
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De functionele mogelijkheden bij de herbestemming van penitiaire inrichtingen
de realisatie van een beslissingsondersteunend model voor de functiekeuze bij de
herontwikkeling van penitiaire inrichtingen

van Kempen, R.

Award date:
2017

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/9b5e5365-eb66-4003-8f90-e39fd8fe146b


DE FUNCTIONELE 
 MOGELIJKHEDEN VAN
   PENITENTIAIRE INRICHTINGEN
De realisatie van een beslissingsondersteunend model voor 
  de functiekeuze bij de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen

R. van Kempen (0719784)



COLOFON 

 
Titel: De functionele mogelijkheden bij de herbestemming van penitentiaire 

inrichtingen 
 

De realisatie van een beslissingsondersteunend model voor de functiekeuze 
bij de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen 

 
 
Status:   Definitief 
 
Datum:   20 juni 2017 
 
 
 
 
Auteur:   R. (Rick) van Kempen 
Studentnummer:  0719784 
E-mail:    Rickvankempen1@gmail.com 
   
 
 
 
 
Het afstudeeronderzoek staat onder begeleiding van de afstudeercommissie bestaande uit de 
volgende drie leden die de Technische Universiteit Eindhoven vertegenwoordigen: 
 
 
1e begeleider:  
Dr. W.J.M. (Wim) Heijs 
(e) w.j.m.heijs@tue.nl  
(t) 040 – 24 38 488 
(a) Technische Universiteit Eindhoven – Vertigo 8.34 
 
2e begeleider: 
Dr. J.J.A.M. (Jos) Smeets 
(e) j.j.a.m.smeets@tue.nl 
(t) 040 – 243 2579 
(a) Technische Universiteit Eindhoven – Vertigo 8.29 
 
3e begeleider: 
Ir. S.J.E. (Stephan) Maussen MRE 
(e) s.j.e.maussen@tue.nl 
(t) 040 – 243 3792 
(a) Technische Universiteit Eindhoven – Vertigo 8.36 
 
 
 
  

mailto:Rickvankempen1@gmail.com
mailto:w.j.m.heijs@tue.nl
mailto:j.j.a.m.smeets@tue.nl
mailto:s.j.e.maussen@tue.nl


 
De functionele mogelijkheden bij de herbestemming van penitentiaire inrichtingen 
 

 

  



  
Woord vooraf 2 

WOORD VOORAF 

Opengeslagen voor u ligt de master thesis die ik heb geschreven voor het afronden van mijn master 
Real Estate Management and Development, een mastertrack binnen de master Architectue, Building 
and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
 
De herontwikkeling van cultureel erfgoed, en in dit geval justitieel erfgoed in het bijzonder, is een 
onderwerp dat mij aan het hart ligt. Als inwoner van Tilburg (en in het verleden Eindhoven) heb ik 
lang moeten toekijken hoe oude gebouwen langdurig leegstonden en verpauperde. Gebouwen met 
vaak een unieke geschiedenis en veelal gelegen op mooie binnenstedelijke locaties. Ik ben dan ook 
blij dat er nationaal een nieuw positief elan is met betrekking tot de herontwikkeling van cultureel 
erfgoed. Een bijzondere groep erfgoed binnen dit geheel is justitieel erfgoed. Oude gevangenissen en 
rechtbanken spreken nog meer tot de verbeelding dan oude kerken, fabrieken en pakhuizen. Juist 
deze enclaves  van misdaad en straf, enclaves die tegelijkertijd een integraal onderdeel vormen van 
onze samenleving, kunnen door herbestemming een nieuwe betekenis geven aan de omgeving en de 
stad. 
 
Bij het voltooien van mijn master thesis heb ik adviezen en input gehad van personen die ik via deze 
weg wil bedanken. Graag bedank ik mijn beide begeleiders: de heren Wim Heijs en Jos Smeets, voor 
hun feedback en het advies die zij gedurende het gehele traject hebben gegeven. Ook de heer 
Stephan Maussen kan hierbij niet ontbreken die in de afrondende fase heeft geholpen de laatste 
puntjes op de ‘i’ te zetten. Ook wil ik mijn stagebedrijf, Bouwaccent en in het bijzonder Milena 
Pierey, bedanken voor een zeer leerzame stageperiode en het mee uitzetten van het 
onderzoeksonderwerp. Verder wil ik de experts bedanken die medewerking hebben verleend aan 
mijn onderzoek en de informatie die zij hebben prijs gegeven over dit onderwerp. Met name de 
heren Corjan van der Peet en Alfons Teuwisse van het Rijksvastgoedbedrijf zijn een grote bron van 
informatie geweest. En als laatste wil ik natuurlijk mijn ouders bedanken, voor hun oneindige steun 
voor wat ik doe, in alle opzichten. 
 
Ik hoop met dit onderzoek inzichtelijk te hebben gemaakt dat de nood van het herontwikkelen van 
cultureel erfgoed nog steeds hoog is en dat bijzondere gebouwen zoals gevangenissen het behouden 
waard zijn. Daarnaast hoop ik dat het model dat is ontwikkeld in dit onderzoek ondersteuning kan 
bieden aan eenieder die ooit te maken krijgt of te maken heeft met de herontwikkeling van 
penitentiaire inrichtingen. 
 
 
 
 
 
 
 
Rick van Kempen 
Tilburg, 25 juni 2017 
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SAMENVATTING 

Nooit eerder kwamen in zo'n grote getale bijzondere objecten als kazernes, bunkers, gevangenissen 
of ministeries op de markt (Koenen, 2015). Deze typen vastgoed vragen om een specifieke en 
zorgvuldige benadering die voor elk object uniek is. Voor veel van deze veelal karakteristieke 
gebouwen ligt leegstand, verwaarlozing en wellicht sloop in het verschiet. Herbestemming kan 
hiervoor een oplossing bieden.  
 
De herontwikkeling van erfgoed is in actualiteit blijven groeien en door verschillende politieke, 
economische en sociale ontwikkelingen is de kijk op herontwikkelen veranderd. Onderzoek naar 
hergebruik van cultureel erfgoed is relatief schaars en heeft vooral betrekking op de herontwikkeling 
van het industriële en religieuze erfgoed. De transformatie van justitieel vastgoed is een onderwerp 
waar nog geen stelselmatig onderzoek naar is gedaan. Justitiële instellingen zijn meestal lastig te 
herontwikkelen, omdat ze zijn gebouwd met een specifiek doel: berechting en/of opsluiting. 
Daarnaast zijn deze gebouwen door de jaren heen vaak verbouwd om aan de veranderende vraag en 
wetgeving te voldoen. Dit leidt tot een schakeling van verschillende gebouwen uit verschillende 
periodes, wat de herontwikkeling niet makkelijker maakt. Daar tegenover staat dat deze complexen 
vaak een aantal vaste componenten (denk aan cellencomplexen en rechtszalen) herbergt, wat er 
voor zou kunnen zorgen dat er lessen kunnen worden getrokken uit eerdere herbestemmingen van 
dit type vastgoed. Hierdoor is het wellicht mogelijk een (enigszins) eenduidig traject vast te stellen 
voor de herontwikkeling van deze instellingen. Het doel van dit onderzoek is daarom als volgt 
geformuleerd: 
 

“Inzicht verschaffen in de herontwikkelingsmogelijkheden van penitentiaire inrichtingen op basis 
van de kenmerken van penitentiaire inrichtingen.” 

 
Dit onderzoek zal zich toespitsen op de verschillende mogelijkheden voor de herbestemming van 
penitentiaire inrichtingen. Het doel van de herbestemming is om het complex haar (historisch) 
waardevolle plek te geven die het verdient. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
beperkingen en kansen van het (monumentale) erfgoed en moet er gekeken worden naar de 
ruimtelijke structuren. De doelstelling van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in het 
herontwikkelen van penitentiaire inrichtingen en richt zich vooral op de functionele mogelijkheden 
van penitentiaire inrichtingen. Om de opgestelde doelstelling te behalen is er een hoofdvraag 
opgesteld. Deze hoofdvraag is vervolgens onderverdeeld in verschillende deelvragen. De hoofdvraag 
luidt: 
 
“Wat zijn de herontwikkelingsmogelijkheden voor vrijgekomen penitentiaire inrichtingen op basis 

van de kenmerken van deze penitentiaire inrichtingen en hoe kunnen deze mogelijkheden 
inzichtelijk gemaakt worden?” 

 
Deze hoofdvraag is in de volgende subvragen onderverdeeld: 
 
1. Wat is de historische achtergrond van penitentiaire inrichtingen? 

 
2. Hoe verloopt de herbestemming van cultureel erfgoed? 

a. Uit welke fasen bestaat het herbestemmingsproces? 
b. Welke actoren zijn er betrokken bij de herbestemming van cultureel erfgoed? 

 
3. Wat is de achtergrond van de herontwikkelingsopgave van penitentiaire inrichtingen? 

a. Wat zijn de oorzaken van de leegstand van penitentiaire inrichtingen? 
b. Hoe groot is de herontwikkelingsopgave van penitentiaire inrichtingen? 
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4. Wat zijn de bepalende factoren bij de herbestemming van penitentiaire inrichtingen? 
a. Welke nieuwe functies zijn geschikt voor dit type vastgoed? 
b. Wat zijn de kenmerken van penitentiaire inrichtingen corresponderend bij die functies? 

 
5. Op welke manier is er een model te ontwikkelen dat als handvat kan dienen voor toekomstige 

herbestemmingen van penitentiaire inrichtingen? 

AANPAK 

Het onderzoek bestaat uit vijf delen. Het eerste deel betreft een literatuuronderzoek. Dit vormt de 
achtergrond voor het onderzoek en gaat voornamelijk over de problematiek van leegkomend 
vastgoed, de geschiedenis van penitentiaire inrichtingen en het standaard herbestemmingsproces. 
Naast een literatuurstudie is er ook een inventarisatie gemaakt van de gevangenissen die reeds zijn 
herontwikkeld, leeg staan, op termijn leeg komen of nog in gebruik zijn. Deze literatuurstudie en 
inventarisatie leiden tot een inkadering van het onderzoeksobject. Onbeantwoorde vragen na dit 
onderzoek zijn beantwoord door middel van het afnemen van interviews en het analyseren van 
complexen die reeds zijn herontwikkeld. De informatie uit deze interviews dient dan als aanvulling op 
de eerder gevonden informatie uit de literatuurstudie. Daarna volgt de ontwikkeling van een model 
dat als handvat kan dienen bij de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Dit model is daarna 
getoetst aan de hand van twee casestudy’s. 

ACHTERGROND 

Rechtspraak en het gevangeniswezen hangen nauw met elkaar samen. Veranderingen in de 
rechtspraak leidden vaak ook tot veranderingen in het gevangeniswezen en de functie en indeling 
van de gevangenissen. Een zeer belangrijke periode hierin is de periode van 1850 tot 1924. In deze 
tijdsspanne is er bijzonder veel nieuwbouw gepleegd in deze sector. Dit was vooral te danken aan het 
Wetboek van Strafrecht uit 1886 waarbij cellulaire opsluiting verplicht werd bij wet. Deze opsluiting 
kwam ten uiting in vijf verschillende typen gevangenissen. Dit zijn de Huizen van Bewaring, de 
paviljoen gevangenis, de binnenplaats gevangenis, de koepelgevangenis en de vleugelgevangenis.  
 
De leegstand van gevangenissen is een relatief nieuw probleem in Nederland. Door het beleid van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen, gebaseerd op een terugloop in het aantal gevangenen en rijksbrede 
bezuinigingen, is er al een aantal gevangenissen gesloten en staan er nog meer gevangenissen op de 
lijst om gesloten te worden. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft besloten om in totaal bijna 30 
penitentiaire inrichtingen te sluiten. In totaal gaat het om een afstoot van ongeveer 630.000 m² 
vastgoed.  
 
De afstoot van penitentiaire inrichtingen wordt afgehandeld door het Rijksvastgoedbedrijf. Het 
Rijksvastgoedbedrijf heeft de taak om al het vastgoed voor de Rijksoverheid te beheren, verwerven, 
verkopen en transformeren. Wanneer een object van het Rijksvastgoedbedrijf vrijkomt dan neemt 
het Rijk in eerste instantie het initiatief, want als eigenaar weet het Rijksvastgoedbedrijf wanneer 
welke panden leeg komen. Als het Rijk geen kans ziet het gebouw over te dragen via reallocatie aan 
een ander ministerie of college dan heeft de gemeente een voorkeurspositie. Mocht ook zij geen 
ambitie hebben om het gebouw her te bestemmen, dan wordt het uiteindelijk aangeboden op de 
vrije markt. Wanneer het Rijksvastgoedbedrijf besluit het object te verkopen, probeert zij de risico’s 
voor potentiele kopers zo laag mogelijk te houden. Dit gebeurt onder andere door aan de voorkant 
(voor verkoop) na te denken over mogelijke nieuwe functies en deze in overleg met de gemeente 
en/of provincie in ruimtelijke mogelijkheden te vertalen (Rijksvastgoedbedrijf, 2014).  
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DE NIEUWE FUNCTIES 

Voor de verschillende functies is er in eerste instantie een grove indeling gemaakt in vijf categorieën. 
Hierbij is er gesteund op de methode van de herbestemmingswijzer. Voor een verdere uitsplitsing 
van de functies was literatuuronderzoek niet altijd toereikend. Om die reden hebben er gesprekken 
plaats gevonden met verschillende partijen en personen die op een of andere manier betrokken zijn 
geweest bij het onderwerp van het onderzoek. Deze semi gestructureerde interviews hebben plaats 
gevonden met ontwikkelaars, architecten, adviseurs en ambtenaren die zich bezig houden met de 
hertontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Uit deze gesprekken en het literatuuronderzoek is de 
volgende grove functie-indeling gevormd: wonen, culturele functies, publieke functies, werk en 
retail. Deze functies zijn verder uitgesplitst in de volgende doelgroepen: 
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Figuur 1: Overzicht van de mogelijke functies bij de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. 

Het begrip functionaliteit is geïntroduceerd om deze functies te kunnen beoordelen. Met 
functionaliteit wordt de kwaliteit bedoeld dat “de eigenschappen geschikt zijn voor een specifiek 
doel” (Geul, 2013). Dat betekent dat in het beste geval, wanneer de functionaliteit hoog 
gewaardeerd wordt, de eigenschappen van het gebouw precies aansluiten op de nieuwe functie. 
Deze functionaliteit is dus gebaseerd op de karakteristieken van de desbetreffende functie. De 
karakteristieken van een functie worden in twee stappen beschreven. Eerst is er gekeken naar de 
‘minimale eisen’ van een doelgroep. Dit zijn de eisen waaraan de penitentiaire inrichting moet 
voldoen. Wanneer er niet aan die eisen wordt voldaan dan kan de herontwikkeling voor die 
doelgroep niet doorgaan. Daarna is er gekeken naar de ‘voorkeurskenmerken’. Dit zijn voorwaarden 
die de herbestemmingspotentie vergroten. Wanneer er aan meer voorwaarden wordt voldaan, dan 
groeit de herbestemmingspotentie. 

DE KENMERKEN VAN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN 

Na de beschrijving van de eisen en wensen van de functies zijn de kenmerken van de penitentiaire 
inrichtingen behandeld. Deze zijn nodig om uiteindelijk de potentie van een functie te beoordelen. 
De kenmerken van justitieel erfgoed zijn onderverdeeld in drie groepen, namelijk: ruimtelijke, 
juridische en fysieke kenmerken. Een uitsplitsing van deze kenmerken is gegeven in tabel 1. Deze 
factoren spelen een belangrijke rol in het herbestemmingsproces en de functiekeuze en dienen aan 
het begin van het herbestemmingstraject goed in kaart te worden gebracht.  
 



 
De functionele mogelijkheden bij de herbestemming van penitentiaire inrichtingen 
 

 

Tabel 1: Overzicht van de kenmerken van penitentiaire inrichtingen.  

 
De mate waarin de nieuwe functie geschikt is voor de penitentiaire inrichting of de mate waarin de 
eisen voor de nieuwe functie overeenkomen met de kenmerken van de penitentiaire inrichting leidt 
tot een beoordeling. De beoordeling heeft een nominale schaal van 1 tot en met 5 (zie tabel 2). Als 
extra beoordeling is er ook een vraagteken toegevoegd. Deze ‘score’ wordt alleen toegekend 
wanneer er op basis van de huidige gegevens geen beoordeling kan plaatsvinden. 

Tabel 2: De algemene kwantificatie van de mate van geschiktheid van de functies op basis van de kenmerken van 
penitentiaire inrichtingen. 

Geschiktheid Uitleg 

5 De functie is beslist niet geschikt op basis van het kenmerk ‘…..’ 

4 De functie is liever niet gewenst op basis van het kenmerk ‘…..’ 

3 De functie is mogelijk op basis van het kenmerk ‘…..’ 

2 De functie is in mindere mate geschikt op basis van het kenmerk ‘…..’ 

1 De functie is zeker geschikt op basis van het kenmerken ‘…..’ 

? De functie kan met de huidige gegevens niet beoordeeld worden. 

 
Ieder kenmerk, vertaald in een variabele, heeft een bepaalde waarde toegekend gekregen. Deze 
waarden zijn vervolgens vertaald naar een van de vijf beoordelingscriteria. De criteria bepalen de 
beoordeling van de functies en de kenmerken. Als voorbeeld is in de volgende tabel het overzicht 
weergegeven voor de variabele ‘ligging’. 
  

Ruimtelijke 
kenmerken 

Stedelijkheid 

Ligging 

Situatie  

 

Juridische 
kenmerken 

Monumentstatus 

Bestemmingsplan  

 

Fysieke 
kenmerken 

Vorm 

Stijl 

Verschijning 
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Tabel 3: De variabele ‘ligging’ met bijbehorende waarden en de voorbeeldbeoordeling van de ligging ‘centrum’ van een 
penitentiaire inrichtingen. 

Variabele 

De ligging van een penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Centrum Gelegen in het centrum 

Rand van het centrum Gelegen aan de rand van het centrum 

Rand van de stad (woonwijk) Gelegen aan de rand van de stad in een woonwijk 

Rand van de stad (industrie) Gelegen aan de rand van de stad op een industrieterrein 

Buiten de stad (industrie) Gelegen buiten de stad op een industrieterrein 

Buitengebied Gelegen in het buitengebied, niet nabij een stad 

Beoordeling (voorbeeld) 

Wat is de invloed van de ligging ‘centrum’ op de nieuwe functie(s) van de penitentiaire inrichting? 

5 De ligging ‘centrum’ is absoluut ongeschikt voor deze functie 

4 De ligging ‘centrum’ is niet bevorderlijk voor deze functie 

3 De ligging ‘centrum’ is heeft geen invloed op de functie 

2 De ligging ‘centrum’ is geschikt voor deze functie 

1 De ligging ‘centrum’ is uitermate geschikt voor deze functie 

HET MODEL 

Het model geeft op basis van de genoemde karakteristieken van een penitentiaire inrichting 
enerzijds en de minimale eisen van verschillende mogelijke functies anderzijds, aan of de functie 
passend is binnen de penitentiaire. 
 
Een schematische weergave van het model staat weergegeven op de fold-out op de laatste pagina 
van dit onderzoek. Dit stroomschema geeft de volgorde van beoordeling van de penitentiaire 
inrichting aan. De dikke lijnen in het stroomschema geven de volgorde van het onderzoek aan zolang 
een functie potentie houdt voor het gebouw. Wanneer er uit het onderzoek blijkt dat de functie niet 
geschikt is (antwoord is ‘ja’ in het schema) dan dient men de dunne pijlen te volgen en is het 
onderzoek ten einde. 
 
De eerste stap die bij het gebruik van het model genomen dient te worden is de functieselectie. Deze 
stap staat bovenaan het stroomschema weergeven in het oranje blok [A]. Bij deze stap wordt er 
gekeken welke functies genoeg potentie hebben om volledig getoetst te worden. Het is niet altijd 
noodzakelijk om alle mogelijke functies te beoordelen. Vaak kunnen, door marktonderzoek, op 
voorhand al enkele functies worden geëlimineerd. De functies met de hoogste potentie kunnen 
daarna worden getoetst op het eerste criteria: ruimtelijke kenmerken (blok [B]).  
Wanneer een van de kenmerken (variabelen) met een ‘5’ wordt beoordeeld betekent dit het einde 
van het onderzoek voor die functie. Verder onderzoek is dan niet nodig, de functie is immers niet geschikt. 
Wanneer een variabele een andere score krijgt dan kan de volgende variabele worden getoetst tot 
dat alle variabelen horende bij een kenmerkengroep zijn beoordeeld. De score van deze 
beoordelingen worden ingevuld in een overzichtstabel zoals weergegeven op de volgende bladzijde. 
 
Wanneer de ruimtelijke kenmerken zijn beoordeeld volgen de juridische kenmerken (pijl 1). De 
beoordeling van deze kenmerken verloopt op de zelfde manier als bij de ruimtelijke kenmerken. 
Wanneer ook bij deze kenmerken niet de score ‘5’ wordt toegekend volgt er (via pijl 2) een go/no-go 
moment. Tijdens dit moment wordt er gekeken of een functie nog steeds voldoende potentie 
beschikt om verder onderzocht te worden. In het stroomschema van het model staat dit 
weergegeven in blok [D]. De keuze voor een ‘go’ of ‘no-go’ wordt gemaakt door te kijken naar de 
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negatieve scores. Oftewel er wordt gekeken of er een groot aantal kenmerken met een ‘4’ zijn 
beoordeeld die, na aanpassingen van de kenmerken, niet beter scoren. 
 
Bij een ‘go’ wordt de laatste kenmerkengroep beoordeeld: de fysieke kenmerken, weergeven in blok 
[D]. Ook deze kenmerken volgen dezelfde manier van toetsing als de overige kenmerken. Aan het 
einde van deze beoordeling worden de resultaten vergeleken en kan er worden beoordeeld welke 
functie het meest geschikt is voor de bepaalde penitentiaire inrichting.  

DE CASESTUDY’S  

Door het model toe te passen op twee gevangenissen is het model getoetst. Daarbij is er getracht 
een nieuwe functie te vinden voor deze gevangenissen. Om het model zo breed mogelijk te testen 
zijn er twee verschillende penitentiaire inrichtingen gekozen voor de casestudy’s. Voor de eerste 
casestudy is de penitentiaire inrichting De Boschpoort gekozen. Deze penitentiaire inrichting staat 
beter bekend als De Koepel van Breda. Dit type penitentiaire inrichting staat bekend als een notoire 
lastig her te bestemmen gebouw en is al vaak onderwerp van discussie geweest met betrekking tot 
de herontwikkelingsmogelijkheden. Dat maakt het een interessant voor een casestudy. Daarnaast 
bood de centraal gelegen locatie van de penitentiaire inrichting samen met de stedelijkheid van de 
stad Breda legio aan potentiële nieuwe functies. Als tweede casestudy is de penitentiaire inrichting 
De Kruisberg gekozen. Deze inrichting, onderdeel van PI Achterhoek, is een stuk kleiner en minder 
centraal gelegen dan de Koepel in Breda. Verder is dit gebouw meerder keren uitgebreid waardoor 
het een aaneenschakeling is van gebouwen uit verschillende periodes. Daarnaast heeft de inrichting 
recentelijk nog enkele uitbreidingen gehad. Het was daarom ook interessant om te kijken welke 
functies daar bij zouden kunnen passen. 

TEST RESULTATEN 

Aan de hand van de uitvoering van de twee casestudy’s is er een aantal leerpunten naar voren 
gekomen. Zo is de stap van ‘functieselectie’ toegevoegd aan het schema. Op deze manier kunnen op 
voorhand al enkele functies geëlimineerd worden. Ook is er een aantal beoordelingscriteria 
aangepast. Voornamelijk gaat dit om het aanpassen van de waarden van enkele variabelen. Dit is 
onder andere gebeurd bij de variabele ‘bestemmingsplan’, waar er uiteindelijk maar drie waarden 
worden gehanteerd. Een ander voorbeeld is de aanpassing van de schalen bij de variabele ‘grootte 
van het gebouw. Verder zijn de voorwaarden van het go/no-go moment duidelijker geworden aan de 
hand van de casestudy’s. 
 
Bij de beoordeling van de fysieke kenmerken kwam naar voren dat bouwtekeningen van de 
penitentiaire inrichting van groot belang is. Vooral voor de beoordeling van de fysieke kenmerken 
zoals verdiepingshoogte, -breedte en daglichttoetreding zijn plattegronden van belang. Het bleek 
daarnaast ook buitengewoon lastig om aan informatie en bouwtekeningen te komen van 
penitentiaire inrichtingen. In de praktijk zal dit meevallen gezien het feit dat bij de bekendmaking van 
de verkoop van een overheidsobject er een zogenaamd biedboek wordt uitgereikt, met daarin de 
benodigde informatie.  
 
Een soortgelijk probleem ontstond bij de beoordeling van de monumentenstatus van penitentiaire 
inrichtingen en daaraan gelieerd, de beoordeling van het kenmerk ‘bouwstijl’. Tijdens de beoordeling 
van de penitentiaire inrichtingen bleek dat een monumentenstatus niet alleen een positief effect kan 
hebben op de functie vanwege de historische of bijzondere uitstraling van het gebouw, maar dat er 
ook een negatief effect kleeft aan de status van een monument. Deze negatieve invloed komt vanuit 
het feit dat de verbouw van monumenten strikt gereguleerd is, wat zorgt voor een grote beperking 
van de mogelijkheden van de gebouwen. Het bleek dat er extensief onderzoek nodig was om een 
goede beoordeling te kunnen vellen over dit kenmerk.  
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Figuur 2: Invultabel voor de waarden en de beoordeling van de kenmerken 
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Het belangrijkste leerpunt van dit onderzoek kwam naar voren tijdens de uiteindelijk conclusie van 
de casestudy’s. Bij de beoordeling van de meest geschikte nieuwe functie voor een penitentiaire 
inrichting bleek namelijk dat dit niet simpelweg kon door het combineren van de losse beoordelingen 
van de kenmerken. Gesteld kan daarom worden dat dit model in eerste instantie kan worden 
gebruikt om te toetsen of een functie überhaupt mogelijk is. Daarna dient het eerder als een 
instrument dat als beslissingsondersteuning kan dienen in de vorm van een vergelijkingsmaatstaf van 
verschillende mogelijkheden. Het kan op die manier dienen als een aandachtspuntenlijst die kan 
worden gebruikt als onderlegger voor een gefundeerde beslissing voor een nieuwe functie. Het 
instrument is daarom vooral beslissingsondersteunend voor de besluitvorming van een functiekeuze.  

CONCLUSIE 

Dit onderzoek had het doel om inzicht te verschaffen in de factoren die bijdragen aan een 
succesvolle herontwikkeling van vrijkomende penitentiaire inrichtingen. Om dit doel te bereiken is er 
een aantal subvragen opgesteld. Het collectief van de antwoorden op deze subvragen kunnen 
worden gezien als het antwoord op de hoofdvraag. Deze subvragen zijn onder te verdelen in drie 
groepen. De eerste groep gaat over de historie van penitentiaire inrichtingen en de achtergrond van 
de leegstandsproblematiek. De tweede groep subvragen betreft de factoren die de herbestemming 
van penitentiaire inrichtingen bepalen. De laatste groep vraagt naar de mogelijkheid om deze 
factoren om te zetten in een model. 
 
De eerste stap van het onderzoek was de in kaart brenging van de aard van het probleem. 
Vervolgens is er gekeken naar het type vastgoed en is de herbestemming van cultureel en justitieel 
erfgoed in kaart gebracht en gedefinieerd. Verder is er onderzoek gedaan naar de verschillende 
actoren die bij het herbestemmingsproces betrokken zijn. Alle antwoorden op de onderzoeksvragen 
worden gegeven in de conclusie van dit onderzoek. Het onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling 
van een model, waar op basis van kenmerken van een penitentiaire inrichting de potentie van een 
nieuwe functie kan worden beoordeeld. Dit instrument kan als handvat dienen voor de toekomstige 
herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen.  

BELEIDSAANBEVELINGEN 

Wanneer een bepaalde partij (gemeente, ontwikkelaar, belegger of particulier) een penitentiaire 
inrichting in zijn bezit heeft of krijgt en het doel heeft deze te herontwikkelen dan wordt aanbevolen 
dit onderzoek te gebruiken bij de zoektocht naar een geschikte functie. Het instrument dat 
vervaardigd is in dit onderzoek kan daarbij stap voor stap worden gebruikt. Hierbij is het belangrijk 
op te merken dat dit instrument geen uiteindelijke nieuwe functie aanwijst voor de penitentiaire 
inrichting, maar moet worden gebruikt als beslissingsondersteunend model. De beoordelingen van 
de kenmerken kan worden gezien als een lijst met aandachtspunten die gebruikt kan worden om een 
gegronde overweging te maken van de verschillende mogelijkheden die er zijn voor de nieuwe 
functie(s) bij de herontwikkeling van een penitentiaire inrichting. 
 
Het is hierbij op te merken dat dit instrument niet volledig is. De gebruiker dient er rekening mee te 
houden dat er ook nog andere randvoorwaarden zijn die meespelen bij de herontwikkeling van een 
penitentiaire inrichting. Factoren als financiële en organisatorische randvoorwaarden zijn nog niet in 
acht genomen. Eveneens zijn nog niet alle wet- en regelgevingen besproken. Ook zijn er soms 
functies te bedenken die speciaal gericht zijn op de omgeving van de penitentiaire inrichting. Deze 
‘ad hoc’ functies zijn niet meegenomen in het onderzoek, maar kunnen door gericht marktonderzoek 
naar de locatie wel aan het licht komen. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van het 
gevangenismuseum in Veenhuizen door de unieke historie van die locatie als detentiedorp. Maar ook 
de opkomende trend van zogenaamde ‘prison escapes’ past hierin of het idee om in de Koepel in 
Arnhem een Energy Campus vestigen, aansluitend op de specifieke industrie in de omgeving. Het is 
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belangrijk deze mogelijke functies mee te nemen in het onderzoek. 

VERVOLGONDERZOEK 

Zoals zojuist besproken is kunnen er aanbevelingen worden gedaan voor een vervolgonderzoek. Er 
zijn nog randvoorwaarden die meespelen bij de besluitvorming van een bepaalde functie bij de 
herontwikkeling. Verder wordt er in de literatuur veel gesproken over ‘tijdelijk gebruik’ van het 
gebouw en de term ‘placemaking’, het vermarkten van een locatie. De waarde van deze termen is 
nog relatief onbelicht in de literatuur en kan van belang zijn bij de herontwikkeling van deze 
incourante vastgoedstructuren. Verder onderzoek hier naar is nodig om het belang en de noodzaak 
van deze begrippen beter te doorgronden. Het kan zijn dat deze marketingtools een versterkende 
waarde kunnen hebben op het object, maar het kan evengoed een belemmering vormen voor 
eventuele latere functies. 
 
Tijdens het onderzoek zijn er enkele reeds gedane herbestemmingen geanalyseerd. Ook is er 
gesproken met een aantal personen die op dat moment bezig waren met de herbestemming van 
penitentiaire inrichtingen. Helaas waren niet alle partijen bereid om mee te werken aan dit 
onderzoek. Het zou lonend kunnen zijn om evaluatieonderzoek te doen naar de reeds afgeronde 
herbestemmingen. Ook zou dit onderzoek uit gebreid kunnen worden naar instellingen buiten 
Nederland. 
 
Wanneer er gekeken wordt naar reeds gedane herontwikkelingen van penitentiaire inrichtingen kan 
het ook interessant zijn om te kijken naar de effecten van die herontwikkelingen op de omgeving. 
Een vraag zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn: Is de leefbaarheid van een wijk verhoogt na de 
herontwikkeling van een penitentiaire inrichting?  Een ander interessant onderwerp zou de mogelijke 
waardestijging van omliggend vastgoed na herbestemming zijn.  

EVALUATIE 

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen zeker 
geen makkelijke taak is en veel tijd, kennis en energie vereist. Door het gebruik van het uiteindelijk 
vervaardigde instrument kan het herbestemmingstraject enigszins vergemakkelijkt worden. 
Terugkijkend op het onderzoek lag de grootste uitdaging bij het verzamelen van de benodigde 
informatie. Zoals reeds is vermeld is er bijzonder weinig geschreven over het justitieel erfgoed van 
Nederland en de literatuurstukken over de mogelijkheden tot herontwikkeling hiervan zijn op één 
hand te tellen.  
 
Wanneer er een vergelijkbaar onderzoek nogmaals zou worden uitgevoerd dan is er een aantal 
aanbevelingen om het onderzoek te verbeteren. De tijdsbeperking aan het einde van dit onderzoek 
heeft geleid tot een kleiner aantal casestudy’s dan gewenst. Wanneer het instrument ook getoetst 
zou worden op reeds gedane ontwikkelingen zou dat inzichten kunnen geven in de verschillen tussen 
de theoretische en praktische uitkomsten. Verder zouden er, gegeven meer tijd, ook 
herontwikkelingen van penitentiaire inrichtingen in het buitenland onderzocht kunnen worden. In 
het buitenland, met name Scandinavië, zijn er enkele voorbeelden te vinden van succesvolle 
herontwikkelingen van gevangenissen en wellicht kunnen hieruit lessen of ideeën onttrokken 
worden. 
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SUMMARY 

Never before such a larger number of special kind of real estate like barracks, bunkers, ministries and 
prisons came to market (Koenen, 2015). These types of real estate require a specific and careful 
approach that is unique to each object. For many of these typically characteristic buildings lies 
vacancy, neglect and possibly demolition in the offing. Redevelopment can be a solution for this. The 
topic of heritage has continued to grow in actuality. Due to various political, economic and social 
developments, the view on redevelopment has changed. 
 
Research on the reuse of cultural heritage is relatively scarce and relates mainly to the 
redevelopment of industrial and religious heritage. The transformation of judicial real estate is a 
subject that hasn’t yet been systematically investigated. Judicial institutions are usually difficult to 
redevelop because they are built for a specific purpose: the conduct of trial and/or the inclusion of 
people. In addition, these buildings have been converted over the years to meet the changing 
demand and legislation. This leads to an ensemble of different buildings from different periods, 
which does not make redevelopment easier. On the other hand, these complexes often contain a 
number of fixed components (e.g. cell complexes and courtrooms), which could allow lessons to be 
drawn from previous re-allocations of this type of real estate. As a result, it may be possible to 
establish an unambiguous process for the redevelopment of these settings. The purpose of this 
research is therefore formulated as follows: 
 

 
“Providing insight into the redevelopment possibilities of penitentiary institutions based on the 

characteristics of penitentiary institutions" 
 
This research will focus on the different possibilities for redevelopment of penitentiary institutions. 
The investigation will focus on the redeployment of penitentiary establishments. The purpose of 
redevelopment is to give the complex its (historically) valuable place it deserves. This should take 
into account the constraints and opportunities of the (monumental) heritage and look at the spatial 
structures. The purpose of this research is to provide insight into the redevelopment of penitentiary 
institutions and the possibilities of new functions. 
 
In order to achieve the set goal, a key question has been drawn up. This main question is then 
subdivided into several sub-questions. The main question is: 
 
"What are the redevelopment opportunities for released penitentiary establishments based on the 

characteristics of these penitentiary institutions and how can they be made clear?"  
 
 

The main question has been devided in the following subquestions:  
 
1. What is the historical background of penitentiary institutions? 

 
2. What does the process of the reallocation of cultural heritage look like? 

a. Which phases exist in this process? 
b. Which participants are involved in the re-allocation of cultural heritage? 

 
3. What is the background of the redevelopment task of penitentiary institutions? 

a. What are the causes of the vacancy of penitentiary institutions? 
b. How big is the redevelopment task of penitentiary institutions? 
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4. What are the determining factors in the redevelopment of penitentiary institutions? 
a. Which new functions are suitable for this kind of property? 
b. What are the characteristics of penitentiary institutions according to these functions? 

 
5. In what way can a model be developed that can serve as a guide for future redevelopments of 

penitentiary institutions? 

RESEARCH APPROACH 

The research consists of five parts. The first part concerns a literature survey. This is the background 
for the research and will mainly concern the issue of vacant property, the history of penitentiary 
facilities and the standard redevelopment process. In addition to a literature study, an inventory has 
been made of the prisons already redeveloped, those that are vacant, will become eventually vacant 
or are still in use. Unanswered questions after this research have been answered by taking interviews 
and analysing complexes that have already been redeveloped. These semi-structured interviews took 
place with developers, architects, advisors and government officials involved in the deer 
development of penitentiary devices. The information from these interviews then complements the 
previously found information from the literature study. The last part of this research is the 
development of a model that can serve as a tool for redevelopment of penitentiary institutions. This 
model is then tested on the basis of two case studies. 

BACKGROUND 

Judicial proceedings and prison are closely linked. Changes in the jurisdiction also often led to 
changes in the prison system and the function and classification of prisons. The changes in law in 
1875 and 1886, together with an outdated building stock, resulted in the creation of many new 
courts and penitentiary institutions. A very important period in this period is the period from 1850 to 
1924. During this period, a lot of new construction has been committed in this sector. The most 
important change was the system change for the prison system. The Criminal Code (Wetboek van 
Strafrecht) of 1886 made that cellular detention was mandatory by law. This imprisonment was 
reflected in five different types of prisons. These are the house of conservation (huis van bewaring), 
pavilion prison (paviljoen gevangenis), courtyard prison (binnenplaats gevangenis), panopticum 
prison (koepelgevangenis) and star prisons (vleugelgevangenis). 
 
The vacancy of prisons is a relatively new problem in the Netherlands. Due to the policy of the 
Judicial Service Office (Dienst Justitiële Inrichtingen), based on a decline in the number of prisoners 
and government-wide cuts, a number of prisons have already been closed and there are still more 
prisons on the list to be closed. The Judicial Services Office has decided to close almost thirty 
penitentiary institutions. These establishments were chosen after weighing out various factors 
including operating costs, regional labor market, rural spread and resocialization. In total, it is a 
shedding of nearly 630,000 m² (approximately 6,750,000 square feet) of real estate. 
 
The repatriation of penitentiary facilities is handled by the State Real Estate Company 
(Rijksvastgoedbedrijf). The Real Estate Company has the task of managing, acquiring, selling and 
transforming all real estate for the government. When an object of the State is released, the 
government initially takes the initiative because, as owner, the State Real Estate Company knows 
when which properties are vacant. If the State is unable to transfer the building via reallocation to 
another ministry or college, the municipality has a preferred position. Should they also have no 
ambition to redesign the building, it will eventually be offered on the market. When the State Real 
Estate Company decides to sell the item, it tries to keep the risk for potential buyers as low as 
possible. This is done by thinking upfront (before sale) about possible new functions and translating 
them into spatial possibilities in consultation with the municipality (Rijksvastgoedbedrijf, 2014). 
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NEW FUNCTIONS 

For the various functions, a rough layout was made in five categories. This is supported by the 
method of the ‘redevelopment guide’(herbestemmingswijzer). For a further breakdown of the 
functions, literature research was not always sufficient. For this reason, conversations have been 
taking place with different parties and individuals who have somehow been involved in the subject of 
the research. From these conversations and the literature research, the following coarse function 
format has been formed: living, cultural functions, public functions, work and retail. These features 
are further broken down into subfunctions: 
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Figure 1: Overview of the possible new functions for the redevelopment of penitentiary institutions. 

The concept of functionality was introduced to assess these features. Functionality refers to the 
quality that ‘the properties are suitable for a specific purpose’ (Geul, 2013). This means that, in the 
best case, when the functionality is highly appreciated, the properties of the building exactly match 
the new function. This functionality is thus based on the characteristics of the particular function. 
Characteristics of a function are described in two steps. First, the ‘minimum requirements’ of a target 
group are taken in account. These are the requirements that the prison must meet. If these 
requirements are not met then the redevelopment for that target group cannot continue. 
Thereafter, the 'preference attributes' are considered. These are conditions that increase the 
reallocation potential. If more conditions are met, then the reallocation potential grows. 

THE CHARACTERISTICS OF THE PENITENTIARY INSTUTIONS 

After describing the requirements and wishes of the functions, the characteristics of the penitentiary 
institution are dealt with. These are necessary to ultimately assess the potential of a function. The 
characteristics of the judicial heritage are divided into three groups, namely: spatial, legal and 
physical characteristics. An overview of these characteristics is given in table 1. These factors play an 
important role in the redevelopment process and the functional choice and should be properly 
identified at the beginning of the redevelopment phase.  
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Table 1: An overview of the characteristics of penitentiary institutions. 

 
The extent to which a new function is suitable for the penitentiary institution or the extent to which 
the requirements for the new function correspond to the characteristics of the penitentiary 
institution results in a rating. The rating has a nominal scale of 1 to 5 (see table 2). As an additional 
rating, a question mark has also been added. This 'score' is only granted if no assessment can be 
made based on the current data. 

Table 2: The general quantification of the degree of suitability of the functions and the characteristics. 

Geschiktheid Uitleg 

5 De functie is beslist niet geschikt op basis van het kenmerk ‘…..’ 

4 De functie is liever niet gewenst op basis van het kenmerk ‘…..’ 

3 De functie is mogelijk op basis van het kenmerk ‘…..’ 

2 De functie is in mindere mate geschikt op basis van het kenmerk ‘…..’ 

1 De functie is zeker geschikt op basis van het kenmerken ‘…..’ 

? De functie kan met de huidige gegevens niet beoordeeld worden. 

 
Each feature, also called variable, has been assigned a certain value. These values are then translated 
into one of the five assessment criteria. These criteria determine the assessment of the functions and 
characteristics. As an example is in the next tablet he overview given for the variable ‘location’. 

Table 3:The variable ‘location’ with the corresponding values and the valuation of the variable. 

Variable 

The location of the penitentiary instution 

Value  Definition of the value 

City centre Located in the city centre 

Edge of city centre Located at the edge of the city centre 

Edge of city (urban) Located at the edge of a town or city in an urban area 

Edge of city (industrial) Located at the edge of a town or city in an industrial area 

Outside of the city (industrial) Located outside a town or city in an industrial area 

Rural Located at a rural area 

Valuation (i.e.) 

How does the location ‘city centre’ influence the new function of the penitentiary institution? 

