft een 
sterk gevoel van gemeenschap. Dit uit zich in de loyaliteit van alumni, de 
sterke belangstelling van studenten in teamsporten en in amerika zelfs tot 
een vriendelijke rivaliteit onder naburige colleges.

Het gevolg van de laatste twee aspecten is te zien in het aandeel van 
buitenschoolse activiteiten. Door een kleiner aantal studenten, kan een 
groter percentage studenten meedoen met bijvoorbeeld een plek in de 
redactie van de schoolkrant, of een plek in de het orkest. Daarbij kan de 
omvang van de activiteit wel kleiner zijn; de schoolkrant van een Universtiy 
College kan één maal per week uitkomen, terwijl een grote universiteit 
de mogelijkheid heeft tot een dagelijkse editie. Daarnaast worden op een 
University College de studenten aangemoedigd om nieuwe activiteiten te 
starten wanneer deze nog niet worden aangeboden. Ook dit versterkt de 
sociale activiteiten. Hierdoor zullen de studenten elkaar eerder gaan zien als 
kennissen of vrienden.

De geschiedenis van Liberal Art Colleges gaat ver terug in de tijd. Het 
waren de oude Grieken die hun leerlingen onderwezen om ze te vormen 
tot welbespraakte en belezen individuen. De jongens kregen les onder 
een boom op het plein midden in de stad. Deze vorm van onderwijs is 
afgebeeld op schilderingen, maar het wordt pas officieel onderwijs tijdens 
het Romeinse Rijk. Uiteindlijk is het Liberal Arts College gebaseerd op 
Europese voorbeelden, maar wordt veelal geassocieerd met het Amerikaanse 
systeem. Daarom volgen de huidige Liberal arts colleges over de wereld het 
Amerikaanse model. Het is beschreven door de Vereniging van Amerikaanse 
Colleges en Universiteiten als “een filosofie over het onderwijs dat mensen 
kenmerkt met een brede kennis en overdraagbare vaardigheden, en een 
sterker gevoel van waarden, ethiek en maatschappelijk belang geeft. Dit 
door uitdagende confrontaties met belangrijke kwesties aan te gaan, met 

21. De zeven liberal arts
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meer een manier van studeren dan een specifieke opleiding of vakgebied”.

De basis van het onderwijs stoelt op de vrije kunsten. De exacte indeling heeft 
in de loop der tijd gevarieerd. De oorspronkelijke vier wetenschappelijke 
kunsten (muziek, rekenkunde, meetkunde en astronomie of astrologie) 
zijn al vastgesteld in de vijfde eeuw. In de negende eeuw kwamen daar 
de drie geesteswetenschappen (grammatica, logica en retoriek) bij. Deze 
zeven kunsten vormen de basis en zijn doorontwikkeld in te middeleeuwse, 
westerse universiteit. Echter tijdens de middeleeuwen werd logica steeds 
belangrijker gevonden, waardoor kunsten en muziek naar de achtergrond 
verdwenen in de curricula. Dit curriculum werd verspreid door heel Europa 
in de zestiende eeuw, en weer de basis voor de scholing van de Europese elite 
en het politieke bestuur. Zo werd dit ook de basis van de eerste Europese 
universiteiten zoals Oxford en Cambridge. In veel opzichten is het Britse 
college als de eerste jaren gebruikt als prototype voor de opleidingen in de 
Verenigde Staten. Terwijl deze aanpak van onderwijs in de Verenigde Staten 
meestal de norm is gebleven, verliest het op het Europese continent terrein. 
Het liberaal onderwijs is in Europa meerdere malen in de geschiedenis nieuw 
leven ingeblazen; tijdens de industrialisatie, vóór de Eerste Wereldoorlog en 
in de late jaren 1970.  

Echter in het huidige systeem heeft de brede bachelor opleidingen in 
Nederland maakten plaats voor specialistische studies. “Studenten moeten 

22. Plato’s Academie
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zich daardoor nu veel eerder specialiseren. Daardoor is de studie-uitval 
enorm”3 zegt Marijk van der Wende, decaan aan het Amsterdam University 
College. 
Misschien wel als reactie tegen de overspecialisatie in bachelor curricula 
worden nu University Colleges gestart. De University Colleges spelen 
tevreden in op de tekortkomingen van het hoger onderwijs: “De nadruk is 
bij universiteiten te veel op onderzoek komen te liggen, waardoor er weinig 
aandacht is voor onderwijs en academische vaardigheden, zoals schrijven, 
presenteren en debatteren”4. Daarnaast wordt op dit moment door de 
druk van de werkgevers, ouders en de overheid het aangeboden onderwijs 
opnieuw gedefinieerd. Universiteiten moeten studenten beter opleiden voor 
op de arbeidsmarkt.

In de moderne tijd vormt de klassieke basis het centrale idee van het 
Universtity College. Echter zijn de liberale kunsten - zoals grammatica, 
logica, retoriek, rekenkunde, geometrie, muziek en astronomie – omgezet 
naar talen, taalkunde, literatuur, wiskunde, kunsten (beeldende kunst, 
muziek en podiumkunsten), filosofie, psychologie, religieuze studies, 
natuurwetenschappen en sociale wetenschappen (economie, politieke 
wetenschappen, sociologie en geschiedenis). Een breed scala aan kennis met 
vele overlappende gebieden.

23. Cambridge
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Er zijn drie voorwaarden waaraan de zeven vrije kunsten moeten voldoen.
“1. Een institutionele instelling die zich richt op de brede ontwikkeling 
van intellectuele kunst, in plaats van de ontwikkeling op professionele of 
beroepsvaardigheden.
2. Leerlijnen uitzetten die de samenhang en integriteit in de intellectuele 
ervaring van studenten creëren.
3. Een institutionele houding die zich richt op een student-student en 
student-faculteit relatie, zowel binnen als buiten het klaslokaal.”5

Deze drie-factoren theorie dient als uitgangspunt voor zowel discussies 
als onderzoek. Binnen het University College Utrecht zien ze dit als: “We 
denken aan de eerste factor als  het specificatie van de zeven vrije kunsten, 
en de tweede en derde factoren als de middelen waarmee dat doel kan 
worden bereikt. Wij geloven niet dat de tweede en derde factoren de enige 
middelen zijn waarmee de intellectuele kunst kan worden bereikt. Net als 
een individu kan leren hoe je een timmerman wordt zonder een leerling van 
een timmerman te zijn, zo kunnen de mensen de intellectuele kunsten die 
worden geïdentificeerd door de eerste factor te krijgen zonder het bijwonen 
van een hogeschool of universiteit, die de tweede en derde factoren heeft, 
of zelfs zonder enige vorm van geformaliseerde hoger onderwijs dan 
ook. Echter, wij zijn van mening dat net als het doel van zijn leerling van 
een timmerman is om een ervaren timmerman worden, het doel van het 
nastreven van een Liberal Arts onderwijs is om de intellectuele kunst te 
ontwikkelen. Wij geloven ook dat de tweede en derde onderdelen van onze 
theorie vooral geschikt zijn voor de totstandkoming van de zeven vrije 
kunsten. Zo is onze verwachting dat de student eerder intellectuele kunst 
ontwikkelt wanneer de tweede en derde factoren aanwezig zijn.”5

Dus naast het onderwijs dient het gehele aanbod gerelateerd te zijn aan het 
leren en het leven als student dat wordt aangeboden, om op die manier een 
intellectuele ontwikkeling te krijgen.