5 The location ‘city centre’ is definitely unsuited for this function 

4 The location ‘city centre’ is not optimal for this function  

3 The location ‘city centre’ has no influence for this function 

2 The location ‘city centre’ is suited for this function  

1 The location ‘city centre’ is perfect for this function  

Spatial 
characteristics 

Urbanisation 

Location 

Position 
 

Legal 
Monument status 

Zoning 
 

Physical 
characteristics 

Form 

Style 

Appearance 
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THE MODEL 

On the basis of the mentioned characteristics of a penitentiary institution and the minimum 
requirements of various possible functions, the model indicates whether the function is appropriate 
for a penitentiary institution for the different characteristics. 
 
A schematic representation of the model is shown on the foldout on the last page of this research. 
This flow chart indicates the order of assessment of the penitentiary institution. The solid lines in the 
flow chart indicate the order of the investigation as long as a function has potential. If the 
investigation shows that the function is not appropriate (answer is ‘yes’ in the schedule) then the 
arrows should be followed to the bottom of the chart and the research is over. 
 
The first step to be taken when using the model is the function selection. This step shows at the top 
of the flowchart in the orange block (A). This step determines what features have enough potential 
to be fully tested. It is not always necessary to asses all possible functions. Often, a number of 
functions can be eliminated in advance by market research. The highest potential features can then 
be tested on the first criteria: spatial characteristics.  
 
When one of the attributes (variables) is rated with a '5', this means the end of the research for that 
function. Further research is not necessary, because the function is not suitable. If a variable gets a 
different score then the following variable can be checked until all variables associated with an 
attribute group are evaluated. The score of these reviews can be filled in in a table as shown on the 
next page. 
 
When the spatial characteristics are assessed, the legal features (arrow 1) can be assessed. The 
assessment of these features follows in the same way as the spatial characteristics. If these attributes 
do not get the score '5', then there is a go / no-go moment. At this point, it is checked whether a 
function still has sufficient potential for further investigation. In the flow chart of the model this is 
shown in block D. The choice for a 'go' or 'no-go' is made by looking at the negative scores. It is also 
checked whether a large number of features have been rated with a '4' which, by means of 
adjustments of the characteristics, do not improve. 
 
After a ‘go’, the last feature group is evaluated, the physical characteristics. These features also 
follow the same way of testing as the other features. At the end of this review, the results are 
compared and it can be judged which function is most suitable for the particular penitentiary 
institution. 
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 Figure 2: Entry table for the values and assessments of the characteristics of penitentiary institutions 

 

  

V
alue of the variables

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ista

n
ce to

 city cen
tre

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ista

n
ce to

 p
a

rkin
g

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ista

n
ce to

 sh
o

p
s

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ista

n
ce to

 green
ery

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ista

n
ce to

 h
igh

er ed
u

ca
tio

n
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
ccessib

ility b
y ca

r
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 A
ccessib

ility b
y p

u
b

lic tra
n

sp
o

rt
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

N
eed

 fo
t th

e fu
n

ctio
n

?
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Size o
f th

e b
u

ild
in

g
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
la

n
n

in
g

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Flo
o

r h
eigh

t
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Flo
o

r w
id

th
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D
a

yligh
t

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

M
a

in
ten

a
n

ce
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fin
al re

vie
w

 

G
o

 / n
o

-go
 m

o
m

e
n

t

Physical characteristics

Fo
rm

Style

Appearance

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zo
n

in
g

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

V
ariab

le
s

Spatial characteristics

U
rb

a
n

isa
tio

n

Lo
ca

tio
n

Position

Legal 

features

M
o

n
u

m
en

t sta
tu

s

Education

Incubator

Business complex

Primary school

Secondary education

Community college

Higer education

Short stay (Expats)

Meseum, exposition room

Theatre, concert hall and cinema

Library

Hotel, hostel

Health centre

Functions

Livin
g

C
u

ltu
ral 

fu
n

ctio
n

s
P

u
b

lic fu
n

ctio
n

s
W

o
rk

Retail

Seniors

Care-apartments

Students

Single- and multi person households



  
Summary 20 

THE CASE STUDIES  

By applying the model to two prisons, the model has been tested and an attempt has been made to 
find a new function for these prisons. To test the model as well as possible, two different 
penitentiary institutions have been chosen for case studies. For the first case study, the penitentiary 
‘De Boschpoort’ was chosen. This penitentiary establishment is better known as The Dome of Breda. 
This distinguished example of detention has often been the subject of discussion regarding the 
redevelopment possibilities. That makes it an interesting case study topic. In addition, the central 
location of the penitentiary, together with the urbanization of Breda, offered plenty of potential new 
features. As a second case study, the penitentiary ‘De Kruisberg’ was chosen. This establishment, 
part of PI Achterhoek, is a lot smaller and less central than the Dome in Breda. In addition, the 
institution has recently had some extensions. It was therefore also interesting to see what features 
could fit. 

TEST RESULTS 

Based on the implementation of the two case studies, a number of learning points have emerged. 
For example, the step of 'function selection' has been added to the schedule. A large number of 
evaluation criteria have also been adapted. This is mainly about adjusting the values of the variables. 
It happened, among other examples, with the variable ‘zoning’, where only three values are used. 
Another example is the adjustment of the scale at the variable ‘size of the building’. Also the terms of 
the go / no-go moment have become more apparent by case studies. 
 
When assessing physical characteristics, it appeared that floor plans of the penitentiary institution is 
of great importance. Especially for the assessment of physical characteristics such as height, width 
and daylight viewing, floor plans are important. In addition, it appears to be extremely difficult to get 
information and maps of penitentiary institutions. In practice, this will be less difficult due to the fact 
that a so-called bid book, containing floor plans, is issued when the sale of a public object is 
announced. 
 
A similar problem arose when assessing the monument status of penitentiary institutions and related 
to this the assessment of the 'building style' attribute. During the review of the penitentiary 
establishments, it appeared that a monument status could not only have a positive effect on the 
function due to the historical or special appearance of the building but also a negative effect on the 
status of a monument. This negative influence is due to the fact that the rebuilding of monuments is 
strictly regulated, which causes a major limitation of the possibilities of the buildings. It turned out 
that extensive research was needed to get a good review of this feature. 
 
The most important point of study of this research came to light during the final conclusion of case 
studies. In assessing the most suitable new function for a penitentiary institution, it was found that 
this could not be simply done by adding the separate ratings of the features. Therefore, it can be said 
that this model can initially be used to test whether a function is at all possible. After that, it serves 
as an instrument that can serve as decision support in the form of a comparative measure of 
different possibilities. It can thus serve as an attention list that can be used as a collaborator for a 
well-founded decision for a new function. The instrument is therefore a primarily decision-making 
tool for the decision-making of a function choice. 
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CONCLUSION 

This research aimed at providing insight into the factors contributing to the successful 
redevelopment of released penitentiary institutions. To achieve this goal, a number of sub questions 
have been drawn up. The collective of the answers to these sub questions can be seen as the answer 
to the main question. These sub-questions can be divided into three groups. The first group is about 
the history of penitentiary institutions and the background of the vacancy problem. The second 
group of subquestions concerns the factors that determine the redistribution of penitentiary 
institutions. The last group asks for the ability to convert these factors into a model. 
 
As a basis for the investigation, first the nature of the problem was addressed. Subsequently, the 
type of real estate was looked at and the re-determination of cultural and judicial heritage was 
mapped and defined. Furthermore, research has been conducted into the various actors involved in 
the re-determination process. The answers to these research questions can be found in the final 
chapter of this research. This research has led to the development of a model where the potential of 
a new function can be assessed based on characteristics of a penitentiary institution. This instrument 
can serve as a tool for the future redevelopment of penitentiary institutions. 

POLICY RECOMMENDATIONS 

When a particular party (municipality, developer, investor or private) is in possession of a 
penitentiary institution for the purpose of redeveloping it, it is recommended that this research be 
used in the search for a suitable function. The instrument manufactured in this research can then be 
used step by step. It is important to note that this instrument does not designate a final new function 
for the penitentiary institution, but must be used as a decision-support model. The ratings of the 
features can be seen as a list of issues that can be used to make a thorough consideration of the 
various possibilities for the new function(s) in the redevelopment of a penitentiary institution. 
 
It should be noted that this instrument is not complete. The user should bear in mind that there are 
also other preconditions that play a part in the redevelopment of a penitentiary institution. Factors 
such as financial and organizational conditions have not yet been met. Not all laws and regulations 
have yet been discussed. Also, there are sometimes features that focus on the environment of the 
penitentiary institution. These "ad hoc" features are not included in the research, but may be 
reflected by a targeted market research into the location. An example of this is the realization of the 
prison museum in Veenhuizen due to the unique history of that location as a detention village. But 
the emerging trend of so-called prison escapes fits also into this or the idea of establishing an Energy 
Campus in the Dome in Arnhem, following the specific industry in that area. It is important to include 
these possible functions in the research. 

FOLLOW-UP RESEARCH 

As discussed, recommendations can be made for a follow-up search. There are still preconditions 
that play a part in the decision-making of a particular function in the redevelopment. The financial 
and organizational implications of the redevelopment of judicial heritage have not been included in 
this research. These implications may, however, be of great importance to the ultimate success of 
redevelopment. 
 
Furthermore, the literature talks much about 'temporary use' of the buildings and the term 
'placemaking'. The value of these terms is still relatively unexplained in the literature and may be of 
importance in the redevelopment of these incourant real estate structures. Further research is 
needed to better understand the importance and necessity of these concepts. It may be that these 
marketing tools can have an enhancing value of the item, but it may also impede any later features. 
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During the investigation, some redevelopments have already been carried out. There was also talk of 
a number of people who were currently resettling penitentiary institutions. Unfortunately, not all 
parties were prepared to cooperate for this research. It could be rewarding to conduct evaluation 
research into the already completed redevelopments. Also this research could be extended to 
institutions outside the Netherlands. 
 
Looking at existing redevelopments of penitentiary institutions, it may also be interesting to look at 
the effects of those redevelopments on the surroundings. For example, a question could be: To what 
extent was the liveability of a neighbourhood increased by the redevelopment? Another interesting 
topic would be the potential op rising value of the neighbourhood after a redevelopment. 

EVALUATION 

The research has made it clear that redevelopment of penitentiary institutions is certainly not an 
easy task and asks for a lot of time, knowledge and energy. By using the manufactured instrument, 
the redevelopment path can be slightly facilitated. Looking back at the research the biggest challenge 
was gathering the required information. As already mentioned in the beginning of this summary, 
there is very little written about the legitimate heritage of the Netherlands and the literature on the 
possibilities for redevelopment of these can be counted down on one hand. 
 
If a similar investigation was to be conducted again, there are a number of recommendations to 
improve the research. The time limit at the end of the study has led to a smaller number of case 
studies than desired. If the instrument were to be tested for developments already made, it could 
provide insights into the differences between the theoretical and practical outcomes. Furthermore, 
given more time, redevelopments of penitentiary institutions abroad could also be investigated. 
Abroad there are also some examples of successful redevelopment of prisons, and lessons or ideas 
may be withdrawn from it. 
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Hoofdstuk 1: INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal als eerste de aanleiding van dit onderzoek uitgelegd worden. Vervolgens wordt 
de probleemstelling beschreven, gevolgd door de doelstelling. Hieruit volgt een vraagstelling met 
deelvragen en een beschrijving van de opzet van het onderzoek. Als laatste volgt er een leeswijzer. 

1.1 AANLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

“Leegstand van vastgoed kan veroorzaakt worden door functieverlies. Functieverlies kan voortkomen 
uit verandering van (politiek) beleid, materiële veroudering, nieuwe technische eisen of nieuwe 
regelgeving, schommelingen in de economische conjunctuur en beperkte bereikbaarheid” (Harmsen, 
2008). Ook Nelissen, Bogies, Smits en Voorzee (1999) geven soortgelijke oorzaken die leiden tot 
leegstand, namelijk economische, technologische, financiële, sociaal-culturele, bestuurlijke, 
ruimtelijke en demografische oorzaken. Deze oorzaken gelden ook voor leegstand bij cultureel 
erfgoed. De komende tijd komen steeds meer kerken, kloosters, fabrieken, gevangenissen en ander 
cultureel erfgoed vrij. Voor een deel komt dit door de afname van de bevolkingsgroei, veranderende 
opvattingen over werkomstandigheden, online winkelen en ontkerkelijking (Cultureel Erfgoed, 2014). 
Daarnaast heeft de financiële crisis ook zijn stempel gedrukt op de vastgoedmarkt. Een deel van het 
vrijkomende cultureel erfgoed is eigendom van de rijksoverheid. De overheid en haar verschillende 
instanties staan op korte termijn voor de taak om meer dan 3 miljoen vierkante meter vastgoed af te 
stoten. Reorganisaties en beleidswijzigingen bij de ministeries (krimpende overheid) en efficiënter 
ruimtegebruik zijn mede debet aan het functieverlies van veel Rijksvastgoed. Een groot deel hiervan 
betreft kantoren (bijna 1 miljoen m²). De rest betreft bedrijfsgebouwen. Hierbij kan gedacht worden 
aan defensiegebouwen, gevangenissen en gerechtshoven. In totaal gaat het om honderden objecten. 
Vaak zijn dit historische gebouwen van complexe aard en met een unieke geschiedenis.  
 
Nooit eerder kwamen in zo'n grote getale bijzondere objecten als kazernes, bunkers, gevangenissen 
of ministeries op de markt (Koenen, 2015). Deze typen vastgoed vragen om een specifieke en 
zorgvuldige benadering die voor elk object uniek is. Voor veel van deze veelal karakteristieke 
gebouwen ligt leegstand, verwaarlozing en wellicht sloop in het verschiet. Leegstand is echter niet 
per definitie direct een probleem. Bij functiewisseling of verkoop is er bijvoorbeeld sprake van 
frictieleegstand1. Wanneer de frictieleegstand niet te lang is hoeft dit niet voor problemen te zorgen. 
Frictieleegstand zorgt ervoor dat verhuizingen soepel kunnen verlopen. Maar in andere gevallen 
zorgt leegstand wel degelijk voor economische en maatschappelijke problemen zoals verpaupering, 
verloedering en verrommeling (Harmsen, 2008). Leegstand dient om bovenstaande reden vermeden 
te worden. Immers leegstand is voor zowel de eigenaar als de omgeving zelden goed. Uiteraard is 
leegstand nooit helemaal te voorkomen. Er zal dus gestreefd moeten worden naar een zo kort 
mogelijke leegstand van gebouwen. Herbestemming kan hiervoor een oplossing zijn. 
 
De moeilijkheidsgraad van de herbestemming verschilt per project. Hoe couranter het object, des te 
makkelijker vaak het herbestemmingsproces. Zo zijn kantoren in principe makkelijker te 
herbestemmen dan bijvoorbeeld oude oorlogsbunkers. Maar ook voor een oude oorlogsbunker is 
een nieuwe functie te bedenken, bijvoorbeeld een computerrekencentrum, zoals gedaan is in Den 
Haag. De vraag naar het herbestemmen van monumentale gebouwen en historisch erfgoed komt 
niet alleen vanuit het Rijk, maar ook vanuit haar burgers. De samenleving vraagt om behoud van 
historisch erfgoed, omdat deze plekken een bepaalde geschiedenis hebben die behouden dient te 
blijven voor het nageslacht. Cultureel erfgoed is vaak beeldbepalend in een dorp of stad en heeft 
haar wortels diep zitten in de geschiedenis van haar omgeving. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend 
geweest dat iconisch (monumentaal) erfgoed behouden bleef. Herontwikkeling en herbestemming 
stonden voorheen bekend als duur en ingewikkeld en daarom als een proces met lage rendementen. 

                                                            
1  De frictieleegstand is de tijdelijke leegstand van vastgoed als gevolg van verhuizing, verkoop of verbouwing. 
Vaak wordt hieraan een maximum van een jaar gesteld. Daarna noemt men het langdurige leegstand. 
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Vooral de herbestemming van monumentale panden kwam vaak voort uit initiatieven van 
liefhebbers. Interesse vanuit de gemiddelde vastgoedprofessional was minimaal, vooral omdat er 
slechts een matig rendement mee te behalen viel (Strolenberg, 2014).  
 
Nieuw elan 
In de afgelopen decennia heeft de term ‘erfgoed’ steeds meer aandacht gekregen. Sinds ‘The Venice 
Charter of 1964’2 is er een groeiende aandacht voor het behoud en de restauratie van erfgoed. Een 
oorzaak van de aandacht voor behoud van erfgoed was het verdwijnen van veel oude gebouwen. 
Talrijke belangrijke historische gebouwen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. 
Maar ook in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw, verdween er veel erfgoed. 
De wederopbouw was een periode waarin bestuurders drastisch steden en landschappen wilden 
vernieuwen. Hierbij werden de gebouwen die de bombardementen hadden overleefd gesloopt, om 
niet meer te worden herinnerd aan de barre tijden en om ruimte vrij te maken voor nieuwe 
grootschalige projecten (Gaalen, 2012). Dit heeft er toe geleid dat men in de huidige tijd zuiniger is 
op de nog bestaande voorraad cultureel erfgoed. 
 
Ook de overheid ziet de noodzaak van het behoud van erfgoed en heeft dit opgenomen in het 
Regeerakkoord. De overheid omschrijft cultureel erfgoed als een verzamelnaam voor archeologische 
monumenten, vondsten en opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en 
verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten. Het gaat om voorwerpen, 
verzamelingen en gebouwen die een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis 
hebben (Rijkdienst Cultureel Erfgoed, 2015). Deze definitie en de groeiende interesse in cultureel 
erfgoed is al bij de eerdergenoemde ‘The Venice Charter of 1964’ van het International Council of 
Monuments and Sites (ICMOS) pakkend samengevat in het volgende citaat: 
 

“Imbued with a message from the past, the historic monuments of generations of people remain to 
the present day as living witnesses of their old traditions. People are becoming more and more 
conscious of the unity of human values and regard ancient monuments as a common heritage. 

The common responsibility to safeguard them for further generations is recognized. It is our duty 
to hand them on in the full richness of their authenticity.” 

 
Het onderwerp erfgoed is sinds die tijd in actualiteit blijven groeien. Door verschillende politieke, 
economische en sociale ontwikkelingen is de kijk op herontwikkeling veranderd. Een van die 
ontwikkelingen is het promoten en vergroten van maatschappelijke acceptatie voor herbestemming. 
Instanties zoals het H‐team3, BOEi4 en het Nationaal Programma Herbestemmen5

 hebben hier veel 
aan bijgedragen (Stadig, 2015). Daarnaast heeft de overheid er voor gezorgd dat herbestemmen 
aantrekkelijker wordt door het bouwbesluit aan te passen. Dit heeft er voor gezorgd dat er bij 
herbestemming, renovatie en transformatie niet langer hoeft te worden voldaan aan de eisen voor 
nieuwbouwniveau, maar minimaal aan het “rechtens verkregen niveau”. Dit is het kwaliteitsniveau 
dat bij een rechtmatig gebouwd gebouw feitelijk aanwezig is voordat de verbouwing wordt 
uitgevoerd: het zogenaamde actuele kwaliteitsniveau (Veldman, 2012). Dit niveau is minimaal het 

                                                            
2 The Venice Charter 1964 is een document dat is opgesteld tijdens het ‘2nd International Congress of 
Architects and Technicians of Historic Monuments in Venetië in 1964. Het document diende als internationale 
richtlijn voor het behoud van erfgoed, welke geïmplementeerd konden worden in nationale regelgeving. 
3 Het H-team is een onafhankelijk team van professionals die kennis en energie steken in het 
herbestemmingsvraagstuk. Het H-team opereert daarbij zelfstandig en autonoom, maar stemt zijn activiteiten 
af met het programma van het College van Rijksadviseurs (CRa). 
4 BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Zij doet dit 
vanuit verschillende invalshoeken: als ontwikkelaar, belegger of adviseur. 
5 Het Nationaal Programma Herbestemming is een initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en 
bevordert samen met een 30-tal partijen de herbestemming van monumentale gebouwen. 
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niveau van bestaande bouw en heeft als bovengrens het niveau voor nieuwbouw. Voor 
herbestemming volstaat het om de eisen voor bestaande bouw te handhaven. Zo hoeft er 
bijvoorbeeld niet te worden voldaan aan de bouwbesluiteisen van daglichttoetreding. 
 
De voordelen van het herbestemmen van erfgoed zijn talrijker geworden. Herbestemming van 
cultureel erfgoed houdt de herinnering aan het verleden levend en is essentieel voor de ruimtelijke 
kwaliteit van Nederlandse steden, dorpen en buitengebieden (Boon & Vehof, 2014). Ook kan 
herbestemming bijdragen aan het sociaal cultureel beeld van de wijk waar het gebouw in staat. 
Herbestemming van karakteristieke gebouwen draagt bij aan een aantrekkelijke woon‐ en 
werkomgeving en heeft zodoende een maatschappelijk belang. Daarnaast is het herbestemmen van 
cultureel erfgoed over de laatste jaren financieel ook interessanter geworden. Een onderzoek van 
BOEi (BOEi, 2014) toont dat op de herontwikkeling van cultureel erfgoed tot tien jaar geleden een 
rendement van 4,6 procent behaald kon worden. Een analyse van projecten in afgelopen tien jaar 
toont een hoger rendement op de herontwikkeling van cultureel erfgoed, namelijk 6,2 procent 
(Gelinck & Solenberg, 2014). Herontwikkeling van cultureel erfgoed loont dus meer dan voorheen en 
gelijk hieraan staat dat er ook meer herontwikkeling plaats vindt sinds die tijd (IPD, 2013). Als laatste 
is de herontwikkeling van cultureel erfgoed wellicht ook economisch profijtelijk voor de omgeving 
waarin dit erfgoed staat (bijvoorbeeld bij monumentale woningen).  
 
Justitieel erfgoed 
Voor veel soorten erfgoed zijn er handvatten aangereikt die een leidraad bieden voor 
herbestemming. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende kaders ontwikkeld voor de herbestemming van 
kerken (Nelissen, 2008), kantoren (Meijel, 2013) en historische havens (Lier, Kroeg & Visser, 2010). 
Voor sommige soorten erfgoed is dit echter nog niet het geval. Een voorbeeld daarvan zijn justitiële 
instellingen. Justitiële instellingen zijn meestal lastig te herontwikkelen, omdat ze zijn gebouwd met 
een specifiek doel: berechting en/of opsluiting. Daarnaast zijn deze gebouwen door de jaren heen 
vaak verbouwd om aan de veranderende vraag en wetgeving te voldoen. Dit leidt tot een schakeling 
van verschillende gebouwen uit verschillende periodes, wat de herontwikkeling niet makkelijker 
maakt. Daar tegenover staat dat deze complexen vaak een aantal vaste componenten (denk aan 
cellencomplexen en rechtszalen) herbergt, wat er voor zou kunnen zorgen dat er lessen kunnen 
worden getrokken uit eerdere herbestemmingen van dit type vastgoed. Hierdoor is het wellicht 
mogelijk een (enigszins) eenduidig traject vast te stellen voor de herontwikkeling van deze 
instellingen. 
 

Figuur 1: Voormalige gevangenis De Blokhuispoort te Leeuwarden (Bron: erfgoedstem.nl) Figuur 3: Voormalige gevangenis De Blokhuispoort te Leeuwarden (bron: erfgoedstem.nl) 
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Herbestemmen van justitieel erfgoed 
In Nederland staan verschillende soorten justitiële gebouwen, waaronder penitentiaire inrichtingen 
en gerechtsgebouwen. Onder gerechtsgebouwen worden verstaan: rechtbanken, gerechtshoven en 
Paleizen van Justitie. Voorheen hoorde hier ook het kantongerecht bij, dit is echter sinds 2012 als 
zelfstandig gerecht opgeheven en geïntegreerd in de rechtbank. Tot penitentiaire inrichtingen 
worden gerekend: huizen van bewaring6 (voorheen Huis van Arrest), gevangenissen, gecombineerde 
inrichtingen en bijzondere inrichtingen. De indeling van de penitentiaire inrichtingen in categorieën is 
gebaseerd op het type gedetineerde dat in de inrichting wordt ingesloten, de zogenaamde indeling 
naar bestemming. Dit onderzoek richt zich op justitiële instellingen met de nadruk op penitentiaire 
inrichtingen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de leegstand en de herontwikkeling van deze 
gebouwen.  
 
Veel van deze penitentiaire inrichtingen komen op korte termijn op de markt. Arens (2012) beschrijft 
de oorzaak het afstoten van gevangeniscomplexen door de Rijksoverheid. Een voortdurend 
veranderende opvatting over de omgang met gevangenen is voor de Dienst Justitiële Inrichtingen, de 
rijksdienst die verantwoordelijk is voor de huisvesting van gedetineerden, aanleiding om de 
exploitatie van hun gebouwen steeds opnieuw te beoordelen op functionele efficiëntie. Daarnaast 
kampt Nederland op het moment met een cellenoverschot (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2014) en 
heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een Masterplan 2013‐20187 opgesteld (Teeven, 2013). 
Met dit Masterplan zet de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zich in voor bezuinigingen en het 
reduceren van het aantal cellen. Maar ook de regelgeving omtrent brandveiligheid en andere 
normen (eisen vanuit het departement van Justitie) ter attentie van de gebouwde omgeving kunnen 
Justitie voor moeilijke (economische) keuzes stellen: verbouwen of afstoten (Deutinger, 2010). Mede 
door de relatieve inflexibiliteit in architectuur en constructie van deze (monumentale) 
gevangeniscomplexen komen afstoting en herbestemming in steeds belangrijkere mate naar voren 
als toekomstscenario voor een gedeelte van deze bijzondere gebouwen (Arens, 2012). Vaak zal het 
gaan om oudere gevangenissen, vaak met maatschappelijke- en soms met monumentale waarden8, 
die in de verkoop worden gezet. De verkoop van deze complexen wordt begeleid door het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
 
Het doel van herbestemming is de verhoging van de functionaliteit van het gebouw, het voorkomen 
van de sloop van het cultureel erfgoed en het conserveren van de culturele waarde voor de 
maatschappij. Leegstand zal in ieder geval voorkomen moeten worden, want zoals eerder 
beschreven, heeft dat een negatief effect op de omgeving en bestaat er de kans dat er een stukje 
geschiedenis verloren gaat. Herontwikkeling voor dit type vastgoed is een lastige opgave, maar er zijn 
factoren die de herontwikkeling van justitieel erfgoed aantrekkelijk maken, zoals bijvoorbeeld de 
ligging en de culturele en bouwhistorische waarde. Daarnaast bestaan de complexen vaak uit unieke 
gebouwen, waarvan er slechts nog enkele in heel Nederland behouden zijn (Geraedts, 2005). Als 
laatste heeft, zoals eerder vermeld, de herontwikkeling van erfgoed een positieve impuls op het 
omliggende gebied. De herontwikkeling van cultureel erfgoed vraagt om veel tijd en aandacht en een 
goede samenwerking tussen overheden, bedrijven, gebruikers en omwonenden (Arens, 2012). 
Herontwikkeling van dit type vastgoed is om die redenen dan ook zeer complex. Dit resulteert in een 
doel‐ en vraagstelling die in de volgende paragrafen wordt besproken. 

                                                            
6 Een huis van bewaring is een cellencomplex waar mensen geen gevangenisstraf uitzitten, maar (voorlopige) 
hechtenis ondergaan. 
7 Het Masterplan pleit voor efficiëntere opsluiting, meer elektronische monitoring (huisarrest) en het delen 
van cellen. Dit leidt er toe dat sommige gevangenissen, die niet aan deze eisen voldoen en ook niet kunnen 
worden verbouwd (wegens functionele of economische redenen), moeten worden afgestoten. 
8 Maatschappelijke waarde is de waarde die de maatschappij (omgeving) toekent aan een bepaald product of 
object. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Dit oordeel kan gebaseerd zijn op ervaring, gebruik of kennis van 
het product of object. 
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1.2 DOELSTELLING 

Onderzoek naar hergebruik van cultureel erfgoed is relatief schaars en heeft vooral betrekking op de 
herontwikkeling van het industriële en religieuze erfgoed. De transformatie van justitieel vastgoed is 
onderwerp waar nog geen stelselmatig onderzoek naar is gedaan. Doel van dit onderzoek is inzicht 
verschaffen in de herontwikkeling van dit type erfgoed. 
 
Dit onderzoek zal zich toespitsen op de verschillende mogelijkheden voor herbestemming en de 
gevolgen daarvan. Het onderzoek zal ingaan op de herbestemming van penitentiaire inrichtingen. 
Het doel van de herbestemming is om het complex haar (historisch) waardevolle plek te geven die 
het verdient. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de beperkingen en kansen van het 
(monumentale) erfgoed en moet er gekeken worden naar de ruimtelijke structuren. De doelstelling 
van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in het herontwikkelen van penitentiaire inrichtingen 
in relatie tot de functionele haalbaarheid. 

1.3 VRAAGSTELLING 

De hiervoor beschreven inleiding geeft aan dat er een tekort is aan literatuur en kennis met 
betrekking tot de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Tevens is er weinig inzicht in de 
noodzaak, oorzaak en de gevolgen van de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Dit heeft 
geleid tot de volgende onderzoeksvraag: 
 
Wat zijn de herontwikkelingsmogelijkheden voor vrijgekomen penitentiaire inrichtingen op basis van 

de kenmerken van deze penitentiaire inrichtingen en hoe kunnen deze mogelijkheden inzichtelijk 
gemaakt worden? 

 
Als eerste is het belangrijk de aard van het probleem in kaart te brengen. Daarnaast zal er worden 
gekeken naar het type vastgoed en wordt herbestemming van cultureel en justitieel erfgoed in kaart 
gebracht en gedefinieerd. Verder is het van belang om onderzoek te doen naar de verschillende 
actoren die bij het herbestemmingsproces betrokken zijn. Ook is het belangrijk te kijken of het succes 
van een herbestemming meetbaar gemaakt kan worden en of er een model ontwikkeld kan worden 
dat als handvat kan dienen voor de toekomstige herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Om 
tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen dient er een aantal deelvragen behandeld te 
worden: 
 
1. Wat is de historische achtergrond van penitentiaire inrichtingen? 

 
2. Hoe verloopt de herbestemming van cultureel erfgoed? 

a. Uit welke fasen bestaat het herbestemmingsproces? 
b. Welke actoren zijn er betrokken bij de herbestemming van cultureel erfgoed? 

 
3. Wat is de achtergrond van de herontwikkelingsopgave van penitentiaire inrichtingen? 

a. Wat zijn de oorzaken van de leegstand van penitentiaire inrichtingen? 
b. Hoe groot is de herontwikkelingsopgave van penitentiaire inrichtingen? 

 
4. Wat zijn de bepalende factoren bij de herbestemming van penitentiaire inrichtingen? 

a. Welke nieuwe functies zijn geschikt voor dit type vastgoed? 
b. Wat zijn de kenmerken van penitentiaire inrichtingen corresponderend bij die functies? 
 

5. Op welke manier is er een model te ontwikkelen dat als handvat kan dienen voor toekomstige 
herbestemmingen van penitentiaire inrichtingen? 
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1.4 ONDERZOEKSOPZET 

De hoofdvraag leidt tot een explorerend onderzoek9. De onderzoekseenheid hierbij is penitentiaire 
inrichtingen. Er zou hier een verdere afbakening gemaakt kunnen worden. Zo kan er enkel gekeken 
worden naar monumentale gevangenissen of gevangenissen die zijn gebouwd voor 1920 (einde van 
het grote bouwprogramma van justitiële gebouwen). Echter, waarschijnlijk worden er dan een paar 
interessante complexen uitgesloten die geen monumentenstatus hebben, maar wellicht wel van 
sociaal‐cultureel belang zijn en dus het behouden waard. Om die reden maken is dat onderscheid 
niet gemaakt. Als overkoepelend begrip voor deze groep gebouwen wordt de term justitieel 
penitentiair erfgoed gebruikt. Deze term wordt in hoofdstuk 3 verder uitgelegd. 
 
Het onderzoek zal bestaan uit vijf delen. Het eerste deel betreft een literatuuronderzoek. Dit vormt 
de achtergrond voor het onderzoek en zal voornamelijk gaan over de problematiek van leegkomend 
vastgoed, de geschiedenis van penitentiaire inrichtingen en het standaard herbestemmingsproces. 
Naast een literatuurstudie wordt er ook een inventarisatie gemaakt van de gevangenissen die reeds 
zijn herontwikkeld, leeg staan, op termijn leeg komen of nog in gebruik zijn. Deze literatuurstudie en 
inventarisatie zullen leiden tot een inkadering voor de keuze van het onderzoeksobject.  
 
Wanneer er een gedegen onderzoek is gedaan naar de achtergrond van het probleem kan het zo zijn 
dat, op basis van de literatuurstudie, nog niet alle deelvragen beantwoord kunnen worden. 
Antwoorden op deze vragen kunnen gevonden worden door middel van het afnemen van interviews 
en het analyseren van complexen die reeds zijn herontwikkeld. De informatie uit deze interviews 
dient dan als aanvulling op de eerder gevonden informatie uit de literatuurstudie. Interessante 
partijen om te interviewen zijn: het Rijksvastgoedbedrijf, projectontwikkelaars, makelaars 
gespecialiseerd in erfgoed, bedrijven en instanties met als corebusiness herontwikkeling, 
promovendi op het onderwerp en auteurs van boeken over het onderwerp.  
 
Het laatste onderdeel is de ontwikkeling van een model dat als handvat kan dienen bij de 
herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Dit model wordt geverifieerd door de eerder 
geïnterviewde personen. 

1.5 LEESWIJZER 

In dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek beschreven en is het probleem geschetst. 
Daarnaast zijn de doel- en vraagstellingen geformuleerd. De stap die daarna volgt is een analyse van 
het probleem en de achtergrond van het onderwerp.  
 
In hoofdstuk twee zal worden ingegaan op de historie van de rechtspraak en het gevangeniswezen 
en de daar sterk van afhankelijk zijnde geschiedenis van de penitentiaire inrichtingen. Deze 
informatie is nodig om deelvraag 1 te beantwoorden. Om een goed beeld te krijgen van justitieel 
erfgoed en in het bijzonder penitentiaire inrichtingen, zal in hoofdstuk drie cultureel erfgoed in het 
algemeen worden beschreven. In dit hoofdstuk zullen de oorzaken van de leegstand van cultureel 
erfgoed worden behandeld. Daarna komt het herbestemmingsproces van cultureel erfgoed aan bod 
en wordt inzichtelijk gemaakt welke actoren daarbij betrokken zijn. Tenslotte wordt er gekeken of er 
lessen zijn te trekken uit reeds gedane herontwikkelingen van cultureel erfgoed. Hoofdstuk drie zal 
dan antwoord geven op deelvraag 2.  
 
 
 

                                                            
9 Bij een explorerend onderzoek wordt er gezocht naar verklaringen, oorzaken of redenen voor een bepaalde 
gebeurtenis. Een explorerend onderzoek ligt vaak voor de hand wanneer er over het onderzoeksobject niet 
veel bekend is. 
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Wanneer de deelvragen over cultureel erfgoed beantwoord zijn, wordt in hoofdstuk vier verder 
ingegaan op justitieel erfgoed. Dit zal in dezelfde volgorde gebeuren als in hoofdstuk drie. Eerst 
wordt de leegstand besproken en vervolgens worden de oorzaken van deze leegstand in kaart 
gebracht, zodat deelvraag 3a beantwoord kan worden. Vervolgens wordt gekeken of er een proces is 
dat de herbestemming van justitieel erfgoed kan beschrijven en wat de kenmerken zijn van 
leegstaande penitentiaire inrichtingen. Vervolgens komen de verschillen tussen de herbestemming 
van cultureel en justitieel erfgoed aan bod. Als laatste wordt inzicht gegeven in de grootte van de 
herontwikkelingsopgave van penitentiaire inrichtingen.  
 
Om deelvraag 4 te kunnen beantwoorden, worden in hoofdstuk vijf de factoren die de 
herbestemming van gevangenissen bepalen, in beeld gebracht. Eerst worden de mogelijke functies 
die er zijn voor leegstaande gevangenissen geïnventariseerd. Hiervoor wordt gekeken naar de 
kenmerken van de penitentiaire inrichtingen die invloed hebben op de mogelijke nieuwe functies en 
naar reeds gedane herontwikkelingen van penitentiaire inrichtingen.  
 
Wanneer die functies bekend zijn worden de kenmerken van penitentiaire inrichtingen behandeld in 
hoofdstuk 6. Ook wordt er in dat hoofdstuk duidelijk hoe het model zich vorm gaat geven en komen 
de beoordelingscriteria naar voren die nodig zijn om de functies te toetsen aan de kenmerken. Dit 
resulteert in een beoordelingsmethodiek die in hoofdstuk 7 getoetst wordt door twee casestudy’s. 
 
Tot slot wordt er in het laatste hoofdstuk als eindconclusie van het onderzoek het model en een 
handleiding gepresenteerd. Op basis van de bevindingen van de casestudy’s worden er nog 
aanbevelingen, voor mogelijke vervolgonderzoeken gedaan. Uiteindelijk zal dit leiden tot een 
onderzoek dat inzicht biedt in de functionele mogelijkheden van de herontwikkeling, met het oog op 
behoud van de cultuurhistorische waarde, tot verschillende functies. 
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Hoofdstuk 2: DE GESCHIEDENIS VAN DE GEVANGENISSEN 

Om het leegstands- en herbestemmingsprobleem beter inzichtelijk te maken wordt er eerst gekeken 
naar geschiedenis van het rechtssysteem. Hierbij is vooral de periode van omstreeks 1850 tot 1924 
van belang. Het merendeel van de nog in gebruik zijnde strafinrichtingen komt uit deze periode. 
Omdat de rechtspraak een direct effect heeft gehad op het gevangeniswezen en het uiterlijk van 
gevangenissen wordt er eerst aandacht besteed aan de historie van de rechtspraak. Daarna wordt de 
geschiedenis van het gevangeniswezen behandeld, gevolgd door de geschiedenis van de gevangenis. 

2.1 HISTORIE VAN DE RECHTSPRAAK 

Al sinds de oprichting van de Staten-Generaal behoort rechtspraak, naast de andere twee 
componenten van de trias politica, tot een van de drie kernactiviteiten van de overheid. Tijdens de 
transitie van nachtwakersstaat (enkel het zorgen voor orde en veiligheid) naar verzorgingsstaat (het 
verzorgen van sociale belangen als onderwijs en zorg) groeide het domein van de rechtspraak, door 
een toename van overheidstaken en rechtsregels. Rechtspraak is volgens Jaspers (1980) een 
onderdeel van het rechtssysteem en een mechanisme ter oplossing van conflicten die uit die 
verhoudingen ontstaan. Er wordt dus recht gesproken, door een rechter, bij conflicten tussen 
natuurlijke- en/of rechtspersonen of als er een strafbaar feit is gepleegd. De rechter doet vervolgens 
een uitspraak of de verdachte wel of niet schuldig is aan het gepleegde feit en welke straf daar 
passend bij is. Een, voor dit onderzoek interessante, straf is de vrijheidsstraf. De rechter is namelijk 
bevoegd om op basis van de wet te bepalen of de straf een opsluiting betreft en hoe lang deze 
opsluiting dient te duren.  
 
Op 1 maart 1811 werd Nederland, toen nog de Republiek der Verenigde Nederlanden, ingelijfd in het 
Franse Keizerrijk. Bij deze inlijving werden ook de Franse wetboeken in Nederland ingevoerd. Deze 
wetboeken regelden op nationaal niveau de wetten en rechtspraak. Daarvoor was de rechtspraak 
een zaak van plaatselijke besturen en kon het dus zijn dat het recht verschilde per stad of streek. Al 
in 1813 kwam een einde aan het Franse bewind en werd Nederland omgedoopt tot het 
onafhankelijke Koninkrijk der Nederlanden. Ondanks dat de Franse inlijving maar kort duurde, is de 
Franse wetgeving wel lang van kracht geweest. In oktober 1838 kwam daar verandering in. Door de 
invoering van een nieuwe wet, de wet Rechterlijke Organisatie (wet R.O.) en vier nieuwe nationale 
wetboeken vervielen de Franse wetboeken, op de Code Pénal na, waarin het strafrecht stond 
beschreven. De vier nieuwe wetboeken waren het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van 
Burgerlijker Rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering en het Burgerlijk Wetboek. Pas in 1886 
veranderde de strafrechtelijke wetgeving en werd de Code Pénal vervangen door het Wetboek van 
Strafrecht. In de Code Pénal werd onderscheid gemaakt tussen drie verschillende delicten: misdaden, 
wanbedrijven10 en overtredingen. Deze onderscheiding bleef gehandhaafd bij de invoering van de 
nieuwe wetboeken. De delicten werden volgens de wet R.O. door drie verschillende rechterlijke 
colleges behandeld: de kantongerechten behandelden de overtredingen, de arrondissements- 
rechtbanken de wanbedrijven en de provinciale gerechtshoven de misdaden. Daarnaast was er nog 
een Hoge Raad der Nederlanden. In 1848 stelde de grondwet dat niet elke provinciehoofdstad een 
gerechtshof diende te hebben. Dit zorgde ervoor dat er in 1876 vijf regionale gerechtshoven 
kwamen, in Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Leeuwarden en Den Bosch. Dit is de bakermat geweest 
voor de moderne rechtspraak. 
 
Vanaf deze periode tot 1920 werden er veel nieuwe gerechtsgebouwen gebouwd vanwege een 
discrepantie tussen de gewenste en de beschikbare huisvesting voor de rechtspraak. In totaal 
werden er 37 nieuwe kantongerechten en 6 rechtbanken gebouwd. Het aantal gerechten nam, 

                                                            
10 Een wanbedrijf is een minder ernstig misdrijf dan een misdaad, maar wel erger dan een overtreding. De straf 
stond in die tijd op maximaal zes maanden. De straf was correctioneel, zeggende dat er gedacht werd dat de 
dader nog voor verbetering of correctie in aanmerking zou komen. 
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ondanks het bouwprogramma, nauwelijks toe. Dit kwam doordat er veel meer oude gerechtshoven 
gesloopt of verkocht werden (Floor, 2012) en er werden veel rechtsinstellingen samen gebracht 
onder een dak. Vaak kregen deze instellingen de naam ‘Paleis van Justitie’. Een overzicht van de 
ontwikkelingen van de aantal gerechtshoven is te vinden in tabel 1. 