Liberal Art Colleges bieden studenten dus cursussen in verschillende 
disciplines zoals Engels, filosofie, psychologie, muziek, natuurkunde en 
wiskunde. Tevens bieden zij ook interdisciplinaire programma’s aan die 
onderdelen bevatten uit verschillende gebieden. Deze onderwijs instellingen 
zijn niet-carriere gerichte studies, zij gaan uit van een het geven van een 
brede basis, met een uitstekende voorbereiding op de latere beroepskeuze. 
En hun afgestudeerden dragen dit uit door te slagen in alle lagen in het 
leven.
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COLLEGE VS. UNIVERSITEIT

Door het begrijpen van de ideeën van het Liberal Arts College of University 
College kan er ook een vergelijking gemaakt worden tussen de universiteit 
en University College. In tegenstelling tot het Liberal Arts College, hebben 
universiteiten drie aangesloten missies: onderzoek, openbare diensten, en 
onderwijs geven aan academici en studenten. Onderzoek levert nieuwe 
kennis op, en openbare dienstverlening betekent dat kennis wordt gedeeld 
met de samenleving in het algemeen. Daarnaast wordt de status van een 
universiteit geclassificeerd als een research-universiteit op basis van het 
aantal doctorate, de awards die elk jaar over een aantal velden en docenten 
op universiteiten worden uitgedeeld. Daarvoor worden de docenten  
beoordeeld op de kwaliteit en kwantiteit van hun onderzoek, evenals de 
kwaliteit van hun onderwijs. Bij de sterkste en meest bekende universiteiten, 
doen docenten onderzoek aan de grenzen van hun vakgebied met behulp 
van goed uitgeruste laboratoria en bibliotheken. Dit betekent niet dat 
studenten worden genegeerd op deze scholen. Je bent nog steeds belangrijk, 
maar je bent niet het middelpunt van hun activiteiten, zoals de student 
wel is op de middelbare school of op een Liberal Arts College. Ook op een  
onderzoeksfaciliteit geven docenten in het algemeen minder lessen per 
termijn, omdat hun andere verantwoordelijkheden tijd vragen. Zij kunnen 
daardoor minder toegankelijk zijn voor studenten dan een faculteit van 
het vrije kunsten Liberal Arts College. Onderzoeksfaciliteiten bieden veel 
onderzoeksprojecten aan waar specifieke kennis voor nodig is. Echter Liberal 
Arts Colleges bieden ook veel mogelijkheden voor onderzoek, maar hun 
verscheidenheid en reikwijdte zullen over het algemeen meer bescheiden 
zijn, met name in de wetenschappen. Daarnaast worden er eerder kleine 
onderzoeken gedaan om problemen of moeilijke vraagstukken op te lossen.



Idea University College
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Eat, sleep and learn together Extra activity
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Het grootste verschil zit hoogstwaarschijnlijk in de schaal van de 
onderwijsinstelling. Universiteiten zijn er in alle soorten en maten. Ze 
variëren van heel klein met 1000 studenten tot zeer groot van 15.000 
studenten, dit resulteert in grote klassen op universiteiten. Met name de 
inleidende lessen kunnen vrij groot zijn. Terwijl het University College 
vaak kan worden ingedeeld van een kleine (500 studenten) tot grote (5000 
studenten). Dit resulteerde uiteindelijk in verschillende groottes in klassen, 
waar het vrije kunsten Liberal Arts College hierdoor meer kleine klassen, 
kleinere student / docent ratio’s hebben dan de meeste universiteiten, Ook 
de klassenstijl is verschillend. Waar het vrije kunsten Liberal Arts College 
liever seminars aanbied, wat leidt tot een grotere betrokkenheid van de 
student met mogelijkheden om zich uit te spreken, vragen te stellen. Tevens 
zullen door deze manier van leren de docenten en studenten ook buiten 
het klaslokaal gaan. Universiteiten bieden meer lezingen vanwege de grote 
studentenpopulatie.
 
Zoals al eerder aangegeven, is het aanbod op een Liberal Arts College  een 
breed scala aan cursussen voor studenten, om deze studenten een brede 
basis van kennis van de verscheidenheid van de vrije kunsten studies te 
geven. Ze focussen dus niet op carrière-gerelateerde klassen, zoals de 
universiteiten doen. Waar universiteiten zich richten op studenten met 
relatief minder algemene kern eisen. Ze bieden lessen die meer toegesneden 
zijn op de specifieke carrière van de studenten, en vooral voor degenen die 
een technische carrière willen nastreven.

Het grote verschil zit dus voornamelijk in de schaal. Dit kan worden vertaald 
in verschillende modellen, maar wanneer je verschillende universiteiten en 
colleges naast elkaar legt in bouw zie je dat dit door elkaar gebruikt wordt. 
Echter zie je wel sneller een kleinschaligere systeem bij University Colleges 
en een groot open campus complex bij universiteiten. Dit heeft ook te maken 
met de verschillende bouwjaren van de gebouwen. In de organisatie is wel 
een duidelijk verschil, het leven op de campus is bij University Colleges een 
belangrijker onderdeel dan op universiteten en dat zorgt ook vaak voor een 
verschillende hiërarchie in de bebouwing. 



Oxford College

Technische Universiteit Eindhoven
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NEDERLAND

Zoals reeds gezegd, hebben in Nederland de universiteiten samengestelde 
Liberal Arts Colleges geopend onder de term “University College”. Deze 
trend werd aangevoerd door Nederlandse socioloog Hans Adriaansens, 
hij was gefrustreerd met de grootschalige klimaat van het universitair 
onderwijs in Nederland. In 1998 begon hij met de eerste hogeschool in 
Utrecht. Na deze ontwikkeling zijn er verschillende nieuwe University 
College ontwikkeld: University College Maastricht (2002), University 
College Roosevelt (Middelburg) (2004), Tilburg hogeschool (2008), Leiden 
University College The Hague (2010), Amsterdam University College 
(2012), Erasmus Hogeschool Rotterdam (2013), Groningen hogeschool 
(2014) en Atlas hogeschool Enschede (2014). Momenteel is een pitch 
gemaakt om  Leewarden hogeschool te ontwikkelen in 2015.

Zoals eerder genoemd kan in de moderne tijd het “University College” 
verwezen worden naar de zeven vrije kunsten en kan de term op verschillende 
wijzen worden geïnterpreteerd. Het kan verwijzen naar bepaalde gebieden: 
literatuur, talen, kunst geschiedenis, muziek geschiedenis, filosofie, 
geschiedenis, wiskunde, psychologie, en science. Maar kan ook verwijzen 
naar de vrijheid tijdens de studie voor het kiezen van een programma en 
het ontwikkelen van studeten in brede  zin. Alleen in Tilburg wordt het 
programma inhoudelijk gefoccussed op de liberal arts, op alle andere 
locaties verwijst het naar de verschillende vrijheden die de student heeft 
tijdens de ontwikkeling en de studie.
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UNIVERSITY COLLEGE UTRECHT

Het eerste University College ontwikkeld in Nederland is het University 
College in Utrecht, en vormt uiteindelijk het verkoop plaatje van de 
universiteit van Utrecht. Deze University College is min of meer de vertaling 
die Hans Adriaansens gaf aan het idee van het Universtiy College. “Het 
moet niet gaan over het grootschalige, het is een kostbare gemeenschap die 
ook de ideeën volgt van de Amerikaanse colleges. Liberaal onderwijs is een 
onderwijsfilosofie in plaats van een geheel aan kennis, specifieke cursussen 
of type instelling. Met  een brede basis aan kennis, wordt studenten 
gevraagd te worstelen met ingewikkelde, belangrijke kwesties. Meestal 
wordt er veracht ten minste één onderwerp tot grotere diepte te leren op 
een gevorderd niveau. Intellectuele groei komt voort uit zowel diepgaande 
en brede processen.”

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een kleine campus in de oude militaire 
kazerne in het zuid-oosten van Utrecht. Een campus gescheiden van 
zijn omgeving met een hek en poort. Op de campus bevinden zich drie 
afdelingen; Humanities, Wetenschappen en Sociale Wetenschappen van 
ongeveer 7000m2 samen met verschillende kantoorgebouwen 3500m2 en 
een residentiële huisvesting van 35000m2 samen met College Hall (zaal) 
en het diner hall, het gebouw waar de student eet ontbijt, luncht en dineert 
op bepaalde tijden. Maar ook de muzieklokalen en een fitnesscentrum kan 
gevonden worden in dit gebouw. Naast het gebouw bevinden zich ook een 
aantal sportfaciliteiten (volledig verlicht tennis / voetbal, volleybalveld, 
basketbalveld, tafeltennis, tafelvoetbal). Tevens is er een meditatiecentrum 
gecreëerd. In dit meditatie-centrum wordt een ruimte aangeboden voor 
aanbidding, gebed. Off-campus zijn er een aantal faciliteiten voor UU. 
Zoals het sportcentrum Olympos die voetbalteams, fitness, aerobics, tennis, 

Omliggende woonwijk



24. Campus plattegrond
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squash zalen biedt, en meer. De Botanische Tuinen van de Universiteit 
Utrecht kunnen worden betreed door de studenten van de University 
College.

“Bij het UCU staan studenten en docenten te popelen om uit te blinken op 
een kleinschalige educatieve instelling. Studenten hebben een grote vrijheid 
om een individuele loop van de studies te ontwikkelen onder begeleiding 
van een persoonlijke tutor. Dit stelt hen in staat om hun individuele talenten 
te betuigen aan het beste van hun capaciteiten, en dat is precies wat we van 
hen verwachten. Maar UCU is meer. Het is een internationale gemeenschap 
van studenten van over de hele wereld die zich bevinden op een prachtige 
campus.“6

“Het idee van het University College is het creëren van een student met 
een openheid; door middel van onderzoek, ontdekking, nieuwe ideeën 
en perspectieven probeert te creëren. Dit door middel van een gretigheid 
om te worstelen met moeilijke vragen, te ontwikkelen en te handelen 
op de voorlopige antwoorden op deze vragen, en om opnieuw te blijven 
evalueren van deze voorlopige antwoorden in het licht van de ervaring en 
het vermogen en de wens om een kritische blik te nemen aan de ene en de 
andere overtuigingen, gedragingen, waarden, en posities, of dit perspectief 
leidt men een herbevestiging of herziening van zijn huidige positie.”7 Ze 
suggereren dat deze “verbetering van de mens of nationaliteit een individu 
of een verscheidenheid van andere kenmerken.”8 Omdat dit ook een van de 
elementen met betrekking tot de University College is, is de maatschappelijke 
betrokkenheid en de community outreach, dat deel uitmaakt van het idee 
van de University College. De student, maar ook het personeel wordt 
aangemoedigd om deel aan maatschappelijke betrokkenheid en samen met 
de studentenvereniging aantal verschillende commissies worden opgericht 
om maatschappelijk activiteiten te organiseren vanuit de campus.

De studie bestaat uit verschillende leerjaren. Het idee van de verschillende 
leerjaren is om tijdens het eerste jaar van de academische wereld en de 
verschillende wetenschappelijke disciplines te verkennen. Je neemt de 
algemene academische vaardigheden en cursussen die helpen om te 
schrijven, presenteren en methodologische vaardigheden te ontwikkelen, 
en te beginnen met het leren van een vreemde taal. Je neemt cursussen op de 
inleidende 1-niveau in ten minste twee van de drie afdelingen - Wetenschap, 
Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen. Tegen het einde van 
het UC programma heeft de studente minstens één cursus gevolgd in alle 
afdelingen. Het tweede, of junior, jaar is gericht op het uitbreiden van kennis 
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en vaardigheden. Voor het begin van dit jaar, is een belangrijke richting 
gekozen in een van de drie afdelingen, of eventueel een interdepartementale 
grote. Je neemt cursussen op het tussenliggende 2- en geavanceerde 
3-niveau. Tijdens het derde, of senior jaar, zijn de inspanningen gericht 
op de afronding van het programma door het verkrijgen van voldoende 
disciplinaire kennis om deze toe te passen op een masteropleiding of een 
baan. Dit culmineert in het onderzoeksproefschrift, een omvangrijke 
wetenschappelijke paper over een onderwerp naar keuze. Het University 
College van Utrecht is bij benadering 750 student groot, en alle studenten 
leven op de campus. Waar elk gebouw is gemaakt voor een andere functie, 
het creëren van de campus als een totale oppervlakte van de internationale 
gemeenschap van studenten.

De architectuur van De Oude Kazerne complex is gebruikt om een sfeer 
te schetsen van een gesloten gemeenschap, Een gemeenschap die er leeft  
en ontmoet. Het heeft een redelijk regide structuur waarbinnen de student 
zich beweegt. Een combinatie van de gesloten randen en een centraal veld 
zorgt voor een duidelijke structuur waarin de verschillende gebouwen zich 
bevinden. Daarnaast zorgt de doorgang door de poort voor een beslotenheid 
en een gebied waarin je op bezoek bent en dat geen onderdeel is van de stad 
en zijn omliggende structuur.

25. Entree veld
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UNIVERSITY COLLEGE MAASTRICHT

Het University College in Maastricht werd in 2002 opgericht en vormt een 
onderdeel van de Universiteit Maastricht. De school telt op dit moment 
ongeveer 600 studenten, afkomstig uit een vijftigtal landen, ongeveer de helft 
van de studenten is uit het buitenland afkomstig. Het University College 
Maastricht is gevestigd in het voormalige begijnenklooster Nieuwenhof 
aan de Zwingelput in de Maastrichtse studentenwijk Jekerkwartier. Het is 
het tweede University College dat in Nederland is opgericht en kent echter 
al totaal verschillende ideeën in zijn vertaling. Hier is duidelijk afstand 
genomen van het campus idee, de student woont niet op de campus, maar 
enkel in een gewone wijk. Daarnaast wordt er een sterke verbinding gezocht 
met de universiteit van Maastricht in de nevenfuncties die het University 
College nodig heeft. Echter binnen het onderwijs zie je wel gelijkenissen. Het 
onderwijs wordt gegeven in kleine klassen, met een nadruk op zelfstandig 
leren via een groepsproces gebasseerd op het probleemgestuurd onderwijs 
methode. De opleidingen van de University College van Maastricht bevatten 
ook een programma met betrekking tot de drie elementen namelijk; 
geesteswetenschappen, wetenschappen en sociale wetenschappen. 

De universiteit maakt gebruikt van het centrale binnenhof om zo een gebied 
en plein te creëren in de kleine stratenstructuur van maastricht. Binnen 
dit gebied bevind je je in een wereld buiten de stad en een wereld van de 
student. 

Omliggende woonwijk



26. Binnen plein
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UNIVERSITY MIDDELBURG:

University College Middelburg is ontstaan in 2004 als een dependence van 
de universiteit van Utrecht. Kenmerkend voor dit University College is dat 
het zijn intrek heeft genomen in de binnenstad. In enkele oude gebouwen 
die op dat moment leeg stonden. Daarnaast zien zij de binnenstad als hun 
campus. Dit is mede mogelijk door de relatief kleine stad Middelburg. 

Het University College zet studenten niet alleen aan tot het ontwikkelen 
van een acadmicus “maar ook tot democratisch wereldburger. ‘Retorica’ 
is bij ons een kernvak. We zien het als onze taak studenten op te leiden 
tot betrokken intellectuele en democratische burger”9. Binnen dit proces 
hebben zij een curriculum dat ongeveer 20 procent bestaat uit vakken als 
presenteren, debatteren en argumenteren. Daarnaast is er ook nog plek voor 
meer onderzoeks vakken. Echter wordt dit vaak gedaan bij andere bedrijven 
of instellingen in de buurt. Het hoofdzakelijke gedeelte van hun activiteiten 
in hun gebouwen is het faciliteren van juist de retorische kernvakken. Dit 
heeft uiteindelijk ook geleid tot het Conference Center dat is gevestigd 
in het voormalige laat-gotische Middelburgse Stadhuis aan de Markt in 
Middelburg. Dit is een exclusieve locatie voor congressen, (internationale) 
evenementen, ontvangsten en workshops gericht op wetenschap & educatie, 
overheden en maatschappelijke organisaties of instellingen. De ontwikkeling 
van dit conference center wordt versterkt door zijn ligging midden in de 
stad en de aanwezige ondernemers in de buurt. 