Tabel 1: overzicht rechterlijke instellingen 

Jaar 1830 1841* 1870 1914 2015 

Kantongerecht 140 150 106 101 32 

Arrondissementsrechtbank 32 34 23 23 11 

(Provinciaal) Gerechtshof 9 11 5 5 4 

Hoge Raad 1 1 1 1 1 

Gevangenissen - - 102 65 50 
*in 1841 kreeg ook Limburg een provinciaal gerechtshof en twee arrondissementsrechtbanken. Ook werd de provincie Holland 
opgesplitst in Noord- en Zuid-Holland. Bronnen: (Petersen, 1978), (Jaspers, 1980), (Dubbeld, In de geborgenheid van de 
gevangenis, 2001), (Floor, 2012), (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2014). 

2.2 HISTORIE VAN HET GEVANGENISWEZEN 

De in de voorgaande paragraaf behandelde politieke en maatschappelijke veranderingen hadden niet 
alleen invloed op de gerechtshoven, maar ook op de daarbij horende penitentiaire inrichtingen. Ook 
de eerder genoemde discrepantie tussen de gewenste en de beschikbare huisvesting voor de 
rechtspraak was aanwezig bij het gevangeniswezen11, destijds nog onderverdeeld in huizen van 
bewaring, strafgevangenissen, bedelaarsgestichten, rijkswerkinrichtingen, penitentiaire 
jeugdinrichtingen en psychiatrische ziekenhuizen (Floor, 2012).  
 
In de loop van de 18e eeuw kwamen er meer geluiden uit de maatschappij die vroegen om de 
toepassing van vrijheidsstraffen. Voor die tijd werden er andere straffen opgelegd. Veel 
voorkomende maatregelen waren destijds nog boetes, schandpalen, fysieke straffen, dwangarbeid 
en verbanning. Vooral de uitvoering van lijfstraffen vond men barbaars. Rond 1900 werd het 
tenuitvoerleggen van vrijheidsstraffen vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. In het strafrecht 
worden handelingen vastgelegd die strafbaar zijn en de straffen die daarvoor van toepassing zijn, 
zoals vrijheidsstraffen. In het wetboek waren ook de drie functies vastgelegd voor de penitentiaire 
inrichtingen. Dit waren: het gijzelen van schuldenaren, het in verzekerde bewaring houden van 
verdachten in afwachting van hun berechting en de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen. Wet- en 
regelgeving geeft aan welke soorten inrichtingen er moeten zijn en waar deze zich moeten bevinden. 
Ook werd daarin de capaciteit van het totale gevangeniswezen bepaald, een zeer lastige kwestie 
gezien de dynamiek in de omvang van de criminaliteit. Verder werd er ook in de wetgeving 
vastgelegd welke kenmerken de soorten inrichtingen moesten hebben en de categorieën van de op 
te sluiten personen. Het is om die reden belangrijk inzicht te geven in de veranderingen van die wet- 
en regelgeving, aangezien deze van grote invloed was op het uiterlijk van de gevangenissen. 
 
Het gevangeniswezen kent net als de rechtspraak eenzelfde start. In grote mate is het 
gevangeniswezen beïnvloed door de transitie van Republiek naar Koninkrijk. Net zoals dat de 
rechtspraak in die tijd decentraal georganiseerd was, zo verschilde ook het gevangeniswezen per 
district. Tijdens de inlijving van Nederland in het Franse Keizerrijk werd naast de nieuwe wetten ook 
het Franse model voor het gevangeniswezen ingevoerd. Dit stelsel, Arrêté sur l’Organisation des 

                                                            
11 Het gevangeniswezen is te omschrijven als een verzamelbegrip voor alle zaken die te maken hebben met de 
inrichting en het beheer van penitentiaire inrichtingen evenals het gebouw zelf waar personen in bewaring 
werden gesteld. M. Petersen zegt hierover in zijn proefschrift het volgende: “zouden wij het gevangeniswezen 
willen aanduiden als een overheidsorgaan dat als primaire doelstelling heeft om nog niet veroordeelde 
personen, die van een strafbaar feit worden verdacht en personen die wegens een strafbaar feit veroordeeld 
zijn tot een vrijheidsstraf, uit de maatschappij op te nemen.” (Petersen, 1978). 
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Prisons genaamd, regelde het stelsel van inrichtingen dat aansloot bij de rechtspraak. Dit stelsel bleef 
bestaan tot 1821, toen bij Koninklijk besluit op 4 november het gevangeniswezen werd 
gereorganiseerd12. Dit besluit gaf de vorm van het bestuur en beheer van de gevangenissen aan 
alsmede het onderscheid van de verschillende type penitentiaire inrichtingen. Dit systeem bleef 
gehandhaafd tot 1886. In deze periode was men in de politiek niet bereid veel geld uit te geven aan 
de opsluiting van criminelen. Door middel van dwangarbeid in de gevangenissen probeerde men de 
kosten van het gevangeniswezen te drukken. Dit is de oorzaak dat historici de strafinstellingen 
beschrijven als bijzonder slecht gekwalificeerd; ze waren te klein, ongezond, verouderd en bouwvallig 
(Floor, 2012). In bijlage A is een overzicht weergegeven van de verschillende typen inrichtingen en 
voor welke bestraften deze bestemd waren. In dat overzicht is te zien dat er zeer grote (maar weinig) 
gevangenissen waren voor de langgestraften en kleinere (maar talrijker) inrichtingen voor de 
kortgestraften. In dezelfde bijlage is ook de classificatie van de gevangenissen voor de jongere en 
vrouwelijke gevangenen opgenomen, een politiek thema dat ten uitvoering kwam in 1833. Belangrijk 
onderscheid bij de jeugdigen hierin is het verschil tussen veroordeelden en ‘opvoedelingen’ 
(ingevoerd in 1837). Een veroordeelde was iemand die handelde met het ‘oordeel des onderscheids’, 
hij was zich dus zeer bewust van zijn vergrijp. Een opvoedeling pleegde een strafbaar feit zonder het 
‘oordeel des onderscheids’ en werd opgenomen voor heropvoeding. 
 
Samen met de classificering van de gevangenen kwam er ook meer vraag naar een andere manier 
van opsluiting. Voorheen lagen de gevangenen in grote, vaak overvolle, kamers in hangmatten. 
Halverwege de jaren vijftig van de negentiende eeuw kwam daar verandering in. Steeds vaker 
werden de gevangenen opgesloten in slaapzalen waar zij in individuele ‘ijzeren kooien’, alkoven 
genaamd, werden ondergebracht. Dit leidde er toe dat in 1853 een wet werd aangenomen die 
eenzame opsluiting toe stond. Gevolg hiervan was dat er behoefte was aan meer cellen. In 1853 
bestonden er 173 penitentiaire inrichtingen. Dit aantal liep terug naar 102 in 1870, vooral doordat 
veel kleine huizen van bewaring gesloten moesten worden, omdat ze niet meer aan de veranderende 
vraag voldeden.  
 
Het moderne gevangeniswezen ontstaat aan het eind van de 19e eeuw, gepaard gaande met een 
zeer belangrijke verandering in het gevangeniswezen. In dat jaar deden vier nieuwe juridische 
werken haar intreden: het nieuwe Wetboek van Strafrecht uit 1886, de Beginselenwet (1886), de 
Gevangenismaatregel (1886) en de Gestichtenwet uit 1884, waarin onder andere bepaald werd dat 
ieder rechtsarrondissement een eigen huis van bewaring moest bezitten. De invoering van de nieuwe 
wetboeken gebeurt in een periode die gekenmerkt wordt door een groot aantal andere 
veranderingen. Een belangrijke wijziging was de verhoging van de maximale vrijheidsstraf van twaalf 
naar vierentwintig maanden. Dit leidde opnieuw tot een vraag naar meer cellen. De wijzigingen in de 
rechterlijke indeling aan het eind van de negentiende eeuw waren van groot belang voor het 
gevangeniswezen, vanwege de samenhang tussen de rechtspraak en de uitvoering van het 
uitgesproken recht. Zo was het bijvoorbeeld doelmatig dat personen in voorlopige hechtenis, hun 
afwachting tot berechting in de nabijheid van het gerechtshof konden uitzitten. Dit zorgde er voor 
dat er een meer nationaal gespreide verdeling van gestichten kwam die tevens kleiner bleven. In 
dezelfde periode kwam vanuit het buitenland een nieuwe manier van opsluiten overwaaien die men 
wilde verankeren in de wet. Gezamenlijke opsluiting werd volgens de nieuwe opvatting gezien als 
een broeinest van criminaliteit, waardoor men steeds meer overging tot cellulaire opsluiting. Ook 
werd er een betere hygiëne verwacht door het feit dat de gevangenen nu niet meer in contact 
kwamen met medegevangenen. Cellulaire opsluiting werd zodoende geïmplementeerd in het 
Nederlandse gevangeniswezen. 
 
  

                                                            
12 Dit Koningbelsuit staat bekend als het Organisatiebelsuit 1821 en stond onder leiding van een Raad van 
Administratie over de Burgerlijke en Militaire Gevangenhuizen. 
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Na de invoering van de vier wetsstukken in 1886 dienden alle aangewezen lokaliteiten te beschikken 
over de wettelijk geregelde soorten gestichten. Dit zorgde voor een grote golf van verbouwingen en 
nieuwbouw van penitentiaire inrichtingen. Met de intreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht 
veranderde er veel in de soorten straffen. Ten eerste werd de driedeling van misdaden: misdrijven, 
overtredingen en wanbedrijven, teruggebracht naar een tweedeling: overtredingen en misdrijven. 
Ook werden lijfstraffen, het tuchthuis, verbanning en deportatie afgeschaft (de doodstraf was al 15 
jaar eerder afgeschaft). De uit te delen straffen werden toen geldboetes, hechtenis13 of 
gevangenisstraf14. Dit zorgde er wederom voor dat er meer misdadigers opgesloten moesten 
worden. Daarnaast werd in artikel 22 van het Wetboek van Strafrecht bepaald dat: ‘De inrichting en 
het beheer deze gestichten, de verdeeling der gevangenen in klassen, de arbeid, de bestemming van 
de opbrengst van den verplichten arbeid, het onderwijs, de godsdienstoefeningen en de tucht 
worden naar beginselen bij wet te stellen, geregeld bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur.’ 
(Petersen, 1978). Hieruit vloeide de Gestichtenwet voort. De verdeling van de verschillende soorten 
gestichten over het land werd door de Gestichtenwet geregeld. Deze wet zou van grote invloed zijn 
op het bouwen van gevangenissen. De Gevangenismaatregel regelde op haar beurt weer hoe de 
gevangenissen gebouwd moesten worden.  
 
De Gestichtenwet gaf aan waar, welke gevangenissen moesten staan en voor wie deze bestemd 
waren. In hoofdlijnen waren er twee typen inrichtingen: inrichtingen met een regionale functie (huis 
van bewaring, strafgevangenis en passantenhuis) en inrichtingen met een bovenregionale functie 
(rijkswerkinrichtingen, rijksopvoedingsgestichten en bijzondere strafgevangenissen). In Bijlage A 
staat een overzicht van de verschillende type inrichtingen. De Gestichtenwet bepaalde dat 
strafgevangenissen in principe niet in één gebouw verenigd konden zijn met een Huis van Bewaring 
of een Passantenhuis: slechts bij uitzondering en gedurende een korte overgangsperiode was een 
dergelijke vereniging toegestaan. De verschillende afdelingen dienden dan wel strikt van elkaar 
gescheiden te zijn.  
 
Met de aanname van de Kinderwetten in 1901 kwam er een nieuw type gevangenis bij. De 
meerderjarigheidsgrens werd verhoogd van zestien naar achttien en er kwam een apart strafrecht 
voor kinderen. Verder mochten kinderen niet langer samen met volwassenen opgesloten worden in 
strafgevangenissen. Hiervoor werden nieuwe instellingen gebouwd, de zogenaamde Tuchtscholen. 
Zoals reeds vermeld was er eind negentiende eeuw een hausse aan nieuwbouw van justitiële 
gebouwen. Dit gold dus ook voor de penitentiaire inrichtingen. Opvallend hierbij is dat het vaak gaat 
om het verbouwen of aanbouwen van cellen. Om aan te geven hoe groot het bouwprogramma was 
rond 1900 is er in bijlage B een overzicht gegeven van alle bouwwerkzaamheden.  
 
De vier nieuwe wetboeken in 1886 hebben het lang volgehouden. Er zijn daarna nog wel enkele 
wijzigingen geweest in het gevangeniswezen, maar dat betreft vooral wijzigingen op bestuurlijk 
niveau. Zo kregen directeuren van gevangenissen bijvoorbeeld meer gezag. De laatste grote wijziging 
in het gevangenisstelsel vond plaats in 1953. De nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen en een 
nieuwe Gevangenis Maatregel werden in dat jaar aangenomen. In deze wet werd het, nu nog 
geldende, onderscheid gemaakt tussen Huizen van Bewaring (korte opsluiting), gevangenissen en 
Rijkswerkinrichtingen. Ook werd er een speciaal Rijksasiel voor Psychopaten gesticht voor de 
detentie van geestelijk gestoorden. Een andere bepaling in Beginselenwet van 1953 was dat 
gevangenissen niet langer meer in een arrondissementshoofdplaats gevestigd hoefden te worden, de 
Minister van Justitie was vrij in zijn keuze voor een vestigingsplaats. Nieuw in de regelingen van 1953 

                                                            
13 Hechtenis duurde tenminste één dag en ten hoogste een jaar. Bij veroordeling wegens meerdere vergrijpen 
tegelijk en in geval van recidive duurde zij maximaal 16 maanden. Hechtenis werd in gemeenschap ondergaan. 
Meestal betekende dit een opsluiting in een groep van maximaal vijf personen. 
14 Gevangenisstraf kon voor minimaal één dag en maximaal twintig jaar worden opgelegd. Een deel daarvan 
(maximaal vijf jaar) moest in afzondering worden ondergaan. 
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was de toepassing van differentiatie binnen een gevangenis. Zo was het voortaan toegestaan om 
minder zware criminelen samen op één afdeling op te sluiten. Op die manier kon er een speciaal 
regime worden toegepast op de groep. In elk gesticht en op elke afdeling echter, streefde men 
hetzelfde doel na: de gedetineerde moet zo goed mogelijk worden voorbereid op de terugkeer in de 
samenleving.  
 
Voorheen waren celstraffen bedoeld als vergelding en afschrikking. Na invoering van de Beginselwet 
was het streven om de gedetineerden, door middel van de invoering van een open gevangenis, voor 
te bereiden op de terugkeer in de samenleving. Dit principe kwam terug in artikel 26 van de 
Beginselwet en stelde dat de gevangenen in de laatste fase van hun detentie een geleidelijk verloop 
moesten krijgen richting de herintreding in de maatschappij. Deze resocialisatie werd vertaald in drie 
componenten. Een gedetineerde kreeg aan het einde van zijn strafperiode de mogelijkheid toe te 
treden in het normale vrije arbeidsproces. Ook kreeg hij de mogelijkheid tot het bezoeken van zijn 
gezin en mocht hij, binnen gestelde grenzen, deel nemen aan het maatschappelijke leven (Petersen, 
1978). Dit kan worden gezien als de eerste vorm van voorwaardelijke vrijlating. Het gevolg was dat er 
in het gevangeniswezen weer enige mate van gemeenschap werd ingevoerd. De 
Gevangenismaatregel bepaalde welke gestichten hiervoor in aanmerking kwamen en voor welke 
categorie gedetineerden gehele of beperkte opsluiting in gemeenschap kon worden toegepast. 
Algehele opsluiting in gemeenschap werd ingevoerd bij Rijkswerkinrichtingen en huizen van 
bewaring. Ook kon de minister opsluiting in gemeenschap toepassen voor delen van een 
penitentiaire inrichting of de gehele gevangenis. Echter, nachtelijke opsluiting diende wel zoveel 
mogelijk individueel te gebeuren. Vanzelfsprekend leidde dit tot grote aanpassingen van de 
gevangenissen. 
 
In die tijd waren er grofweg drie soorten gevangenissen te onderscheiden (Petersen, 1978): 

- Cellulaire gevangenissen uit de periode 1850 – 1916; 

- Huizen van bewaring uit de periode 1840 – 1928, overwegend van cellulaire aard; 

- Rijkswerkinrichtingen voor algehele gemeenschap ingericht met afzondering in de nacht door 

middel van alkoven. 

Bij de eerste twee soorten gevangenissen ontbraken de gemeenschappelijke ruimtes voor de 
activiteiten overdag. De laatste beschikte juist niet over geschikte voorzieningen voor individuele 
opsluiting in de nacht. Deze veranderingen hebben er voor gezorgd dat er veel aanbouwen en 
bijgebouwen werden gebouwd op het terrein van de penitentiaire inrichtingen. Een andere 
mogelijkheid die werd toegepast was de verbouwing van interne ruimten tot een recreatiezaal of 
werkplaatsen. In 1958 werd er een onderzoekscommissie opgericht die onderzoek deed naar de 
financiële en functionele aanpasbaarheid van de gevangenissen in die tijd ten opzichte van de 
nieuwe Beginselenwet. Wanneer de gevangenissen niet beschikten over een degelijke 
aanpasbaarheid werd er het advies gedaan om ze verder dienst te laten doen als huis van bewaring. 
Wanneer dat ook geen mogelijkheid was diende men over te gaan op nieuwbouw. Volgens de 
onderzoekscommissie zouden er in totaal drie grote nieuwe inrichtingen moeten komen. In 1960 
werd uiteindelijk goedkeuring gegeven voor de realisatie van één nieuwe gevangenis in Gouda. De 
bouw van deze gevangenis is nooit van start gegaan. Uiteindelijk zijn er in de periode 1920 tot 1980 
maar drie nieuwe gevangenissen gebouwd, namelijk in Almelo (1927), Amsterdam (1979) en 
Maastricht (1979).  

2.3 HISTORIE VAN DE GEVANGENISSEN  

In de vorige paragrafen is ingegaan op het justitiële bouwprogramma. Deze paragraaf richt zich meer 
op de functie en de vormgeving van de gevangenissen. Gevangenissen zijn uiteraard bedoeld voor 
het opsluiten van veroordeelden. Dit is de primaire functie van een gevangenis. Een andere functie 
van een gevangenis is het facilitairen van de voorzieningen zodat een gevangenis als een goed 
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georganiseerd bedrijf kan functioneren. Voorbeelden hiervan zijn de voorzieningen voor de leiding 
(directeur) en overige ambtenaren, bijvoorbeeld in de vorm van dienstwoningen. Maar hierbij horen 
ook de logistieke en de ondersteunende faciliteiten zoals zorg en onderwijs voor gedetineerden.  
 
De decennia rond 1900 stonden, zoals voorheen besproken, in het teken van een andere manier van 
opsluiten. Dit begon ten eerste met het verbeteren van de gezondheid, hygiëne en beveiliging van de 
gevangenissen, niet alleen voor de gedetineerden, maar ook ten behoeve van de beveiligers. 
Daarnaast werd in 1881, na lang experimenteren, cellulaire opsluiting als regel ingevoerd.  
 
In opdracht van de Dienst Justitiële inrichtingen schreef Verhagen in 1999 een publicatie over de ‘vijf 
aandachtspunten voor de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraffen die altijd en overal van 
toepassing zullen zijn.’ Verhagen geeft met de vijf begrippen de kwalitatieve huisvestingseisen aan 
die betrekking hebben op de indeling van een gevangenis. Volgens Verhagen verschilt wel de mate 
van belangrijkheid per begrip in de loop der tijd. Penitentiaire inrichtingen zullen volgens hem altijd 
aandacht moeten geven aan: 

- Externe veiligheid. De insluiting van de gevangenen moet bijdragen aan de veiligheid van de 
maatschappij. Daarbij mag de gevangene zich niet aan zijn vrijheidsbeneming kunnen 
onttrekken. Het plegen van nieuwe delicten moet worden voorkomen. 

- Interne orde en veiligheid. Grote groepen moeten vaak voor lange tijd op een relatief kleine 
plek worden ondergebracht. Dit moet ordelijk en veilig kunnen gebeuren. 

- Het dagprogramma. Op welke manier en in welke ruimte de gedetineerden hun dag 
besteden. 

- Zorgbehoefte. Gedetineerden moeten beschikking hebben over zorg op sociaal-hygiënisch, 
medisch en psychiatrisch gebied. 

- Relatie van de inrichting met de omgeving. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden. Of de 
inrichting sluit zich af van de maatschappij of de inrichting stelt zich open voor de 
samenleving. Dit ligt aan de fase van de straf waarin de gedetineerde zich bevindt en aan de 
aard van de gedetineerde.  

Het theoretische kader van Verhagen is volgens Floor (2012) een exacte beleidsmatige vertaling van 
Goffman’s theorie over ‘total institutions’ uit 1961. Gevangenissen kunnen volgens Ervin Goffman 
(1961) worden getypeerd als ‘total institutions’. Hij bedoelt hiermee ‘een verblijfplaats en werkplaats 
voor een groot aantal mensen die in dezelfde situatie verkeren, die gedurende een aanzienlijke 
tijdsspanne van de omringende maatschappij zijn afgezonderd en die samen een besloten, formeel 
gereguleerde levenswijze leiden’ (Goffman, 1993). De term ‘total’ slaat op het feit dat alle 
levensactiviteiten (wonen, werken, slapen en vrije tijd) niet van elkaar zijn gescheiden zoals in de 
moderne samenleving, maar in één inrichting plaats vinden en onder dezelfde leiding staan. Deze 
levensactiviteiten zijn van bovenaf bepaald, volgen een precies programma en dienen als doel voor 
de verwezenlijking van de doelstelling van de inrichting.  
 
Een ander belangrijk begrip binnen de theorie van Goffman is ‘mortificatie’. Mortificatie wil zeggen 
dat de rol die (in dit geval) de gedetineerde had bij de opname in een penitentiaire inrichting 
ophoudt met bestaan. Dit wordt benadrukt bij de opnameprocedure binnen een gevangenis. Een 
gedetineerde wordt gefotografeerd, ondervraagd, gewogen, gewassen, een nummer toegekend, 
medisch gekeurd, gefouilleerd en al zijn persoonlijke bezittingen worden hem afgenomen voordat hij 
gevangeniskleding en een cel krijgt toegewezen. Ook de indeling van een gevangenis wordt hierop 
ontworpen.  
 
Bovenstaande begrippen geven een beeld van inrichting van een gevangenis. Over de specifieke 
opsluiting van de gedetineerden is lange tijd discussie geweest. De meest bediscussieerde 
penitentiaire stelsels waren het Pennsylvania stelsel en het Auburn stelsel. Het eerste stelsel gaat 
over volledige eenzame opsluiting, zowel bij dag als bij nacht. Arbeid werd individueel gedaan in de 
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cel, onderbroken door ‘stichtelijke gesprekken’ (Floor, 2012). Bij dit stelsel paste men dus ‘total’ 
isolement toe. Het Auburn stelsel gaf de voorkeur aan gemeenschappelijke arbeid in stilte gedurende 
de dag en eenzame opsluiting in de nacht. Lange tijd zijn deze twee stelsels tegelijk gehanteerd. Dit 
bracht verschillende functionele huisvestingseisen met zich mee. Zo waren er dus inrichtingen met 
individuele cellen en inrichtingen met veel gemeenschappelijke ruimten voor werk, scholing, bezoek 
en nachtrust. Men kwam er achter dat dit niet de meest efficiënte manier was om gevangenissen in 
te richten. Uiteindelijk kwam er met de invoering van de ‘Wet tot invoering van het stelsel van 
eenzame opsluiting ten aanzien van enkele op te leggen straffen’ in 1851 een einde aan de discussie. 
Deze wet gaf de rechter de mogelijkheid gedetineerden in afzondering hun straf (maximaal een half 
jaar) uit te laten zitten. Met de invoering van het Wetboek van Strafrecht (1886) werd dertig jaar 
later pas officieel het Pennsylvania stelsel ingevoerd. Cellulaire opsluiting was sindsdien de regel en 
werd strikt toegepast. Volgens Franke (1990) werd in Nederland veel strikter dan in de rest van 
Europa het cellulaire stelsel toegepast. De maximale individuele celstraf was in die tijd vijf jaar. Bij 
langere vrijheidsstraffen volgde er alsnog een periode van gemeenschappelijke opsluiting, omdat 
men bang was dat gevangen anders krankzinnig zouden worden. Voor sommige speciale categorieën 
gedetineerden werden uitzonderingen gemaakt.  
 
De wet- en regelgeving bepaalde wat de functionele eisen voor de gebouwen waren. Zo moest er 
plaats zijn in een inrichting voor de cellulaire of gemeenschappelijke opsluiting of een combinatie 
daarvan. Verder was er ruimte nodig voor onderwijs, godsdienstleer, werk, de mogelijkheid om te 
luchten en disciplinaire straffen. Ook moest er te allen tijden een strikte scheiding zijn tussen 
mannelijke en vrouwelijke gedetineerden en diende een huis van bewaring altijd te beschikken over 
een pistole15. Als laatste waren er facilitaire voorzieningen nodig ten behoeve van de administratie, 
voedselvoorbereiding, kledingverstrekking en verzorging van de gedetineerden. Verder dienden er 
een bibliotheek, kantine en huisvesting voor de werknemers, vaak een directeurswoning en enkele 
cipierswoningen, aanwezig te zijn. Het ging dus in zekere mate om de interne structuur en veiligheid 
en de ordening van de gebouwen en niet over de externe veiligheid van de penitentiaire inrichtingen. 
Er waren geen functionele eisen over de bouwkundige invulling van het complex, ook niet over de 
veiligheidseisen ten opzichte van de omgeving. Daarnaast is er, voor zover bekend, nooit gebruik 
gemaakt van een vast programma van eisen. Deze verantwoordelijkheid lag bij de ingenieur-
architect, die in dienst van het Ministerie van Justitie de gevangenissen ontwierp. Vaak ging dat in 
overleg met de gebruikers van de gevangenis (met gebruikers worden dan de directie en de 
werknemers bedoelt). De ingenieur-architect bepaalde ook het uiterlijk van de gevangenis. Over het 
algemeen kwam die overeen met de in die tijd heersende morele en punitieve opvattingen (Dubbeld, 
2001). Deze opvattingen zorgden ervoor dat de inrichtingen een afschrikwekkend en somber uiterlijk 
hadden. 
 
Wanneer men gaat kijken naar het justitieel erfgoed is het van belang een goed begrip te hebben van 
de verschillende typen gevangenissen. Voor het onderzoek is er een opdeling gemaakt in de 
penitentiaire inrichtingen van vijf categorieën. De basis van deze vijf type inrichtingen is dat ze alle 
vijf een cellulair plattegrond hebben. Vaak verschilt echter de vorm van het gebouw of de grootte 
van de inrichting. De vijf typen die worden behandeld zijn: lineaire-, paviljoen-, binnenplaats-, 
koepel- en vleugelgevangenissen. Het huis van bewaring wordt hier apart behandeld ondanks dat die 
ook in de uitvoering van paviljoentype of koepelgevangenis voor kan komen. Zo heeft bijvoorbeeld 
de Koepelgevangenis van Breda lang dienst gedaan als huis van bewaring. Huizen van bewaring 
worden toch als aparte type inrichting gezien, omdat een huis van bewaring vaak een eigen 
bouwvorm heeft (korte cellengang) en een andere manier van opsluiten kent. Verder is de indeling 
van een huis van bewaring zeer verschillend van die van een ‘normale’ gevangenis. Dit komt vooral 
door de directe aanwezigheid met een gerechtshof en de verschillende typen gedetineerden.  

                                                            
15  Historisch bijzondere kamer in een gevangenis, waar een gedetineerde op eigen kosten in een privé vertrek 
werd opgesloten. 
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1) Het Lineaire Type (Huis van Bewaring) 
Huizen van bewaring zijn over het algemeen complexen waar mensen geen gevangenisstraf 
ondergaan maar in hechtenis zitten. Hechtenis of civiele gijzeling is een tijdelijke gevangenisstraf of 
voorlopige straf en kan maximaal 102 dagen (3 maanden) duren. Korte celstraffen, tot maximaal een 
half jaar, kunnen wel worden uitgezeten in een huis van bewaring, maar in principe zitten er geen 
veroordeelden voor een lange periode in dit type penitentiaire inrichting. Dit kan soms wel 
voorkomen wanneer er plaatsgebrek is in een gevangenis. Personen in een huis van bewaring 
kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. Vaak gaat het om personen die verdacht zijn 
van een misdrijf en in gedwongen afwachting zijn van een uitspraak of rechtszitting. Dit zijn de 
voorlopig gehechten. Een tweede groep zijn de veroordeelden die een korte vrijheidsstraf 
ondergaan. Verder zitten er veroordeelden die wachten op hun definitieve plaatsing in een bijzonder 
inrichting zoals een TBS-kliniek en doortrekkende gevangenen (passanten en andere onder 
verzekerde bewaring vervoerde personen) (Centraal Bureau voor Statistiek, 2015a). De laatste groep 
zijn enkele bijzondere categorieën justitiabelen16 zoals vreemdelingen die op uitzetting of uitlevering 
wachten, gegijzelden en gefailleerden. 
 
Hechtenis diende, volgens het Wetboek van Strafrecht van 1886, overdag uitgezeten te worden in 
gemeenschap (niet meer dan vijf personen). ’s Nachts werden de in hechtenis genomen personen 
individueel opgesloten. In een huis van bewaring zaten over het algemeen veel verschillende soorten 
verdachten bij elkaar in een complex. Hierdoor ontstond de wens om de personen in hechtenis, in 
verschillende klassen in te delen. Op die manier kon er zorg voor worden gedragen dat niet-
veroordeelden gescheiden werden van veroordeelden. Deze scheiding wordt nog steeds gehanteerd. 
De strikte scheiding tussen nachtelijke opsluiting en de activiteiten overdag is versoepeld. 
Gedetineerden zijn overdag redelijk vrij in het besteden van hun tijd, zolang zij geen verplichte 
werkzaamheden hebben.  

 

Figuur 4: Huis van Bewaring het Spinhuiswal. Met aan de voorzijde het Paleis van Justitie van Den Bosch met links 
duidelijk zichtbaar een van de rechtbanken. Direct aan het Paleis van Justitie is een cellenblok gelegen. (Bron: Archief 
Bouwaccent) 

Vaste onderdelen van een huis van bewaring zijn de cellenvleugel en het administratiegebouw met 
daarbij woningen voor werknemers. Deze twee gebouwen zijn meestal door een tussengebouw met 
elkaar verbonden en omringd door een muur. Dit leidde vaak tot H-, T- en I-vormige plattegronden. 
Verder zijn er, bij wet verplichte, voorzieningen voor sport, zowel binnen als buiten. Ook is er 
standaard een fitnessruimte aanwezig. Het grootste verschil met strafgevangenissen is de 
aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten voor werk, verblijf en slapen in huizen van bewaring. 

                                                            
16 Justitiabelen zijn personen die aan de rechtsmacht van een rechtsprekende instantie of wetgever zijn 
onderworpen (Lycaeus, 2015). 
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Een ander verschil is de aanwezigheid van verschillende typen gedetineerden, die van elkaar 
gescheiden dienden te worden en waarvoor andere regimes golden. Huizen van bewaring zijn vaak 
kleiner dan gevangenissen en beschikken meestal over twee cellenvleugels vanwege de scheiding 
tussen mannen en vrouwen. De relatie tussen een huis van bewaring en de rechtspraak was ook 
anders dan de relatie tussen een strafgevangenis en de rechtspraak. Een huis van bewaring diende 
altijd nabij of tegen een rechtbank aangebouwd te worden. Deze directe relatie tussen een huis van 
bewaring en de rechtspraak zorgde er voor dat ieder rechtsarrondissement minstens over één huis 
van bewaring beschikte.  
 
De Beginselenwet van 1953 en de Nota Gevangeniswezen van 1963 zorgden er voor dat veel huizen 
van bewaring verbouwd dienden te worden. Voor de inrichtingen waarvoor verbouwing geen optie 
was, diende er nieuwbouw gepleegd te worden. Grootschalige verbouwingen en renovaties vonden 
plaats bij de huizen van bewaring in Groningen, Assen, Zutphen, Haarlem, Middelburg, Breda en Den 
Bosch. Het huis van bewaring in Den Haag werd gesloopt. Dit zorgde ervoor dat er nieuwbouw nodig 
was bij het huis van bewaring in Scheveningen om de capaciteit op te vangen. De overige huizen van 
bewaring in Rotterdam, Leeuwarden, Amsterdam, Alkmaar, Zwolle, Roermond, Arnhem, Almelo en 
Maastricht werden ook verbouwd, maar in mindere mate dan eerder genoemde instellingen 
(Petersen, 1978). Nieuwe huizen van bewaring werden gebouwd in Maastricht (1975) en in 
Amsterdam (1978), de bekende ‘Bijlmerbajes. 
 

 

Figuur 5: Luchtfoto Paleis van Justitie Den Bosch. Met aan de waterkant het Paleis van Justitie en daarachter gelegen het 
cellenblok. (Bron: bd.nl) 

2) Paviljoentype 
Het paviljoentype werd vooral buiten Nederland gebruikt. Dit gevangenistype kenmerkt zich door 
een groot hoofdgebouw met diverse facilitaire ruimten. Daaromheen liggen aparte wooneenheden 
die verbonden zijn door een centraal gangenstelsel. Het enige historische voorbeeld in Nederland 
waar dit model is gebruikt, is de strafgevangenis in Scheveningen (1911). Scheveningen is ontworpen 
als een bijzondere strafgevangenis, bestemd voor zieke gedetineerden, mannen boven de zestig en 
voor mannen die ongeschikt waren voor individuele opsluiting. Die laatste groep gedetineerden was 
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ook interessant voor onderzoek naar krankzinnigheid. Door de toepassing van het paviljoenstelsel 
konden deze groepen van elkaar gescheiden worden. Op die manier kon iedere afdeling specifiek 
worden ingericht naar de behoeften van de gedetineerden. Daarnaast maakte deze indeling ook de 
observatie ten behoeve van het onderzoek naar krankzinnigheid makkelijker. In principe werd dit 
type toegepast wanneer er veel verschillende soorten gedetineerden ondergebracht moesten 
worden in een instelling. In 1979 is ook de Penitentiaire Inrichting Overmaze in Maastricht gebouwd 
volgens het paviljoenprincipe, al bleek dit type achteraf niet een efficiënte manier van opsluiten 
(Dubbeld, In de geborgenheid van de gevangenis, 2001).  
 

 

Figuur 6: de penitentiaire inrichting Overmaze te Maastricht (bron: biedboek.nl). 

3)  Binnenplaatstype 
Het binnenplaatstype is een zeer oude bouwvorm en werd vroeger vaak aangeduid als carré. Veel 
Griekse en Romeinse villa’s zijn volgens dit principe ontworpen. Later werd dit bouwtype toegepast 
bij kloosters, kazernes, boerderijen en tuchthuizen. Het binnenplaatstype werd bijna niet toegepast 
voor de nieuwbouw van gevangenissen. Wel kwam het voor dat reeds bestaande complexen werden 
omgebouwd tot gevangenissen en dat de carré vormige structuur die er reeds was, behouden bleef. 
Een voorbeeld hiervan is het Amsterdamse Rasphuis, een voormalig klooster van de Clarissenorde 
dat werd omgebouwd tot een gevangenis voor jonge mannelijke misdadigers. Een carrévormig (of 
soms h-vormig) bouwwerk kenmerkt zich doordat alle functies zoals slapen, werken en/of opleiding 
gesitueerd waren rondom een binnenplaats. Dat dit type vooral geschikt was voor het Auburn-stelsel 
laat de plattegrond (figuur 7) van de bijzondere strafgevangenis in Leeuwarden goed zien. Het 
Leeuwarder complex weerspiegelde de oude opvattingen met betrekking tot gezamenlijke opsluiting. 
Wel werden de gedetineerden in de nacht opgesloten in alkoven. Ook de penitentiaire inrichting in 
Sittard is als zodanig gebouwd. Een luchtoverzicht in bijlage C laat duidelijk de opdeling van vier 
afdelingen zien. 
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Figuur 7: De Penitentiaire inrichting Blokhuispoort te Leeuwaarden uitgevoerd als binnenplaatstype met het Auburn 
stelsel (bron: blokhuispoort.com). 

 

 
 

Figuur 8: Voormalig P.I. Blokhuispoort met aan de linkerkant de markante entree en in het midden is de 
binnenplaats zichtbaar (bron: wolvenbroek.nl). 
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4) Koepelgevangenis 
De koepelgevangenis is een van de meest in het oog springende bouwtypes met betrekking tot 
gevangenissen. De koepelgevangenis is een ontwerp van Jeremy Bentham, een Britse filosoof en 
sociaal theoreticus. Hij bedacht aan het eind van de 18e eeuw een gevangenisconcept op basis van 
het panopticumprincipe (zie figuur 8).17 Bentham bedacht een circulair gebouw, waarbij alle cellen 
aan de rand waren gevestigd. Door het plaatsen van een wachtersruimte in het midden van de cirkel, 
konden de bewakers alle gedetineerden te allen tijde in de gaten houden met een kleiner aantal 
cipiers. Ook konden de gedetineerden op deze manier geen contact onderhouden met elkaar. De 
cellen waren aan de binnenkant geheel afgesloten met tralies. Op deze manier kon de gevangene 
zich niet verschuilen en had hij altijd het idee dat hij gezien kon worden. De observatiepost kon wel 
worden afgesloten met gordijnen of lamellen. Op deze manier kon de gedetineerde niet weten of hij 
wel of niet in de gaten gehouden werd. Het achterliggende idee was dat, omdat de gevangenen nooit 
konden weten of ze bekeken werden of niet, ze zich vanzelf beter zouden gaan gedragen (een vorm 
van zelfbewaking). Daarnaast zouden er minder (vaak) bewakers nodig zijn. Volgens Bentham kon 
het concept ook voor meer functies worden ingezet. Zoals bijvoorbeeld voor scholen, werkplaatsen, 
fabrieken, armenhuizen en ziekenhuizen (Floor, 2012). Hiervan zijn echter maar weinig voorbeelden 
bekend.  
 

 
 
 

Ook het principe van de koepelgevangenis is uiteindelijk niet vaak uitgewerkt, vooral door de kritiek 
die het ontwerp later kreeg vanwege de onmenselijke behandeling van de gedetineerde. Zo werd 
vooral de blootstelling aan álle gedetineerden, in plaats van een deel van de gevangenisbevolking, 
bekritiseerd. Ook zorgde de vorm van de koepel voor veel meer geluidsoverlast. Daarnaast hadden 
de gevangenen op de begane grond een grotere mate toezicht. Verder waren en nog praktische 

                                                            
17 Het woord panopticum is een samenstelling van de Griekse worden ‘pan’ (alles, al) en ‘optica’ (optisch, 
zichtbaar) en betekent derhalve ‘alles wat zichtbaar is’ of ‘al het zichtbare’. 

Figuur 9: Jeremy Bentham's design of a panopticum 1791 (bron: roland9000.com) 
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redenen die de koepelgevangenis niet ideaal maakten zoals het niet ongezien kunnen benaderen van 
de cellen door de cipiers en de slechte akoestiek van de koepel. Uiteindelijk zijn er in Nederland drie 
koepelgevangenissen gebouwd, die ook alle drie tot voor kort nog in gebruik waren. Deze staan in 
Breda (1882), Arnhem (1886) en Haarlem (1901). Deze drie koepelgevangenissen zijn echter nooit 
volledig volgens de principes van het panopticum gebouwd. Zo waren de celdeuren in de 
Nederlandse koepelgevangenissen bijvoorbeeld dichte deuren met kijkgaten in plaats van 
doorzichtige tralies. 

  Figuur 10: Koepelgevangenis te Breda (bron: khalix.nl) 

Een speciale toepassing van het panopticum-principe is gerealiseerd in Lelystad. Daar is in 1995 een 
gevangenis in gebruik genomen die gebaseerd is op het principe van Bentham, maar een modificatie 
kent die is gebaseerd op de vleugelgevangenis. Het complex is volledig ommuurd, dat wil zeggen, 
geen enkel gebouw maakt onderdeel uit van de muur. Aan de voorzijde van het complex is de ingang 
geïntegreerd met het entreegebouw. Hierin zijn alle facilitaire diensten ondergebracht, zoals de 
kantoren, werkplekken, opslagplaatsen, sportmogelijkheden, zorgvoorzieningen en isoleercellen. Los 
gelegen van het entreegebouw zijn twee cellenblokken gesitueerd (eerder ontwerp ging uit van drie 
blokken, uiteindelijk zijn er maar twee gebouwd met daartussen ruimte voor de derde).  

De cellenblokken herbergen ieder 192 cellen en zijn alleen bereikbaar via de open ruimte. De twee 
cellenblokken zijn gebaseerd op het ontwerp van het panopticum, maar zijn door de toevoeging een 
kruis geschikt gemaakt voor de moderne eis van compartimentering van de gevangenis. In het ‘kruis’ 
zijn de gemeenschappelijke ruimtes voor ieder kwadrant gelegen. In het vierkant zijn op twee lagen 
de cellen verdeeld. In het midden bevindt zich het controlecentrum (CP) dat tevens de koepel 

Figuur 11: Schematische weergave van de penitentiaire inrichting in Lelystad. In het zwarte gedeelte zijn de cellen 
gelegen. Door de toepassing van het ‘kruis’, met daarin de gemeenschappelijke ruimten (grijs) worden er vier 
compartimenten gecreëerd. 
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ondersteunt door een parapluconstructie. Een horizontale strook vensters aan de onderkant van het 
dak zorgt ervoor dat de koepel goed verlicht is. Door het gebouw kleiner te houden, beter te 
verlichten en op te delen in compartimenten zijn veel van de oorspronkelijke bezwaren tegen de 
klassieke koepelgevangenissen weggenomen.  
 