Door zijn kleinschaligheid is de stad gebruikt als samenlevingsdecor voor 
het University College. Hierdoor ontstaat er al wel een kleine onduidelijkheid 
tussen de verschillende studenten. Echter, de kleinschaligheid van de stad 
en de universiteit zorgt ervoor dat iedereen weet wie student is en wie niet. 

Stadcentrum



27. Bibliotheek University College Middelburg
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In Amsterdam is het University College meer onderdeel van de 
universiteitscampus. Het staat op het science park, tussen de andere 
faculteiten. 
Het gebouw van het University College, in 2012 opgeleverd, is een 
ontwerp van Mecanoo-architecten. Het omvat 5.800m² aan klaslokalen, 
een bibliotheek, restaurant, common rooms, woonkamer, projectkamers, 
vergaderzalen en werkplekken. Echter staat het gebouw los van de woning 
van de studenten. Deze bevinden zich aan aan de overzijde van de straat in 
een geheel complex waar alle studenten samenwonen. Daardoor wordt het 
gebouw meer onderdeel van de grote campus dan de centrale plek binnen 
de campus. Dit wordt nogmaals versterkt door het grote sportcentrum 
dat zich aan de overzijde bevind. De studenten leven samen, maar zijn 
onderdeel van een groter geheel. Daarom is hoogstwaarschijnlijk dan ook 
in zijn architectuur getracht naar het suggereren dat de school een huis is, 
de verschillende ramen en vorm van het gebouw suggereren een groot huis. 
Echter in gebruik zie je dat de samenleving die geprobeert is te maken in de 
gedachte van University College niet geheel tot zijn uitting komt.

UNIVERSITY COLLEGE AMSTERDAM

28. Plattegronden vier verdiepingen

Universiteits campus



29. Voorgevel University College Amsteram
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UNIVERSITY COLLEGE ROTTERDAM

Het University College van Rotterdam is gestart in 2013 en is gevestigd 
in de oude Centrale Bibliotheek van Rotterdam. Een gebouw dat werd 
gerenoveerd en  het ontwerp volgde van architect Erick van Egeraat. De 
kosten van de renovatie kostten ruwweg meer dan 20 miljoen euro en 
resulteerde in het begin van de University College Rotterdam. Kenmerkend 
voor deze University College is voornamelijk zijn relatie met de andere 
kennis instituten van Rotterdam. Het University College bevind zich aan de 
kennis-as van Rotterdam, waarbij enkel wijken worden gezien als de campus 
of woongelegenheden voor de studeten. Doordat het opstartende University 
College binnen een groter gebied valt, is momenteel de huisvesting van de 
studenten geregeld via een tijdelijk hotel. Er zijn echter al plannen gemaakt 
voor een uiteindelijke campus, maar deze zal ontwikkeld worden nadat 
de University College enkele jaren bestaat. Het gebouw kent een gesloten 
structuur aan de buitenzijde met een open structuur aan de binnenzijde, 
waarbij enkele ruimtes los staan van de centrale ruimte.  

Woonwijk

30. University College Rotterdam, oude bibliotheek



31. Kennis as Rotterdam
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NIEUWE UNIVERSITY COLLEGES 

Naast de huidige verschillende University Colleges zijn er momenteel ook 
nog meer University Colleges in ontwikkeling. Naast de net startende 
University Colleges in Tilburg, Den Daag en Enschede wordt er ook in 
Groningen een Universiteit College gestart. Waarbij hier zelfs ook wordt 
gekeken of er een mogelijkheid is tot het starten van een University College 
in het nabij gelegen Leeuwarden. 

Binnen deze processen is er ook een drang te zien naar een ontwikkeling 
om een internationale stad te worden en een drang om studenten binnen 
de stadsgrenzen op te leiden. Kenmerkend hierbij is de procesmatige 
werking van deze ontwikkeling, waarbij gestreefd wordt naar een University 
College dat binnen 3 jaar ongeveer 350 studenten heeft en uiteindelijk zal 
doorgroeien tot ongeveer 500 tot 750 studenten.



32. Ontwikkeling university college
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De gedachte van het University College is verbonden aan de ideeën van 
de agora. De agora is de plek waar het sociale leven zich afspeelde. Een 
ruimte in de stad met verschillende functies: een politieke, een sociale 
en een commerciële ruimte waar verschillende activiteiten plaatvinden. 
De agora was in eerste instantie een ontmoetings- en vergaderplaats voor 
de vrije burgers, wat past bij de onderwijsvorm van University College. 
Daarnaast werd de agora gebruikt als marktplaats en als plek waar men 
kon ontspannen en de dagelijkse activiteiten plaatsvonden, wat ook past 
bij de University College gedachte van een gemeenschap samenlevend op 
een campus. Als belangrijk sociaal, politiek en commercieel centrum was de 
agora vaak omgeven door constructies als zuilengangen, bestuursgebouwen, 
tempels, theaters en gymnasia sportscholen, waarin wisselende activiteiten 
plaatsvonden. Veel oude Griekse steden hadden een agora en de bekendste 
nog overgebleven agora is die van Athene. Daarnaast is de functie van de 
agora te vergelijken met die van het Romeinse forum.

De Agora van Athene vormde in de oudheid, net zoals de agora’s in andere 
Griekse steden, het centrum, letterlijk ‘verzamelplaats’, van de stad. Zo was 
de Atheense agora het ontmoetingspunt voor alle Atheense mannen, die 
zich op het plein of in de schaduw van de zuilenhallen overgaven aan hun 
favoriete bezigheid: de conversatie. Hier kwam men om de laatste nieuwtjes 
te horen, en om zich te laten “onderwijzen” door allerlei filosofen. Op de 
Agora verzamelden de burgers van Athene zich dagelijks in de open lucht 
voor allerlei activiteiten. In de vroegste tijden werden hier sportwedstrijden 
gehouden en ook de dramafestivals. De agora was het centrum van de 
Atheense democratie en de commercie van de stad. Daarnaast had het 
een religieuze functie en talrijke filosofen, onder wie Socrates en Zeno van 

AGORA



Citium, waren regelmatig op de agora te vinden voor discussie en onderwijs. 

Het Forum Romanum was in de oudheid het centrum van Rome. Het forum 
was het politieke, juridische, religieuze en commerciële centrum van de stad 
en het terrein van het Forum Romanum omvat in principe alleen het grote 
plein met de gebouwen daar direct om heen. Dit forum vormt een ensemble 
van van deze verschillende gebouwen

33. Agora Athene
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College UniversityDoor verschillende elementen te analyseren en te verwerken in het 
ontwerp is er antwoord gegeven op de hoofdvraag ‘Op welke manier kan 
de koepelgevangenis verbonden worden met het Arnhems Buiten binnen 
de gedachte van het University College?’. Hierbij is het kenmerk van de 
gebouwen in het park als solitaire objecten doorgevoerd door een nieuw 
entreegebouw van het University College te plaatsen. Dit nieuwe gebouw 
volgt de regels van het park; zoals de zichtlijnen, de overkapping en het raam 
dat kenmerkend is voor de gebouwen in het park. Daarnaast is er gekozen 
voor de functie van University College met de gedachte om de geslotenheid 
van het complex te behouden, in combinatie met een nieuw ensemble dat 
het hart vormt van het leven van de student. Dit is gedaan door een nieuwe 
tegenhanger van de koepel te creëren, in de vorm van het onderwijsgebouw, 
die het systeem van het University College representeert, waarin de school 
een combinatie is van de dagelijkse activiteiten en de klassikale, educatieve 
elementen.

CONCLUSIE



College University University
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ONTWERP

Al deze contextuele elementen en de typologische kenmerken 
kunnen vertaald worden tot een nieuw ontwerp op de locatie van het 
gevangeniscomplex in Arnhem, resulterend in een strategie en een proces 
dat de gedachte van University College en het proces van ontwikkeling van 
dit University College ondersteund. 

De gebouwen voor sociale activiteiten, sport, eten en leren en vormt de basis 
voor de ontwikkeling van het University College. Wat heeft geresulteerd in 
een programma voor ongeveer 600 studenten met de gehele dag programma. 
Daarnaast is de woningbouw voor studenten niet meegenomen, enkel een 
mogelijke locatie in de toekomst is aangegeven. 

Het ontwerp bestaat uit drie verschillende onderdelen; een strategie, 
met als gedachte en resultaat een flexibel masterplan, met intenties of 
mogelijkheden tot ontwikkeling maar niet direct uitgewerkte resultaten. 
Daarnaast de vorming van het ensemble, die bestaat uit een combinatie van 
nieuwbouw en de oude bebouwing van het complex.

Het laaste onderdeel bevat de vertaling naar het uiteindelijke volume en 
nieuwbouw dat zich binnen het complex bevindt, en de verbouwingen aan 
de huidige bebouwing



82

Zoals al eerder beschreven, komt uit de gemeentelijke strategie naar voren 
dat het gebied naast de koepel als bestemming een “kennis gebied” is. Een 
focusgebied waar kennis en bedrijvigheid centraal staat, maar het is zoals 
eerder beschreven ook een gebied met grote potentie in ontwikkeling. 

De ontwikkeling van een University College is niet alleen een uiteindelijk 
ontwerp, maar ook een procesontwikkeling. Daarom biedt deze locatie juist 
een grote mogelijkheid tot ontwikkeling van het University College voor de 
provincie en de stad Arnhem.

Hiervoor dient de gevangenis als centrale plek of hart van het University 
College en het omliggend gebied als ontwikkelingsgebied of campus. Hierbij 
kan  mogelijk ingespeeld worden op de huidige leegstand en de mogelijk 
sociale wensen in de wijk. De strategie begint dus bij de koepel omdat dit als 
identiteit zich los kan ontwikkelen van zijn omgeving en uiteindelijk in zijn 
omgeving door kan ontwikkelen. 

In dit proces is een sterkere verbinding met het kennis gebied gewenst. Dit 
zorgt ervoor, naast de overlast van de huidige entree, dat de koepel en het 
complex een nieuwe entree krijgt. Door de entree richting het Arnhems 
Buiten te plaatsen wordt het onderdeel van het kennis gebied van de stad 
en vormt de entree van de Arnhems Buiten aan de Utrechtseweg ook gelijk 
de entree van het University College. Dit is passend in zijn morfologie, 
van losse objecten en functie van het gebied. Uiteindelijk kan er dus een 
verbinding gemaakt worden en zet de individuele gebouw structuur van het 
park zich voort in de identiteit van het gevangenis complex. 

VISIE



Gebied als campus
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Binnen deze strategie verandert de oriëntatie van het gevangeniscomplex 
van een oriëntatie richting de stad naar een oriëntate richting het 
Arnhems Buiten. Dit heeft ook als voordeel dat het uiteindelijk een grotere 
bereikbaarheid geeft aan de koepel en een makkelijkere toegankelijkheid. 

Naast de auto is er ook een grote bereikbaarheid met de fiets (noorden) 
en de bus (zuiden) van het gebied. Die via nieuwe routes in het park de 
Universiteit College makkelijk kunnen maken en de verbindingen binnen 
het gefragmenteerde gebied kunnen versterken. Deze ontwikkelingen sluiten 
aan bij de nieuwe geplande fietsroutes en bij de bestaande infrastructuur. 



Infrastructuur
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Een sterkere verbinding met het Arnhems Buiten zal de mogelijkheid geven 
om een nieuwe identiteit te ontwikkelen naast het Arnhems Buiten die als 
een versterking kan dienen van het kennis gebied van Arnhem. Een geheel 
nieuwe strategie voor het gebied met als gedachte om de geslotenheid van 
het complex als eerst te gebruiken voor de ontwikkeling die uiteindelijk 
kan leiden tot andere ontwikkelingen in het gebied eromheen, en mogelijk 
ook leegstand binnen Arnhems Buiten of omliggende gebieden kan vullen. 
Daanaast zijn in de omliggende gebieden van de koepelgevangenissen ook 
nog gebieden waar momenteel geen ontwikkeling is, zoals het spoorgebied. 
Dit kan zelfs gebruikt worden wanneer de andere gebieden de ontwikkeling 
van het University College niet kan opnemen. 



Concept ontwkkeling in huidige situatie
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Het gevangeniscomplex ontwikkelt zich uitiendelijk tot het hart van 
het University College, het centrum en de kern van het ontwerp van het 
gevangeniscomplex. In dit nieuwe ensemble bevinden zich naast de 
educatief geralateerde activiteiten ook de verschillende sociale activiteiten 
voor de student.

In de huidige situatie is duidelijk te zien dat de koepel is ingesloten door 
verschillende zijden, een sterk dominante invloed. De muur zorgt voor een 
inkadering van het gebied. Dit wordt versterkt door de huidige bebouwing 
om de rand. Daarnaast past de muur duidelijk in de morfologie van de 
bouwblokken, en de koepel in de morfologie van het het park.

Uiteindelijk zal het doorbreken van deze zijdes ervoor zorgen dat de koepel 
in een grotere context komt te staan en daardoor een verbinding aangaat 
met zijn omgeving. Dit kan gedaan worden aan alle zijden maar ook een 
verbinding aan één zijde kan dit vergroten. Doordat de omgeving geen 
vraag heeft naar de ruimte om de koepel en geen speciaal centraal punt 
nodig heeft, is een grote verandering van de omgeving om de ruimte te 
verbinden niet noodzakelijk. Een duidelijk verandering van oriëntatie kan 
al genoeg zijn om een nieuwe relatie aan te gaan. 

In de strategie en morfologie is een verbinding met het Arnhems Buiten 
een logische oplossing. Daarnaast zal deze verbinding aan deze zijde door 
de muur aansluiten met de wensen van de buurt en het complex als kennis 
gebied.

ENSEMBLE

Basis transformatie 



Barrière huidige situatie
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Naast de typische kenmerken van zijn omgeving kent de gevangenis ook 
enkele kenmerken die van invloed zijn voor de ontwikkeling van het gebied.
Haar architectuur, en monumentale elementen, haar fysieke kenmerken, 
haar principes en haar organisatie hebben een grote invloed op het geheel. 
Binnen het complex zorgt de ronde vorm van de koepel voor een dominant 
element. Binnen het gebied zorgt het voor een centraal punt in het gebied. 
Deze kan op drie conceptuele manieren op de locatie in Arnhem gebruikt 
en gezien worden. Als centrale ruimte binnen in een bouwblok, waarin 
het de restruimte van het geheel vormt en een verscholen centrale plek in 
het bouwblok is. Daarnaast kan het als centraal punt binnen een ensemble 
van losse objecten gezien worden, waarbij het zich aansluit bij het park 
en de paviljoen structuur van zijn omgeving. De koepel kan ook worden 
gebruikt in zijn organisatie structuur van binnen uit. Vanuit het centrale 
punt  die de verschillende onderdelen verbindt en waaraan verschillende 
ondersteunenen functies zitten. 

DE ORGANISATIE

Open ruimte in bouwblok

Middelpunt in ensemble

Organisatie vanuit middelpunt



Rondgang huidige koepelgevangenis



92

Voor het University College is een centrale binnen ruimte niet noodzakelijk 
of gewenst. Uiteindelijk zorgt een ruimtelijke tegenhanger van de koepel 
ervoor dat het centrale punt van het koepel minder dominant wordt binnen 
het ensemble Daarnaast zorgt het nieuw element voor een nieuwe organisatie 
van het complex. Het niet gebruiken van de koepel als centraal punt heeft te 
maken met het feit dat het huidige organisatorische model richting de stad 
georiënteerd is en een totaal gesloten karakter heeft. Daardoor gaat het geen 
interactie aan met de buitenruimte tussen de muur en de koepel. Daarnaast 
heeft het ook te maken met de bouwfysiche eigenschappen van de koepel 
en zijn schaal. Doordat het een grote ruimte is die slecht is geïsoleerd, 
functioneert het bijna als buitenruimte en is het dus niet rendabel om als 
binnenruimte te laten functioneren. De gang is een verbindend element 
van de gebouwen waar de verschillende gebouwen allemaal op een hoek 
staan van de rondgang. Uiteindelijk zorgt het nieuwe element ervoor dat er 
meer gelijkheid komt tussen de gebouwen. Dit is ook meer passend bij de 
gedachte van University College waar verschillende de functies gelijk zijn.