5) Vleugelgevangenis 
Een vleugelgevangenis typeert zich doordat de cellen aan lange gangpaden zijn gesitueerd. Vaak 
bestaat een gevangenis uit meerdere van deze gangen of cellenvleugels die zijn gelegen in de vorm 
van een kruis of ster. Een van de eerste vleugelgevangenissen was de Eastern State Penitentiary in 
Pennsylvania, Amerika (1829). Deze gevangenis had een centrale hal met zeven vleugels met aan 
beide zijden cellen. Daaromheen lag een ringmuur die werd bewaakt door wachters in torens. Deze 
enorme gevangenis diende als voorbeeld voor een kleinere variant in Londen met vier vleugels, de 
Pentonville gevangenis (1842).  

Figuur 13: Voormalig penitentiaire inrichting de Noordsingel te Rotterdam uitgevoerd als vleugelgevangenis is de vorm 
van een ster (bron: http://ruimtelijkeplannen.rotterdam.nl/). 

 
 
 
 
 

Figuur 12: Links het interieur van de PI Lelystad. Rechts een luchtfoto van de twee aparte cellenblokken (bron: ArchiVolt 
architecten) 
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De Pentonville gevangenis diende op zijn beurt weer als voorbeeld voor veel Europese 
gevangenissen, waaronder gevangenis Wolvenbroek in Utrecht (1856) en de Noordsingel (zie Figuur 
139 en 10) in Rotterdam (1872). Bij deze, op het Pennsylvania model gebaseerde, gevangenissen 
ontbreken  vaak grote gemeenschappelijke ruimten omdat de gedetineerden vrijwel altijd in hun cel 
verbleven. Dit betekent wel dat de cellen ruimer zijn dan bij gevangenissen die gebaseerd zijn op het 
Auburn-model. 

 

 

Figuur 14: Plattegrond van de Noordsingel gevangenis in Rotterdam (Bron: Ros Floor) 

2.4 HET JUSTITIEEL BOUWBUREAU 

Voorheen werd het beheer en de ontwikkeling van Rijksvastgoed gedaan door Rijkswaterstaat. In 
1870 was de minister van Justitie van mening dat het gebouwenbestand niet meer aan de eisen 
voldeed. Om die reden richtte hij een departementaal bouwbureau op. Aan het hoofd van het 
bouwbureau stond een ingenieur-architect. Twee belangrijke ingenieur-architecten van het 
bouwbureau waren vader en zoon Metzelaar, die verder zijn toegelicht in Bijlage D. 
 
Het bouwbureau paste een stijl toe die als sober en efficiënt beschouwd kan worden (Floor, 2012). 
Bij de ontwikkeling van gerechtsgebouwen moest ‘onnodige weelde’ vermeden worden en stond 
monumentaliteit voorop. Dit leidde bij kantongerechten tot ‘gepaste waardigheid’ en bij 
rechtbanken tot ‘een ingetogen grandeur’ (Floor, 2012). De gevangenissen waren van sobere aard en 
kende een zeer strikte cellulaire toepassing. De efficiëntie van het bouwbureau is duidelijk terug te 
zien door de toepassing van seriegewijze productie van gebouwen. Vaak werd een ontwerp 
meerdere malen toegepast. Zo werden er in de periode 1879 tot 1883 negen kantongerechten 
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gebouwd vanuit het zelfde ontwerp. Ook de koepelgevangenissen in Breda en Arnhem zouden 
kunnen worden beschouwd als een tweeling. Huizen van bewaring kenden vaak ook eenzelfde 
schakeling van elementen. Variatie vond plaats door middel van het spiegelen van plattegronden en 
gevels en de toepassing van verschillende ornamentiek (Petersen, 1978). Een andere vorm van 
efficiëntie komt terug bij de penitentiaire inrichtingen in Almaar en Zutphen (beide 1886). Deze 
gevangenissen werden zo ontworpen dat uitbreiding bij een capaciteitstekort, makkelijk kon worden 
uitgevoerd door de vleugels te verlengen. Deze twee gevangenissen zijn uiteindelijk uitgebreid 
volgens het ontwerp. Toen omstreeks 1920 een einde kwam aan het grote bouwprogramma van het 
Ministerie van Justitie was er niet langer nog behoefte aan een departementaal bouwbureau. In 
1924 ging het justitieel bouwbureau dan ook op in de Rijksgebouwendienst. 

2.5 CONCLUSIE 

Rechtspraak en het gevangeniswezen hangen nauw met elkaar samen. Veranderingen in de 
rechtspraak leidden vaak ook tot veranderingen in het gevangeniswezen en de functie en indeling 
van de gevangenissen. De wetswijzigingen in 1875 en 1886 zorgden samen met een verouderd 
gebouwenbestand voor een totstandkoming van veel nieuwe gerechtshoven en penitentiaire 
inrichtingen. Een zeer belangrijke periode hierin is de periode van 1850 tot 1924. In deze tijdsspanne 
is er bijzonder veel nieuwbouw gepleegd in deze sector. Dit kwam onder andere door 
maatschappelijke verschuivingen ten opzichte van de manier van opsluiten, de initiatie van een eigen 
bouwbureau door het ministerie van Justitie en de invoering van nieuwe wetgeving. De belangrijkste 
wijziging hierbij was de stelselwijziging voor het gevangeniswezen. Het Wetboek van Strafrecht uit 
1886 maakte dat cellulaire opsluiting verplicht werd bij wet. Deze opsluiting kwam ten uiting in vijf 
verschillende typen gevangenissen. Dit zijn de Huizen van Bewaring, Paviljoen gevangenis, 
Binnenplaats gevangenis, Koepelgevangenis en Vleugelgevangenis. De initiatie van een eigen 
bouwbureau zorgde ervoor dat er efficiënter gebouwd kon worden. Ook werden de gebouwen beter 
ontworpen voor het uiteindelijke doel, omdat de ingenieur-architect meer gespecialiseerd was in zijn 
vakgebied: gevangenissenbouw. 
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Hoofdstuk 3: CULTUREEL ERFGOED 

Alvorens de herbestemming van penitentiaire inrichtingen te beschrijven wordt herbestemming van 
cultureel erfgoed in het algemeen inzichtelijk gemaakt. Als eerste zijn de oorzaken van de leegstand 
bij cultureel erfgoed onderzocht. Vervolgens wordt het herbestemmingsproces inzichtelijk gemaakt. 
Dit proces is zeer dynamisch en kent veel verschillende partijen. Welke partijen dit zijn, wordt in de 
derde paragraaf besproken. Gekeken wordt ook naar welke lessen er te leren zijn uit reeds gedane 
herontwikkelingen van cultureel erfgoed. Wanneer bovenstaande vragen zijn beantwoord kan de 
volgende deelvraag beantwoord worden: Hoe verloopt de herbestemming van cultureel erfgoed?  

3.1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 

De begrippen ‘cultureel erfgoed’ en ‘cultuurhistorische waarden’ zijn containerbegrippen. In het 
algemeen gaat het bij beide begrippen om ‘sporen’ uit het verleden die nog steeds zichtbaar en 
tastbaar aanwezig zijn. In de brede zin van het woord erfgoed, kan het ook gaan om archeologische 
vondsten, archieven en voorwerpen in musea. In een ruimtelijke context gaat het voornamelijk over 
monumenten en landschappen, maar ook de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten. 
Om die reden wordt er onderscheid gemaakt tussen materieel en immaterieel cultureel erfgoed 
(Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2015c). In dit onderzoek gaat het om het gebouwde materieel 
cultureel erfgoed. Dit zijn vaak monumenten, maar zeker niet altijd. Het gaat om de verbinding 
tussen een gebouw, de gebruikers en de samenleving. Dat komt treffend terug in de volgende 
definitie van (Staak, 2013): erfgoed is “sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar 
aanwezig zijn en die de samenleving het bewaren waard vindt.”  
 
Drie belangrijke subcategorieën van cultureel erfgoed zijn industrieel erfgoed, religieus erfgoed en 
justitieel erfgoed. In het algemeen gaat het om cultuuruitingen die de samenleving de moeite waard 
vindt om aan volgende generaties door te geven (op basis van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (2014)). 
Industrieel erfgoed is te omschrijven als ‘de materiële relicten (zoals landschappen, gebouwen, 
technische uitrustingen en machines, producten en andere roerende en onroerende objecten), 
evenals alle documenten die de herinneringen van mannen en vrouwen registreerden, die bij het 
industrieel proces betrokken waren.’ (Nijhof, 2002). Onder religieus erfgoed valt een gebouw dat als 
hoofdgebruiksfunctie een religieuze bestemming heeft (gehad) en als zodanig (nog) zichtbaar in de 
primaire bouwvorm te herkennen is. Hierbij is het huidige gebruik of de bestemming van het gebouw 
niet van belang (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2013). Justitieel erfgoed is het geheel aan materieel en 
immaterieel onroerend goed, dat verwijst naar een het berechten of opsluiten van personen.  

Figuur 15: v.l.n.r.: Industrieel, Justitieel en Religieus erfgoed 
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3.2 LEEGSTAND VAN CULTUREEL ERFGOED 

Deze paragraaf begint met het toelichten van de oorzaken van de leegstand van cultureel erfgoed. 
Daarna komt het beschermen van cultureel erfgoed aan bod. Vijf verschillende groepen 
monumenten worden onderscheiden. Tevens wordt het van belang zijnde subsidiebeleid van de 
overheid toegelicht.  
 
In de inleiding is reeds gesproken over leegstand en het effect dat leegstand heeft op cultureel 
erfgoed en de invloed op de omgeving van het erfgoed. Vooral langdurige leegstand heeft negatieve 
gevolgen. Langdurige leegstand komt eerder voor bij gebouwen die zeer specifiek voor een functie 
zijn gebouwd, zoals ziekenhuizen, kerken en gevangenissen. Deze paragraaf gaat in op de oorzaken 
van de leegstand bij cultureel erfgoed. 
 
Precieze leegstandcijfers voor cultureel erfgoed zijn er niet, maar het aantal leegstaande 
monumentale gebouwen wordt geschat op 10.000. De leegstand kan worden vertaald naar ongeveer 
2 miljoen vierkante meter vastgoed (Nationaal Programma Herbestemming, 2015) en groeit nog 
steeds. Volgens onderzoek groeit de leegstand van cultureel erfgoed met 1 boerderij per dag, twee 
kerken per week en één klooster per maand. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende 
dat er in de periode 2012-2017, 1100 boerderijen, 1000 kerken en 500 industriële objecten leeg 
komen te staan (Leeuwen, 2012).  
 
Een uitgebreide studie naar de leegstand en herbestemming van cultureel erfgoed in Nederland 
genaamd De Oude Kaart van Nederland, noemt vier redenen voor leegstand. Deze redenen zijn van 
economische, sociale, culturele en technische aard (Harmsen, 2008). Nelissen et al. (1999) breidt dit 
uit naar een achttal redenen die leiden tot leegstand te weten: economische, technologische, 
financiële, politieke, sociaal-culturele, bestuurlijke, ruimtelijke en demografische redenen. Vaak is 
het niet maar één van deze factoren die leidt tot leegstand maar een combinatie van meerder 
factoren. Uiteindelijk komt het er op neer, dat een gebouw niet meer aan de gestelde eisen van de 
huidige gebruiker of periode kan voldoen.  
 
3.2.1 Oorzaken leegstand 
Economische ontwikkelingen leiden tot innovatie, die voor veranderingen in de markt kan zorgen. 
Een innovatie die leidt tot een verandering in de wijze van produceren kan leiden tot leegstand. 
Tijdens de industriële revolutie, bij de overgang van een ambachtelijke-agrarische samenleving naar 
een industriële samenleving, veel agrarische gebouwen hun functie verloren en zijn leeg komen te 
staan. Gebouwen werden vroeger vrijwel altijd gerealiseerd voor een specifieke economische functie 
(bijvoorbeeld het looien van leer). Wanneer die specifieke functie weg valt komt zo’n gebouw vaak 
leeg te staan. 
 
Verwant aan de economische oorzaken van leegstand zijn technologische oorzaken. Technologische 
ontwikkelingen leiden tot leegstand wanneer zij er voor zorgen dat oude gebouwen niet meer 
efficiënt zijn of overbodig worden. Voorbeelden hiervan zijn watertorens, windmolens en 
vuurtorens. Op deze manier heeft de technologische vooruitgang heeft er voor gezorgd dat deze 
gebouwen niet langer meer nodig zijn. Maar ook wanneer technieken nog wel functioneren, maar 
onvoldoende concurreren, kan er in een gebouw leegstand optreden doordat de eigenaar of huurder 
de exploitatielasten niet langer kan dragen (Hagedoorn, 2012). Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de 
snelle ontwikkelingen tijdens de industriële revolutie, waar de productietechnieken van textiel zich in 
een sneltreinvaart ontwikkelden. Maar ook materiele veroudering van het gebouw, veroudering van 
draagconstructie, installaties of van de energietechniek, kan leiden tot leegstand.  
 
Ook veranderingen in de politiek kunnen leiden tot functieverlies van gebouwen en zodoende ook 
tot leegstand. Politieke veranderingen op internationaal niveau hebben er bijvoorbeeld toe geleid 
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dat de dienstplicht is afgeschaft en dat er zodoende minder behoefte is aan kazernes, vestingwerken 
en opleidingscentra. Maar ook op nationaal niveau kunnen politieke ontwikkelingen zorgen voor 
leegstand. Zo leidt de herindeling van gemeenten vaak ook tot centralisatie of concentratie van 
verzorgingstehuizen, politiebureaus, brandweerkazernes en raads- of gemeentehuizen, met als 
gevolg dat er veel van dit type vastgoed leeg komt te staan. 
 
Ook als resultaat van sociaal-culturele verandering kan er leegstand optreden. Veranderende normen 
en waarden kunnen leiden tot een verschuiving in het gebruik van een gebouw. Een goed voorbeeld 
hiervan is de ontkerkelijking van de samenleving. Veranderende opvattingen over het geloof maken 
veel kerkgebouwen overbodig. De gebouwen zijn ook te groot geworden voor de veel kleinere groep 
kerkgangers. Het onderhoud van de kerk wordt zodoende te duur, met sloop of herbestemming als 
gevolg. 
 
Veranderende (lokale) besturen kunnen er voor zorgen dat het beleid van deze besturen verandert. 
Ook is het mogelijk dat binnen ambtelijke organisaties op verschillende momenten anders gedacht 
wordt over bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het aanwijzen en behouden van 
monumenten. Zo kunnen er interne discussies binnen lokale besturen zijn over het slopen of 
behouden van panden. Dit kwam veelvuldig voor tijdens de eerder genoemde wederopbouwperiode, 
waarbij veel monumenten die de oorlog hadden overleefd, alsnog zijn gesneuveld. Meer recent 
gebeurde dat in Ochten, waar het voormalige, monumentale Gemeentehuis plaats maakt voor een 
supermarkt door het intrekken van de monumentenstatus. Dit gebeurde tegen de wens in van veel 
erfgoedinstanties en dorpsbewoners (De Gelderlander, 2016). Overigens geldt dit niet alleen voor 
publieke besturen. Ook bij een wisseling van het bestuur van een bedrijf kan er leegstand ontstaan. 
Een nieuw bestuur kan er bijvoorbeeld voor kiezen een nieuw pand te betrekken dat beter past bij de 
nieuwe weg die het bedrijf inslaat, met als gevolg dat er een leegstaand pand achter blijft. 
 
Als gevolg van gewijzigde ruimtelijke verhoudingen kunnen gebouwen minder gunstig gesitueerd 
raken dan dat zij in eerste instantie waren, bijvoorbeeld omdat de stad om de locatie heen is 
gegroeid. Waar het pand eerst nog aan de rand van de stad lag, ligt het nu aan de rand van het 
centrum. Het gevolg hiervan kan zijn dat het functioneren van het gebouw niet langer zo verloopt als 
was beoogd. Dit kan een reden zijn om uit een gebouw te verhuizen. Een andere reden kan zijn dat 
de maatschappij vindt dat de activiteiten van het gebouw niet langer op een locatie passen, 
bijvoorbeeld vanwege milieuhinderlijke activiteiten. Ook dan zullen bedrijven vertrekken en zal er 
leegstand ontstaan. 
 
Demografische veranderingen als bevolkingsgroei, vergrijzing, migratie en urbanisatie kunnen 
eveneens leiden tot functieverlies en leegstand. Zo zijn de leegstandcijfers in krimpregio’s, zoals 
Oost-Drenthe, de laatste jaren flink toegenomen. De vergrijzing en ontgroening van de samenleving 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een overaanbod aan scholen zal ontstaan.  
 
Tenslotte zijn er ook situaties waarin leegstand van gebouwen toe te schrijven is aan (wijzigende) 
wet- en regelgeving. Functieverlies van een incourant beschermd monument, zoals bijvoorbeeld van 
een oude watertoren, levert altijd een moeilijk herbestemmingsvraagstuk op, omdat sloop geen 
optie is. Milieuwetgeving kan de zaak nog ingewikkelder maken. Op deze manier bemoeilijkt 
wetgeving de herontwikkeling van cultureel erfgoed, met langere leegstand als gevolg. Tenslotte kan 
gebrek een aan bestuurlijke daadkracht herbestemming zodanig frustreren dat dit ook langdurige 
leegstand tot gevolg heeft. 
 
3.2.2 Monumentale bescherming  
De overheid ziet het als haar taak om cultureel erfgoed te beschermen en zodoende de herinnering 
aan een gebouw en gebied te behouden. Om dit te doen probeert men de leegstand en verloedering 
van cultureel erfgoed te voorkomen. Een van de instrumenten die de overheid hiervoor heeft is de 
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Monumentenwet. Door middel van de monumentenwet worden deze rijksmonumenten beschermd 
om ze dienst te laten doen als een fysieke herinnering aan onze geschiedenis. De Monumentenwet 
stamt uit 1988 en helpt bij het beschermen van monumentale panden (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, 2014).  
 
Het toekennen van een monumentenstatus, door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, startte in 
1960. In het begin van de jaren zestig werd enkel erfgoed dat was gebouwd voor 1840 opgenomen 
als monument. In de jaren tachtig werden ook gebouwen uit de tijdsperiode 1840 tot 1940 
beschermd met een monumentenstatus. Sinds de eeuwwisseling komen ook naoorlogse gebouwen 
in aanmerking voor de status van monument. In Figuur 16 is een overzicht weergegeven van het 
aantal monumenten uitgezet in de tijd. De pieken en dalen bij de lijn, horende bij het aantal 
uitgekeerde subsidies kan toegewezen worden aan het eindigen of beginnen van een nieuw 
subsidieprogramma. 
 

 
 
 
Tien jaar na het aanwijzen van monumenten begon men met het uitkeren van subsidies voor het 
behoud van monumenten. Subsidies voor cultureel erfgoed werden geïntroduceerd in de jaren 
zeventig, maar werden pas sinds de Monumentenwet van 1988 van belang. Sinds die tijd is er al 
meer dan een miljard euro aan subsidies uitgekeerd voor renovaties en onderhoud. Figuur 16 geeft 
de totale uitkering van subsidies per jaar weer over de afgelopen dertig jaar. Er is een groei te zien 
vanaf midden jaren 90. In deze periode was er een groeiende bezorgdheid over de slechte staat van 
veel historische gebouwen, als gevolg waarvan er sinds die tijd veel subsidieprogramma’s zijn gestart.  
 
Op basis van een speciaal programma selecteert de RCE, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
gebouwen die in aanmerking komen voor de status Rijksmonument. Vaak gaat het om objecten van 
nationale betekenis met een cultuurhistorische waarde. Op dit moment zijn er ongeveer 60.000 
monumentencomplexen bestempeld als rijksmonument. Sinds 2000 schrijft het Rijk steeds minder 
monumenten bij in het Rijksmonumentenregister. Ook kunnen er sinds 2012 geen gebouwen meer 
worden aangedragen voor de status rijksmonument. Het aanwijzen van rijksmonumenten gebeurt 
via de ‘Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013’.18  
 
 

                                                            
18 Volgens deze regel komen alleen gebouwen nog in het monumentenregister die zijn opgenomen in de 
aanwijsprogramma’s ‘topmonumenten uit de Wederopbouwperiode 1959 tot en met 1965’ en ‘Nieuwe 
Hollandse Waterlinie’. 

Figuur 16: De hoogte van uitgekeerde subsidies en het aantal monumenten over de tijd. (bron: PBL, 2013) 
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Beschermde monumenten worden volgens de Rijksoverheid ingedeeld in vijf zogenaamde 
beschermingsgradaties. Dit zijn: Rijksmonumenten, Provinciale monumenten, Gemeentelijke 
monumenten, beschermde stads- & dorpsgezichten en karakteristieke panden. Deze monumenten 
statussen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Ieder van deze categorieën heeft een aparte 
beschermingsstatus en kent ook verschillende manieren van subsidiëring. Omdat de voor dit 
onderzoek relevante onderzoeksobjecten bijna alleen Rijksmonumenten zijn, zal alleen deze 
beschermingsmethode worden behandeld. Er zijn drie subsidieregelingen: het Besluit 
Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten 2013 (BRIM 2013), de Subsidieregeling Stimulering 
Herbestemming Monumenten en de provinciale subsidieregeling die per provincie verschilt. 
 
De monumentenstatus zorgt op verschillende manieren voor bescherming van een gebouw. Zo is het 
niet toegestaan gebouwen die als monument zijn bestempeld te slopen. Ook zijn (kleine) 
veranderingen aan het ex- en interieur vaak niet toegestaan. Het kan hierbij al gaan om iets 
ogenschijnlijks kleins als het vernieuwen van kozijnen. Dit kan als vervelend ervaren worden door de 
eigenaar. Ook zijn er positieve effecten van een monumentenstatus te noemen. Zo mogen 
bijvoorbeeld de kosten van het onderhoud van het gebouw, van het belastbaar inkomen worden 
afgetrokken en kan het monument voor een positief statuseffect zorgen. Een voorbeeld hiervan zijn 
dienstenbedrijven die graag in monumentale villa’s hun kantoor houden. Een ander groot voordeel is 
dat monumenten in aanmerking komen voor subsidies en laagrentende leningen, bijvoorbeeld voor 
instandhouding van een rijksmonument. De laagrentende leningen, via het zogenaamde 
Restauratiefonds-Hypotheek, kunnen worden aangevraagd bij het Nationaal Restauratiefonds. 
Hierbij wordt een rentepercentage van 5% rente onder de marktrente gehanteerd, waarbij de 
minimale rente 1,5% bedraagt (Nationaal Restauratiefonds, 2015a).19 Verder uitleg over de 
monumentenstatus is gegeven in Bijlage E. 
 
3.2.3 Subsidieregelingen 
Een belangrijke subsidieregeling is het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten 2013 
(BRIM 2013). Het BRIM 2013 geldt enkel voor monumenten die niet primair bestemd zijn voor 
bewoning en is gedefinieerd in de notitie Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De 
subsidie is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument en voorziet 
zodoende in sober onderhoud, zoals schilder- en herstelwerk. Hiervoor dient een zesjarig 
onderhoudsplan mét een begroting te worden opgesteld. Het BRIM 2013 heeft twee doelstellingen. 
Ten eerste het beschermen van monumenten die al in redelijke tot goede staat verkeren en er voor 
zorgen dat deze staat behouden blijft. Ten tweede het beschermen van monumenten die in een 
slechte staat verkeren en die hersteld dienen te worden om verder verval tegen te gaan. De eigenaar 
van een beschermd monument (of een zelfstandig onderdeel van een monument) kan een subsidie 
aanvragen voor een periode van zes jaar. De hoogte van deze subsidie is ten hoogste drie procent 
van de herbouwwaarde20 van het monument. In totaal wordt er jaarlijks 44,7 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor de bescherming van monumenten (niet zijnde archeologische of groene21 
monumenten). Dit bedrag noemt men het subsidieplafond. Wanneer dit subsidieplafond bereikt is 
krijgen eerst monumenten die deel uit maken van een werelderfgoed voorrang. Vervolgens krijgen 
professionele organisaties voor monumentenbehoud voorrang. Indien er nog geld beschikbaar is, 
wordt 75 procent van het resterende budget verdeeld over de aanvragen waarvan de monumenten 

                                                            
19 Een voorbeeld. Wanneer de marktrente 7,5% bedraagt, dan is de rente op de Restauratiefonds-Hypotheek 
2,5% (7,5 minus 5). Wanneer de marktrente 3,5% bedraagt, dan is de rente op de Restauratiefonds-Hypotheek 
1,5% (het minimale), omdat anders het restauratiefonds geld zou toeleggen op de lening (3,5 min 5 is namelijk 
een negatieve rente van 1,5 procent). 
20 De herbouwwaarde is de kosten die nodig zijn om een beschermd monument of zelfstandig onderdeel in zijn 
geheel opnieuw te vervaardigen, met dezelfde constructie, materiaalsoorten en detaillering. 
21 Groene monumenten zijn beschermde monumenten of zelfstandige onderdelen van een aanleg die geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit beplanting, zoals een park- of tuinaanleg. 



 
De functionele mogelijkheden bij de herbestemming van penitentiaire inrichtingen 
 

 

een herbouwwaarde hebben die lager is dan 8,3 miljoen euro. 25 Procent wordt verdeeld over de 
aanvragen met een hogere herbouwwaarde waarbij een aanvraag met lagere totale begrote kosten 
voorrang krijgt. 
 
Een andere subsidie regeling helpt bij de financiering van herbestemmingen van cultureel erfgoed. 
De ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’ is voor het eerst opengesteld in 
2011. De regeling is bedoeld om een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met een 
cultuurhistorische waarde te bevorderen (Monumenten.nl, 2015) en herontwikkeling te 
vergemakkelijken. Dit betekent dus dat ook gebouwen zonder monumentale status in aanmerking 
kunnen komen voor deze subsidieregeling. Hiervoor moet wel het college van burgemeester en 
wethouders in een verklaring aangeven dat het de bijzondere cultuurhistorische waarde van het 
bouwwerk erkent. De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen. Allereerst kan de regeling 
bijdragen aan kosten die gemaakt moeten worden om de haalbaarheid van een herbestemming te 
onderzoeken (de subsidie dekt 70% van de kosten, met een maximum van € 17.500). Daarnaast kan 
de regeling ook bijdragen aan de kosten om het monument wind- en waterdicht te houden (de 
subsidie dekt 70% van de kosten, met een maximum van € 35.000). Het water- en wind dicht maken 
van een pand kunnen soms grote kostenposten zijn. Zeker worden wanneer cultureel erfgoed al 
enige tijd leegstaat en wind en regen vrij spel hebben gehad en zodoende de monumentale waarden 
hebben aangetast. Herbestemming wordt dan steeds moeilijker en ook het beeld voor het 
omliggende gebied verloedert. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 
structureel 2,4 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de regeling. Hiervan is 1,7 miljoen euro 
bestemt voor haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 miljoen euro voor het wind- en waterdicht maken 
van monumenten. De regeling is bedoeld voor gebouwen die zich niet heel makkelijk lenen voor een 
nieuwe functie. Voorbeelden hiervan zijn kerken, industriegebouwen, scholen, boerenschuren, 
kloosters, kastelen, etc. (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2014). Begrijpelijkerwijs vallen hier ook 
penitentiaire inrichtingen onder. Reguliere woonhuizen vallen buiten de regeling, met uitzondering 
van woonhuizen die deel uitmaken van de herbestemmingsopgave van een groter complex, zoals 
(voormalige) cipierswoningen. 
 
De subsidie voor restauratie vanuit de provincie verschilt per provincie. Iedere provincie ontvangt 
jaarlijks vanuit het Rijk een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan rijksmonumenten en 
beslissen zelf hoe en aan welke monumenten zij dit besteden. Het wordt dan ook aangeraden om bij 
de betreffende provincie van een monument te controleren of het monument in aanmerking komt 
voor een subsidie. 

3.3 HERBESTEMMING CULTUREEL ERFGOED 

Als het gebouw de oorspronkelijke functie verloren heeft en al geruime tijd leeg staat, zal de kans dat 
het gebouw opnieuw verhuurd wordt zeer laag zijn. Als eigenaren vervolgens bij langdurige 
leegstand niet het onderhoud kunnen blijven uitvoeren, kan er verval optreden. Het Rijk ziet het 
herbestemmen van deze gebouwen als een belangrijke mogelijkheid om het verval tegen te gaan en 
te behoeden voor het verlies van belangrijke cultuurhistorisch gebouwen (Economisch Instituut voor 
de Bouw, 2013). De voordelen van herbestemming zijn dat de sfeer en het karakter van het gebouw 
en de gebouwde omgeving bewaard blijven. Herbestemming is om die reden een krachtig instrument 
om karakteristieke, architectonisch of historisch waardevolle gebouwen te conserveren. De 
ontwikkeling van de herbestemming wordt in grote mate beïnvloed door de potentie van de locatie 
van het leegstaande cultureel erfgoed. Op landelijk niveau bekeken zullen er verschillen bestaan 
tussen regio’s op het gebied van aanwendingsmogelijkheden voor leegstaand erfgoed. In krimp 
regio’s bijvoorbeeld, waar zich al krapte in de markt bevindt, zal het lastiger zijn animo voor 
herbestemming te vinden dan in groeiregio’s. Binnen een regio geldt dat centraal gelegen erfgoed 
meer mogelijkheden biedt tot herbestemming en dus meer in trek zal zijn dan erfgoed in woonwijken 
of in het perifeer gebied. 
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3.3.1 Het herbestemmingsproces 
Er is geen standaard model of proces dat gevolgd kan worden bij herontwikkeling. Beter gezegd de 
literatuur geeft een veelvoud van modellen die gevolgd kunnen worden. Herontwikkeling is een 
dynamisch en onvoorspelbaar proces met een paar vaste momenten. Om die reden kan het proces 
iteratief gemaakt worden en zijn er verschillende fasen in het proces te onderscheiden. Dit is onder 
ander gebeurd bij het fasen model van Oskam en Krabbe, het OHG model van de TU/e, het 
ontwikkelingsmodel van Wilkinson & Reed, de Herbestemmingswijzer en de procesonderscheiding 
van NEPROM. NEPROM is een veel gebruikte procesmethode en maakt een onderscheid in vier 
fasen: de initiatieffase, de ontwikkelingsfase, de realisatiefase en de exploitatiefase. De keuze voor 
deze vier stappen is gemaakt met het criterium dat elke fase eindigt met een ‘go/no go’ moment 
(Nozeman, 2010). Ook Hendriks (2008) heeft in zijn scriptie, over beslissingsondersteunende 
modellen voorafgaand aan herbestemming, onderzoek gedaan naar de verschillende modellen. 
Ondanks dat modellen verschillende fases onderscheiden en andere namen geven aan die fases zijn 
er toch veel overeenkomsten in de activiteiten te ontdekken. Voor dit onderzoek wordt het 
onderscheid van Hendriks gebruikt. Deze activiteiten zijn in de volgende zes fases ondergebracht: de 
initiatieffase, de definitiefase, de ontwerpfase, de voorbereidingsfase, de realisatiefase en de 
nazorgfase.  
 
De initiatieffase is de start van het project. Voorafgaand aan de start van het project ligt het bewust 
worden van het probleem. Dit kan simpel het geval zijn wanneer een pand (langdurig) leeg komt te 
staan. Maar het kan ook met een vooruitkijkende blik zijn door de terugloop van huurders of slechte 
bedrijfsresultaten die er toe kunnen leiden dat een gebouw leeg komt te staan en dat 
herontwikkeling noodzakelijk zal zijn. In deze fase wordt het idee voor de herontwikkeling nader 
onderzocht en uitgewerkt. Er wordt gekeken naar de afzetmarkt en onderzoek gedaan naar de 
haalbaarheid van het project op technisch, maatschappelijk, bestuurlijk en financieel gebied. Verder 
wordt er gekeken naar mogelijke participerende partijen en het draagvlak bij deze partijen. Het begin 
van het proces is bepalend voor het verdere verloop; een valse start is moeilijk goed te maken (Staak, 
2013). De intiatieffase eindigt wanneer het idee haalbaar lijkt te zijn of wanneer de stekker uit het 
project getrokken wordt omdat het niet haalbaar is. Dit kan zijn vanwege financiële-economische 
redenen, maar ook politieke of maatschappelijke redenen, bijvoorbeeld als de (lokale) overheid en 
de omwonenden niet willen meewerken. 
 
De definitiefase bepaald de eisen, wensen en verwachtingen van de actoren en het project. Kort 
gezegd wordt er bepaald wat het resultaat moet zijn van de (her)ontwikkeling. Dit moet steviger 
worden verankerd dan in de initiatieffase. Volgens Wijnen, Renes en Storm (2014) is het belangrijk 
om in een zo vroeg mogelijk stadium de eisen en wensen boven tafel te krijgen. Randvoorwaarden 
vormen de context waarbinnen het project dient te worden uitgevoerd, zoals wet en regelgeving, 
keurmerken, enzovoort. Deze voorwaarden zijn niet aan te passen (Wijnen, Renes & Storm, 2004). 
De functionele eisen zijn wel aan te passen. Zij bepalen bijvoorbeeld de mate van duurzaamheid of 
de invulling van het gebouw in de vorm van een programma van eisen (PvE). De ontwerpbeperkingen 
van het cultureel erfgoed bepalen de eisen tot realisatie en vormgeving van het project. Dit kan 
bijvoorbeeld in een beeldkwaliteitsplan. Ethische vraagstukken komen hier eveneens in terug. Ook is 
dit de fase waar men op zoek gaat naar een definitieve invulling voor het object. Het moge duidelijk 
zijn dat niet enkel de aspecten worden besproken die wèl aan de eisen moeten voldoen, maar net zo 
goed aspecten waar de ontwikkeling vooral nièt aan mag voldoen. Op deze manier wordt er aan een 
plan gewerkt waar de wensen van de opdrachtgever goed in zijn verwerkt en worden problemen op 
een zo efficiënt mogelijke manier op voorhand vermeden.  
 
De resultaten van de definitiefase zijn abstract en vergen vaak specialistische kennis. Toch zijn ze erg 
belangrijk voor het proces. Een goed geformuleerd projectresultaat kan in de volgende fasen de 
betrokkenen meteen op het goede spoor zetten, zodat het werk veel efficiënter en effectiever kan 
worden uitgevoerd. Voornamelijk in de ontwerpfase is dit van belang. In deze fase wordt duidelijk 
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hoe het resultaat vorm wordt gegeven. Voornamelijk gebeurt dit in drie stappen, namelijk: het 
schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Naast de ontwerpen wordt er in 
deze fase ook gekeken naar de kosten die dit met zich meebrengt en of die kosten opwegen 
tegenover de mogelijke opbrengsten. Dit is vaak problematisch bij de herontwikkeling van 
monumentale gebouwen, omdat die vaak dure renovaties en herstructurering vereisen. Het 
specificeren van het (ontwerp)resultaat zegt veel over de mate van kwaliteit en planning dat nodig is 
om zo'n resultaat te realiseren. Vooral het verzamelen van deze kwaliteiten en het beheer van 
belangrijke aspecten zoals tijd, geld, organisatie, kwaliteit en informatie zijn kosten- en urenintensief. 
In deze fase speelt ook projectplanning een belangrijke rol, evenals de risicoanalyse. Het project 
wordt in deze fase steeds meer visueel door het gebruik van modellen en grafische vormgeving die 
voor de eindgebruiker begrijpelijk zijn. Het zal duidelijk zijn dat deze fase veel informatie oplevert. 
Deze fase wordt dan ook gekenmerkt door de productie van veel tekeningen, definities, specificaties, 
werkvoorschriften en dergelijke op tafel (Platform Projectmanagment, 2015). Dit is dan ook de 
laatste fase dat het project nog gestopt kan worden zonder al te veel kosten te maken. De beslissing 
aan het eind van deze fase voor de ‘go’ of ‘no go’ is dan ook cruciaal. 
 
De voorbereidingsfase is vaak de kortste fase maar zeker niet minder belangrijk. Hier wordt duidelijk 
wat er wanneer moet gebeuren in de realisatiefase en door wie. Bij de ontwerpfase ging het nog om 
wat er precies gemaakt moet worden, nu gaat het er om hoe dat moet gebeuren. Het 
productieproces wordt opgesteld en planningen worden gemaakt. Maar ook het inschakelen van 
leveranciers, onderaannemers en externe adviseurs hoort bij deze fase. Zowel het kwaliteitsplan als 
de planning van tijd en geld kunnen bij deze fase veel nauwkeuriger gemaakt worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al de voorgaande fasen komen in uitvoering in de realisatiefase. Deze fase is bedoeld om het 
projectresultaat ook daadwerkelijk te vervaardigen. Het is de fase waarin het project zichtbaar wordt 
voor de omgeving. Bij herontwikkelingsprocessen zal dit minder zijn omdat vaak het exterieur van 
een gebouw niet rigoureus wordt aangepakt. Tenzij er grote restauratie plaats dient te vinden. 
Verder kan het soms zo zijn dat een deel van het gebouw of complex gesloopt moet worden om de 
andere delen van het gebouw de ruimte te geven om de kwaliteiten te profileren. De complexiteit 
van het eindproduct komt in deze fase duidelijk naar voren en vaak is het dan ook niet duidelijk 

Figuur 17: Een schematische weergave van de sturingsmogelijkheden per fase en de gevolgen daarvan. Zo zijn de 
sturingsmogelijkheden in de realisatie fase zeer klein, maar de gevolgen daarvan erg groot. 
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wanneer het product is afgerond. Is dat als alle bouwwerkzaamheden zijn gedaan? Als de nieuwe 
huurders zijn ingetrokken? Betrokkenen moeten er rekening mee houden dat het nooit helemaal zal 
slagen om het vooraf afgesproken projectresultaat te behalen. Tussen de definitiefase en de 
oplevering kunnen er tal van zaken gebeurd zijn die er voor hebben gezorgd dat het ontwerp 
aangepast diende te worden. Onverwachte gebeurtenissen en voortschrijdend inzicht zijn hiervan de 
oorzaak en zorgen er voor dat het projectteam wijzigingen moet aanbrengen in de eisen- en 
wensenlijst en/of de ontwerpstukken die in de definitie fase zijn opgesteld. Deze wijzigingen zijn 
vervelend en kosten veel tijd en geld. Immers is de regel: hoe verder in het proces, hoe groter 
invloed van kleinere veranderingen en dus ook grotere kosten (zie figuur 17). Dit kan voorkomen 
worden door alle vorige fasen zorgvuldig en goed te doorlopen. Dat zorgt ook voor minder 
problemen en vertragingen in de realisatiefase.  
 
De laatste fase is de nazorgfase. Deze fase bevat de essentie van het eindproduct. Het hele traject is 
immers doorlopen om uiteindelijk tot een vooraf gesteld doel te komen: de herontwikkeling. Om er 
voor te zorgen dat dit doel behouden blijft dienen er bepaalde stappen gezet te worden. Zo moet het 
duidelijk zijn waaraan het gebruik van het product moet voldoen. Vervolgens moet het gebouw 
onderhouden worden. Het kan zijn dat het onderhoud extern wordt geregeld door de eigenaar of op 
een interne manier door bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren. In alle gevallen moet de 
volledige documentatie van het project afgerond worden en geregeld zijn wie de 
verantwoordelijkheid over het resultaat overneemt na de afronding van de herontwikkeling. Het 
project is uiteindelijk maar een tijdelijk proces. De mensen die er aan hebben gewerkt gaan elders 
weer een nieuw project oppakken, maar de gebruiker zal na de eindfase nog gebruik maken van het 
gebouw. De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat dit zonder 
problemen gebeurt.  

3.4 ACTOREN BIJ HERBESTEMMING CULTUREEL ERFGOED 

Bij de herontwikkeling van cultureel erfgoed zijn verschillende partijen betrokken, namelijk: de 
initiatiefnemer, de eigenaar, omwonenden, de overheid, de projectontwikkelaar, de huidige 
gebruikers en de architecten en adviseurs. Iedere partij heeft een andere invloed op het 
herontwikkelingsproces. Deze invloed is sterk afhankelijk van de rol van de actor. De omwonenden 
bijvoorbeeld hebben een heel andere invloed op het proces als zij zelf het initiatief nemen tot 
herontwikkeling. Daarnaast heeft iedere partij ander opvattingen over de wenselijkheid en uitvoering 
van de herbestemming.  
 
De actoren zijn deelnemers van het herbestemmingstraject. In elke stap van dit traject spelen de 
actoren een eigen rol. Echter, er is wel verschil in de mate van betrokkenheid per fase. De eigenaar is 
in veel gevallen initiatiefnemer en speelt om die reden in het hele traject een belangrijke rol als de 
partij die de knopen door moet hakken. De huidige gebruiker (kan tevens de eigenaar zijn) en de 
omwonende spelen een belangrijke rol in zowel de initiatief als de definitiefase. Omwonenden 
hebben in de initiatieffase de kans om bezwaar te maken tegen de plannen. Het is om die reden dan 
ook van groot belang deze partij vroegtijdig bij de plannen te betrekken en goed in te lichten over de 
veranderingen. Op deze manier kan er een draagvlak gecreëerd worden bij de gemeenschap.  
 
Wanneer de nieuwe gebruiker een lokale partij is die deel uitmaakt van de omwonenden of de 
huidige gebruikers, spelen ook zij in deze fase een hoofdrol. Het rijk kan een grote invloed hebben op 
de financiële aspecten van de herbestemming door middel van het verstrekken van subsidies. Dit 
komt naar voren in de ontwerpfase. De gemeente kan in de vorm van financiële ondersteuning 
invloed hebben op het ontwerptraject. Ook kan de participatie van een gemeente zeer bevorderlijk 
zijn voor het traject met betrekking tot ruimtelijke ordening. In de realisatiefase komt de rol van de 
gemeente als vergunningsverstrekker naar voren. Vaak wordt er een projectontwikkelaar 
ingeschakeld, soms ook als uitvoerende partij. Wanneer dit het geval is, is de projectontwikkelaar 
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ook in de realisatiefase een belangrijke actor. De laatste groep actoren zijn de adviseurs, waarvan 
vaak de architect de belangrijkste is. De architect dient al vroeg in het proces betrokken te worden, 
naarmate er zich nieuwe problemen voor doen kunnen andere adviseurs worden ingeschakeld. 
 