Naast de schaal, zorgt ook de ronde vorm ervoor dat het een object is dat 
een ronddraaiende beweging genereert. De nieuwe gang helpt om de ronde 
beweging die de koepel genereert in te sluiten in  een ruimte verbonden 
aan de koepel, om zo een ruimte te creëren tussen de koepel en de andere 
bewouwing. Dit element  vormt de nieuwe centrale verblijfsruimte en is het 
organisatorisch element die de verschillende entrees maakt van de gesloten 
gebouwen. 

Ronddraaiende kracht koepel

Opvangen kracht koepel

Verschillende ruimtelijke degradaties



Rondgang nieuwe situatie
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Zoals eerder beschreven bestaat het huidige complex uit de koepel, enkele 
andere monumenten en nieuwbouw. Binnen het nieuwe ontwerp van het 
ensemble vormen de oude monumenten de basis tot ontwikkeling. Hierbij 
zorgt, naast de monumtale status, de gelijkheid in architectuur voor deze 
keuze. Daarnaast kan de huidige nieuwbouw niet als architectonisch 
waardevol beschouwd worden, door zijn expressie, die totaal naar binnen 
is gericht en zijn gevel-elementen. Ook de locaties van deze gebouwen ten  
opzichte van de muur zorgen voor ruimtes die niet als verblijfsruimtes 
gebruikt kunnen worden. Dit heeft geleid tot het uitgangspunten van het 
oude ensemble als basis. In combinatie met het University College heeft dit 
zich vertaald naar een model van vier verschillende gebouwen. 

In de koepel zullen de sportactiviteiten van het University College plaats 
vinden. Het plaatsen van deze functie in de koepel heeft verschillende 
voordelen. Het sluit aan bij de schaal van het gebouw en daarnaast zijn 
ruimtelijk en bouwfysische eigenschappen. Daarbij kan de ruimte dus 
gebruikt worden als overdekte buitenruimte, waarbij niet de gehele ruimte 
bouwfysich aangepast moet worden. De cellen kunnen functioneren als 
ondersteunende ruimtes zoals kleedkamers en toiletten. 

Het achterbouw, wat oorspronkelijk diende als keuken kan weer gebruikt 
worden in deze functie, alleen dan in combinatie met de eetzaal en enkele 
opslag mogelijkheden. 

Ook de oude kerk kan weer gebruikt worden in zijn functie naar het oude 
gebruik. Deze sociale activiteiten die er in het oude gebruik plaatsvonden, 
zullen ook de basis zijn van de sociale activiteiten binnen het University 

BEBOUWING

Huidige bebouwing

Monumentale bebouwing

Nieuw verbindingsgebouw



Nieuwe situatie
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College. Hierbij zal de kerk worden omgezet naar een ruimte voor 
voorstellingen, de bar, en andere mogelijkheden zoals, dans en muziek.

Uiteindelijk is de bestaande structuur van de gevangenis doorbroken door 
het hoofdgebouw weer los te zetten van de koepel, waardoor het voorplein 
en het voorbouw weer los komt de staan en niet meer dient als entree van 
de koepel.

Daarnaast zal op de hoek van het nieuwe organisatorisch element een 
gebouw toegevoegd worden, die de verbinding vormt met de buitenruimte 
en Arnhems Buiten, het schoolgebouw. Dit gebouw vormt de identiteit naar 
buiten toe en het educatieve centrum. In dit gebouw zal voornamelijk het 
klassikale en individuele leren centraal staan. 

Uiteindelijk zijn deze gebouwen verbonden door een gang, die het 
ensemble en het gebouw weer één maakt. In deze gang zal het samen leren 
en samen leven plaatsvinden In de gang zullen verschillende leerplekken 
en leerpleinen gecreërd worden, die een samenhang creëren tussen de 
verschillende dagelijkse activiteiten en de verschillende manieren van leren.

Binnen deze gesloten schillen bevinden zich het karakter en de sterke 
identiteiten en functie van het University College. Deze gebouwen doen niet 
mee in het gebruik van de ruimte om het gebouw, maar hebben wel allemaal 
een ruimte gerelateerd in de centrale ruimte.

Nieuw hoekgebouw

Nieuwe rondgang

Nieuw hoekpunt



Ensemble  gevangenis complex
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Het ensemble bestaat uit een verbouwing van enkele gebouwen en de 
nieuwbouw van de twee hoeken van het ensemble. In de aankomende 
hoofstukken zal de nieuwbouw besproken worden om uiteindelijk bij de 
kleine verbouwingen van de bestaande gebouwen te bespreken.

Er zal worden gestart bij het schoolgebouw, dat de entree is van het gebied, 
en de beschrijving zal eindigen bij de koepel.

Concluderend kan gezegd worden dat naast de relatief kleine transformaties 
van de huidige bebouwing, de grootste transformatie in de verandering van 
oriëntatie van het gebied is. 

Dit wordt gedaan door het nieuwe schoolgebouw, dat een van de 
hoekpunten vormt van het nieuwe ensemble en gelijk de entree vormt van 
het University College. Dit gebouw is de entree en als educatieve functie 
binnen het University College het representatieve element. De uiteindelijke 
vorm is ontstaan uit drie stappen. 

NIEUWBOUW
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Vanuit de nieuwe oriëntatie en de nieuwe rondgang probeert het volume 
een verbinding te zoeken op de hoek van het gevangenis complex. Een 
volume geeft een verbinding naar buiten toe en vormt gelijk de hoek van 
de gang van het nieuwe ensemble. Het volume doet aan de binnenzijde mee 
met de gang, en staat dus een klein stukje in de centrale ruimte, net zoals 
de andere gebouwen. Aan de andere zijde speelt het mee met het park, en 
staat het niet in het gezichtsveld van de andere gebouwen. Tevens heeft het 
zicht op de straat.

VOLUME

Huidige entree

Nieuwe entree
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Daarnaast vervormt het volume als reactie op de muur. De hoek maakt de 
muur en definieert de omsluiting van het complex. Door de hoek zichtbaar 
te houden, blijft de hoek bestaan als ommuring van het geheel. Wanneer het 
volume over de hoek  van de muur geplaatst wordt, valt de ommuring uit 
elkaar. Doordat binnen de gedachte van het University College een gesloten 
gemeenschap voor studenten wordt gecreëerd, betekent het dat de hoek en 
de muur samen de gedachte van opsluiting vormen en is daarom waardevol 
voor de gedachte van het University College.
Uiteindelijk reageert het ook op de aanliggende straat en zijn bebouwing. 
Het verkleinen van het volume past in de huidige straat die bestaat uit 
kleinschalige en vele verschillende woningen .

Straatbeeld
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Het split level  in het ontwerp ontstaat als de reactie op de hoogteverandering 
van de muur. Doordat de koepel op de heuvel staat loopt de omliggende 
muur met de helling mee. Door het split level tussen de volumes wordt 
er meegedaan met dit spel en kan het volume over de muur uitkomen. 
Daarnaast zorgt de uitkraging over de muur voor een entree passend in 
het idee van het park waar elk gebouw een overkapping heeft die de entree 
maakt.

Huidige gevelbeeld
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Binnen het onderwijs van het University College wordt voornamelijk 
klassikaal lesgegeven en in kleine groepen onderwijs gegeven. Daarnaast 
speelt, naast de klassikale lessen, het collectief leren een belangrijke rol. 
Uiteindelijk bevinden zich in het gebouw de klaslokalen,  en in de restruimte 
de leerplekken. In verticale zin is een degradatie gemaakt van verschillende 
type ruimtes en functies. De meeste activiteiten en ruimtes die voor groepen 
zijn, bevinden zich in de richting en rond de gang en het centrale plein. 
Terwijl de ruimtes voor individuele activiteiten voornamelijk plaatsvinden 
richting de muur en het park. In horizontale zin geldt hetzelfde principe, 
waar de klaslokalen in het midden zijn geplaats, zijn en de indivuduele 
ruimtes erboven gepositioneerd en zijn de groepruimtes juist daaronder te 
vinden.