3.4.1 Initiatiefnemer 
De start van het project ligt bij de initiatiefnemer. Wie dat is verschilt per project. In de klassieke 
context van projectontwikkeling waren dit vaak de ontwikkelaars en in zekere mate 
woningcorporaties. Echter, die tijd is voorbij. Ook gemeentes houden zich tegenwoordig steeds meer 
bezig met de herontwikkeling van cultureel erfgoed, vaak in de vorm van stadsherstelorganisaties 
(Gelinck & Solenberg, 2014). Ook uit de maatschappelijke hoek zien we meer initiatiefnemers zoals 
bevlogen omwonenden. Zowel individueel of als collectief en zowel particulier als privaat. 
 
Wanneer er wordt gekeken naar de overheid als initiatief nemer dan valt het op dat de laatste tijd 
meer experimenteert met nieuwe ontwikkelmethodes en actief het avontuur opzoekt (Gelinck & 
Solenberg, 2014). Een goed voorbeeld hiervan is de herontwikkeling van het Hembrugterrein in 
Zaandam. Het Hembrugterrein is een voormalig defensieterrein waar een groot deel van de 
Nederlandse wapenindustrie zat. Toen in 2012 het Rijksvastgoedbedrijf het terrein overgedragen 
kreeg van Defensie kwamen zij er vrij snel achter dat de ‘standaard’ manier van ‘in-een-keer’ 
herontwikkelen hier geen kans van slagen had (o.a. door extreem vervuilde grond, vervallen 
gebouwen en de gevolgen van de economisch crisis). Wel waren er veel ondernemers geïnteresseerd 
in afzonderlijke gebouwen. Dit heeft er toe geleid dat het Rijksvastgoedbedrijf op een organische, 
flexibele en langzame manier is gaan (her)ontwikkelen. 
 
3.4.2 Eigenaar 
Een cruciale partij bij de herontwikkeling van cultureel erfgoed is de eigenaar. Zijn houding tegenover 
de herbestemming van het pand is alles bepalend. Die houding wordt onder andere bepaald door het 
cultuurhistorisch bewustzijn van de eigenaar en zijn kennis over herbestemmen (Nelissen, Bogies, 
Smits & Voorzee, 1999). Als eigenaar zijn er een paar hoofdgroepen te onderscheiden, namelijk: 
beleggers (vaak bij kantoren), kerkgenootschappen (kloosters en kerken), bedrijven (industrieel 
erfgoed), de overheid (stadshuizen, rechtbanken), woningbouwcorporaties, stichtingen en 
particuliere eigenaren. Iedere eigenaar zal een eigen beleid hebben met betrekking tot het behoud 
van het gebouw en herontwikkeling. Deze verschillende uitvoeringen van beleid staan in tabel 2 
beschreven. 

Tabel 2: Verschillende soorten eigenaren en de kans op herbestemming 

 Veel kennis herbestemmen 
en/of projectontwikkeling 

Weinig kennis herbestemmen 
en/of projectontwikkeling 

Hoog cultuurhistorisch 
bewustzijn eigenaar 

Eigenaar herbestemt zelf of 
blijft actief betrokken 

Eigenaar verkoopt vastgoed 
onder bepaalde voorwaarden 

Laag cultuurhistorisch 
bewustzijn eigenaar 

Eigenaar sloopt pand en pleegt 
nieuwbouw 

Eigenaar verkoopt pand 
‘klakkeloos’  

 
3.4.3 Omwonenden 
Omwonenden kunnen simpel gezien worden als de mensen die in de buurt van het cultureel erfgoed 
wonen en waarvoor het deel uitmaakt van de ervaring van stad of dorp. Dit betekent dat voor een 
belangrijk gebouw in een gemeente, ook alle bewoners van de gemeente als omwonenden invloed 
kunnen hebben op de herbestemming. Ook mensen die niet meer in de buurt wonen maar wel een 
emotionele band hebben met het gebouw vallen onder omwonenden. Er kan ook overlap zijn met 
andere actoren; bijvoorbeeld ambtenaren of architecten kunnen deel uit maken van de groep 
omwonenden. 
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Soms is het gebouw een ruimtelijk belangrijk punt in de gemeenschap en heeft het dienst gedaan als 
een ontmoetingspunt binnen deze gemeenschap, bijvoorbeeld bij kerken. Dit is dan ook één van de 
redenen dat men cultureel erfgoed zo graag wil bewaren. Het kan voor omwonenden meer zijn dan 
zomaar een stapel stenen. Inwoners van de gemeente mogen bezwaar maken bij de aanvraag van 
vergunningen en bij een bestemmingsplanwijziging. Op deze manier oefenen de omwonenden dus 
invloed uit op het proces en kunnen ze het mogelijk vertragen. Het vroeg bij het proces betrekken 
van de omwonenden is daarom belangrijk. Vaak is voor hen vooral de uitstraling belangrijk; 
verandert het straatbeeld? Zal de uitstraling veranderen? Wanneer het project steun krijgt van de 
omwonenden groeit de kans op een succesvolle herbestemming (van de Staak, 2013). 
 
3.4.4 Overheid 
Bij het herontwikkelingsproces zijn vooral het rijk en de gemeente van belang. De gemeente is altijd 
betrokken bij herbestemmingen. Vaak zullen er bestemmingsplanwijzigingen moeten worden 
doorgevoerd en is er al een omgevingsvergunning nodig wanneer er enkel renovatie plaatsvindt. 
Steeds vaker nemen gemeenten hier een proactieve rol in, wat het tempo van de 
herontwikkelingsprojecten aanzienlijk vergroot. De coöperatieve houding van lokale overheden is de 
laatste jaren erg vergroot (Gelinck & Solenberg, 2014). Uiteraard ook vanwege het feit dat zij 
cultureel erfgoed graag behouden zien blijven. Het rijk kent betrokkenheid door het toekennen van 
de monumentenstatus en het stellen van ruimtelijke, constructieve en gebruikseisen voor het 
gebouw. In totaal zijn er vier rollen te onderscheiden: 

1) De aanjager/initiatiefnemer van het project. Deze rol is vooral bij de start van een project 
van belang, de initiatieffase. Dit is vooral om de belangen van de publieke partijen gelijk te 
krijgen. De aanjager kan gezien worden als de initiatiefnemer, eigenaar of beleidsbepaler. 

2) De rol van regisseur, onder ander ter afstemming van publieke belangen, organisatie van het 
besluitvormingsproces en planologische procedures. Als regisseur kan de overheid zich uiten 
op politiek niveau als opdrachtgever of ontwikkelingspartner op operationeel niveau. 

3) Participerend in de risico’s, kosten en zeggenschap tijdens de voorbereiding, de realisatie van 
een project en de exploitatie en het beheer van de gerealiseerde functie. De overheid kan 
zodoende een aandeelhouder, financier of uitvoerder zijn in de realisatiefase. In de 
exploitatie- en beheerfase kan het orgaan ook als exploitant van een functie optreden. 

4) De rol van subsidiënt/facilitator. Dit is een afstandelijke, niet sturende rol. En dient vooral 
voor het scheppen van de gewenste voorwaarden en omstandigheden waarin het project tot 
gerealiseerd kan worden. Veel voorkomend is de begeleiding van planologische procedures, 
en het geven van subsidie. De rol van facilitator is dan meer als stimulator, toetser, adviseur 
of vergunningverlener. 

3.4.5 Projectontwikkelaar 
Een projectontwikkelaar treedt vaak op als aandrager van een nieuwe functie voor het te 
herbestemmen gebouw. Vaak gebeurt dit na zorgvuldig marktonderzoek en ontwikkelt de partij op 
eigen risico het pand. De ontwikkelaar draagt dan ook die financiële lasten, daartegenover staat het 
te behalen rendement. Het kan ook zo zijn dat de ontwikkelaar een opdracht krijgt gedelegeerd. Hij 
treedt dan op als adviseur en draagt geen of nauwelijks financiële risico’s. Wanneer een 
projectontwikkelaar op eigen risico herontwikkelt dan zal de voorkeur veelal gaan naar een nieuwe 
commerciële functie. Deze functie is niet altijd in hetzelfde belang als die van de gemeente of 
omwonenden. Voorbeelden uit de praktijk hebben laten zien dat bezwaren uit de omgeving het 
herbestemmingsproces kunnen vertragen of zelfs kunnen stoppen. Wanneer dit na de aankoop 
gebeurt, heeft dat het negatieve gevolgen voor de ontwikkelaar. De ontwikkelaar is er dan ook bij 
gediend een duidelijk beeld van de herbestemming te overleggen voordat er wordt overgegaan tot 
de aankoop van het erfgoed. Enige affiniteit en ervaring met de herontwikkeling van cultureel 
erfgoed is dan ook vaak gewenst. Ontwikkelaars kunnen ervaring, kennis en een netwerk 
ontwikkelen door eerder gedane projecten en dit toepassen op een nieuwe uitdaging. De kans van 
slagen van de herbestemming wordt op die manier vergroot.  
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3.4.6 Architect en adviseurs 
Architecten spelen een belangrijke rol in het herbestemmingsproces omdat zij het ontwerp voor de 
ingrepen maken. Wanneer een goed ontwerp ontbreekt, is een succesvolle herbestemming zeer 
onwaarschijnlijk. Door inzicht in de kwaliteiten van het cultureel erfgoed is het voor een architect 
mogelijk om in het ontwerp rekening te houden met historische waarden en om, wanneer 
noodzakelijk, de omvang van de ingrepen zo klein mogelijk te houden. De sterke punten van het 
gebouw kunnen worden benadrukt en de al aanwezige fysieke indeling kan door een goed ontwerp 
ten volle worden benut (Engelen, 2015). Door het inzetten van architecten met ervaring in de 
restauratie van oude gebouwen of een hieraan verwante specialiteit, wordt de kans op een 
succesvolle herbestemming vergroot. Een goed ontwerp ondersteunt de nieuwe functie. 
 
3.4.7 Toekomstige gebruiker 
Er zijn altijd personen, bedrijven en instellingen op zoek naar woon- en/of werkruimte. Het is de 
kunst deze te vinden. De invloed van deze groep actoren is de laatste jaren flink veranderd. De 
toenemende invloed van de eindgebruiker bij herbestemming van industrieel erfgoed, zien we ook 
terug in de recente studie Rekenen op herbestemming (Strolenberg, 2014). Een typerend voorbeeld 
van de groeiende invloed van de toekomstige gebruiker komt naar voren bij het project Het 
Oliemolenkwartier in Amersfoort. Hier creëert een ontwikkelaar in nauwe samenwerking met 
huurders stap voor stap de ‘Nieuwe Stad’. Op hoofdlijnen zijn er ideeën en wensen van gemeente en 
ontwikkelaar, maar de ruimte voor de eindgebruiker is groot. Het eerste geslaagde onderdeel is 
inmiddels realiteit: de voormalige Prodentfabriek. Advocaten, uitgevers, ontwerpers en een 
restauranthouder creëerden in dit stoere fabriekscomplex uit de jaren dertig hun eigen plek (Gelinck 
& Solenberg, 2014). 
 
De studie laat verder zien dat eigenaren van cultureel erfgoed de eindgebruiker meer moeten gaan 
bieden (BOEi, 2014). Niet alleen een kale ruimte, maar ook gezamenlijke faciliteiten bijvoorbeeld. En 
het liefst ook flexibele huurcontracten. Voor een gezonde exploitatie is het slim de industriële 
complexen geschikt te maken voor meerdere eindgebruikers. Want de eigenaar die wacht op die ene 
grote huurder die zich langjarig wil binden leeft in het verleden. 
 
Deze toekomstige gebruiker(s) worden verder behandeld in het hoofdstuk 5. De functies die hierbij 
naar voren komen worden later gebruikt om de verschillende kenmerken van justitieel erfgoed te 
toetsen. 
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Hoofdstuk 4: JUSTITIEEL ERFGOED 

Dit hoofdstuk beschrijft de specifieke kenmerken omtrent het afstoten van justitieel erfgoed. 
Alvorens deze te omschrijven wordt er eerst gekeken naar de leegstand van justitieel erfgoed en de 
achterliggende redenen. Vervolgens wordt er besproken wat de afstootstrategie is van de eigenaar 
van dit vastgoed. In het volgende hoofdstuk worden vervolgens de mogelijke functies voor 
penitentiaire inrichtingen besproken, daarna zullen de gebouwkenmerken worden uitgelicht zodat 
deze beoordeeld kunnen worden. 

4.1 LEEGSTAND JUSTITIEEL ERFGOED 

In de huidige tijd is het gebruik van de gevangeniscomplexen steeds meer ter discussie komen te 
staan (Arens, 2012). De voorraad penitentiaire inrichtingen is op het moment in handen van het 
Rijksvastgoedbedrijf en wordt verhuurd aan de Dienst Justitiële Inrichtingen, de rijksdienst die 
verantwoordelijk is voor de huisvesting van gedetineerden. De kerntaak van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen is het werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving door ongestoorde 
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door samen met 
andere organisaties justitiabelen voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Op die 
manier levert DJI een bijdrage aan het terugdringen van de recidive22. 
 
Een voortdurend veranderende opvatting over de omgang met gevangenen is voor de Dienst 
Justitiële Inrichtingen aanleiding om de exploitatie van hun gebouwen steeds opnieuw te beoordelen 
op functionele efficiëntie. Gevangenissen hebben een relatieve inflexibiliteit in architectuur en 
constructie. Het is niet makkelijk om (monumentale) gevangenissen een nieuwe bestemming te 
geven zonder veel wijzigingen door de voeren. Wanneer dat wel gebeurt, bestaat er de kans dat het 
erfgoed zijn karakteristieken verliest. Om die reden komt steeds vaker afstoting en herbestemming 
naar voren als antwoord op de problemen van deze bijzondere gebouwen. Dit zijn verborgen 
werelden, die door herontwikkeling publiek toegankelijk kunnen worden (Arens, 2012). Vaak zal het 
gaan om oudere gevangenissen, soms met monumentale en vaak met maatschappelijke waarde, die 
in de verkoop worden gezet. In Leeuwarden (Blokhuispoort uit 1860) en Den Bosch (Spinhuiswal uit 
1884) zoeken overheden, particuliere belangstellenden en marktpartijen bijvoorbeeld naar 
oplossingen voor herontwikkeling.  
 
De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft met zijn nieuwe masterplan in 2012 aangegeven een aantal 
gevangenissen te gaan verlaten. Deze gevangenissen komen (binnen afzienbare tijd) op de markt. Uit 
een deel van de gevangenissen is de Dienst Justitiële Inrichtingen al vertrokken en deze zijn 
aangeboden op de markt. In totaal gaat het om een dertig tal gevangenissen die op korte termijn vrij 
komen. 

4.2 OORZAKEN VAN DE LEEGSTAND VAN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN 

De oorzaken (economische, technologische, financiële, politieke, sociaal-culturele, bestuurlijke, 
ruimtelijke en demografische oorzaken) van Nelissen et al. (1999) voor leegstand komen ook deels 
terug in de oorzaken van de leegstand van penitentiaire inrichtingen. Echter, zij kunnen bij deze 
specifieke groep erfgoed worden toegeschreven aan een bepaalde instantie: de Dienst Justitiële 
Inrichtingen. Voor de sociaal-culturele en bestuurlijke oorzaken is dit niet het geval. Eerder is al 
gezegd dat niet een van deze factoren leidt tot leegstand, maar een combinatie van meerdere 
factoren. Ook bij de leegstand van penitentiaire inrichtingen is dat het geval, al zijn sommige redenen 
belangrijker dan andere.  
 

                                                            
22 Het in herhaling treden van gedetineerde op strafbare feiten. 
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De economische en financiële component zijn vrij makkelijk aan te wijzen. Het detineren van 
personen is een zeer kostbare taak. In 2014 had de Nederlandse populatie gedetineerden een 
grootte van 10.360 personen. Het onderhoud van gedetineerden in Nederland is in vergelijking met 
de rest van Europa erg duur. Het opsluiten van een gevangene kost gemiddeld ongeveer €200, waar 
het Europees gemiddelde op €100 ligt. Dit meldde de Europese mensenrechtenorganisatie Raad van 
Europa op basis van onderzoek in 2012 in 47 Europese landen (Algemeen Dagblad, 2014). Dit komt 
vooral door de hoge exploitatiekosten van penitentiaire inrichtingen, mede door de grote 
personeelslasten (ongeveer 50%) en hoge energiekosten. Andere factoren die de kosten opdrijven 
zijn de strenge eisen voor brandveiligheid en de kosten voor reclassering (Mens en Samenleving, 
2011). Wanneer het ministerie daarnaast gevraagd werd om te gaan bezuinigen, was het een 
logische stap dat de (financieel) onrendabele gevangenissen zullen worden afgestoten. Dit heeft 
onder andere te maken met de aanpasbaarheid van de gevangenissen met betrekking tot nieuwe 
eisen. Ook is gebleken dat het paviljoentype dat ten grondslag lag voor de nieuwe gevangenissen in 
Maastricht (1979) en Amsterdam (1979) niet effectief genoeg is. In tabel 5 is een overzicht te vinden 
van de inrichtingen die worden afgestoten.  
 
De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft in 2013 de taak gekregen fors te bezuinigen als gevolg van rijks 
brede bezuinigingen. In totaal gaat het om een bezuiniging van € 340 miljoen (tot 2018) op een 
begroting van € 2 miljard. Om deze bezuinigingen uit te voeren heeft het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie een Masterplan 2013‐2018 opgesteld (Teeven, 2013). Dit Masterplan wordt in de volgende 
paragraaf behandeld.  
 
De technologische ontwikkelingen binnen het gevangeniswezen spelen ook een grote rol bij het 
efficiënter en een andere manier opsluiten van gedetineerden. Door de ontwikkelingen op het 
gebied van bewakings- en camera systemen kwam er vraag naar modernere (nieuwbouw) 
gevangenissen, met als gevolg dat oudere gevangenissen (die minder goed aanpasbaar waren) 
verder verouderde en overtallig werden. Verder zorgt de hernieuwde invoer van elektronische 
detentie23 in 2014 voor een vergroting van het cellenoverschot. Elektronische detentie was in 2010 
komen te vervallen als executiemodaliteit (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2014). In 2013 werd een 
voorstel voor een nieuwe wet ingediend die met ingang van 2014 de mogelijkheid moest bieden om 
elektronische detentie opnieuw toe te passen. Dit geldt niet alleen voor gedetineerden met korte 
straffen, maar ook voor veroordeelden met langere straffen, nadat ze minimaal de helft van de straf 
in een penitentiaire inrichting hebben ondergaan. Beide ontwikkelingen zorgen voor een 
cellenoverschot (Tabel 3) en dat overschot zorgt weer voor de afstoting van gevangenissen. De 
verwachting is dat dit overschot niet van tijdelijke aard is (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2014). 
 
In mindere mate van belang, maar wel (indirect) van belang voor de leegstand van penitentiaire 
inrichtingen, zijn de ruimtelijke en demografische oorzaken. Op ruimtelijk niveau kan de bouw van 
nieuwe gevangenissen aan het eind van de vorige eeuw gekenmerkt worden als een oorzaak van 
leegstand. Door de bouw van een groot aantal moderne gevangenissen om de cellencapaciteit 
destijds aan te vullen zijn nu, in tijden van een overschot aan cellen, de oudere gevangenissen 
overtallig geworden. Een van de belangrijkste demografische redenen die bijdraagt aan de leegstand 
van penitentiaire inrichtingen is volgens Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum24 (WODC) de vergrijzing van de Nederlandse samenleving. Doordat het 
aandeel jonge mannen in de samenleving afneemt daalt de criminaliteit volgens de criminologen van 

                                                            
23 Elektronische Detentie (ED) is de tenuitvoerlegging van korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen van 
daartoe geselecteerde zelfmelders door middel van elektronisch gecontroleerde thuisdetentie (Dienst Justitiële 
Inrichtingen, 2013).  
24 Het WODC verricht onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en adviseert over het 
te voeren justitieel beleid. 
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het ministerie van Veiligheid en Justitie (Rietveld, 2010). Hierdoor ontstaat er meer overschot van 
cellen. 

Tabel 3: Aantal gedetineerden op 30 september naar type gevangenis. Bron: (CBS, 2015), (Dienst Justitiële Inrichtingen, 
2014)  

4.3 HET MASTERPLAN DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 

De voorgenoemde oorzaken van de leegstand bij penitentiaire inrichtingen worden verder 
uitgewerkt in het Masterplan van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hierin wordt duidelijk dat de 
economische, financiële en technologische ontwikkelingen de grootste oorzaken zijn die uiteindelijk 
leiden tot leegstand. De huidige voorraad penitentiaire inrichtingen voldoet niet meer aan de 
gestelde eisen van de Dienst Justitiële Inrichtingen op het gebied van detentie (manier van opsluiten) 
en functionaliteit. Met dit Masterplan zet de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zich in voor het 
waarborgen van de bezuinigingen en het reduceren van het aantal cellen (Tabel 4).  

Tabel 4: Geplande afname van de capaciteit bij penitentiaire inrichtingen. Bron: (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013) 

 
Het Masterplan bouwt voort op ontwikkelingen (modernisering van het gevangeniswezen, 
kwaliteitsverbetering in de jeugdinrichtingen en de vergroting van de eigen verantwoordelijkheid) die 
al in gang waren gezet, maar bevat ook voornemens over vernieuwingen op het gebied van detentie, 
onder andere door in de toekomst meer persoonsgericht te werken. Deze persoonsgerichte aanpak 
geschiedt door een screening en selectie aan de voorkant van de tenuitvoerlegging, door middel van 
een professioneel oordeel op basis van informatie over de justitiabele en zijn geschiedenis. Deze 
screening vindt plaats op basis van drie criteria die hier onder worden uitgelegd; optimale 
beveiliging, maximale zelfredzaamheid en de juiste verzorging of behandeling.  
 
Wanneer er wordt gekeken naar het optimale beveiligingsniveau, dan staat de veiligheid van de 
samenleving voorop. Het optimale beveiligingsniveau hangt niet alleen af van de straf, maar ook van 
de gedetineerde en de impact dat zijn delict heeft gehad op de samenleving. Bij de screening wordt 

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal gedetineerde op 30 september 

Totaal 11.682 11.736 11.545 11.160 10.544 10.365 

In een P.I. Onbekend 11.073 10.914 10.485 9.841 9.775 

Extramuraal Onbekend 663 631 675 703 780 

       

Totale capaciteit van de penitentiaire inrichtingen 

Capaciteit* 13.662 12.707 12.698 12.705 12.454 12.285 

* Bij de capaciteit zijn niet meegerekend: de VN-plaatsen (plaatsen voor het Internationaal Strafhof), 
arrestantenplaatsen op politiebureaus en plaatsen die door de Directie Forensische Zorg van DJI binnen de 
Geestelijke Gezondheidszorg worden ingekocht ten behoeve van gedetineerden met een bijzondere 
zorgbehoefte. 
Personen die een korte vrijheidsstraf volledig thuis uitzitten in de vorm van Elektronische Detentie (dit was 
tot halverwege 2010 mogelijk en vanaf 2015) en personen die in de laatste fase van hun straf een 
penitentiair programma volgen, leggen geen beslag op de intramurale DJI-capaciteit en blijven daarom 
buiten beschouwing. 

Geplande capaciteit door doorvoering Masterplan DJI 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

       

Capaciteit 12.454 12.285 11.477 11.277 11.080 10.917 

Reserve capaciteit 569 256 261 262 264 264 
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daarom ook aandacht besteed aan de slachtoffers en mogelijke nabestaanden. Mocht de impact laag 
zijn dan is niet altijd de hoogst mogelijke beveiliging noodzakelijk, maar kan er ook gekozen worden 
voor een lage beveiliging of toezicht buiten een penitentiaire inrichting.  
Met maximale zelfredzaamheid wordt er een beroep gedaan op de eigen inzet van de gedetineerde. 
Wat een justitiabele zelf kan, zal hij in de toekomst zelf moeten doen. Voorbeelden daarvan zijn het 
zelfstandig regelen van kleine “huishoudelijke” zaken als bezoekplanning en het doen van 
boodschappen in de inrichting (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013). Vrijheden tijdens de 
tenuitvoerlegging van de straf kunnen vervolgens worden verdiend en verloren op basis van gedrag. 
 
Bij het criterium juiste verzorging en behandeling, wordt er gekeken naar de psychische en fysieke 
staat van de gedetineerde. Aan de hand van dat onderzoek wordt een passend behandelingstraject 
gekozen. 

 
Verder zal het Masterplan vooral ingaan op de uit te voeren bezuinigingen. Om deze 
bezuinigingsopdracht uit te voeren en de veranderende maatschappelijke opvattingen op te vangen, 
heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen een drietal maatregelen opgesteld (Dienst Justitiële 
Inrichtingen, 2013), een uitgebreidere uitleg van deze maatregelen is te vinden in Bijlage L: 

1) Goedkopere modaliteiten: invoering van sober regime voor arrestanten en preventief 
gehechten, in werking stellen van elektronische detentie (ED), op grotere schaal gebruik van 
meerpersoonscellen en het verkorting van de gemiddelde behandelduur voor Tbs-patiënten;  

2) Het verlagen van de bedrijfslasten: door middel van het doorvoeren van tariefkortingen en 
kostprijsverlaging bij particuliere aanbieders van detentie en het korten op verschillende 
ondersteunende diensten en het hoofdkantoor; 

3) Reductie van capaciteit: waarbij voor de keuze van te sluiten locaties is gekeken naar de 
regionale arbeidsmarkt, de bedrijfsvoering, resocialisatie en specialismen. Hierbij hoort ook 
het reduceren van de reservecapaciteit25. 

4.3.1 Gevolgen van de invoering van het Masterplan 
Door bovengenoemde maatregelen wordt de behoefte aan cellen verkleind. Doordat er minder 
cellen nodig zijn en uit kostenbesparing is een logisch gevolg dat er inrichtingen gaan sluiten. De 
Dienst Justitiële Inrichtingen heeft besloten om 25 penitentiaire inrichtingen te sluiten. Deze 
inrichtingen zijn gekozen na het afwegen van verschillende factoren waaronder bedrijfskosten, 
regionale arbeidsmarkt, landelijke spreiding en resocialisatie26. Hierdoor krimpt de totale capaciteit 
van penitentiaire inrichtingen met 12,3 procent, van 12.454 plaatsen (2013) tot 10.917 plaatsen in 
2018. Uiteindelijk is het de planning van de Dienst Justitiële Inrichtingen om de penitentiaire 
inrichtingen te sluiten zoals weergegeven in tabel 5. De plannen van de Dienst Justitiële Inrichtingen 
zorgen voor een afstoot van bijna 400.000 m² vastgoed. Daarnaast zijn er in maart 2016 nieuwe 
plannen naar voren gekomen om nog eens 230.000 m² af te stoten (NOS.nl, 2016). 
 
Op twee locaties (Zaanstad en Veenhuizen) komen er nieuwe inrichtingen. In Zaanstad komt 
nieuwbouw om de (verouderde) capaciteit in Amsterdam en Haarlem te vervangen. Deze voldoen 
niet langer aan de moderne eisen zoals meerpersoonscellen en kunnen niet worden omgebouwd. 
Vanwege dezelfde reden komt er ook in Veenhuizen voor een deel nieuwbouw, maar daar speelt ook 
de regionale werkgelegenheid een rol. Het kabinet vindt dat de werkgelegenheid in Veenhuizen 
behouden moet blijven (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013).  
 

                                                            
25 Reservecapaciteit is capaciteit die binnen vier maanden inzetbaar is om (tijdelijk) extra aanbod van in te 
sluiten justitiabelen op te vangen (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013). 
26 Vanuit het oogpunt van recidivereductie is zo veel mogelijk penitentiaire inrichtingen aangesloten bij de tien 
politieregio’s. 
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De inrichtingen die de komende jaren worden gesloten krijgen zoveel mogelijk een nieuwe 
bestemming buiten de Dienst Justitiële Inrichtingen, al leent de aard van een aantal van deze 
gebouwen zich bijna nooit direct voor herbestemming binnen de Rijksoverheid. De panden die 
afgestoten worden, vallen toe aan het Rijksvastgoedbedrijf, dat zoveel mogelijk zal proberen deze 
panden op de markt te verkopen. Daarbij haalt de Dienst Justitiële Inrichtingen wel aan dit zeer 
specifieke objecten zijn, waarvan er voor veel waarschijnlijk zeer lastig een alternatief is te vinden 
(Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013).  
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Tabel 5: Overzicht van de te sluiten penitentiaire inrichtingen op jaar van afstoot, volgens het masterplan van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen wanneer deze in zijn totaliteit wordt uitgevoerd. Bron: (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013) 
(NOS.nl, 2016). 

Penitentiaire  
Inrichting 

Bouwvorm Monument Grootte Ligging  
Locatie (stedelijkheid) 

Gebruik 

Reeds herontwikkeld 

PI Amsterdam 
Klein Gartman 

Kruisvorm Rijksmonument NB Centrum 
Zeer stedelijk (6.056) 

In 1989 herbestemd tot kantoren, 
culturele functies en congres 

PI Almelo  T-vorm Rijksmonument NB Centrum 
Matig stedelijk (1.435) 

In 2004 herbestemd tot wonen 
en B&B 

PI ’t Spinhuis 
(Zwolle) 

Binnenplaats Rijksmonument 3.243 m² Centrum 
Stedelijk (1.828) 

Herbestemd tot hotel, restaurant 
de Librije in 2002 

PI Veenhuizen Binnenplaats 
(carré) 

Rijksmonument 9.072 m² Buitengebied 
Weinig stedelijk (626) 

In 2005 herbestemd tot het 
gevangenismuseum 

PI Roermond T-vorm Rijksmonument 4.450 m² Centrum 
Matig stedelijk (1.480) 

Herbestemd in 2008 tot hotel 
(Van de Valk) 

PI Hoorn Binnenplaats Rijksmonument 10.912 m² Rand centrum 
Stedelijk (1.597) 

Herbestemd in 2011 tot 
multifunctionele locatie 

In ontwikkeling 

PI Blokhuispoort 
(Leeuwarden) 

Binnenplaats Rijksmonument 16.500 m² Rand centrum 
Stedelijk (2.266) 

In ontwikkeling (multifunctioneel 
cultureel) 

PI Leuvense Poort 
(Den Bosch) 

Huis van 
Bewaring 

Rijksmonument 19.934 m² Rand centrum 
Stedelijk (1.952) 

In ontwikkeling (tijdelijk 
onderwijs en bedrijfjes) 

PI Wolvenplein 
(Utrecht) 

Kruisvormig Rijksmonument 8.794 m² Rand centrum 
Sterk stedelijk (3.155) 

Stilliggende ontwikkeling 

PI Noordsingel 
(Rotterdam) 

Kruisvormig Rijksmonument 22.000 m² Rand centrum 
Sterk stedelijk (3.859) 

In ontwikkeling (met 
voornamelijk wonen) 

 

Penitentiaire  
Inrichting 

Bouwvorm Monument Grootte Ligging  
Locatie (stedelijkheid) 

Onderhoudsstaat Bouwjaar 

2013 

PI Schutterswei 
(Alkmaar) 

T-vorm Rijksmonument 7.091 m² Rand centrum 
Stedelijk (2.297) 

Goed 1884 

PI Maashegge 
(Overloon) 

Binnenplaats 
(dubbel) 

Rijksmonument 16.495 m² Buitengebied 
Weinig stedelijk (615) 

Redelijk 1965 

2014 

PI Middelburg Paviljoen Nee Geïntegreerd geheel met PI Torentijd in 
Middelburg.  

Goed 1994 

PI Haaglanden 
(Scheveningen) 

Paviljoen 
 

Rijksmonument 44.655m² Rand stad (woonwijk) 
Sterk stedelijk (4.720) 

Goed/redelijk 1882 

Nee 2001 

PI Amsterdam Kruisvormig Gemeentelijk 11.240 m² Rand stad (woonwijk) 
Sterk stedelijk (6.056) 

Redelijk 1890 

PI Almelo T-vorm Gemeentelijk  1.198 m² Buiten de stad (industrieterrein) 
Matig stedelijk (1.435) 

goed 1920 
1965 

PI Veenhuizen Paviljoen Rijksmonument 1.005 m² Buitengebied 
Weinig stedelijk (626) 

Redelijk 1903 

PI Veenhuizen Paviljoen Nee 3.612 m² Buitengebied 
Weinig stedelijk (626) 

Redelijk 1976  

PI Hoogeveen Binnenplaats 
(dubbel) 

Nee 20.045 m2 Rand centrum 
Matig stedelijk (1.052) 

Zeer goed 1989 

PI Breda Onderdeel van de Boschepoort PI Breda Rand centrum 
Stedelijk (1.965) 

Redelijk 1906 

PI Grave Binnenplaats Nee 717 m² Buitengebied 
Landelijk (432) 

Goed 1993 

PI Limburg Zuid 
(Maastricht) 

Paviljoen 
(verticaal) 

Nee 22.787 m² Rand stad (industrieterrein) 
Stedelijk (2.163) 

Goed 1975 
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2015 

PI Tilburg Paviljoen 
(kazerne) 

Gemeentelijk 23.737 m² Rand van de stad (woonwijk) 
Sterk stedelijk (2.583) 

Redelijk 1939 

9.670 m² 2000 

PI Heerhugowaard  
Alkmaar 

Paviljoen (los) Nee 10.643 m² 
3.043 m² 

Rand centrum (industrieterrein) 
Stedelijk (1.565) 

Goed/redelijk 1972 
1998 

PI Achterhoek 
(Doetinchem) 

H-vorm 
 

Rijksmonument 9.214 m² Rand van de stad (woonwijk) 
Matig stedelijk (1.068) 

Goed/redelijk 1863 
1923 

PI Utrecht Kruis 
 

Rijksmonument 
 

8.794 m² Rand centrum 
Sterk stedelijk (3.155) 

Goed 1852 
1877 

FPC Oldenkotte 
(Rekken)  

Paviljoen 
 

Gemeentelijk onbekend Buitengebied 
Weinig stedelijk (628) 

Zeer goed 1914 

Nee 14.500 m² 1990 

2016 

PI Arnhem Koepel 
 

Rijksmonument 21.888 m2 Rand centrum 
Stedelijk (2.011) 

Goed 1886 

PI Breda Koepel 
 

Rijksmonument 33.302m² Rand centrum 
Stedelijk (1.965) 

Redelijk 1883 

PI Haarlem Koepel 
 

Rijksmonument 20.480m² Rand centrum 
Sterk stedelijk (3.302) 

Redelijk 1899 

PI Amsterdam  
Over-Amstel  

Paviljoen 
(verticaal)  

Nee 
 

84.860 m² Rand stad (industrieterrein) 
Zeer stedelijk (6.056) 

Goed 1979 

PI Amsterdam 
 

Binnenplaats  Nee 5.630 m²  Rand stad (industrieterrein) 
Zeer stedelijk (6.056) 

Redelijk/slecht 1992 

FPC Veldzicht 
(Balkburg) 

Paviljoen (los) Rijksmonument 30.150 m² Rand stad (woonwijk) 
Weinig stedelijk (511) 

Goed 1894 

FPC 2Landen  
(Utrecht) 

I-vormig Gemeentelijk 17.509 m2 Rand centrum  
Sterk stedelijk (3.155) 

Goed  1895 

2017 

JJI De Heuvelrug 
(Zeist) 

U-vormig 
 

Rijksmonument 12.690m² Rand stad 
Matig stedelijk (1.487) 

Goed 1905 

Nieuwe plannen 

2017 

PI Haaglanden 
(Scheveningen) 

Kruisvorm 
(dubbel) 

Nee 25.250 m² Rand centrum (industrie) 
Sterk Stedelijk (4.720) 

Goed 1995 

PI Rotterdam Kruis Nee 12.182 m2 Rand stad (industrie) 
Sterk Stedelijk (3.859) 

Goed 2000 

DC Zeist T-vorm en 
paviljoen 

Nee 30.604 m² 
 

Buitengebied 
Matig stedelijk (1.487) 

Goed 2002 

JJI Rentray 
(Lelystad) 

Vorm 
 

Monument Grootte m² Ligging 
Matig stedelijk (1.317) 

Goed 1995 

2018 

PI Heerhugowaard 
Alkmaar 

Kruis (dubbel)  
10 afdelingen 

Nee 15.520 m² Rand centrum (industrieterrein) 
Stedelijk (1.565) 

Goed/redelijk 1995 

PI Heerhugowaard 
Alkmaar 

Binnenplaats  
(11 ‘huisjes’) 

Nee 6.490 m² Rand centrum (industrieterrein) 
Stedelijk (1.565) 

Goed/redelijk 2000 

JJI Veenhuizen Binnenplaats 
 

Nee 6.956 m² Buitengebied 
Weinig stedelijk (626) 

Goed 1995 

JJI ’t Keerpunt Binnenplaats 
oud klooster 

Gemeentelijk 12.000 m² Buitengebied 
Landelijk (412) 

Goed 1913 

2019 

PI Almelo Kruis Nee 12.080 m² Buiten de stad (industrieterrein) 
Matig stedelijk (1.435) 

Goed/redelijk 1995 

2020 

PI Almere Kruis (dubbel) 
 

Nee 24.187 m² Rand stad (industrieterrein) 
Stedelijk (1.563) 

Goed 1995 

Onbekend 

Veenhuizen (half) Vorm 
 

Monument Grootte m² Buitengebied 
Weinig stedelijk (626) 

Nb Nb 

Alphen aan den 
Rijn 

Kruis (dubbel) 
 

Monument 25.421 m² Rand stad (industrieterrein) 
Stedelijk (2.195) 

Goed 1995 
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4.4 HET RIJKSVASTGOEDBEDRIJF 

Nu duidelijk is geworden dat er een groot aantal penitentiaire inrichtingen vrij komt wordt er nader 
ingegaan op het afstootproces van deze objecten. Na een korte inleiding over het 
Rijksvastgoedbedrijf zal hun afstootproces en strategie behandeld worden. Hierin onderscheiden zij 
vijf mogelijkheden: directe verkoop, tijdelijke exploitatie, herbestemming, transformatie en 
gebiedsontwikkeling. Vervolgens wordt nog het verkoopproces uitgelegd.  
 
Het kabinet wil de relatie tussen het rijksbeleid met betrekking tot overtollig Rijksvastgoed en de 
handel met Rijksvastgoed verbeteren. Eind 2014 heeft het kabinet daarom de 
Rijksvastgoedportefeuillestrategie (RVPS) 2014 in het leven geroepen (Rli, 2014). Een van de 
belangrijkste pijlers binnen deze strategie was de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf, een 
combinatie van de vastgoed houdende diensten van het Rijk. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de taak 
gekregen om al het vastgoed voor de Rijksoverheid te beheren, verwerven, verkopen en 
transformeren. Verder kent de RVPS een dubbele doelstelling. De strategie is bedoelt om zowel een 
hoger financieel als maatschappelijk rendement te behalen. Dit maatschappelijk rendement wordt 
gepoogd te bereiken door afspraken te maken met gemeenten over de omgang met specifieke 
objecten, mogelijke functies en wijzigingen in bestemmingsplannen en de markt maximale ruimte te 
geven voor eigen ideeën. Bij het besluit over de toekomst van een overtollig pand is de financiële 
waarde dus niet meer zaligmakend, ook maatschappelijk nut neemt het Rijksvastgoedbedrijf in de 
rekensom op (Bovens, 2014) (Rli, 2014). Zo is bijvoorbeeld de voormalige gevangenis Blokhuispoort 
voor €1, - verkocht aan de gemeente Leeuwarden. In ruil daarvoor krijgt de Blokhuispoort een 
creatieve bestemming dat onderdeel is van Leeuwarden als culturele hoofdstad (Tweede Kamer, 
2015). 
 
4.4.1 Afstootstrategie 
Wanneer een object van het Rijksvastgoedbedrijf vrijkomt dan neemt het Rijk in eerste instantie het 
initiatief, want als eigenaar weet het Rijksvastgoedbedrijf wanneer welke panden leeg komen. 
Wanneer het Rijk geen kans ziet het gebouw over te dragen via reallocatie aan een ander ministerie 
of college dan heeft de gemeente een voorkeurspositie. Mocht ook zij geen ambitie hebben om het 
gebouw her te bestemmen, dan wordt het uiteindelijk aangeboden op de vrije markt (zie Figuur 18). 
Wanneer het Rijksvastgoedbedrijf besluit het object te verkopen, probeert zij de risico’s voor 
potentiele kopers zo laag mogelijk te houden. Dit gebeurt onder andere door aan de voorkant (voor 
verkoop) na te denken over mogelijke nieuwe functies en deze in overleg met de gemeente en/of 
provincie in ruimtelijke mogelijkheden te vertalen (Rijksvastgoedbedrijf, 2014).  
 
De ambitie van het Rijksvastgoedbedrijf is om een kader voor de markt te bieden met een ruimer 
bestemmingsplan in overleg met de gemeente. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet voor zichzelf ook een 
grotere rol weggelegd bij objecten waar het vanaf wil, maar die de markt niet kan dragen. Op de 
Provada (2014) verwees directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf, Jaap Uijlenbroek, als 
voorbeeld naar de Munitiefabriek in Zaandam. ‘Daar is mosterdgas gevonden, veel te veel risico dus 
voor een marktpartij. Als Rijk gaan we er saneren, innovatief gebruiken en dan vroeg of laat wel weer 
loslaten. Wij zijn geen ontwikkelaars.’ (Bovens, 2014). Dezelfde gedachtegang is ook van toepassing 
op moeilijke her te bestemmen penitentiaire inrichtingen, zoals de koepelgevangenissen. Hierbij 
heeft het Rijksvastgoedbedrijf de intentie om intensief, in overleg met gemeenten, opzoek te gaan 
naar een functie en ook de relatie met de marktpartijen meer dan voorheen aan te halen (BOEi, 
2014).  
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Figuur 18: Stromenschema afstoot Rijksvastgoed door de RVB (Bron: Nicolaas, 2015) 

De vraag die het Rijk zichzelf dan stelt is: welke potentie heeft het Rijksvastgoed voor de omgeving? 
Wanneer een object leeg komt te staan analyseert het Rijksvastgoedbedrijf per object de waarde van 
het vastgoed. Deze waardebepaling geschiedt door de analyse van een aantal aspecten, namelijk: 
locatie, fysieke gegevens, omgeving, bestuurlijke context, juridische context, het politieke en 
maatschappelijk speelveld, markpotentie, bestemmingsplannen en culturele/monumentale aspecten 
(Rijksvastgoedbedrijf, 2014). Op basis van deze analyse beslist het Rijksvastgoedbedrijf of zij het 
object in de portefeuille houden of afstoten. Wanneer er wordt gekozen voor afstoten wordt de 
analyse uitgebreid en verder onderzoek gedaan naar de (bouw) technische staat van het pand, de 
ligging, omvang, historie, de markt en mogelijkheden voor tijdelijk beheer of gebruik. Een 
schematisch overzicht van deze analyse is te vinden in Bijlage I. Na deze brede analyse wordt het 
object in een van de volgende categorieën ingedeeld (Rijksvastgoedbedrijf, 2014):  

1) Standaard verkoop; 
2) Object aanhouden en tijdelijk exploiteren;  
3) Herbestemmen en verkopen; 
4) Transformatie; 
5) Gebiedsontwikkeling.  