De entree bevindt zich op de eerste verdieping en onstaat uit een vloeiende 
beweging vanuit het park onder de rand van het gebouw door. De entree 
bestaat uit twee elementen; de entree het gebouw in en de entree het plein 
op. Vanuit de gang ontstaat er een vloeiende beweging omhoog de school in 
die samenkomt met de entree van de school. Vanuit dit plein kan omhoog 
gegaan worden, verder het gebouw in. 

ORGANISATIE

Basis volume

Collectieve ruimte

Verbindingselement
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Zoals eerder beschreven bestaat het programma uit de vier gebouwen met 
de verschillende functies, waar elk hoekpunt een verschillende functie 
kenmerkt; sport, voeding, sociaal en educatief. Binnen elk onderdeel 
bevinden zich specifieke ruimtes.De koepel herbergt sport activiteiten, 
waarin de cellen op de begane grond  worden gebruikt als fitness ruimtes, 
een klein sportzaaltje en een tribune die tevens dient als berging voor de 
sportonderdelen. Op de eerste ring bevinden zich de kleedruimtes en twee 
bergingen voor schoonmaak spullen. 

De kerk is omgebouwd tot de bar en de presentatiezaal. De bar is geplaatst 
op de onderste laag van de kerk, omdat deze gesloten is en dus niet direct 
zichtbaar. De presentatiezaal bevindt zich hierboven, zodat deze ook voor 
speciale activiteiten bruikbaar is. In de nieuwbouw bevinden enkele muziek- 
en danszaaltjes met extra bergingen zodat deze ook flexibel gebruikt kunnen 
worden. Tevens is hier ook het studentencentrum te vinden waar de sociale 
studentenactiviteiten kunnen plaatsvinden. 

PROGRAMMA
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In de achterbouw bevinden zich de kantine en eetzaal. Dit bouwdeel is 
verdeeld over drie verdiepingen, wat aansluit bij de verschillende leerjaren 
binnen het University College. In de kelder van het gebouw bevinden zich 
de ondersteunende activiteiten zoals de toiletten en de wasserette, berging 
en afval opslag. 

Het schoolgebouw bestaat uit vier verdiepingen, waarbij op de onderste 
verdieping een verbinding wordt aangegaan met de gang. Hier bevinden 
zich ook de technische ruimte, de fietsenstalling, het service centrum, 
leerruimtes voor de student en bergingen. Op de eerste verdieping 
bevindt zich de entree met receptie en kantoor. Deze receptie is centraal 
gepositioneerd in de ruimte om zo overzicht te houden op de trap, de gang 
in en de trap omhoog het schoolgebouw in. Op deze verdieping zitten ook 
nog enkele leerruimtes en leerpleinen, en kluisjes voor student. Op de eerste 
verdieping bevinden zich de klaslokalen en enkele kantoorruimtes voor de 
docenten. Daarnaast zijn hier ook de toiletten met berging en kleine lokalen 
te vinden. Op de bovenste verdieping bevinden zich de ruimtes waar de 
individuele student centraal staat. Hier is de bibliotheek te vinden, maar ook 
het kantoor van de studentadviseur en kleine bespreekruimtes.
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De rondgang staat in het leren symbool voor het collectief en de gebouwen 
staan voor de specifieke identiteiten. Door dit zo te gebruiken ontstaan 
er verschillende zones, waarin de verschillende manieren van leren en 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Binnen het schoolgebouw vertaald zich dit 
naar een sociale collectieve ruimte op de onderste verdieping en individuele 
ruimtes op de bovenste verdieping, met daartussen het personeel en de rest 
actvititeiten. Hierdoor krijgt men in het gebouw een overgang van ruimtes 
met veel geluid, zoals de gang, naar steeds geluid armere ruimtes op de 
bovenste verdieping. 

De rondgang is een element dat de verschillende gebouwen met elkaar 
verbindt in zijn organisatie structuur, maar het is ook het element dat het 
hoogteverschil tussen de verschillende gebouwen opvangt. Wanneer deze 
rondgang een hoek maakt kent het in zijn organisatie ook een verticale 
route. 

DE GANG

Hoogteverschil

+1800

-1800

)

)

Rondgang verticale stijgpunten



Bebouwing

Rondgang

Educatie
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Naast de verbindende functie van de gang, vorm de gang ook een ruimte 
waarin verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Het is de sociale 
plek van het gebouw, waar vergaderd kan worden in groep, en waar samen 
geleerd kan worden. Deze gedachte van de gang past binnen de geschiedenis 
van het University College die zijn oorsprong heeft in het oude Griekenland. 
Waar educatie plaatsvond op de agora: verzamelplaats en centrale plek, 
dat het hart was voor politieke, sociale en commerciële activiteiten. Een 
plek waar de mannen zich in de schaduw van de stoai overgaven aan hun 
favoriete bezigheid: de conversatie, wat gezien wordt als een basisgedachte 
van het leren.

Deze ruimtes voor de “conversatie” en het leren bevinden zich in twee zijden 
van de gang. Het gedeelte van de gang dat tegen de muur aan ligt en het 
gedeelte dat in de helling van de heuvel bevind. Dit zijn als het ware de 
poten van het leren, die een verbinding vormen met het eten en de speciale 
activiteiten ruimtes.

Doordat deze ruimte geen duidelijke identiteit heeft kan het gebruikt worden 
als leerruimte maar ook als ruimte voor conversatie en andere actviteiten. 
Hierdoor ontstaat er een grotere flexibiliteiten van het ruimtegebruik.
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Het ensemble bestaat uit drie verschillende kenmerken. Waarbij de gang het 
verbindende element is tussen de bestaande oude gebouwen en de nieuwe 
gebouwen en waarbij de gebouwen samen een geheel vormen. Het ensemble 
heeft twee dominante materialen, een daarvan is het glas van de gang, dat 
als verbindend element wordt gebruikt en in contrast is met de gesloten 
gebouwen. Waar, door middel van grote ramen en verschillende entrees, 
een grotere relatie tussen de buitenruimte en de binnenruimte onstaat. 
Het andere materiaal is baksteen, tevens het materiaal van de bestaande 
bebouwing. Dit zorgt voor een gelijkheid tussen de verschillende functies 
van het University College en een geheel in materialisatie van het ensemble.

Binnen hun architectuur hebbende verschillende elementen een 
verschillende vormentaal. De gang heeft een open karakter gekregen met 
een fragiele paviljoen architectuur. Deze past bij de parklandschap en de 
buitenruimte, en vormt een symbool dat staat tussen het university college 
en het contrast met de oude verbindende elementen die de oude gevagenis 
kenmerkten. 

De architectuur van de gebouwen is gesloten, massief passend bij hun 
bestaande gedachte en bij de functies die erin afspelen. Dit zijn de gebouwen 
die gefocussed zijn op hun activiteit. Op alle hoekpunten staat een gebouw 
dat als het ware met een voet in de centrale ruimte staat. 

MATERALISATIE

34. Woninge steevort Elizabet Iglesias architect

35. Kruller muller paviljoen



37. Baksteen wijngaard 336. Glasgevel
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In de gevel is onderscheid gemaakt tussen twee verschillende ramen. 
Waarbij het ene raam refereert naar het gevangenisraam en het andere type 
raam refereert naar de gang. Hierdoor ontstaat er een geheel tussen de nieuw 
toegevoegde elementen en het gehele ensemble. Daarbij is in de nieuwbouw 
dus gebruik gemaakt van grotere glasvlakken om een verbinding te maken 
met de architectuur van de gang en kleine ramen in de verschillende kleine 
ruimtes.