 
De vuistregel die hierbij gehanteerd wordt is hoe incouranter het object hoe lager op de lijst. Om die 
reden wordt dan ook meestal de objecten uit de eerste categorie op de standaard (directe) manier 
verkocht. De objecten in de overige vier categorieën zijn minder courant, vaak door het ontbreken 
van een passend bestemminsplan. Hiervoor wordt een verkoopmethode met voorselectie voor 
gehanteerd. Deze wordt aan het eind van deze paragraaf behandeld.  
 
1) Standaard verkoop 
Wanneer een pand in de huidige staat goede marktkansen heeft, dan zal het Rijksvastgoedbedrijf het 
pand direct verkopen. Er wordt dan door het Rijksvastgoedbedrijf een biedboek opgesteld waarin, 
aan potentiële kopers, informatie en voorwaarden verschaft worden. Dan kan er een 
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onvoorwaardelijk bod uitgebracht worden binnen een van te voren gestelde periode. Er volgt 
vervolgens een (blinde) bieding of veiling, waarbij het pand wordt gegund aan het hoogste bod. Deze 
procedure wordt dus voornamelijk toegepast bij courante vastgoedobjecten waarbij de verkoop op 
korte termijn wenselijk is- en haalbaar geacht wordt. Het nadeel van deze verkoopmethode is dat 
men de koper niet kan toetsen op zijn plannen. Het voormalige Paleis van Justitie aan de 
Prinsengracht in Amsterdam gold bijvoorbeeld voor het Rijksvastgoedbedrijf als een pand dat via 
deze verkoopprocedure op de markt gezet kon worden. Dit pand kwam als zeer kansrijk uit het 
onderzoek (Bovens, 2014). Uiteindelijk kent de verkoop een veel langer traject doordat het pand in 
eerste instantie was verkocht aan een, achteraf, ongeschikte partij. 
 
2) Object aanhouden en tijdelijk exploiteren 
Wanneer de (lokale) marktomstandigheden voor een pand niet gunstig zijn kan het 
Rijksvastgoedbedrijf beslissen om, uit strategisch en financieel oogpunt, het pand tijdelijk langer in 
bezit te houden en later af te stoten. Het doel is dan om het object tijdelijk te exploiteren en later te 
verkopen wanneer er betere marktkansen zijn. Hierbij wordt beoogt het object minimaal 
kostenneutraal te beheren. Om dit te bewerkstelligen kan er tijdelijke transformatie plaats vinden. 
Het vastgoed krijgt dan tijdelijk een andere functie, soms met behulp van fysieke veranderingen aan 
het pand. Hierbij speelt de implementatie van de Leegstandswet een belangrijke rol. De 
leegstandswet staat toe dat er tijdelijke verhuur kan plaatsvinden zonder huurbescherming voor een 
periode van maximaal twee jaar, met een mogelijke verlening van vijf jaar. Het doel van de tijdelijke 
transformatie verschilt van leegstandsbeheer tot functiewijziging met het oog op toekomstige 
ontwikkeling. Door het gebouw tijdelijk een functie te geven blijven deze vierkante meters uit de 
markt wat kan zorgen voor een gunstige ontwikkeling in de (regionale) markt doordat deze niet 
verder verzadigd. Verder biedt tijdelijk beheer of tijdelijke exploitatie een mogelijkheid om een 
object met minder marktpotentie te voorzien van een cashflow en zodoende kansen op de markt te 
vergroten. Ook is dit een goede periode om te kijken of mogelijke nieuwe functies daadwerkelijk 
geschikt zijn voor dit pand. Daarnaast is het voorkomen van leegstand en het overbruggen van de tijd 
tot de markt gunstiger is een belangrijke reden van het inzetten van dit instrument. 
 
3) Herbestemmen en verkopen 
Wanneer de kwaliteit van rijksgebouwen wel goed is, maar de locatie minder gunstig is of het 
Rijksvastgoed op een goede locatie is gelegen, maar laagwaardig in kwaliteit is, is het soms 
verstandig om niet direct tot verkoop over te gaan maar eerst te herbestemmen. Dit is financieel 
vaak gunstiger, maar ook met een maatschappelijk oogmerk interessanter. Er komen immers op deze 
manier geen ‘slechte’ gebouwen op een toch al vaak verzadigde markt (Dongen, Dijkstra & Luiten, 
2014). Het doel is om door middel van herbestemming de verkoopbaarheid van het object te 
vergroten. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Dit gebeurt vooral wanneer deze 
wijziging onmiskenbaar noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij gevangenissen), wanneer het risico voor de 
koper verkleind dient te worden of wanneer er voor de huidige bestemming (kantoren bijvoorbeeld) 
geen markt is, maar er voor andere bestemmingen wel voldoende marktpotentie is.  
 
Om de bestemming te wijzigen treedt het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek met de gemeente. Samen 
wordt wat de mogelijkheden zijn om het vigerende bestemmingsplan te wijzigen of aan te vullen met 
alternatieve bestemmingen zodat het object couranter wordt. Soms gaat deze wijziging eenvoudig 
omdat de bestemmingsplanwijziging voor de hand ligt door de ligging van het pand en zijn 
technische mogelijkheden (Rijksvastgoedbedrijf, 2014). Wanneer dat het geval is kan er nog 
‘normale’ verkoop volgen. Wanneer proces van het wijzigingen van de bestemming complexer is 
volgt er een uitgebreide procedure waarbij samenspraak tussen het Rijksvastgoedbedrijf, de 
gemeente, marktpartijen en de omgeving centraal staat. De verschillen partijen worden dan 
uitgedaagd om mee te denken over de nieuwe functies. Hierop volgt een inschrijvingsprocedure met 
voorselectie. 
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4) Transformatie  
Bij transformatie gaat het niet alleen om het vastleggen van een andere bestemming, maar wordt er 
vanuit het Rijksvastgoedbedrijf meegewerkt aan het daadwerkelijke transformatieproces waarmee 
een duurzaam veranderingsproces wordt ingezet (Rijksvastgoedbedrijf, 2014). Wanneer het vanwege 
bijzondere omstandigheden niet mogelijk is om een gebouw of terrein meteen definitief een nieuwe 
functie te geven, dan zorgt het Rijk ervoor dat het gebouw en de omgeving levendig blijven door 
tijdelijk beheer en verhuur. Op deze wijze wordt ingespeeld op de grote regionale verschillen die er 
zijn in transformatiemogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het voormalig defensiegebouw op het 
industrieterrein Binckhorst in Den Haag. Dat gebouw is tijdelijk getransformeerd tot een centrum 
voor dans, sport, muziek en beweging. Dit zorgde voor een positieve stimulans in het gebied en bood 
kansen voor nieuwe werkgelegenheid. Het Rijk was de aanjager van deze ontwikkeling. Dit kan 
gebeuren in de vorm van procesondersteuning, maar ook in de vorm van schetsontwerpen, die een 
richting geven voor de transformatie zodat het proces makkelijker opgepakt kan worden. Ook kiest 
het Rijksvastgoedbedrijf soms voor de strategie van tijdelijke transformatie (tijdelijke functie). Op 
deze manier verlaagt het Rijksvastgoedbedrijf het risico van het object door het te voorzien van een 
tijdelijke cashflow.  
 
5) Gebiedsontwikkeling   
Het komt ook wel eens voor dat objecten deel uitmaken van een groter gebied dat door het Rijk is 
bestempeld als bijzonder ontwikkelingsgebied met een meerjarenprogramma. Wanneer dat het 
geval is onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of zij kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen van dat 
programma of gebied. Ook kan het zo zijn dat het gebied dat vrij komt zo omvangrijk is dat het te 
groot is om af te zetten in de markt (voormalige defensieterreinen zijn hiervan een voorbeeld). Ook 
in dat geval wordt er contact gezocht met de gemeente en volgt er vaak een nauwe samenwerking 
om het gebied (in stappen) her te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen de losse 
objecten worden herontwikkeld, maar ook het gebied zelf een impuls krijgt. Wanneer de 
economische kansen van het gebied dan zijn gegroeid ontstaat er de mogelijkheid om het gebied of 
de resterende ontwikkelingen (in kleinere delen) te verkopen. Er dient dan wel nauw contact te zijn 
met de markt om periodiek te peilen of er interesse is voor aankoop. 
 
4.4.2 Verkoopstrategie 
Doordat door de crisis de openbare verkopen niet meer zo gemakkelijk verlopen en er veel meer 
leegstaand Rijksvastgoed is, zoekt het Rijksvastgoedbedrijf ook naar andere verkoopmethoden voor 
incouranter vastgoed. Een veel gebruikte verkoopprocedure van het Rijksvastgoedbedrijf is de 
verkoop met voorselectie. Dit wordt gedaan om de inschrijvingen beter te kunnen toetsten. Hierbij 
staat de samenwerking met de gemeente centraal. Het Rijksvastgoedbedrijf sluit eerst een 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en zal vervolgens afspraken maken over het 
verkoopproces. Voor de verkoop moet immers duidelijk zijn welke ambities de gemeente en het 
Rijksvastgoedbedrijf wederzijds hebben bij de herontwikkeling en hoe daar planologische 
medewerking aan verleend zal worden. Wanneer het een zeer incourant object betreft kan er nog 
voor gekozen worden om een marktconsultatie te houden, dit is onder andere gedaan bij de 
Koepelgevangenis van Haarlem. Deze inzichten zijn vervolgens meegenomen in het verkoopproces. 
Bij grote (monumentale) gebouwen en complexen wil het Rijksvastgoedbedrijf de herontwikkeling 
die de potentiële kopers voor ogen hebben voorafgaand aan de verkoop toetsen. Daartoe dient de 
selectiefase. In deze fase kunnen marktpartijen zich aanmelden en hun projectplan voor de 
herontwikkeling van het plangebied indienen. Een selectiecommissie, samengesteld door Rijk en 
gemeente, beoordeelt de ingediende plannen aan de hand van de kaders die in een 
ambitiedocument zijn vastgelegd. Wanneer het ingediende plan kwalitatief voldoende wordt 
beoordeeld, dan wordt de initiatiefnemer uitgenodigd voor de tweede ronde. In die tweede ronde 
kunnen de marktpartijen die in de selectieprocedure een positieve beoordeling hebben gekregen op 
hun voorstel, deelnemen aan de verkoop bij inschrijving. In deze tweede ronde brengen zij een 
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financiële bieding uit op basis van hun ingediende projectplan. Het Rijksvastgoedbedrijf gunt 
vervolgens namens de Staat de marktpartij die het hoogste bod uitbrengt. 
 
Toen de gevangenis de Noordsingel vrij kwam zag de overheid in dat, vanwege de unieke structuur 
van de gevangenis (stervormig met panopticum) en ligging, deze herontwikkeling de toekomst kon 
zijn voor de woonwijk waarin de gevangenis is gelegen. Zodoende wilde het Rijksvastgoedbedrijf 
dichter bij het verkoopproces betrokken zijn. Om die reden is hier voor de eerste keer deze 
verkoopmethode toegepast. Ook het overleg met de gemeente is hier leidend geweest. Rotterdam 
heeft randvoorwaarden opgesteld en vervolgens heeft het Rijksvastgoedbedrijf de markt gevraagd 
om met plannen te komen. De plannen werden vervolgens geanonimiseerd en zonder bod 
voorgelegd aan een comité van rijksbouwmeester, de gemeente Rotterdam en het 
Rijksvastgoedbedrijf. Zij hebben de vijf beste ideeën geselecteerd. Het eerste oordeel was dus 
gebaseerd op de kwaliteit van de plannen voor onder meer grondgebonden (klus)woningen. Die vijf 
ideeën zijn vervolgens uitgewerkt en met bod ingediend. Pas in tweede instantie is gegund op het 
hoogste bedrag, aan een consortium van BAM en HD groep. Zij zijn op dit moment bezig met de 
uitwerkingen van hun plannen. Ook de verkoop van het Armamentarium (voormalig wapendepot en 
gevangenis) vond plaats in twee rondes. In de eerste ronde, de beoordeling, was het van belang dat 
de voorstellen evenwicht zouden vinden tussen een revitaliserende herbestemming en het behoud 
van de monumentale waarde van het complex (Cultureel Erfgoed, 2014). Vervolgens vond er pas een 
bieding plaats. Niet altijd krijgt het Rijk biedingen die voldoen aan de vooraf gestelde verwachtingen. 
Dit komt doordat er een discrepantie is tussen de waardeoordelen van de overheid en de kopers. In 
bijlage K is deze discrepantie verder toegelicht.  
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Hoofdstuk 5: DE NIEUWE FUNCTIES 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke nieuwe functies voor penitentiaire inrichtingen behandeld. 
Hierbij zal er aandacht zijn voor de vereisten van de verschillende functies en de aanpasbaarheid van 
de verschillende typen gevangenissen. Voor de verschillende functies is er in eerste instantie een 
grove indeling gemaakt in vijf categorieën. Hierbij is er gesteund op de methode van de 
herbestemmingswijzer.27 Dit is een instrument waarmee de vraag uit de markt en het aanbod van 
gebouwen op elkaar afgestemd kunnen worden. De methodiek specificeert de functionele 
mogelijkheden tot herbestemming of herontwikkeling van een gebouw. De herbestemmingswijzer 
legt hierbij ook de nadruk op het feit dat monofunctionele herbestemming niet altijd werkt of 
gewenst is en onderzoekt juist ook de mogelijkheden van functiemenging.  
 
Voor een verdere uitsplitsing van de functies was literatuuronderzoek niet altijd toereikend. Om die 
reden hebben er gesprekken plaats gevonden met verschillende partijen en personen die op een of 
andere manier betrokken zijn geweest bij het onderwerp van het onderzoek (zie Bijlage M). Uit deze 
gesprekken en het literatuuronderzoek is de volgende grove functie-indeling gevormd: wonen, 
culturele functies, publieke functies, werk en retail. Deze functies zijn verder uitgesplitst in 
doelgroepen zoals weergegeven in figuur 19.  
 

 

Figuur 19: Doelgroepen en subgroepen 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt het begrip functionaliteit uitgelegd. Dit begrip is nodig 
om de eisen van de verschillende functies te beschrijven en is de basis voor de 
beoordelingsmethodiek van de kenmerken van de penitentiaire inrichting in hoofdstuk 6. Aan de 
hand van deze methodiek wordt de geschiktheid van een functie beoordeeld op basis van de 
kenmerken van de penitentiaire inrichting. Zodoende wordt er uiteindelijk een model gevormd dat 
een beeld schetst welke functies er mogelijk zijn per penitentiaire inrichting. De overige paragrafen 
belichten de minimale eisen en voorkeurskenmerken per functiedoelgroep. De minimale eisen staan 
in een directe relatie met de kenmerken van het justitieel vastgoed. Wanneer deze kenmerken niet 
met elkaar overeenkomen kan de realisatie van die doelgroep cesseren. De minimale eisen van een 
doelgroep kunnen worden gezien als harde eisen vanuit de functie en de voorkeurskenmerken zijn 
wensen vanuit de doelgroep. 

                                                            
27 De Herbestemmingswijzer is ontwikkeld door de TU Delft en PRC (nu Arcadis) en kan gebruikt worden bij de 
zoektocht naar nieuwe functies voor bestaand vastgoed. Bron: (Hek, 2004) 
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5.1 FUNCTIONALITEIT 

Met functionaliteit wordt de kwaliteit bedoeld “dat de eigenschappen geschikt zijn voor een specifiek 
doel” (Geul, 2013). Dat betekent dat in het beste geval, wanneer de functionaliteit hoog 
gewaardeerd wordt, de eigenschappen van het gebouw precies aansluiten op de nieuwe functie. In 
dat geval kan het gebouw zijn kwaliteiten behouden en de nieuwe functie is dan optimaal. De 
geschiktheid kan dus worden gemeten aan de mate waarin het gebouw zijn oorspronkelijke 
kwaliteiten in combinatie met de functionaliteit van de nieuwe functie behoudt. Door het koppelen 
van de kenmerken van penitentiaire inrichtingen aan de minimale eisen van de nieuwe functies, 
wordt bepaald welke functies geschikt zijn voor de herontwikkeling. Wanneer deze eisen bekend zijn 
kan de beoordeling plaats. Dit wordt verder beschreven in hoofdstuk 6. 

5.2 DE NIEUWE FUNCTIES 

In dit hoofdstuk worden de vijf hoofdfuncties (wonen, culturele functies, publieke functies, werk en 
retail verder uitgewerkt tot de mogelijke nieuwe doelgroepen voor de penitentiaire inrichtingen. 
Daarbij volgt eerst een korte inleiding. Vervolgens worden de functie-eisen die horen bij de 
verschillende doelgroepen beschreven. Met andere woorden: wat zijn de karakteristieken van de 
desbetreffende functie.  
 
Dit gebeurt in twee verschillende categorieën. Eerst wordt er gekeken naar de ‘minimale eisen’ van 
een doelgroep. Dit zijn de eisen waar aan de penitentiaire inrichting moet voldoen. Wanneer er niet 
aan die eisen wordt voldaan dan kan de herontwikkeling voor die doelgroep niet door gaan. Daarna 
wordt er gekeken naar de ‘voorkeurskenmerken’. Dit zijn voorwaarden die de 
herbestemmingspotentie vergroten. Wanneer er aan meer voorwaarden wordt voldaan, dan groeit 
de herbestemmingspotentie. Dit kan worden gezien als bonus-kenmerk. Wanneer hier niet aan 
wordt voldaan is dat niet direct een probleem. Mochten deze kenmerken wel worden gehonoreerd 
dan past de nieuwe functie beter in de penitentiaire inrichting.  
 
De nieuwe functiebestemming moet de waardigheid en het karakter van het grote monument 
minstens respecteren en zo mogelijk accentueren (Hendriks, 2008). Ook de architect van de 
herontwikkeling van Het Arresthuis in Roermond stemt hier mee in. Hij stelt dat het gewenst is bij 
herontwikkeling dat de nieuwe functie zo dicht mogelijk bij de huidige (oude) functie blijft 
(Engelman, 2015). De huidige functie van een gevangenis is het waarborgen van het verblijf van 
gedetineerden. Simpel gezegd heeft een gevangenis dus een verblijfsfunctie, zij het met de 
kanttekening dat men niet kan ontsnappen aan het verblijf. Om deze reden wordt eerst de 
hoofdfunctie ‘wonen’ behandeld. Opeenvolgend komen daarna aan bod: ‘culturele functies’, 
‘publieke functies’, ‘werk’ en ‘retail’. 

5.3 WONEN 

De woonfunctie zal vaak een van de eerste functies zijn waar naar wordt gekeken bij de 
herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Kijkend naar de reeds uitgevoerde (of in uitvoering 
zijnde) herontwikkelingen van gevangenissen, dan ziet men ook dat een verblijfsfunctie (wonen, 
hotel) het vaakste voorkomt. Bij de realisatie van een verblijfsfunctie zal de nieuwe functie dus in 
redelijke mate dicht bij de oorspronkelijk functie blijven (Engelman, 2015). Een goed voorbeeld is Het 
Noordsingelcomplex in Rotterdam waar normale (grondgebonden) woning worden gecreëerd voor 
meerpersoons huishoudens. Om die reden wordt ook dat type behandeld. Tijdens een marketing 
stunt van verzekeraar Delta Lloyd omtrent de koepelgevangenis in Breda werd er aangekondigd dat 
er plannen waren om ouderen te huisvesten in de penitentiaire inrichting (NOS, 2013). Hierop kwam 
veel commentaar, maar eveneens ook enige positieve reacties. Waarschijnlijk schikt het onheimelijke 
karakter van een koepelgevangenis en de repetitie van de celstructuur ernstig af, maar bij 
gevangenissen met een meer open plattegrond (paviljoen en binnenplaats) zou een combinatie van 
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wonen en zorg niet onwerkelijk zijn. Een opkomende groep binnen de functie wonen zijn de expats, 
vaak kenniswerkers die voor een relatief korte periode (short stay) een woning zoeken. Deze 
doelgroep wordt ook vaker genoemd in onderzoeken naar herbestemmingsmogelijkheden voor 
bestaande gebouwen (Hendriks, 2008) (Jansen, 2010) (Horst, 2012) en is om die reden ook 
onderzocht. 
 
Een zorgpunt bij het vinden van een (duurzame) nieuwe bestemming is dat dit vaak fysiek zeer 
ingrijpende gevolgen (bijvoorbeeld in de vorm van sloop en/of verbouwing) heeft voor de ruimtelijke 
beleving van zowel het interieur als het exterieur. Dat geldt ook het realiseren van woningen (en 
appartementen) in monumentale gebouwen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2011). Een voorbeeld 
hiervan is het creëren van buitenruimtes en de impact daarvan op de gevel. Toch is het wel mogelijk 
een woonbestemming te creëren waarbij een deel van de voormalige ruimtelijke beleving van het 
gebouw behouden blijft. Een voorbeeld hiervan is het behouden van de smeedijzeren trappen in het 
voormalige Huis van Bewaring te Roermond.  
 
5.3.1 Senioren 
In dit onderzoek worden er drie typen woningen onderscheiden voor ouderen. Het eerste type is de 
zelfstandige woning, vaak een appartement of autonome flat, die is aangepast aan de behoeften van 
ouderen. Meestal gelegen in een woonwijk. De grootte van deze woningen kan nogal verschillen en 
vooral bepaald door de samenstelling van het huishouden en de gezondheid van de bewoners. 
Gemiddeld varieert de grootte van ongeveer 50 m² tot 150 m². De overige twee typen worden onder 
het volgende kopje ‘wonen met zorg’ behandeld.  
 
Minimale eisen 
Een paar algemene eisen die voor alle doelgroepen binnen de gehele functie ‘wonen’ gelden komen 
uit het bouwbesluit. Zo stelt het bouwbesluit in NEN 2057 dat met betrekking tot daglicht een 
verblijfsgebied een bepaalde equivalente daglichtoppervlakte moet hebben waarvan de 
getalswaarde niet kleiner is dan 10 procent van de vloeroppervlakte in vierkante meters en dat het 
equivalente daglichtoppervlakte niet kleiner mag zijn dan 0,5 m².  
 
Ouderen geven aan dat ze het liefst in een appartement met twee slaapkamers hebben (Geul, 2013). 
Een aangename sfeer wordt voor ouderen als erg belangrijk ervaren, consistente temperaturen zijn 
daarom een vereiste (Geul, 2013). De mogelijkheid om temperatuur en binnenkomend zonlicht te 
controleren, met name in de slaapkamers en zitkamers, is belangrijk. Verder is het belangrijk dat de 
woning gelijkvloers is. Daarnaast moet er extra gelet worden op de strenge eisen met betrekking tot 
de bruikbaarheid van de panden voor mensen met lichamelijke beperkingen. Daarbij moet 
bijvoorbeeld gedacht worden aan extra eisen aan de brandveiligheid en toegankelijkheid en de 
daaraan gerelateerde vluchtroutes en meldinstallaties. 
 
Voorkeurskenmerken 
Met betrekking tot de ligging geven senioren een voorkeur aan een locatie dicht bij een winkel voor 
dagelijkse behoeften en op loopafstand van het centrum van de stad. Andere voorkeuren volgens het 
woonwensenonderzoek van Vestia zijn een rustige en groene omgeving, dicht bij het openbaar 
vervoer en een voldoende hoeveelheid aan parkeerplaatsen in de buurt voor bezoekers. 
 
De oudere van tegenwoordig heeft liever een ruimere woning met opslagruimte en hecht veel 
waarde aan het uiterlijk van de woning. De wens van de ouderen is dan vaak een appartement, het 
liefst op de begane grond of op de bovenste verdieping (Geul, 2013) of een bungalow met veel 
natuurlijk licht en alle elektronische voorzieningen. Verder wordt een groot balkon, extra grote 
badkamer en een balkon of tuin met uitzicht op het zuiden erg gewaardeerd.  
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5.3.2 Wonen met zorg 
Senioren kennen een lage verhuisgeneigdheid. Wanneer ze dan toch verhuizen dan is het vaak naar 
een woning waarbij er meer zorg verleend kan worden (Medical Delta, 2013). Deze woningen zijn in 
twee groepen te verdelen namelijk: extramurale zorgwoningen28 en intramurale zorgwoningen. 
 
Extramurale zorg betreft de zorg aan personen die niet in een instelling verblijven. Het is vaak zorg 
op afspraak bij de zorgaanbieder of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Dit kan zijn in 
de vorm van (intensieve) thuiszorg, maar ook in de vorm van aanleunwoningen of een clusterwoning. 
Extramurale zorg bestaat dus naast ‘thuiszorg’ ook uit beschut wonen. Bij een clusterwoning gaat dit 
dan meestal om een groep woningen (6, 8 of 10) die in een gebouw zijn samengebracht en 
gezamenlijke ruimtes zoals bijvoorbeeld een zitkamer en keuken delen. Deze woningen liggen vaak in 
de buurt van een verzorgingstehuis of beschikken, wanneer er meerdere van deze clusters aan elkaar 
zijn geschakeld, over een eigen zorgafdeling. De nabijheid van zorg garandeert de verstrekking van 
eten, ontspanning, recreatie en therapie. Zorg kan naar gelang de behoefte worden ingekocht.  
 
Het derde type woning voor senioren is een woonzorgcentrum (intramurale zorg). Hierbij wonen 
grote(re) groepen ouderen (zelfstandig) in een groot gebouw met centrale voorzieningen. Aan de 
hand van de zorgbehoefte die de oudere nodig heeft kan er verzorging worden verleend. Het is voor 
een verzorgingstehuis het economisch meest voordelig om 120 kamers te voorzien (Horst, 2012). 
Maar de grootte van een verzorgingstehuis kan nogal variëren naar gradatie van luxe en mate van 
verzorging. De nieuwere verzorgingstehuizen liggen vaak dicht bij ontsluitingswegen van een stad of 
dorp en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 
Minimale eisen 
Een appartement voor ouderen met zorgbehoefte heeft ongeveer een grootte van 25 tot 35 
vierkante meter voor eenpersoonshuishoudens en is 45 tot 55 vierkante meter wanneer het 
appartement voor twee personen is. Gelijkvloerse indelingen zijn hierbij van groot belang. Een 
centrumlocatie wordt door senioren geprefereerd, mede door de goede bereikbaarheid en de 
nabijheid van voorzieningen. Echter zijn er veel diverse groepen senioren te onderscheiden, met een 
verschillende zorgbehoefte (bijvoorbeeld zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een 
handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben) 
en daarbij ook vaak een andere locatiewens. Wanneer het accent wordt gelegd op woonkwaliteit is 
juist vaak een rustige, landelijke omgeving gewenst. Dit komt vooral voor bij projecten in de vrije 
sector (Bergvelt & Rossum, 2012).  
 
De eisen die zorgaanbieders stellen komen naar voren in het onderzoek van Bergvelt & van Rossum 
(2012). Zo wordt er opgemerkt dat zorgaanbieders vooral geïnteresseerd zijn in panden op een 
centraal gelegen locatie. In het bijzonder voor kleinschalige combinaties van wonen en zorg is men 
op zoek naar locaties die letterlijk midden in de samenleving liggen. Perifeer gelegen erfgoed is voor 
dit type zorg dus niet altijd interessant. Mocht er wel erfgoed vrij komen in minder stedelijke 
gebieden dan werken de gemeente of woningcorporatie vaak samen met een zorgaanbieder om de 
monumentale panden een maatschappelijke functie te geven (Bergvelt & Rossum, 2012).  
 
Er is bij herbestemmen voor wonen en zorg in de extramurale sector een voorkeur voor middelgrote 
complexen. Dit komt omdat men vaak ‘kleinschalige’ huisvesting van tenminste zes bewoners wil 
waarborgen, met algemene voorzieningen en een zorginfrastructuur. Bij te kleine panden is daar te 
weinig ruimte voor. Daar tegenover staat dat er huiver is voor de massaliteit van te grote complexen 
(Bergvelt & Rossum, 2012). Bovendien is bij grote projecten het financiële risico groter.  

                                                            
28 Extramurale zorg is letterlijk ‘zorg buiten de muren’, zorg die buiten zorginstellingen zoals ziekenhuizen en 
verzorgingstehuizen wordt aangeboden.  
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Men moet bij deze doelgroep extra waakzaam zijn op de strenge eisen met betrekking tot de 
bruikbaarheid van de panden voor mensen met lichamelijke beperkingen. Daarbij moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan extra eisen aan de brandveiligheid en toegankelijkheid en de daaraan 
gerelateerde vluchtroutes en meldinstallaties. Ook dienen de gangen breed genoeg te zijn zodat 
twee rolstoelen elkaar kunnen passeren. 
 
Voorkeurskenmerken 
Ook in de zorg gaat de voorkeur uit naar appartementen met twee slaapkamers. De wens van de 
ouderen is dan vaak in de vorm van een appartement, het liefst op de begane grond of op de 
bovenste verdieping (Geul, 2013). Hierbij is een buitenruimte in de vorm van een balkon gewenst. 
 
Volgens Neufert (2011) kunnen centrale faciliteiten van zorgvoorzieningen het best gegroepeerd 
worden op de begane grond. Deze faciliteiten omvatten ruimte voor administratie, consultatie, 
therapie, entertainment, horecavoorzieningen en een kapper (Neufert, 2013). Daarnaast is het 
volgens hem aan te raden om loopafstanden zo kort mogelijk te houden.  
 
5.3.3 Studenten  
De vraag naar studentenhuisvesting stijgt de laatste jaren nog steeds. Vooral in de grote steden met 
een universiteit is er veel vraag naar studentenwoningen, maar ook in kleinere steden met enkel 
hoger onderwijs (Zwolle, Breda) is er een groeiende vraag naar studentenhuisvesting. 
 
Bij de huisvesting van studenten kan er onderscheid gemaakt worden in twee typen huisvesting: 
zelfstandige woningen en woningen waarbij centrale functies, zoals badkamer en keuken, gedeeld 
worden (onzelfstandige woonruimte). 
 
Minimale eisen 
De woonwensen met betrekking tot het gebouw zijn in principe niet gericht op de woonoppervlakte, 
maar eerder op de huurprijs. De gewenste huurprijs verschilt nogal per stad en type woning. Deze zal 
dus bij ieder onderzoek naar een nieuwe functie voor de penitentiaire inrichting apart bekeken 
moeten worden. Volgens het bouwbesluit dient een zelfstandige wooneenheid minimaal een grootte 
te hebben van 15 vierkante meter. De wens van de meeste studenten is echter gemiddeld 17 
vierkante meter voor onzelfstandige eenheden en 22,5 vierkante meter voor zelfstandige eenheden 
(KENCES, 2015). Privacy, een eigen badkamer en toilet worden als heel belangrijk ervaren (Daalman, 
Kloosterman , & Teerns, 2014). In het geval van gedeelde voorzieningen zijn studenten bereid de 
gemeenschappelijke voorzieningen zoals een keuken en badkamer, met drie tot en met vijf personen 
te delen. 
 
Voorkeurskenmerken 
Qua locatie wonen jongeren het liefst in of rondom het centrum. Als dit niet mogelijk is dan is een zo 
kort mogelijke afstand tot het onderwijs een wens. Veelal is de locatie van het gebouw belangrijker 
dan het gebouw zelf.  
 
Parkeermogelijkheden zijn voor studenten over het algemeen niet van belang, al is het wel een 
pluspunt. Ook de bereikbaarheid met de auto speelt geen grote rol. Wel is het belangrijk dat er een 
goede verbinding is met het openbaar vervoer. 
 
5.3.4 Een- en meerpersoonshuishoudens  
De eenpersoonshuishoudens kennen de laatste jaren een enorme groei, daarom vindt deze 
doelgroep niet altijd even makkelijk een geschikte woning. Door de krappe woningmarkt in het lage 
prijssegment en de lage doorstroom van bewoners ontstaat er een situatie die men scheefwonen 
noemt. Hierbij wonen mensen, op basis van hun inkomen, in een te goedkope woning. In 2030 zullen 
er volgens een onderzoek in opdracht van BPD (2015) ongeveer 2.500.000 personen alleen wonen in 
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Nederland. Het gaat dan over personen tussen de dertig en de zestig jaar oud. Alleenstaanden heb 
geen stedelijke voorkeur en komen overal in Nederland voor, zowel in de grote steden als op het 
platteland. Binnen deze groep zijn er verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en inkomens te 
vinden (Alves, 2015). 
 
Een meerpersoonshuishoudens is volgens het CBS een ‘particulier huishouden bestaande uit twee of 
meer personen’. Dit kunnen twee ouders zijn met een of meerdere kinderen, maar ook bijvoorbeeld 
twee personen die samen wonen zonder in een relatie te verkeren. 
 
Minimale eisen 
Eenpersoonshuishoudens vinden de woonkamer en de slaapkamer de belangrijkste ruimten van de 
woning. Een buitenruimte in de vorm van balkon of tuin wordt als noodzakelijk ervaren, waarbij vrij 
uitzicht gewenst is (Alves, 2015).  
 
De gewenste grootte van de woningen varieert het erg per gebruiker. Starters nemen eerder 
genoegen met een studio of loft van 30 m² terwijl een oudere werkende alleenstaande eerder 
minimaal 65 m² wenst. Voor de meeste alleenstaande is deze 65 m² een psychologische grens (Alves, 
2015). Essentieel voor alleenstaanden is de beschikking over een extra kamer (Alves, 2015).  
 
De functionele eisen van meerpersoonshuishoudens zijn in zekere mate niet veel anders dan die van 
eenpersoonshuishoudens (Alves, 2015), behalve dat meer vierkante meters worden gewenst. Ook is 
de bereikbaarheid met de auto en de aanwezigheid van parkeerplaatsen belangrijk. Bij 
eenpersoonshuishoudens is de beschikbaarheid van parkeerplekken minder belangrijker. Ook de 
aansluiting op het openbaar vervoer wordt als belangrijk gezien, maar in mindere mate. 
 
Voorkeurskenmerken 
Eenpersoonshuishoudens hechten meer waarde aan de leefomgeving en indeling van de ruimte dan 
aan bouwstijl/architectuur of de bouwkwaliteit (Alves, 2015). 
 
Met betrekking tot de locatie kan gesteld worden dat eenpersoonshuishoudens voornamelijk gesteld 
zijn op de nabijheid van voorzieningen en werkgelegenheid. Hierdoor zijn locaties in de buurt van 
voorzieningenclusters een mogelijkheid, maar is vooral een locatie in en nabij het centrum gewenst.  
 
De voorkeur bij meerpersoonshuishoudens gaat uit naar een woning dicht bij een park of groen. 
Vaak zijn de woningen buiten of aan de rand van het centrum meer in trek dan bij 
eenpersoonshuishoudens (Alves, 2015). 
 
5.3.5 Shortstay 
Een opkomende doelgroep binnen de woonfunctie is de expat of shortstayer. Expats zijn vaak 
werknemers die door hun werk naar een ander land worden gezonden, maar ook internationale 
studenten, PhD studenten en hoogopgeleide kenniswerkers op zoek naar een passende baan vallen 
onder deze groep. Het gaat hierbij meestal om hoger opgeleide personen. Bij deze groep verblijven 
bewoners voor een relatief korte duur in een woning. Dit verblijf kan oplopen van enkele weken tot 
een paar maanden of zelfs een jaar. Een bekend voorbeeld van huisvesting voor expats is ZOKU in 
Amsterdam29 of het Student Hotel in Eindhoven. 
 

                                                            
29 ZOKU is een concept dat instapklare woonruimtes levert voor verblijf en werk voor personen die 
voor een tijdelijke (korte) periode ergens verblijven (http://livezoku.com/nl/).  
 
 

http://livezoku.com/nl/
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Minimale eisen 
Voor expats zijn de werkgelegenheid en de loopbaanperspectieven de voornaamste reden om zich 
ergens te vestigen. Daarna komen de ‘zachte voorwaarden’ zoals de woning, ligging en voorzieningen 
(Sleutjes, 2013).  
 
In tegenstelling tot de andere doelgroepen, wensen expats en shortstayers een instapklare woning.  
Dat wil zeggen dat de woning gestoffeerd en gemeubileerd is. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een 
appartement. De woning dient een oppervlakte van 60 tot 100 vierkante meter te hebben (Jansen, 
2010). Ook is er een grote vraag naar vrijstaande woningen, al blijkt in de praktijk dat er weinig 
expats in vrijstaande woningen wonen (Koeleman, 2014). Het grootste deel van de expats woont op 
een centrumlocatie of aan de rand van het centrum. 
 
Een huurwoning is voor het overgrote deel van de expats een eis. Dit komt onder andere door korte 
verblijfsduur van de doelgroep en de grote verhuisgeneigdheid. Gemiddeld is een expat bereid om 
tussen € 350 en € 950 te betalen voor een huurwoning. Dit is mede afhankelijk van het ‘soort’ expat. 
Een (PhD) student heeft minder te besteden dan een kenniswerker. 
 
In een onderzoek van Leutjes en Boterman (2014) kwam naar voren dat een rustige wijk het 
belangrijkste vereiste is bij expats. Verder zijn lage huisvestingskosten, ruime woningen en de 
afstand tot werk of opleiding en de afstand tot het openbaar vervoer erg belangrijk. In tegenstelling 
tot de wens om in een rustige wijk te wonen is ook een korte afstand tot het centrum van groot 
belang.  
 
Voorkeurskenmerken 
Van minder belang zijn de architectuur en stijl van het gebouw en de wijk, de nabijheid dagelijkse 
voorzieningen en de afstand tot de snelweg. Een groene, open leefmilieu is gewenst, maar niet 
noodzakelijk (Leutjes & Boterman, 2014). De woning zelf is over het algemeen belangrijker dan de 
buurt, als laatste komen de locatie kenmerken. Parkeerruimte en de afstand tot de snelweg zijn over 
het algemeen van ondergeschikt belang (Leutjes & Boterman, 2014) (Koeleman, 2014). 
 
Wanneer er gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw aanwezig zijn kan dit bijdragen aan een 
prettiger woonklimaat doordat er makkelijker contact ontstaat tussen de bewoners (expats). Vooral 
appartementen lenen zich goed voor de huisvesting van deze doelgroep. De realisatie van deze 
appartementen kan volgens Jansen gerealiseerd worden door transformatie van verouderd 
vastgoed. 

5.4 CULTURELE FUNCTIES 

Naast het eerdergenoemde voorbeeld van het Gevangenismuseum (hoofdstuk 4) zijn ook de 
sigarenfabriek Willem II en de Verkadefabriek in Den Bosch en distilleerderij Henkes in Rotterdam 
voorbeelden van succesvolle herbestemmingsprojecten van cultureel erfgoed naar een culturele 
functie. Vaak is bij herbestemmingsprojecten met een culturele grondslag er sprake van een 
combinatie van kunstenaarsateliers, expositieruimtes, concert- en theaterzalen en (dag)horeca. Ook 
zijn er steeds meer voorbeelden van bedrijfsverzamelgebouwen waarin vooral culturele bedrijfjes 
zich vestigen, zoals in het Blokhuispoort in Leeuwarden, De Gruyter Fabriek in Den Bosch en het oude 
Philipsterrein Strijp-S in Eindhoven. 
 
Culturele functies die als potentieel worden gezien voor de herontwikkeling van penitentiaire 
inrichtingen zijn musea en expositieruimtes en theater-, concert en bioscoopzalen. 
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5.4.1 Museum 
Net zoals nu bij de Blokhuispoort, zijn er meer voorbeelden van gevangenissen die vaak zonder 
noemenswaardige wijzigingen een museumfunctie hebben gekregen. Het welbekende Alcatraz is nu 
San Fransisco’s best bezochte attractie met jaarlijks een miljoen bezoekers. In Nederland zijn er 
behalve in Leeuwarden ook in Den Haag en Veenhuizen gevangenismusea in voormalige 
gevangenissen gevestigd (Vries, Van cel tot luxehotel, 2012).  
 
Musea zijn langzaam ontstaan in de 18e eeuw ten tijde van de verlichting waarbij privécollecties aan 
het publiek werden tentoongesteld. Aan het begin van de vorige eeuw kwam er een overgang van de 
focus op exterieur naar interieur, waarbij er extra aandacht werd besteed aan de invulling van de 
binnenkant van het gebouwen, waarbij het interieur leidend was en een museum zo flexibel mogelijk 
moet zijn vanwege wisselende tentoonstellingen. De algemene consensus was dat musea vooral 
geen lineaire routing moesten hebben, maar dat iedereen die interesse had in een bepaald deel van 
de tentoonstelling dit ook meteen kon aanschouwen. Hiervan is het Crystal Palace (1851) het eerste 
bekende voorbeeld, door de bouw van het Norman Foster’s Sainsbury Centre for the Visual Arts 
(1974) in Norwich is dit type museum nu de standaard (Paalvast, 2011). Een andere uiting van deze 
gedachtegang is het Centre Pompidou (1977) in Parijs. De laatste jaren is het aantal musea flink 
toegenomen en nog nooit was het aanbod zo gevarieerd.  
 
Er zijn vier types te onderscheiden (grofweg van groot naar klein): 

- Rijksmusea 
- Regionale/provinciale musea 
- Thematische musea (archeologie, geschiedenis, natuur, oorlog, bekende personen etc.) 
- Particuliere musea 

Ook kent het museum een opdeling in vorm: enfilade30, vloeiende vorm, open plattegrond en vrije 
vorm. 
 
Minimale eisen 
Een van de belangrijkste aspecten van een museum is de beveiliging en conservatie van de 
kunstwerken. Vanwege de bescherming van de kunst moeten ook de bouwfysische aard van het 
gebouw van een zeer hoog niveau zijn (Geul, 2013). Verder is de indeling van een museum van 
belang. Elke groep kunstwerken zou een eigen ruimte moeten hebben (Neufert, 2011).  
 
Een museum heeft vaak een belangrijke publieke rol in een stad en heeft zodoende een passende 
imposante, statige of unieke uitstraling nodig. Niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant 
dient indrukwekkend te zijn. De bereikbaarheid van musea dient voor zowel de auto als het 
openbaarvervoer goed te zijn, omdat een museum meestal een regionale functie heeft. Daarnaast is 
een korte afstand tot het stadscentrum gewenst. 
 
Voorkeurskenmerken 
Verder beschikken musea over het algemeen over een eigen museumbibliotheek, een foyer, 
cateringvoorzieningen en een winkel. Daarnaast hebben grotere musea vaak nog educatieve 
voorzieningen. Daarnaast ligt het dus aan het type museum in hoeverre dit flexibel moet zijn. Een 
museum met een vast thema zal minder vaak van tentoonstelling wisselen dan bijvoorbeeld een 
algemeen museum voor moderne kunst. Ook de benodigde grote voor een museum verschilt per 
type. 
 

                                                            
30 Een enfilade is een reeks aan elkaar gelegen vertrekken waarbij de deuropeningen in elkaars verlengde 
liggen, zodat een doorkijk mogelijk wordt. Een bekend voorbeeld is het paleis van Versailles. 
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5.4.2 Theater - Concertzaal 
De kern van een theater is een grote ruimte voor het publiek en een podium voor de uitvoering. 
Daarnaast bestaan er nog ruimtes zoals kleedkamers, oefenruimtes, ruimtes voor decor en opslag. 
Maar ook een entree, foyer, toiletten en garderobe. De grootte van een theater is afhankelijk van de 
ligging en het verzorgingsgebied (Geul, 2013). Theaters gelegen in het stadscentrum zijn over het 
algemeen groter aangezien ze meer bezoekers trekken en grotere producties uitvoeren. Een 
overeenkomend kenmerk is dat het auditorium altijd centraal in het plan ligt. Daaraan gelegen ligt de 
foyer of een gang die leidt naar de overige functies. 
 
Theaters en concertzalen zijn vaak markante en opvallende gebouwen, bijvoorbeeld het Luxor in 
Rotterdam of de neoclassicistische Stadsschouwburg van Amsterdam. Maar ook het Opera House in 
Sydney of The Royal Albert Hall in Londen. Deze gebouwen hebben juist zo’n uitstraling vanwege de 
publieke functie en het belang van de voorziening voor de stad (Geul, 2013). 
 
Minimale eisen 
Theaters zijn over het algemeen vormgegeven volgens het Duitse theatermodel van de 19e eeuw, 
waarbij het publiek in een boog zit, kijkend naar het podium. De grootte van de zaal moet op z’n 
minst een halve vierkante meter per toeschouwer zijn. Waarbij de maximale lengte van een rij 
zestien stoelen is per gangpad en de afstand van de laatste rij tot het begin van het podium 24 
meter. De inhoud van de zaal ligt voornamelijk aan de gewenste akoestiek, maar kan over het 
algemeen worden vastgesteld op vier kubieke meter per toeschouwer voor spraak en tien kubieke 
meter voor muziek (Neufert, 2011). Een belangrijk ontwerpaspect bij theaters is de veiligheid. De 
eisen met betrekking tot brandveiligheid zijn de laatste jaren erg aangescherpt.  
 
Net als het museum moet ook het theater of de concertzaal een bijzonder uiterlijk hebben vanwege 
de belangrijke publieke functie die het heeft in een stad of zelfs het land. Daarbij is niet alleen het 
uiterlijk van het gebouw belangrijk, maar ook het interieur moet imponerend en speciaal zijn. 
Vanwege de belangrijke maatschappelijke functie dient een theater of concertzaal dan ook centraal 
in een stad te liggen, dicht bij het stadscentrum.  
 
Voorkeurskenmerken 
De bereikbaarheid van het theater met het openbaar vervoer en de auto moet goed zijn, omdat het 
voorzieningsgebied van een theater vaak regionaal is. Daarnaast moet een theater over een grote 
parkeervoorziening beschikken, wegens het grote aantal bezoekers die vaak in een keer gebruik 
maken van de voorzieningen. 
 
Bioscoop 
Een bioscoop kent een zelfde functie en opzet als een theater- of concertzaal. Om die reden kan men 
dan ook uitgaan va dezelfde eisen als voor een theater- of concertzaal (Wouw, 2008). Wel is het zo 
dat een bioscoop(zaal) vaak een kleinere afmeting heeft dan een theater of concertzaal. 

5.5 PUBLIEKE FUNCTIES 

Voor de invulling van publieke functies bij de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen wordt er 
gekeken naar bibliotheken, hotel, gezondheidscentra en onderwijsinstellingen. 
 
5.5.1 Bibliotheek  
De drijvende kracht van de fysieke vorm van duizenden bibliotheken is de mogelijkheid om de ruimte 
in zijn geheel te observeren (Prizeman, 2011). Veel bibliotheken zijn dan ook uitgevoerd met een 
radiale plattegrond. Deze ronde vorm gaf de bibliothecaris de mogelijkheid de gebruikers op een 
meest efficiënte manier te monitoren. Om die reden stelde Paul Delessert in 1835 ook voor om het 
panopticumprincipe van Bentham toe te passen voor bibliotheken. Bekende uitvoeringen hiervan zijn 
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de British Library van Robert Smirke uit 1857 en de Openbare Bilbiotheek van Stockholm (1928). 
Ook vandaag de dag, ondanks de toepassing van camerasystemen, blijft de mogelijkheid om de 
ruimte te overzien van belang in het ontwerp van bibliotheken. Prizeman zegt in zijn essay dat 
bibliotheken tegenwoordig symbool staan voor hoop en gevestigde culturele orde, deels vanwege de 
symbolische waarde die het bladeren door echte boeken heeft. Daarnaast is volgens hem het contact 
met de buitenwereld belangrijk. De eis om de relatie tussen de maatschappelijke ruimtelijke kwaliteit 
van de bibliotheek en de straat buiten te benadrukken, blijft een prioriteit bij het ontwerpen van een 
bibliotheek volgens Prizeman. 
 

De belangrijkste aspecten van een bibliotheek die van invloed zijn op het ontwerp zijn de 
klimaatbeheersing en de fysieke opslag van voornamelijk boeken. Dit laatste aspect is de laatste tijd 
meer verschoven in de richting van digitale media (onder andere de opslag van digitale bestanden), 
maar ook de aanwezigheid en beschikbaarheid van computers. De grootste opgave ligt dan ook bij de 
interactie tussen kennisverschaffing en een open toegankelijk karakter. 
 
Minimale eisen 
Volgens Neufert kan het een positieve invloed hebben wanneer een bibliotheek een statig, opvallend 
en uniek uiterlijk heeft. Dit vanwege de belangrijke publieke functie die het heeft in een stad. Om die 
reden dient een bibliotheek dan ook centraal in een stad te liggen, dicht bij het stadscentrum. Verder 
moet de bereikbaarheid van de bibliotheek met het openbaar vervoer en de auto goed zijn. De 
parkeernorm voor bibliotheken is gemiddeld 0,4 per 100m² BVO (Lemmens, 2011). Volgens Geul 
(2013) heeft een bibliotheek per 10.000 stuk media ongeveer 300 m² bruikbaar vloeroppervlak 
nodig. 
 
Naast de uitleenservice biedt een bibliotheek vaak ook andere faciliteiten aan. Deze faciliteiten zijn 
de laatste tijd aan het veranderen om aan nieuwe culturele behoeften en belangen te voldoen. Deze 
behoeften veranderen in een steeds hoger tempo, met name in reactie op de ontwikkeling van 
nieuwe media: cd's, video's en dvd's, gesproken boeken, computer software, toegang tot het 
internet (Geul, 2013). Dit proces van culturele verandering is niet nieuw, bibliotheken in de jaren 
dertig hadden vaak een kleine kunstgalerie, theater of zelfs een filmzaal. De voorzieningen in een 
bibliotheek bestaan voornamelijk uit leesruimtes, werk/studeer plekken, online catalogussen, 
kopieerfaciliteiten en uiteraard de rekken met boeken. Verder zijn er ruimtes ten behoeve van de 
opslag en verwerking van (niet) geleende boeken en administratie. Vandaag de dag kunnen 
bibliotheken zelfs beschikken over ruimtes voor computertraining, adviescentra, carrière-diensten en 
cafés.  
 
 

Figuur 20: Links de openbare bibliotheek van Stockholm en rechts de reading room van The British Library (bron: 
Imagesonline.bl.uk en Wojtek Gurak) 



  
De nieuwe functies 84 

Voorkeurskenmerken 
Een maatstaf voor de grootte van een bibliotheek is het aantal bezoekers. Een bibliotheek dient twee 
stuks media (boeken, films, cd’s etc.) beschikbaar te hebben per gebruiker (Geul, 2013). Wanneer 
een bibliotheek dus 15.000 gebruikers heeft dienen er dus 30.000 boeken (of andere media) 
aanwezig te zijn. Verder is het gewenst dat een bibliotheek een grote, open, multifunctionele ruimte 
heeft en een uitnodigende entree (Worpole, 2004).  
 
5.5.2 Hotel, hostel, restaurant 
In deze sub paragraaf worden de eisen en karakteristieken besproken voor functies onder de noemer 
hotel. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de (luxe) hotelfunctie aangezien dit de meest uitgevoerde 
herbestemming is van penitentiaire inrichtingen in het verleden. Ook wordt er kort aandacht besteed 
aan het hostel-type en de functie van restaurant-café als ondersteuning aan een hotelfunctie. 
 
Hotel 
Een ruime meerderheid van de hotels die zijn verrezen tussen 2006 en 2015 in Amsterdam (totaal 
9.000 kamers) heeft een bijzondere culturele of monumentale waarde en daarom een tweede of 
zelfs derde leven gekregen. Herbestemming van gebouwen met culturele of monumentale waarden 
tot een hotel is dus zeer goed mogelijk. De reden daarvoor is dat veel gebouwen die nu 
getransformeerd zijn tot hotel een oorspronkelijke kwaliteit bezitten die niet zo eenvoudig met 
nieuwbouw te realiseren is. Het zijn vaak de uitgesproken karaktervolle ruimtes in het gebouw die 
tot creativiteit aanzetten (Vries, Van cel tot luxehotel, 2012). Een verkenning langs gevangenissen 
wereldwijd die herbestemd zijn, laat zien dat het in verreweg de meeste gevallen hotels zijn 
geworden. Zo zijn er luxehotels ‘die je doen vergeten dat je in een gevangenis logeert’, maar ook zeer 
eenvoudige hotels voor rugzaktoeristen, met nauwelijks aanpassingen, die ‘je een spannende nacht 
in de gevangenis’ beloven (Vries, Van cel tot luxehotel, 2012). Het basisprincipe van een hotel is dat 
er gasten kunnen overnachten. Deze functie ligt in essentie niet ver van de functie van een 
gevangenis. Volgens Engelman (architect van herontwikkeling van het Arresthuis) is het belangrijk bij 
herontwikkeling om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk functie te blijven.  
 
Over het algemeen is de indeling van een hotel vrij eenduidig. Vaak heeft een hotel de vorm van een 
(interne) galerijflat en liggen de hotelkamers aan een corridor. Uiteraard zijn daar uitzonderingen op; 
zoals het Fletcher Hotel (2013) net buiten Amsterdam dat een cirkelvormige plattegrond heeft. Uit 
verschillende studies blijkt echter dat een hotel met een corridor toch het meeste efficiënt model is 
(Geul, 2013). Steeds vaker herbergen hotels ook publieke functies, voornamelijk bij hotels gelegen in 
de stad. Hotels met publiek toegankelijke voorzieningen trekken meer bezoekers dan louter de 
hotelgasten. Voor omwonenden is het bezoek aan een wellness, bar of restaurant in een hotel een 
normale zaak geworden (Gilad, Hovenier, & Wingender, 2015). Veel van deze hotels behoren tot de 
luxere categorie (4 of 5 sterren) omdat het programma het hotel en het kwaliteitsniveau de 
investeringen moeten dragen. 
 
Minimale eisen 
Voor hotelkamers geldt een minimale oppervlakte van 23 m². Gemiddeld genomen heeft een 
hotelkamer ongeveer een afmeting van 3,8 bij 7 meter (Neufert, 2011). Een hotel bestaat voor 
ongeveer vijftig tot zestig procent uit de kamers en ontsluiting daarvan. Voor de ontvangst van 
gasten (receptie, ontvangsthal, lounge) is er vier tot zeven procent nodig, food & beverage beslaat 
ongeveer vier tot acht procent en ruimtes voor vergaderingen en conferenties maximaal twaalf 
procent. Afhankelijk van het type hotel is twee tot tien procent van het oppervlak ingericht voor 
ontspanning, sport en winkels. Verder hebben de ruimtes ten behoeve van de backoffice ongeveer 
een aandeel van 14 tot 23 procent. Voor hotels met een centrumlocatie geldt dat er per hotelkamer 
rekening gehouden dient te worden met 52 m² BVO totale hoteloppervlakte (zonder parkeren en 
restaurant). Dit betekent dat wanneer een hotel een centrumlocatie heeft met een oppervlakte van 
16.000 m², er ongeveer 300 hotelkamers kunnen worden gerealiseerd.  
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Met betrekking tot het comfort op een hotelkamer is deze niet zo streng gereguleerd als bij een 
ruimte met woonfunctie. De hoeveel licht dat de kamer kan intreden is van minder belang dan bij 
een residentiële functie, omdat het verblijf in de ruimte van kortere duur is. Wel is het gewenst dat 
er een raam open gezet kan worden. Wanneer er gekeken wordt naar de ligging van het hotel is het 
over het algemeen van belang dat de afstand tot het (historische) stadscentrum klein is. Daarnaast 
dient een hotel goed bereikbaar te zijn voor zowel auto’s als met het openbaar vervoer. Een 
belangrijke factor van aandacht is de mogelijkheid tot het realiseren van voldoende parkeerplaatsen. 
Dit kan lastig zijn in combinatie met de centrumlocatie. 
 
Voorkeurskenmerken 
Aangezien het uiterlijk en innerlijk van een hotel van belang zijn voor de beleving van een hotel 
dienen deze bijzonder te zijn. Vaak is het uitzonderlijke ontwerp van een hotel juist de grote 
aantrekkingskracht van het hotel. Het imago van een hotel is dan ook essentieel, hier kan een 
bijzondere uitstraling een rol spelen (Polman & Spätjens, 2015). De ingang van een hotel moet 
aantrekkelijk zijn en in het oog springen omdat deze mensen naar binnen moet trekken. 
 
Hostel  
Voor een hostel is het belangrijk goed herkenbaar te zijn in het straatbeeld, zodat ook mensen die ter 
plekke nog een overnachting zoeken het hostel eenvoudig vinden. Daarnaast is de bereikbaarheid 
van het hostel van belang. Zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Verder is het van belang 
dat er diverse voorzieningen (zoals musea, toeristische trekpleisters en theaters) in de nabijheid zijn. 
Hostels willen zich daarom graag in het centrum van een stad vestigen. Ook zijn er hostels die veel 
waarde hechten aan een bijzondere (historische) locatie (Jansen, 2010).  
 
Restaurant  
De functie van restaurant of café worden in dit onderzoek niet als een op zichzelf staande functie 
gezien, maar eerder ondersteunend aan de functie. Dat wil niet zeggen dat de toevoeging van een 
restaurant of café niet van grote waarde kan zijn voor de herontwikkeling van penitentiaire 
inrichtingen, maar er moet later in het herontwikkelingsproces gekeken worden of deze functie een 
toegevoegde waarde kan bieden aan de nieuwe hoofdfunctie.  
 
5.5.3 Gezondheidscentrum 
Binnen de zorgsector is het gezondheidscentrum een groeiend begrip. Een gezondheidscentrum is 
een integratie van verschillende aanbieders van eerstelijnszorg31. De kern van een 
gezondheidscentrum is meestal een huisarts. Deze gaat een samenwerking aan met andere 
zorgaanbieders zoals apotheken, fysiotherapeuten en tandheelkundigen. Doordat de overheid een 
nieuwe opzet van het zorglandschap wenst, is de verwachting dat het aantal gezondheidscentra in de 
toekomst groeit (Horst, 2012).  
 
Minimale eisen 
De benodigde oppervlakte voor een gezondheidscentrum is zeer afhankelijk van het aantal functies 
en de verschillende soorten zorgaanbieders. Hierdoor fluctueert de grootte tussen de 1.000 en 2.000 
m². Dit komt overeen met een centrum van ongeveer vier tot zeven huisartsen, een apotheek en 
enkele andere disciplines met een cliëntenbestand van 9.000 tot 16.000 personen (Horst, 2012). 
Hierbij is het wenselijk dat de verschillende disciplines niet over meer dan twee verdiepingen zijn 

                                                            
31 In Nederland kent met vier ‘soorten’ zorg: nuldelijns-, eerstelijns-, tweedelijns en derdelijns zorg. 
Zorgverleners in de nulde lijn, (consultatiebureaus en de GGD), bieden zorg voor het voorkomen van 
gezondheidsproblemen. In de eerste lijn is er zorg vanuit breed opgeleide beroepsbeoefenaars (generalisten), 
in de tweede lijn komt de zorg vanuit mensen met een expertise in een bepaald veld (specialisten). Tot de 
derde lijn behoren academische centra met topklinische zorg (Horst, 2012). 
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verdeeld. Voor gezondheidscentra is het geen nadeel om in een multifunctioneel gebouw te zitten. 
Met betrekking tot de verdiepingshoogte zijn er geen specifieke wensen en voldoet men over het 
algemeen bij het hanteren van de standaard 2,6 meter bij nieuwbouw en 2,1 meter bij verbouw (Den 
Haag, 2012). Voor fysiotherapie echter is een verdiepingshoogte van drie meter wenselijk. De 
indeling van een gezondheidscentrum bestaat voornamelijk uit verschillende (kleine) ruimtes. De 
eisen voor deze ruimtes verschillen per discipline, een verscheidenheid aan verschillende ruimtes is 
dus wenselijk. Het is belangrijk dat een pand eenvoudig naar eigen wens in te delen valt, 
gezondheidscentra genieten daarom de voorkeur voor een rechthoekige hoofdvorm (Horst, 2012). 
 
Door de aanwezigheid van potentiële cliënten, prefereren gezondheidscentra duidelijk de voorkeur 
voor centraal gelegen locaties. Snelweglocaties, industrieterreinen en landelijke gebieden zijn 
daarvoor minder geschikt. In sommige specifieke gevallen kunnen kantoorlocaties en bedrijfslocaties 
geschikt zijn, mits gelegen in de stad (Horst, 2012). Het aantrekken van nieuwe klanten kan 
bevorderd worden door de zichtbaarheid van het gezondheidscentrum; wanneer mensen 
doorhebben dat op een bepaalde plek een gezondheidscentrum is gehuisvest dan kan dit extra 
klanten opleveren. Een bijzondere locatie kan daar aan bijdragen. 
 
Het comfort voor gezondheidscentra komt overeen met die van kantoren aangezien er ook 
voornamelijk mensen langdurig werken. Comfort wordt getoetst op thermisch comfort en 
zonlichttoetreding. Aanwezigheid van centrale verwarming, airconditioning en luchtventilatie zijn 
een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het comfort. Op grond van het bouwbesluit en met 
het oog op comfort is voldoende daglicht noodzakelijk in alle ruimten waar patiënten of 
medewerkers gedurende ten minste twee uur achtereen verblijven (Horst, 2012). NEN 2057 stelt dat 
het daglichtoppervlak minimaal vijf procent van het vloeroppervlak van de desbetreffende 
verblijfsruimte moet bedragen. 
 
Vanwege in het bouwbesluit opgenomen eisen voor geluids- en luchtkwaliteit is het voor 
gezondheidscentra niet gewenst om op industrieterreinen te zijn gelegen (Den Haag, 2012). Een 
andere reden hiervoor is de bereikbaarheid. 
 
Het overgrote deel van de klanten van een gezondheidscentrum woont in de directe omgeving, 
waarbij maar een klein deel gebruik maakt van het openbaar vervoer. Echter blijkt uit het onderzoek 
van Ter Horst (2012) wel dat een bushalte in de buurt gewenst is het liefst binnen 250 meter 
(Lemmens, 2011). 
 
Voorkeurskenmerken 
Met betrekking tot bereikbaarheid is het belang van een nabijgelegen treinstation is zeer klein. 
Wanneer er wordt gekeken naar de afstand tot de snelweg, dan is deze van minder belang omdat de 
meeste gebruikers uit de nabije omgeving komen (Lemmens, 2011). Wel dient het 
gezondheidscentrum te voldoen aan de parkeernorm die locatieafhankelijk is. Over het algemeen ligt 
deze tussen 1,0 - 1,5 (centrum), 1,5 - 2,0 (rand centrum), 1,5 - 2,5 (rand stad) per behandelkamer (± 
125m²) of 100 m² apotheek (Horst, 2012). Hierbij wordt aangegeven dat het parkeren buiten de 
planlocatie niet als belemmerend wordt beschouwd. De aanwezigheid van overige voorzieningen 
heeft verder geen effect op de functie. 
 
Voor verhuurders kunnen gezondheidscentra goede huurders zijn, omdat deze vaak lange 
huurcontracten aan kunnen gaan van 15 tot 25 jaar (Horst, 2012). Dit biedt de verhuurder zekerheid 
en die is daardoor ook eerder bereid investeringen te doen aan het pand om het passend te maken 
voor de huurder.  
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5.5.4 Onderwijs 
Voor dit onderzoek wordt de doelgroep onderwijs onderverdeeld in vier verschillende groepen. Dit is 
de onderverdeling die ook in de praktijk wordt gebruikt. Oplopend in onderwijsgraad zijn dit: basis 
onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Onder hoger 
onderwijs vallen de onderwijsinstellingen voor het hoger beroeps onderwijs (HBO) en het 
wettenschappelijk onderwijs (WO). Ook voor deze instellingen kent de gemeente geen 
huisvestingsverantwoordelijkheid. Daarbij gaat het bij de huisvesting van hoger- en wetenschappelijk 
onderwijs vaak om hele specifieke eisen- en gebruikstoepassingen. Om deze reden wordt hoger 
onderwijs niet verder behandeld in dit onderzoek en dient vervolg onderzoek plaats te vinden om de 
geschiktheid van deze functie in penitentiaire inrichtingen verder te toetsen. 
 
Omdat onderwijs een van de pijlers is van de Nederlandse samenleving en onderwijs, vallend onder 
de leerplicht, voornamelijk wordt gefinancierd vanuit de overheid zijn hier veel regels voor. Deze 
regel en wetgeving is voor alle (publieke) onderwijsinstellingen gelijk en zal in de volgende sub 
paragraaf ‘algemene kenmerken’ worden behandeld. Vervolgens worden er per onderwijsgroep 
aanvullende kenmerken benoemd. 
 
Onderwijsinstellingen staan midden in de samenleving en dienen daarom een toegankelijke en 
verzorgde uitstraling te hebben. Uiteindelijk is de architectuur van de binnenzijde in deze gebouwen 
het belangrijkste. Hierbij komt een spanningsveld kijken tussen de geborgenheid van het interieur en 
de transparantie van het exterieur (Noordhuizen, 2009). Schoolgebouwen zijn niet langer een 
verzameling lokalen aan een gang (Noordhuizen, 2009). 
 
Algemene minimale eisen 
Met betrekking tot de milieubelasting dienen onderwijsinstellingen bij te dragen aan een beter 
klimaat (RVO, 2015). Hiervoor heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland drie verschillende 
klassen gespecifieerd voor de milieubelasting van onderwijsinstellingen. Klasse ‘A’ (zeer goed) is de 
hoogste klasse. Hierbij wordt een schoolgebouw gerealiseerd dat qua energiezuinigheid en 
binnenmilieu zeer goed is. Klasse ‘B’ streeft naar goede prestaties op het gebied van 
energiezuinigheid en binnenmilieu. Klasse ‘C’ (acceptabel) wordt als derde profiel benoemd en sluit 
op hoofdlijnen aan bij de vigerende wettelijke (minimum)eisen (Oberon, 2012). Klasse ‘C’ wordt voor 
dit onderzoek aangehouden voor de minimale eisen. De belangrijkste bouwfysische eisen hierbij voor 
dit onderzoek zijn een minimaal energieniveau van A++, conform NEN 7120 (Oberon, 2011). Verder 
moeten groepsruimten beschikken over ten minste vier te openen ramen (RVO, 2015). In het 
reguliere onderwijs dient in principe te worden uitgegaan van 30 leerlingen en 1 docent per 
groepsruimte. 
 
Met betrekking tot de afmetingen van verschillende ruimtes zijn er een aantal wettelijke eisen 
vastgelegd middels het bouwbesluit. Hierin staat dat een verblijfsruimte met een onderwijsfunctie 
een minimale hoogte moeten hebben van 2,6 meter en een minimale breedte van 1,8 meter. Echter 
is er de wens vanuit de overheid voor grotere ruimtes. Bij kantoor en personeelsruimte dient de 
hoogte van de ruimte minimaal 2,70 meter te zijn, bij onderwijsruimten minimaal 3,0 meter en bij 
ontmoetingsplekken (aula) en werkplaatsen minimaal 4,0 meter.  
 
Een verblijfsgebied met een onderwijsfunctie heeft volgens de NEN 2057 een equivalente 
daglichtoppervlakte van minimaal vijf procent van de vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied, 
waarbij het daglichtoppervlakte niet kleiner is dan 0,5m². Verder moet het gebouw voldoen aan 
specifieke technische eisen voor de benutting van de faciliteiten door mindervaliden. Deze eisen zijn 
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vastgesteld in het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’.32 Dit handboek zegt dat iedere mindervalide 
gebruiker (docent, leerling en bezoekers) zelfstandig het gebouw moet kunnen betreden en alle 
faciliteiten moet kunnen gebruiken. 
 
Primair onderwijs 
Het primair onderwijs is het onderwijs van kinderen van 4 tot 12 jaar. In dit onderzoek wordt niet het 
speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs meegenomen. Sinds de invoering van de 
leerplicht in 1900 is het onderwijssysteem aan veel veranderingen onderhevig geweest. In 1955 
werden de kleuterklassen geïntroduceerd en op 1 augustus 1985 trad de wet op het basisonderwijs 
in werking met als resultaat de invoering van de basisscholen.  
 
Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties is een toenemende ontwikkeling binnen 
het basisonderwijs (Uhlenbusch, 2011). Bovendien zijn scholen sinds 1995 verplicht om voor- en 
naschoolse opvang te verzorgen. Samenwerking met kinderopvangorganisaties is daardoor 
essentieel geworden. De eisen en kenmerken van kinderopvang is opgenomen in bijlage N. De brede 
scholen in het primair onderwijs, die de laatste tien jaar in opkomst zijn, kregen hiermee nog een 
extra impuls. De school staat hierdoor niet alleen fysiek centraal, maar ook echt midden in de 
maatschappij en maakt onderdeel uit van een netwerk van maatschappelijke organisaties (Elemans, 
2015). Deze veranderingen en de vernieuwing in het onderwijs hebben een effect op het onderwijs 
en op de manier waarop een gebouw moet worden vormgegeven (Uhlenbusch, 2011). Extra 
aandacht in dit kader verdienen de multifunctionele accommodaties die de afgelopen jaren overal 
zijn gerealiseerd. In 2013 was ongeveer de helft van het basisonderwijs gehuisvest in 
multifunctionele accommodaties (Regioplan, 2013).  
 
Op initiatief van schoolbesturen en de kennisgroep ‘Huisvesting’ van de PO-raad33 is er een 
werkdocument opgesteld voor een kwaliteitskader met betrekking tot de huisvesting van 
onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en 
Kinderopvang, 2016a). Dit werkdocument is de basis voor de volgende kenmerken voor een gebouw 
in het basisonderwijs. 
 
Minimale eisen 
Volgens het werkdocument dient het onderwijsgebouw een open uitstraling naar buiten te hebben 
(open geveloppervlakte van minimaal 30%) en een daglichtfactor van 5 procent. In onderwijsruimten 
is de gewenste afstand van vloer tot (verlaagd) plafond gemiddeld minimaal 3,2 meter. De ruimten 
voor onderwijs tellen minimaal 2 m² per leerling en 4 m² voor de leerkracht. Het gebouw dient een 
divers ruimteaanbod voor verschillende werkvormen en groepsgroottes te hebben. Een ruimte waar 
klassikale instructie wordt gegeven moet ruim genoeg te zijn voor ten minste 25 leerlingen. 
(Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, 2016a) 
 
Verder dienen de gebouwen goed (te) onderhouden zijn en positief bij te dragen aan de uitstraling 
van de wijk. Het gebouw moet in staat zijn om door de jaren heen zijn architectonische waarde te 
behouden (Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, 2016a). Verder dient de 
hoofdentree vanaf de openbare weg zichtbaar te zijn en moet deze een representatieve opzet 
hebben. Ook moet het gebouw een gevoel van veiligheid geven aan de kinderen en dient het een 
schaal te hebben waarin de gebruikers zicht niet snel verloren voelen. 

                                                            
32 Het Handboek voor Toegankelijkheid is het standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen. Het 
geeft richtlijnen voor de toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten voor iedereen die betrokken is bij 
het beheer, het ontwerp en inrichting van gebouwen en buitenruimten (Lederin.nl, 2016). 
33 De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs (PO-raad, 2016). 
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De ligging van het gebouw moet zodanig zijn dat deze goed bereikbaar is met de fiets of te voet. Het 
gebouw dient op meer dan 50 meter gelegen te zijn van een drukke weg (binnenstedelijke of 
provinciale weg) en meer dan 300 meter van een snelweg en bij voorkeur in de nabijheid liggen van 
andere maatschappelijke voorzieningen voor kinderen (Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en 
Kinderopvang, 2016a).  
 
Voorkeurskenmerken 
In het gebouw (of in de directe nabijheid) is een ruimte voor zorg- en opvang activiteiten van de 
scholieren gewenst. Deze ruimte voor de voor- en naschoolse opvang moeten (indien aanwezig) een 
directe relatie met het speelterrein (Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, 2016a). 
 
Met betrekking tot speelruimten is er zowel een binnen als buitenspeelruimte gewenst. De inrichting 
van de buitenruimte moet uitnodigend zijn tot sport en spel en waar mogelijk ‘natuurbeleving’ 
(Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, 2016a). De grootte van deze buitenruimte 
is minimaal drie vierkante meter per leerling (met een maximum van 600 m² in een stedelijke 
omgeving). Het gebouw heeft bij voorkeur een speellokaal (84 m²) met bergruimte en een vrije 
hoogte van minimaal 3,5 meter. 
 
Voortgezet onderwijs 
Huisvesting is één van de middelen die scholen tot hun beschikking hebben als waarborging om goed 
onderwijs te kunnen verzorgen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Om deze 
reden is het werkdocument ‘Kwaliteitskader Huisvesting – Voortgezet Onderwijs’ tot stand gekomen 
op verzoek van de VO-raad34 (Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, 2016b). 
 
Minimale eisen 
De kenmerken van dit kwaliteitskader komen in grote mate overeen met die van het primair 
onderwijs, maar kent ook een paar aanvullingen. Zo dient het gebouw ook goed bereikbaar te zijn 
met het openbaar vervoer (een OV halte op maximaal 500 meter) en de auto (het aantal 
parkeerplaatsen moet voldoet aan de CROW-norm). Verder is de eis voor buitenruimte lager dan bij 
het primair onderwijs namelijk minimaal 0,8 m² per leerling (maximaal 600 m² in stedelijke 
omgeving). De ruimtes voor klassikale instructie kennen dezelfde minimale afmetingen per 
gebruiker, maar moeten ruimte bieden voor minimaal 30 leerlingen.  
 
Voorkeurskenmerken 
In het gebouw (of in de nabije omgeving) is ruimte gewenst voor bewegingsonderwijs. Deze 
sportruimte dient een afmeting te hebben van 14 bij 22 meter en een vrije hoogte van 5,5 meter 
(Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, 2016b). 
 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Aangezien gemeenten (overheid) niet verantwoordelijk zijn voor huisvesting van middelbaar 
beroepsonderwijs zijn hiervoor ook nauwelijks werkdocumenten opgesteld die de kwaliteit van deze 
instellingen waarborgt zoals hierboven beschreven. Omdat dit type onderwijs vooral praktijkgericht 
kan men echter wel voortborduren op enkele kenmerken voor praktijkruimten voor het voortgezet 
onderwijs. 
 
Minimale eisen 
Bij bovengenoemde praktijkruimten is het stimuleren van de samenwerking met de buitenwereld 
(bedrijfsleven, culturele instellingen en sportverenigingen) door middel van praktijkonderwijs, 

                                                            
34 De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het 
voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (VO-raad, 2016). 
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vaklokalen en werkplaatsen van groot belang. Qua afmetingen dienen ruimten voor praktijkgerichte 
onderwijsactiviteiten te zijn afgestemd op de ruimtebehoefte van de betreffende onderwijsactiviteit. 
Voor vaklokalen is dit 3,5 vierkante meter per persoon en een vrije hoogte van 3,2 meter. Voor 
werkplaatsen is dit acht vierkante meter per persoon en een vrije hoogte van 4,0 meter. De 
vaklokalen en werkplaatsen dienen geclusterd te zijn (Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en 
Kinderopvang, 2016b). 

5.6 WERK  

Kantoorgebruik is de laatste eeuw enorm in transitie, van de oude ‘white collar factories’ als het 
Witte Huis (1897) in Rotterdam (lange tijd het hoogste gebouw van Europa) en De Bazel (1919) in 
Amsterdam, via de monofunctionele kantorenparken aan de rand van de stad nabij de snelweg, naar 
de multifunctionele wolkenkrabbers in het centrum van een stad. In de laatste jaren zijn nieuwe 
kantoorconcepten in opkomst die inspelen op de nieuwe manier van werken en de veranderende 
bedrijfsstructuur. Gezien de (sociaal-) economische ontwikkelingen en de leegstand in de 
kantorenmarkt en de veranderende manier van werken worden ‘ouderwetse’ kantoren niet 
meegenomen in dit onderzoek. 
 
Volgens Florida (2004) bestaat een steeds groter wordend deel van de beroepsbevolking 
tegenwoordig uit hoog opgeleide zelfstandig werkende werknemers. Dit zijn kenniswerkers en 
werknemers of zelfstandigen in de creatieve sector, maar ook academici en ICT’ers horen bij deze 
groep. Deze groep heeft meestal flexibele werktijden en behoeft geen vaste werkplek. Door deze 
flexibiliteit werken zij ook niet meer de standaard werkdagen van 9 tot 5 en is een scheiding tussen 
de werkomgeving en de plaats waar ze wonen niet meer nodig. Onder de hoofdfunctie ‘werk’ 
worden daarom twee functies onderscheiden in dit onderzoek. Die van bedrijfsverzamelgebouw en 
broedplaats (incubator). Deze twee functies komen voort uit eerder gedane herontwikkelingen van 
penitentiaire inrichtingen en bleken succesvol ondanks de huidige slechte kantorenmarkt. Men moet 
bij deze functies dan ook niet denken aan grote kantoortuinen. 
 
5.6.1 Broedplaats (incubator) 
Onder een (creatieve) broedplaats wordt een uiteenlopende verzameling sectoren, waarin 
creativiteit centraal staat bedoeld. Volgens het onderzoek van Jansen (2010) is deze sector onder te 
verdelen in drie sub sectoren: de creatieve zakelijke dienstverlening (met als voorbeelden 
architectuur, creatieve ICT en reclame), media en entertainment (met als voorbeelden schrijven, 
filmproductie etc.) en kunsten (met als voorbeelden podiumkunsten, tentoonstellingen en 
recreatiecentra). Bij een broedplaats is het delen van informatie en functies binnen het gebouw van 
veel groter belang dan bij een bedrijfsverzamelgebouw. In de afgelopen jaren is de creatieve 
industrie erg gegroeid en daarmee is de behoefte aan passende huisvesting (Jansen, 2010). Een 
algemeen bekend voorbeeld hiervan zijn de ontwikkeling op Strijp in Eindhoven. Met betrekking tot 
de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen tot broedplaats kan De Blokhuispoort in 
Leeuwarden als voorbeeld worden gezien. Hierin is een cultureel bedrijvencentrum gevestigd. 
 
Minimale eisen 
Voor een creatieve ondernemer is de beleving van het gebouw en de ruimte in dat gebouw meer van 
belang dan de aantal vierkante meters, bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen (Jansen, 
2010). Zo kan een creatieve ondernemer eerder kiezen voor een industriële omgeving of een 
historisch pand, dan een goed bereikbare centrumlocatie. In de ruimte zelf kan daglichttoetreding 
een belangrijke factor zijn voor het kiezen van een ruimte (Jansen, 2010). Ook voor broedplaatsen 
geldt dan de lichteis met een minimale lichtinval (2,5% van het vloeroppervlak) en daglichtopening 
(minimaal 0,5m²). 
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Voorkeurskenmerken 
Bij broedplaatsen gaat het vooral om het delen van kennis of dit mogelijk is hangt vooral af van de 
gebruikers en de inrichting van de ruimte. Echte voorkeurskenmerken van een eigenaar van een 
broedplaats zijn daarom niet te benoemen. Het gaat vooral om een open karakter en het delen van 
voorzieningen en kennis. 
 
5.6.2 Bedrijfsverzamelgebouw 
Een bedrijfsverzamelgebouw is over het algemeen voor kleine bedrijven. Hierbij kan het voorkomen 
dat een bedrijfsverzamelgebouw zich richt op een specifieke soort ondernemers, zoals ICT-ers of 
creatieve bedrijven. Bedrijfsverzamelgebouwen die georiënteerd zijn op de zakelijke dienstverlening 
zijn opkomend in de vastgoedmarkt. 
 
Minimale eisen 
Voor de locatie van bedrijfsverzamelgebouwen is de bereikbaarheid met de auto een belangrijk 
aspect. Om die reden is de nabijheid van ontsluiting naar een snelweg van belang, en ook de 
aanwezigheid van voldoende parkeerruimte. Hierbij wordt er gemiddeld gerekend met 0,9 
parkeerplaatsen per 100 m² BVO bedrijfsverzamelgebouw (Lemmens, 2011). Daarnaast zijn 
centrumlocaties vaak gewild vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Volgens 
Jansen (2010) is de gewenste omvang van een bedrijfsverzamelgebouw ongeveer 4.000 m². 
 
Voor kantoorfuncties, maar ook andere functies met langdurig verblijf, is natuurlijk licht van groot 
belang. Hiervoor is er een vereiste opgesteld met een minimale lichtinval (2,5% van het 
vloeroppervlak) en daglichtopening (minimaal 0,5m²).  
 
Voorkeurskenmerken 
Aangezien er meerdere kleine bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw zijn gevestigd, is de 
aanwezigheid van gezamenlijke ruimtes van belang. Een bijzondere uitstraling van een pand kan 
worden ingezet als onderdeel van de imagebuilding van een bedrijfsverzamelgebouw waardoor het 
zich kan onderscheiden van andere ondernemingen (Pattijn, 2006).  
 
Ten opzichte van de lichteis is niet alleen de grote van de raamopening van belang, maar ook de 
positionering van de ramen. Bij de herontwikkeling van Het Oostereiland was dit een probleem 
omdat de hoge plaatsing van de ramen. De gevonden oplossing hiervoor was het verhogen van de 
vloer waardoor een kantoorfunctie toch kon worden gerealiseerd. 

5.7 RETAIL 

De opmars van technologie in de vorm van e-commerce zet de laatste jaren de retailmarkt onder 
druk. Daartegenover staat dat de maatschappelijke rol van winkels steeds groter wordt. Zeker op 
lokaal niveau kunnen winkels en winkelgebieden een belangrijke sociale functie vervullen. 
Bijvoorbeeld in kleine gemeenten waar (buurt)winkels een ontmoetingsplek vormen (ING, 2014). 
 
In deze paragraaf wordt de functie van retail als mogelijke nieuwe functie besproken voor 
vrijkomende penitentiaire inrichtingen. Hierbij wordt niet gepretendeerd om volledig te zijn, de retail 
industrie is zo divers dat dit ook niet mogelijk is. In deze paragraaf zal basis informatie geven over de 
functie retail en enkele voorbeelden benoemd worden. Er worden dus geen minimale eisen en 
voorkeurskenmerken gegeven voor de functie retail vanwege eerder genoemde redenen. Er zal 
vervolgonderzoek nodig zijn naar een meer specifieke invulling van de functie retail voor vrijgekomen 
penitentiaire inrichtingen. Bij deze invulling zal vooral rekening gehouden moeten worden met de 
mogelijkheden die de penitentiaire inrichting biedt, hierbij moet vooral gedacht worden in 
grootschaligere toepassingen of een cluster van kleinere bedrijven. 
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Het gedrag van de consument verandert, niet alleen door de groei in e-commerce, maar ook door de 
individualisering van de samenleving. De vraag naar ‘shopping-experience’ stijgt (ING, 2014). Maar 
men is ook meer op zoek naar uniek aanbod. Maar liefst 60% van de consumenten in een onderzoek 
van ING stelt dat een winkelgebied aantrekkelijker wordt door de aanwezigheid van veel kleine, 
zelfstandige winkeliers (ING, 2014). In de supermarktbranche ligt de nadruk voor nieuwe vestigingen 
enerzijds op grotere winkels op goed bereikbare plaatsen met pick-up points en anderzijds op 
compacte zaken op plekken waar veel mensen wonen/werken/winkelen (ING, 2014). 
 