Het gevangenis raam vormt een van de basiskenmerken van de nieuwbouw. 
De breedte van het raam en het ritme tussen de ramen vormt de basis. 
Echter, doordat het klaslokaal een grotere hoeveelheid lichtval nodig 
heeft, is deze aangepast naar deze wens. Door gebruik te maken van het 
ritme ontstaat er ook een verticaal lijnenspel in de gevel die binnen het 
ensemble kenmerkend is. Doordat de ramen ver uit elkaar staan, blijft het 
volume een gesloten karakter houden, en doordat de ramen niet tot op het 
maaiveld komen wordt dit versterkt. De uiteindelijk compositie bestaat uit 
die kenmerken combineerd met de functies van de binnenruimtes. Waar 
de kleine ramen worden gebruikt voor de verschillende verblijfsruimtes, 
worden de grote ramen geplaatst bij de gemeenschappelijke ruimtes en 
routing door het gebouw.

GEVEL

GevelstudieGevels  oudbouw ensemble

Gevels cellen
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De entree van het ensemble wordt gekenmerkt door het grote raam. Dit 
raam is een reactie op de kenmerken van de parkgebouwen, die allemaal 
door middel van een centraal raam een verbinding aangaan met de 
buitenruimte en met de infrastructuur van het park. Dit raam vormt de 
entree van het University College en laat educatieve activiteiten zien die 
horen bij het University College. Achter dit raam bevinden zich klaslokalen 
en de bibliotheek. 

ENTREE

Gevel nieuwbouw en muur

Park gedachte
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De muur speelt daarnaast ook een belangrijke rol binnen dit geheel. Aan de 
zijde waar  het volume richting of over de muur beweegt, opent het gebouw 
zich als het ware om de identiteit naar buiten uit te stralen. Maar ook om een 
uitzicht richting het park te creëren. Hierdoor fungeert dit raam op dezelfde 
manier als de oorspronkelijke poort, en vormt de identiteit van het complex

RAMEN

Gevel nieuwbouw

Baksteen wijngaard 3
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De routing door de gang is van beton. Dit ruwe materiaal vormt een 
eenheid met de ruwe materialen die in de oude gebouwen bevinden.  Op 
elke hoek van deze route begint een verticale route omhoog, deze vormt een 
een verlengde van de rondgang. En wordt daarom in hetzelfde materiaal 
uitgevoerd. Dit wordt gedaan met een donkere houten balustrade die deze 
route duidelijk maakt. Om de leergebieden kenbaar te maken is juist een 
licht materiaal gebruikt. 

DE VLOER

Beton

Wenge
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Binnen het schoolgebouw ontstaan er verschillende typen wanden. De 
gezamelijke ruimtes hebben, net zoals de routing een ruwe afwerking, 
waarbij gebruik is gemaakt van het beton en het donkere hout, passend bij de 
ruwheid van de bestaande gebouwen. Echter bij de klaslokalen en kantoren 
van de docenten wordt juist een transparant materiaal gebruikt. Hier wordt 
gebruik gemaakt van glas om zo zeer zichtbaar te zijn voor de student en 
ook de barrière tussen de verschillende groepen kleiner te maken.  

Speciaal is de achterkant van de gang gelegen tegen de muur. Hier is ook 
een glazen wand geplaatst, om zo de ruwe en oude monumentale muur 
zichtbaar te houden en de identiteit van de muur ook aan de binnenzijde 
zichtbaar te houden. 

DE WANDEN
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Voor de gang is gekozen voor een fragiele glazen structuur met een 
minimalistische dakrand, om een groter contrast te krijgen met de bestaande 
bebouwing. Dit contrast is noodzakelijk om de verschillende hoogtes en 
verschillene gebouwen met verschillende detaillering te verbindingen. Door 
de dakrand minimaal en het glasvlak zo groot mogelijk te houden onstaat er 
een duidelijk verschil tussen de twee gebouwen.       

DETAILLERING



Detaillering gang en muur



aerial view
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VERBOUWINGEN

Naast de nieuwbouw van de school en de rondgang worden in het ensemble 
ook nog enkele oude monumentale gebouwen opgenomen.



132

De oude kerk en fitness ruimte zal verbouwd worden tot bar met een 
presentatie zaal, om op deze wijze terug te gaan naar zijn oude functie als 
plek voor sociaal contact en als plek waar gesproken wordt. Hierbij wordt 
gebruikt gemaakt van de huidige twee verdiepingen die aanwezig zijn en de 
gesloten plint van het gebouw.  

Aan dit gebouw zal een extra volume geplaats worden die de hoek van de 
gang maakt en als organisatorisch object van de gang is, maar ook een fuctie 
heeft als complementair element . 

DE KERK

Doorsnede kerk huidige siituatie

Impressie kerkgebouw 

Hoekpunt kerkgebouw
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Het achterbouw wordt verbouwd tot kantine/keuken en dinnerhall van de 
campus, hierbij wordt teruggegaan naar de functie die het in het verleden 
had. 

De grootste verandering aan het gebouw zal plaatsvinden in het verticale 
stijgpunt. Waarbij in het verleden het gebouw verbonden was met de 
koepel waarbij de gang als stijgpunt werkt, zal nu de vloer van het achterste 
ruimte weg gehaald worden en dienen als stijgpunt van het gebouw. Door 
deze ondersteunende functie zal ook gebruik worden gemaakt van het 
gedeelte wat zich onder de grond bevindt, waarin de extra organisatosiche 
programma opgenomen worden.

 DE KANTINE

Doorsnede achterbouw huidige situatie

Impresseie doorsnede achterbouw nieuwe situatie

Hoekpunt achterbouw



Doorsnede achterbouw huidige situatie
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De koepel wordt gebruikt als sport gebouw, door zijn afmeting kan deze 
functioneren als sporthal of voor speciale activiteiten.

Hierbij wordt het rechthoekige karakter van elk hoekpunt van het ensemble 
gemaakt door het veld, en de berging en geisoleerde fitnessruimte die zich 
in de koepel bevinden. Naast het sportveld bevinden zich de kleedruimtes 
op de eerste verdieping, Hierbij wordt de cel weer gebruikt in zijn gedachte 
als terugtrekruimte, en het veld als toezicht element op het gebruik van de 
douche. Naast het sportveld, biedt de ruimte eromheen nog genoeg ruimte 
voor andere activiteiten en mogelijkheden tot verticale sport mogelijkheden, 
zoals een klimwand.  

DE KOEPEL

Hoekpunt koepel

Doorsnede koepl huidige situatie

Impressie doorsnede koepel nieuwe situatie
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CONCLUSIE

Door verschillende elementen te analyseren en te verwerken in het 
ontwerp is er antwoord gegeven op de hoofdvraag ‘Op welke manier kan 
de koepelgevangenis verbonden worden met het Arnhems Buiten binnen 
de gedachte van het University College?’. Hierbij is het kenmerk van de 
gebouwen in het park als solitaire objecten doorgevoerd door een nieuw 
entreegebouw van het University College te plaatsen. Dit nieuwe gebouw 
volgt de regels van het park; zoals de zichtlijnen, de overkapping en het raam 
dat kenmerkend is voor de gebouwen in het park. Daarnaast is er gekozen 
voor de functie van University College met de gedachte om de geslotenheid 
van het complex te behouden, in combinatie met een nieuw ensemble dat 
het hart vormt van het leven van de student. Dit is gedaan door een nieuwe 
tegenhanger van de koepel te creëren, in de vorm van het onderwijsgebouw, 
die het systeem van het University College representeert, waarin de school 
een combinatie is van de dagelijkse activiteiten en de klassikale, educatieve 
elementen.
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BIJLAGE
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Plattegrond kelder



Plattegrond begane grondvloer



Plattegrond 1ste verdieping



Plattegrond 2de verdieping



Plattegrond 3de verdieping



Gevel binenzijde plein

Doorsnede plein oost west



Gevel pleinzijde

Doorsnede plein noord zuid



Gevel parkzijde

Doorsnede oost west



Gevel Straat

Doorsnede noord Zuid
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