Minimale eisen 
De aantrekkelijkheid van een winkelstad wordt als belangrijkste criterium beschouwd voor de 
locatiekeuze van retailers (Strijker, 2014). Locatie is voor retailers het belangrijkste kenmerk om zich 
ergens te vestigen. Hierbij is de hoogte van het aantal passanten de factor die het zwaarst meeweegt 
in de locatiebeslissing van de retailer op stadsniveau. Daarna volgen de factoren huurprijs, 
bereikbaarheid, referentiewinkels, verzorgingsgebied, publiekstrekkers en de diversiteit van het 
winkelgebied (Strijker, 2014). Winkelgebieden in regio’s die te maken hebben met sterke vergrijzing 
en bevolkingskrimp zijn minder aantrekkelijk voor retailers. Dit uit zich in een grotere leegstand in de 
perifere gebieden van Nederland voornamelijk in de kleinere kernen (ING, 2014). Uit onderzoek van 
ING (2014) blijkt dat beleggers zich steeds meer concentreren op de toplocaties. Deze beleggers 
verwachten een limiet van maximaal vijftien tot twintig hoogwaardige retailconcentraties in grotere 
(provinciale) steden, waarbij shoppen een belevenis wordt en de consument op zoek is naar een 
totaalaanbod van winkels. De meeste regionale steden zijn te klein om dit aan te bieden. Wel is er in 
die gebieden ruimte voor (buurt)winkelcentra voor de dagelijkse behoeften met daarbij een grote 
supermarkt (ING, 2014). Fysieke winkels blijven volgens veel vastgoedbeleggers ondanks de opkomst 
van e-commerce wel een belangrijke rol spelen. 
 
Voorkeurskenmerken 
Overige factoren als bevolkingsgroei, toerisme, horeca/leisure, bestedingsindex worden door de 
retailers als minder belangrijk beschouwd. Met uitzondering van de factor ‘aantal passanten’ 
verschillen de vestigingsplaatsfactoren in mate van belangrijkheid per branche (Strijker, 2014).  
 
De functie retail kan in verschillende vormen gerealiseerd worden, enkele voorbeelden zijn (op 
volgorde van grootte):  

- Detailhandel (met name grootwinkelbedrijven of clusters van detailhandel); 

- Grootschalige dienstverlening; 

- Proeftuin, een mix van permanente en tijdelijke winkels. 

- Grote supermarkt (zoals AH XL, Jumbo Foodmarket, DekaMarkt World of Food); 

- Foodhall of Bazaar; 

- Warenhuis; 

Per specifieke penitentiaire inrichting zal gekeken moeten worden of retail een passende functie is 
en of een van de bovenstaande voorbeelden past binnen de structuur van het gebouw en de ligging 
in de stad. Daarnaast dient er gekeken te worden wat de voornaamste eisen zijn van deze 
retailfuncties. 

5.8 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk zijn de mogelijke nieuwe functies besproken die in aanmerking komen bij de 
herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Uiteraard zijn er veel meer functies te bedenken, 
maar deze functies geven in grote lijnen de mogelijkheden aan. Uiteindelijk is iedere object uniek en 
zal er ook voor ieder object een onderzoek moeten plaats vinden naar de karakteristieken van die 
plek en de omgeving, voor de bepaling van een geschikte functie. 
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Hoofdstuk 6: BEOORDELING VAN DE KENMERKEN VAN JUSTITIEEL ERFGOED  

Dit hoofdstuk bespreekt de beoordeling van de nieuwe functies op basis van de kenmerken van 
justitieel erfgoed. Alvorens de functies uit hoofdstuk 5 te kunnen beoordelen zullen eerst de 
kenmerken van justitieel erfgoed aan bod moeten komen. Deze kenmerken zijn onderverdeeld in 
drie groepen, namelijk: ruimtelijke, juridische en fysieke kenmerken (zie tabel 6). Deze factoren 
spelen een belangrijke rol in het herbestemmingsproces en de functiekeuze en dienen aan het begin 
van het herbestemmingstraject in kaart te worden gebracht.  

Tabel 6: Overzicht van de kenmerken van penitentiaire inrichtingen.  

6.1 BEOORDELING VAN DE FUNCTIE EN DE KENMERKEN 

De mate waarin de nieuwe functie geschikt is voor de penitentiaire inrichting of de mate waarin de 
eisen voor de nieuwe functie overeenkomen met de kenmerken van de penitentiaire inrichting leidt 
tot een beoordeling. In dit hoofdstuk worden de kenmerken par paragraaf behandeld. Aan het eind 
van elke beschrijving van een kenmerk van een penitentiaire inrichting volgt een overzicht met 
betrekking tot de beoordeling van dat kenmerk ten opzichte van een functie. Deze beoordeling heeft 
een beoordelingsschaal van ‘1’ tot en met ‘5’.  
 
Wanneer de combinatie van functie en kenmerk met een ‘5’ beoordeeld wordt dan betekent dit dat 
de functie beslist niet geschikt is op basis van dat kenmerk. Wanneer er bij een van die 
beoordelingen een ‘5‘ wordt gescoord kan in principe verder onderzoek naar die functie in 
combinatie met dat kenmerk worden gestaakt. Wanneer de score een ‘4’ is, dan is de functie niet 
gewenst behalve wanneer er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zullen 
later worden uitgelicht in een aparte appendix. De score ‘3’, ‘2’ en ‘1’ geven aan in welke mate de 
functie en het kenmerk wel geschikt zijn. Hierbij geeft de score ‘3’ een minimale geschiktheid, een 
score van ‘2’ een redelijke geschiktheid en de score ‘1’ geeft aan dat de functie en het kenmerk zeer 
goed bij elkaar passen. Een overzicht van deze beoordelingen is te vinden in tabel 7. 

Tabel 7: De algemene kwantificatie van de mate van geschiktheid van de functies op basis van de kenmerken van 
penitentiaire inrichtingen. 

Geschiktheid Uitleg 

5 De functie is beslist niet geschikt op basis van het kenmerk ‘…..’ 

4 De functie is liever niet gewenst op basis van het kenmerk ‘…..’ 

3 De functie is mogelijk op basis van het kenmerk ‘…..’ 

2 De functie is in mindere mate geschikt op basis van het kenmerk ‘…..’ 

1 De functie is zeker geschikt op basis van het kenmerken ‘…..’ 

? De functie kan met de huidige gegevens niet beoordeeld worden. 

Ruimtelijke 
kenmerken 

Stedelijkheid 

Ligging 

Situatie  

 

Juridische 
kenmerken 

Monumentstatus 

Bestemmingsplan  

 

Fysieke 
kenmerken 

Vorm 

Stijl 

Verschijning 
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6.2 HET MODEL 

De kennis die voortvloeit uit hoofdstuk 4, 5 en 6 zal dienen als input voor een model. Dit model 
(weergegeven in bijlage J) zal op basis van de genoemde karakteristieken van een penitentiaire 
inrichting en de minimale eisen van verschillende mogelijke functies (hoofdstuk 5) een waardering 
geven of de functie passend is voor een penitentiaire inrichting voor de verschillende kenmerken. 
 
Een schematische weergave van het model staat in figuur 21 (en op de fold-out op de laatste pagina). 
Dit stroomschema geeft de volgorde van beoordeling van de penitentiaire inrichting aan. De dikke 
lijnen in het stroomschema geven de volgorde van het onderzoek aan zolang een functie potentie 
heeft voor het gebouw. Wanneer er uit het onderzoek blijkt dat de functie niet geschikt is (antwoord 
is ‘ja’ in het schema) dan dient men de dunnen pijlen te volgen en is het onderzoek ten einde. 
 
Men begint met een voorselectie van de verschillende functies door middel van een 
marktonderzoek. Het kan zo zijn dat bepaalde functies op de voorhand al kunnen worden afgewezen, 
omdat deze bijvoorbeeld niet gewenst zijn in het gebouw of de omgeving óf omdat de functie reeds 
veelvuldig voorkomt in de directe omgeving en er geen aanvullende behoefte naar is. Zo is het 
bijvoorbeeld bedenkelijk dat de nieuwe functie van studentenhuisvesting niet geschikt is voor een 
penitentiaire inrichting gelegen in een buitengebied van een weinig stedelijk gebied. Daarna wordt er 
gekeken welke functies de meeste potentie hebben op het eerste gezicht. Wanneer er een keuze 
gemaakt is welke functie getoetst gaan worden begint men met de beoordeling van de ruimtelijke 
kenmerken, opgedeeld in drie sub kenmerken. Wanneer bij het eerste sub kenmerk of variabel 
‘stedelijkheid’ geen score ‘5’ wordt toegekend, dan kan er naar het volgende sub kenmerk worden 
gegaan. Wanneer er wel een score ‘5’ wordt toegekend aan een functie dan is verder onderzoek naar 
die functie niet nodig, immers deze functie is ongeschikt op basis van de kenmerken van de 
penitentiaire inrichting. Het gaat hierbij expliciet op een ‘harde’ score van ‘5’. Daarmee wordt 
bedoelt dat er geen mogelijkheid wordt voorzien in aanpassingen van de penitentiaire inrichting die 
mogelijk de score zouden kunnen verlagen. 
 
Wanneer de drie ruimtelijke kenmerken zijn beoordeeld volgen de twee juridische kenmerken. Deze 
beoordeling geschiedt op dezelfde wijze. Wanneer ook bij beide van deze kenmerken niet de 
beoordeling ‘5’ wordt toegekend volgt er een zogeheten ‘go or no-go’-moment. Er wordt dan 
gekeken of de functie voldoende positieve beoordelingen heeft gehad om verder getoetst te worden. 
Wanneer dit het geval is volgt de beoordeling op basis van de juridische kenmerken van de 
penitentiaire inrichting. Mocht men vinden dat er onvoldoende positieve beoordelingen hebben 
plaatsgevonden dan kan, ondanks dat er geen veto (score ‘5’) is gegeven, er toch voor worden 
gekozen het onderzoek voor die functie te staken. Dit gebeurt onder andere wanneer een van de 
kenmerken beoordeeld is met een ‘5’. Ook kan dit gebeuren wanneer er meerdere ‘4’-en zijn 
gegeven. Het is daarbij belangrijk om te kijken of deze ‘5’-en en ’4’-en niet gerepareerd kunnen 
worden. 
 
Als laatste zullen dan de fysieke kenmerken worden behandeld. Wanneer geen van de drie 
variabelen, horende de fysieke kenmerken, beoordeeld worden met een ‘5’ dan is het onderzoek ten 
einde en blijkt er in welke mate de functie geschikt is voor de getoetste penitentiaire inrichting.  
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Figuur 21: Schematische weergave van de beoordelingsstroming van een functie 
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6.3 RUIMTELIJKE KENMERKEN 

Bij de ruimtelijke kenmerken wordt er gekeken naar de omgeving van de penitentiaire inrichting en 
de relatieve ligging ten opzichte van belangrijke voorzieningen. Hiervoor worden drie kenmerken 
onderscheiden, namelijk: stedelijkheid, ligging en situatie (zie tabel 8). Eerst zullen de stedelijkheid 
(locatie) en ligging van de penitentiaire inrichting worden behandeld. Dit zijn variabelen voor de 
toetsing van de kenmerken van penitentiaire inrichtingen. De waarde van deze kenmerken worden 
vervolgens getoetst tegenover de nieuwe functies. Daarna komt het kenmerk ‘situatie’ aan bod. Dit 
kenmerk heeft een onderverdeling van verschillende sub kenmerken die allemaal los worden 
beoordeeld.  

Tabel 8: Overzicht van de onderverdeling van de ruimtelijke kenmerken en bijbehorende variabelen. 

 
6.3.1 Stedelijkheid (locatie) 
Het belangrijkste ruimtelijke kenmerk dat van belang is bij de herontwikkeling is de stedelijkheid of 
locatie (Gasman & Teuwisse, 2016). De locatie geeft aan hoe stedelijk het gebied is waarin de 
penitentiaire inrichting zich bevind. Dit bepaalt in belangrijke mate de herontwikkelingspotentie van 
de penitentiaire inrichting. Een object dat gelegen is op een goede locatie kan rekenen op een 
makkelijkere herbestemming, omdat de potentie van het object hoger is (Gasman & Teuwisse, 2016). 
De locatie van een penitentiaire inrichting brengt ook zekere economische gevolgen met zich mee. 
Zo zijn de (huur)opbrengsten van gebouwen op A-locaties (centrum) over het algemeen hoger en kan 
er als gevolg meer geïnvesteerd worden in het herontwikkelingstraject. Ook maatschappelijke 
functies zijn succesvoller op een goede locatie (Pasmans, 2012). Ten behoeve van dit onderzoek is 
het kenmerk ‘locatie’ volgens de omgevingsadressendichtheid geschaald. Sinds 1992 hanteert het 
CBS omgevingsadressendichtheid als maatstaf voor stedelijkheid. Met deze eenheid wordt de 
concentratie van menselijke activiteiten weergeven (Dulk, Stadt, & Vliegen, 1992). De 
omgevingsadressendichtheid geeft het aantal adressen binnen de straal van één kilometer rondom 
een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel aan, oftewel: hoe dichtbevolkt een gebied is 
(CBS, 2013). Hoe hoger het getal des te stedelijker is de locatie. Het kenmerk stedelijkheid is 
makkelijk toe te kennen aan een penitentiaire inrichting. Op basis van de gemeente waarin het 
gebouw ligt wordt bepaald welke van de vijf waardes hoort bij de variabele. Een penitentiaire 
inrichting kan immers niet in een stedelijk gebied én landelijk gebied liggen. In tabel 9 is een 
overzicht weergeven van de variabele ‘stedelijkheid’, bijbehorende waardes van die variabele en als 
voorbeeld wordt de beoordeling van de stedelijke ligging ‘matig stedelijk’ weergegeven. 
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Tabel 9: De variabele ‘stedelijkheid’ met bijbehorende waarden uitgedrukt in de omgevingsadressendichtheid ter 
bepaling van de stedelijkheid (locatie) (Bron: CBS,2013). Alsmede, als voorbeeld, de beoordeling van de matige stedelijke 
ligging van een penitentiaire inrichting ten opzichte van de nieuwe functie. 

Variabele 

De mate van stedelijkheid van een penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  Omschrijving (omgevingsadressendichtheid) 

Landelijk  Dichtheid kleiner dan 500 

Weinig stedelijk  Dichtheid van 500 tot 1000 

Matig stedelijk  Dichtheid van 1000 tot 1500 

Stedelijk  Dichtheid van 1500 tot 2500 

Sterk stedelijk  Dichtheid van meer dan 2500 

Beoordeling (voorbeeld) 

Wat is de invloed van de matig stedelijke ligging van de penitentiaire inrichting op de functie(s)? 

5 De matige stedelijke ligging van de PI is absoluut ongeschikt voor de functie 

4 De matige stedelijke ligging van de PI is niet bevorderlijk voor de functie 

3 De matige stedelijke ligging van de PI is heeft geen invloed op de functie 

2 De matige stedelijke ligging van de PI is geschikt voor deze functie 

1 De matige stedelijke ligging van de PI is uitermate geschikt voor deze functie 

 
6.3.2 Ligging 
Naast het ruimtelijke kenmerk ‘locatie’ is er ook het kenmerk ‘ligging’. Waar de stedelijkheid de 
ligging van het object bepaalde in het land, bepaalt de ligging de locatie van het object in de stad. De 
ligging van de penitentiaire inrichtingen verschillen sterk ten opzichte van elkaar en heeft 
voornamelijk te maken met bouwperiode waarin de penitentiaire inrichting is gebouwd. De 
stedenbouwkundige ligging van nieuwe penitentiaire inrichtingen verschilt namelijk aanzienlijk van 
de plek waar vroeger een gevangenis werd gebouwd. De gevangenissen van de achttiende en 
negentiende eeuw stonden in het centrum van de stad en vervulden een afschrikwekkende functie. 
De indrukwekkende, sombere gevels van het gebouw moesten de bevolking ontzag voor de wet en 
angst voor de gevolgen van misdaad inboezemen. In de stad was de gevangenis, naast de kerk en het 
stadhuis, het bekendste en duidelijkste gebouw. Veel van deze gevangenissen bestaan al lang niet 
meer en zijn reeds lang geleden gesloopt of herbestemd. 
 
Aan het eind van de negentiende eeuw bouwde men de gevangenissen veelal aan de rand van de 
stad. Deze waren zo nog goed bereikbaar, maar niet tot last van omwonenden. In zekere mate toont 
dit overeenkomsten met de aanleg van begraafplaatsen. Maar ook die begraafplaatsen zijn net als 
gevangenissen na verloop van tijd omsloten door nieuw gebouwde wijken en liggen zodoende niet 
meer aan de rand van de stad. Een voorbeeld hiervan is de Noordsingel gevangenis in Rotterdam. 
Ten tijde van de bouw was deze aan de rand van de stad gesitueerd. Deze gevangenis ligt nu midden 
in een (opkomende) woonwijk, aan de rand het centrum. De laatste decennia van de twintigste eeuw 
lijkt het idee van een gevangenis in het centrum van de stad ondenkbaar en onacceptabel geworden. 
De nieuwe inrichtingen zijn uit het zicht verdwenen en verdrongen naar de industrieterreinen en 
gebieden buiten de grenzen van de stad. De nieuwe Rotterdamse inrichting ligt bijvoorbeeld even 
buiten de stad, aan de Schie. Ook andere gevangenissen uit het nieuwbouwprogramma van eind 
twintigste eeuw staan op industrieterreinen in de buurt van een stad (Zwolle, Arnhem, Hoorn) of ze 
staan aan de rand van dorpen en ‘tuinsteden’ zoals Alphen aan de Rijn, Krimpen aan den IJssel, 
Almere, Lelystad en Zoetermeer (Dubbeld, 2001). De omgeving van de inrichtingen is overal 
hetzelfde, of het nu in de Randstad is of daarbuiten: het zijn overal ‘non-plaatsen’, verlaten en kale 
vlaktes buiten de stad en dichtbij de industrie (Dubbeld, 2001). 
 
De ligging van een object kan van grote invloed zijn op de herbestemming, vooral omdat de ligging 
de duur van het herbestemmingsproces in grote mate kan beïnvloeden. Zo is het waarschijnlijk dat 
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panden die in het centrum zijn gelegen een langer herontwikkelingsproces hebben, omdat er meer 
mensen invloed van de herontwikkeling ondervinden. Hierdoor is de kans groter dat dit zal zorgen 
voor een lange procedure bij een bestemmingsplanwijziging. Daarnaast speelt de ligging van een 
penitentiaire inrichting ook een belangrijke rol in de keuze van de uiteindelijke nieuwe functie. Een 
ander aspect van de ligging dat invloed heeft op een mogelijke herbestemmingsfunctie is de 
beschikbare ruimte. Vaak heeft een object met een centrumlocatie minder beschikbare ruimte dan 
een object in een buitengebied. Veel functies vereisen een groot aantal parkeerplaatsen. Wanneer 
deze niet in de buurt van de penitentiaire inrichting kunnen worden gerealiseerd, wordt de 
functiekeuze belemmerd (Elfrink & Teuwisse, 2016). Dit belemmert niet alleen de functiekeuze, maar 
heeft ook een impact op de economische waarde (Kiley, 2004). Een goede ligging biedt meer 
mogelijkheden en dus meer vrijheden voor de functiekeuze. Een grotere vrijheid van functiekeuze is 
belangrijk wanneer men op zoek gaat naar nieuwe gebruikers en voor een financieel haalbare 
herontwikkeling. De variabele ‘ligging’ is net als de variabele ‘stedelijkheid’ vrij makkelijk te bepalen. 
Voor dit onderzoek zijn er zes verschillende waardes toegekend aan de variabele ‘ligging’ voor een 
penitentiaire inrichting. Een overzicht van de ligging van de penitentiaire inrichtingen is te zien in 
tabel 10. Ook wordt de toetsing van de ligging ‘centrum’ als voorbeeld weergegeven. 

Tabel 10: De variabele ‘ligging’ met bijbehorende waarden en de voorbeeldbeoordeling van de ligging ‘centrum’ van een 
penitentiaire inrichtingen. 

Variabele 

De ligging van een penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Centrum Gelegen in het centrum 

Rand van het centrum Gelegen aan de rand van het centrum 

Rand van de stad (woonwijk) Gelegen aan de rand van de stad in een woonwijk 

Rand van de stad (industrie) Gelegen aan de rand van de stad op een industrieterrein 

Buiten de stad (industrie) Gelegen buiten de stad op een industrieterrein 

Buitengebied Gelegen in het buitengebied, niet nabij een stad 

Beoordeling (voorbeeld) 

Wat is de invloed van de ligging ‘centrum’ op de nieuwe functie(s) van de penitentiaire inrichting? 

5 De ligging ‘centrum’ is absoluut ongeschikt voor deze functie 

4 De ligging ‘centrum’ is niet bevorderlijk voor deze functie 

3 De ligging ‘centrum’ is heeft geen invloed op de functie 

2 De ligging ‘centrum’ is geschikt voor deze functie 

1 De ligging ‘centrum’ is uitermate geschikt voor deze functie 

 
6.2.3 Situatie (relatieve ligging) 
Als laatste ruimtelijke kenmerk wordt de situatie ofwel de relatieve ligging van het object bekeken. 
Dit kenmerk wordt onderverdeeld in drie onderdelen met zeven verschillende variabelen die een 
positief of negatief effect kunnen hebben op de toekomstige functie. Het eerste onderdeel is de 
aanwezigheid van andere voorzieningen en de afstand tot die voorzieningen. Het tweede onderdeel 
gaat over de bereikbaarheid van de locatie. Het laatste onderdeel bepaalt de behoefte aan de functie 
en de concurrentie van die functie in de omgeving. Een overzicht van deze onderdelen met de 
verschillende variabelen is te vinden in tabel 11.  
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Tabel 11: categorisering van de relatieve ligging van penitentiaire inrichtingen 

Situatie 

Afstand 

Afstand tot het centrum 

Afstand tot parkeermogelijkheid 

Afstand tot winkels voor dagelijkse behoefte 

Afstand tot park of groen 

Afstand tot hoger onderwijs 

Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid met de auto 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

 

Behoefte 

Is er behoefte aan de functie en is er een soort gelijke functie aanwezig 

 
Afstand 
Voor de afstand naar de voorzieningen wordt er per functie bepaalt wat de gewenste afstand is. 
Deze wensen worden in het volgende hoofdstuk per functie besproken. Wanneer de afstand naar de 
dichtstbijzijnde voorziening te groot wordt voor een doelgroep dan heeft dit een negatief effect en 
wordt de kans kleiner dat deze functie geschikt is voor de gekozen penitentiaire inrichting. In tabel 12 
wordt een overzicht weergegeven van de variabele ‘afstand tot centrum’ en bijbehorende fictieve 
waarden. Bij de beoordeling wordt dezelfde schaal van 1 (goed) tot 5 (slecht) gehanteerd als bij 
voorgaande variabelen.  

Tabel 12: Een overzicht van de variabele ‘afstand tot het centrum’ met bijhorende (fictieve) waarden en de beoordeling 
van die waarden 

Variabele 

Afstand tot het centrum 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Uitgedrukt in kilometers of meters De afstand van de penitentiaire inrichting tot het centrum 
uitgedrukt in kilometers. Hieronder staat een fictieve 
verdeling van de waarden als voorbeeld weergegeven. 

Kleiner dan 1 kilometer 

Tussen de 1 en 3 kilometer 

Tussen de 3 en 5 kilometer 

Tussen de 5 en 10 kilometer 

Meer dan 10 kilometer 

Beoordeling (voorbeeld) 

De invloed van de afstand tot het centrum op de functie(s)? 

5 De afstand tot het centrum heeft een sterk negatief effect op de functie  

4 Afstand tot het centrum is niet bevorderlijk voor de functie  

3 Afstand tot het centrum heeft geen invloed op de functie  

2 Afstand tot centrum is goed voor de functie  

1 De afstand tot het centrum heeft een positief effect op de functie  
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Voor veel functies speelt parkeergelegenheid een belangrijke rol, met name in relatie tot de afstand 
van de functie. Om die reden wordt de variabele ‘parkeren’ dan ook per functie anders beoordeeld. 
Indien de parkeerplaats te ver van de betreffende functie gelegen is kan dit een negatief effect 
hebben op de functie. Er wordt niet alleen gekeken naar de afstand tot de dichtstbijzijnde 
parkeergelegenheid ook de mogelijkheid voor parkeren op eigen terrein wordt onderzocht. Voor de 
parkeervoorziening wordt de kwalificatie van het CROW35 gehanteerd. Daarnaast moet ook rekening 
gehouden worden met de parkeernormen die de gemeente hanteert voor de locatie en omgeving. In 
tabel 13 en 14 zijn de normen van het CROW weergegeven en de waarden horende bij de variabele 
‘parkeren’. 

Tabel 13: Acceptabele loopafstanden tot parkeren per functie (bron: (CROW, 2016) 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden 

Wonen 100 meter 

Winkelen 200 – 600 meter 

Werken 200 – 800 meter 

Cultuur/ontspanning 100 meter 

Gezondheidszorg 100 meter 

Onderwijs 100 meter 

Tabel 14 : Een overzicht van de variabele 'afstand tot parkeren' met bijbehorende waarden en beoordeling 

Variabele 

Afstand tot parkeren 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Eigen terrein Parkeervoorzieningen zijn aanwezig of kunnen worden 
ontwikkelt op eigen terrein 

Uitgedrukt in meters of meters De gewenste afstand verschilt per functie en staat in tabel 
13.  

Beoordeling (voorbeeld) 

Bereikbaarheid van de penitentiaire inrichting met het openbaar vervoer 

5 De afstand tot parkeren is veel groter dan de gewenste afstand.  

4* De afstand tot parkeren is groter dan de gewenste afstand  

3* De afstand tot parkeren is (ongeveer) even groot als de gewenste loopafstand 

2 De afstand tot parkeren is kleiner dan de gewenste afstand of parkeren op eigen terrein is 
mogelijk na aanpassingen van het plangebied. 

1 Parkeren is mogelijk op eigen terrein 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met (hoge) extra kosten. 

 
  

                                                            
35 CROW is het Kenniscentrum voor Openbare Ruimte, Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Werk en is een non-
profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. 
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Van de overige drie variabelen onder de noemer ‘afstand’ is er in tabel 15 een overzicht gegeven.  

Tabel 15: overzicht van de variabelen onder de noemer 'afstand' en de manier van uitdrukken van de waarden. 

Variabele 

Afstand tot winkels voor dagelijkse behoefte 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Uitgedrukt in kilometers of meters De afstand van de penitentiaire inrichting tot winkels voor 
dagelijkse behoefte in kilometers.  

Beoordeling  

Afstand tot winkels voor dagelijkse behoefte 

5 De afstand tot de winkels heeft een sterk negatief effect op de functie en is ongeschikt  

4 Afstand tot de winkels is niet bevorderlijk voor de functie (bv. afstand is meer dan 5km) 

3 Afstand tot de winkels heeft geen invloed op de functie (bv. afstand ligt tussen 1km en 5km) 

2 Afstand tot de winkels is goed voor de functie (bv. afstand ligt tussen 500m en 1km) 

1 De afstand tot de winkels heeft een positief effect op de functie (bv. is kleiner dan 500m) 

Variabele 

Afstand tot het park of ander groen 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Uitgedrukt in kilometers of meters De afstand van de penitentiaire inrichting tot een park of 
ander groen. De gewenste afstand verschilt per functie. 

Beoordeling  

Afstand tot park of groen 

5 De afstand tot park of groen heeft een sterk negatief effect op de functie en is ongeschikt  

4 Afstand tot park of groen is niet bevorderlijk voor de functie (bv. afstand is meer dan 3km) 

3 Afstand tot park of groen heeft geen invloed op de functie (bv. afstand ligt tussen 1km en 3km) 

2 Afstand tot park of groen is goed voor de functie (bv. afstand ligt tussen 500m en 1km) 

1 De afstand tot park of groen heeft een positief effect op de functie (bv. is kleiner dan 500m) 

Variabele 

Afstand tot hoger onderwijs 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Uitgedrukt in kilometers of meters De afstand van tot het dichtstbijzijnde hoger onderwijs in 
kilometers. De gewenste afstand tot het centrum verschilt 
per functie. 

Beoordeling  

Afstand tot hoger onderwijs 

5 De afstand tot hoger onderwijs heeft een sterk negatief effect op de functie en is ongeschikt  

4 Afstand tot hoger onderwijs is niet bevorderlijk voor de functie (bv. afstand is meer dan 5km) 

3 Afstand tot hoger onderwijs heeft geen invloed (bv. afstand ligt tussen 1km en 5km) 

2 Afstand tot hoger onderwijs is goed voor de functie (bv. afstand ligt tussen 500m en 1km) 

1 De afstand tot hoger onderwijs heeft een positief effect op de functie (bv. is kleiner dan 500m) 

 
Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid is op te delen in twee categorieën: eigen vervoer (auto) en openbaar vervoer. Net 
als bij de vorige variabelen onder de noemer ‘afstand’, hebben de functies per functie een andere eis 
voor de bereikbaarheid. Voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer bijvoorbeeld, gelden 
andere afstanden tot de dichtstbijzijnde halte per verschillende functie. Dit heeft dus ook invloed op 
de beoordeling van de waarde behorende bij de variabele. Wanneer de afstand van de functie ruim 
binnen de acceptabele afstand valt zal die variabele bij de beoordeling gewaardeerd worden met de 
score `1`. Wanneer de afstand van de functie tot de voorziening de acceptabele afstand ruim 
overschrijdt, dan krijgt deze de waardering ‘5’. Deze waardering verschilt dus per functie. 
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Tabel 16: Een overzicht van de variabele bereikbaarheid 

Variabele 

Bereikbaarheid met de auto 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Uitgedrukt in kilometers of meters De afstand van tot de dichtstbijzijnde snelweg in kilometers.  

Beoordeling  

Bereikbaarheid van de penitentiaire inrichting met de auto 

5 De bereikbaarheid van de locatie met de auto is zeer slecht en heeft een negatief effect  

4 De bereikbaarheid van de locatie met de auto is slecht voor de functie 

3 De bereikbaarheid van de locatie met de auto is matig 

2 De bereikbaarheid van de locatie met de auto is redelijk  

1 De bereikbaarheid van de locatie met de auto is goed 

 
Op basis van de criteria uit tabel 17 kan de variabele ’bereikbaarheid met openbaar vervoer’ worden 
ingevuld. Dit is weergegeven in tabel 18.  

Tabel 17: Acceptabele afstanden tot halte openbaar vervoer per mogelijke functie (bron: Lemmens, 2011) en de 
beoordeling van de variabele ‘bereikbaarheid met het openbaar vervoer’. 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden 

Wonen 500 meter 

Winkelen 400 meter 

Werken 400 meter 

Cultuur/ontspanning 500 meter 

Gezondheidszorg 250 meter 

Onderwijs 400 meter 

Tabel 18: de beoordeling van de variabele 'bereikbaarheid met het openbaar vervoer' en bijbehorende waarden. Als 
voorbeeld wordt de functie ‘wonen’ gebruikt. 

Variabele 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Uitgedrukt in meters De gewenste afstand tot de dichtstbijzijnde halte. Dit 
verschilt per functie. De functie wonen, geldt als voorbeeld. 

meer dan 750 meter 

550 tot 750 meter  

450 tot 550 meter 

250 tot 450 meter 

minder dan 250 meter 

Beoordeling (voorbeeld) 

Bereikbaarheid van de penitentiaire inrichting met het openbaar vervoer 

5 De afstand tot het openbaar vervoer is ruimschoots meer dan de acceptabele loopafstand 

4 De afstand tot het openbaar vervoer is groter dan de acceptabele loopafstand 

3 De afstand tot het openbaar vervoer is de acceptabele loopafstand 

2 De afstand tot het openbaar vervoer is kleiner dan de acceptabele loopafstand 

1 De afstand tot het openbaar vervoer is korter dan de helft van de acceptabele loopafstand  
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Behoefte 
Bij de categorie ‘behoefte’ wordt er gekeken of de beoogde functie wel daadwerkelijk nodig is op die 
locatie. Wanneer er geen behoefte is met betrekking tot de nieuwe functie, omdat deze bijvoorbeeld 
al (te vaak) aanwezig is in de nabije omgeving, dan is er weinig tot geen potentie voor die functie en 
zal deze afvallen (Gasman & Teuwisse, 2016). De beoordeling van deze variabelen is weergeven in 
tabel 19. Om deze beoordeling uit te voeren is een markt- en omgevingsonderzoek van de 
betreffende penitentiaire inrichting verreist. 

Tabel 19: De variabele voor de mate van behoefte naar de bepaalde functie in de omgeving 

Variabele 

Behoefte aan de functie 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Is casuïstiek De behoefte naar de functie verschilt naar gelang de 
locatie van penitentiaire inrichting en vergelijkbare 
functies in de omgeving. 

Beoordeling 

Is er behoefte aan de functie en is er een soort gelijke functie aanwezig? 

5 Geen behoefte, de functie is reeds (voldoende) aanwezig 

4 Geen behoefte, functie is niet aanwezig, maar geen vraag voor 

3 Behoefte hangt af van de kwaliteit van soortgelijke aanbod 

2 Redelijke behoefte, de functie is reeds aanwezig 

1 Grote behoefte, de nieuwe functie is niet of onvoldoende aanwezig 

6.4 JURIDISCHE KENMERKEN 

Juridische kenmerken zijn onderverdeeld in twee variabelen: de monumentenstatus en het 
bestemmingsplan (zie tabel 20). Juridische aspecten vinden hun basis in de wettelijke regelgeving en 
bijbehorende kaders. Hier gelden als basis de Wet Ruimtelijke Ordening en de Monumentenwet. De 
monumentenstatus heeft vooral invloed op de mogelijkheid tot aanpassingen van het gebouw. Voor 
de gevel is dit bijvoorbeeld, met het oog op creëren van buitenruimten, van belang bij de functie 
wonen. Daarnaast dient te worden gekeken naar de belangrijkste verschillen in eisen van het 
Bouwbesluit voor kantoren, woningen en andere functies en voor bestaande bouw versus verbouw 
en nieuwbouw. Ook de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan zijn van belang alsmede de 
reeds gemaakte afspraken tussen partijen die mogelijk zijn vastgelegd in een (intentie) 
overeenkomst36. 

Tabel 20: Overzicht van de onderverdeling van de juridische kenmerken en bijbehorende variabelen. 

 
  

                                                            
36 Samenwerkingsovereenkomst convenanten die tussen partijen worden afgesloten tijdens het 
(her)ontwikkelingsproces of voortraject. 
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6.4.1 Monumentenstatus 
De juridische kenmerken van een penitentiaire inrichting kunnen het proces van de herbestemming 
moeilijk maken. Aangezien een gedeelte van de leegstaande of leegkomende penitentiaire 
inrichtingen bescherming geniet vanwege de status van monument, is de wetgeving betreffende 
monumenten voor deze gevallen bepalend. Dit kan grote gevolgen hebben voor de aanpasbaarheid 
van het object. Beeldbepalende elementen van de penitentiaire inrichtingen mogen bijvoorbeeld 
niet aangetast worden. Daartegenover staat dat deze elementen het object wel een zekere 
(culturele) waarde geven die kan bijdragen aan de uniekheid van de toekomstige functie. Omdat elke 
monumentenstatus per object is uitgegeven is er ook geen algemene uitspraak te doen over de 
invloed van de status op de herbestemming. Deze invloed is casuïstiek. Een monumentenstatus zorgt 
ervoor dat het object niet gesloopt kan worden en dus behouden moet blijven. Het is daarbij 
belangrijk om vast te leggen welke waarden en kenmerken van het gebouw behouden moeten 
worden. Deze informatie dient als onderlegger voor het ontwerp.  
 
Het is van tevoren niet altijd duidelijk welke historische elementen behouden moeten blijven en 
welke er aangepast kunnen worden. Vaak zijn de monumentale waarden en de daaruit 
voortvloeiende eisen bij de herbestemming zeer verschillend per object. Vrijwel altijd moet het 
gevelaanzicht onaangeroerd blijven of worden gerestaureerd. De inpandige eisen kunnen variëren 
van ‘vrij spel’ tot het intact laten van interieur en de instandhouding van verschillende stijlkamers 
(Bergvelt & Rossum, 2012). Opdrachtgever en architecten moeten bij de herbestemming van het 
gebouw en het interieur een overeenstemming zien te vinden tussen de in het Bouwbesluit 
vastgelegde eisen van akoestiek, isolatie en daglichttoetreding en de daarmee op gespannen voet 
staande eisen met betrekking tot de conservering van cultuurhistorie. 

Tabel 21: Het effect van de monumentenstatus op de nieuwe functie 

Variabele 

Monumentenstatus van de penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  

De penitentiaire inrichting heeft geen monumentenstatus 

De penitentiaire inrichting heeft voor een gedeelte een monumentenstatus 

De penitentiaire inrichting heeft een volledige monumentenstatus 

Beoordeling  

Heeft de monumentenstatus een effect op de nieuwe functie(s)? 

5 De monumentenstatus laat deze functie niet toe 

4* De monumentenstatus laat de functie toe mits er aanpassingen worden gedaan aan …..  

3 De monumentenstatus heeft geen negatief of positief bijzonder effect op de functie 

2 De monumentenstatus heeft een positief effect op de functie 

1 De monumentenstatus geeft extra waarde aan de functie 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met (hoge) extra kosten. 

 
Bij dit aspect staat de wetgeving die van toepassing is op de transformatie van justitieel erfgoed 
centraal. Wanneer de monumentstatus van een penitentiaire inrichting zwaar weegt kan dit er voor 
zorgen dat bepaalde mogelijke nieuwe functies afvallen (tabel 21). De eventuele monumentenstatus 
van een penitentiaire inrichting kan bepalend zijn voor de nieuwe functie en de aanpassingen die 
gedaan kunnen worden. Zo is “het afbreken, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een beschermd 
monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd 
of in gevaar gebracht” in strijd met de Monumentenwet (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2013).  
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6.4.2 Bestemmingsplan 
Een ander juridisch kenmerk is het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat aangegeven 
welke functies er op het plangebied mogelijk zijn. Vaak is er een strikte scheiding binnen een 
gemeente tussen woonfuncties en andere functies zoals werken, recreatie en horeca. Een 
bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven, maar ook voor de overheid zelf. Dit betekent 
dat ook voor penitentiaire inrichtingen in een bestemmingsplan is aangegeven welke functies er op 
die locatie mogelijk zijn. Penitentiaire inrichtingen kennen vaak een bestemmingsplan met een 
maatschappelijke functie, vaak ook duidelijk met enkel een justitiële functie. Dit zorgt er voor dat er 
vrijwel altijd een bestemmingsplanwijziging dient te worden uitgevoerd. Deze procedure kost veel 
tijd, zeker wanneer er veel zienswijzen komen op de plannen. Het geluk hierbij wel is dat de 
gemeente in de samenwerkingsovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf heeft afgesproken dat de 
partij die door middel van verkoop met voorselectie het pand verwerft, ook medewerking krijgt voor 
de verlening van een nieuwe bestemming. Dit maakt het risico voor partijen die een andere functie 
dan een maatschappelijke functie beogen (met andere woorden: een functie die niet past binnen het 
bestemmingsplan), kleiner.  
 
Naast het aanwijzen van een functie geeft het bestemmingsplan ook de bebouwingseisen zoals 
bouwhoogte en bouwdichtheid aan die gelden op de locatie. Het doel van een bestemmingsplan is 
een stabiele omgeving te creëren. Wanneer een gebouw bijvoorbeeld gesloopt wordt, dan blijft het 
bestemmingsplan actief. In tabel 22 is een overzicht weergegeven voor de variabele 
‘bestemmingsplan’. De waarde van de variabel is casuïstiek en verschilt dus per object. Een 
voorbeeld van een waarde kan ‘wonen’ zijn of ‘maatschappelijk’. De uitleg van deze waarden kan 
verschillen per gemeente. Om die reden zal voor iedere penitentiaire inrichting deze variabele apart 
nader bekeken moeten worden. Bij de beoordeling van de waarde zijn er in dit geval maar drie 
mogelijkheden. Wanneer de nieuwe functie binnen het bestemmingsplan past krijgt deze de 
beoordeling ‘1’. Wanneer de functie niet binnen het bestemmingsplan past, maar het 
bestemmingsplan wel gewijzigd kan worden krijgt deze de beoordeling ‘3’, omdat dit minder 
gewenst is. Wanneer de functie niet binnen het bestemmingsplan past en een wijziging is niet 
mogelijk dan krijgt deze de score ‘5’. 

Tabel 22: Het effect van het bestemmingsplan op de nieuwe functie 

Variabele 

Bestemmingsplan 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Is casuïstiek Het bestemmingsplan verschilt per object en de uitleg van 
het bestemmingsplan kan verschillen per gemeente. 

Beoordeling 

Heeft het bestemmingsplan een effect op de nieuwe functie(s)? 

5 
Het bestemmingsplan laat de functie niet toe en een wijziging van het bestemmingsplan is 
niet mogelijk voor deze functie 

3 
Het bestemmingsplan laat de functie niet toe, een wijziging in het bestemmingsplan is 
mogelijk* 

1 De functie past binnen het bestemmingsplan  

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘5’ scoort. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met (hoge) extra kosten. 
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6.5 FYSIEKE KENMERKEN 

Een van de meest beeldbepalende factoren van een penitentiaire inrichting is het uiterlijk van het 
gebouw. Wanneer een penitentiaire inrichting zijn functie tot opsluiting en reclassering verliest dient 
deze functie veranderd te worden. Hierdoor worden er andere (functionele) eisen aan het gebouw 
gesteld. Om deze wijzigingen inzichtelijker te maken zijn de uiterlijke kenmerken van penitentiaire 
inrichtingen opgedeeld in verschillende kenmerken (zie tabel 23). Bij de fysieke kenmerken spelen 
onder andere de bouwvorm, gebouwdiepte en verdiepingshoogte een belangrijke rol bij de 
functiekeuze en indeling van het gebouw. 

Tabel 23: Overzicht van de onderverdeling van de fysieke kenmerken en bijbehorende variabelen. 

 
6.5.1 Bouwvorm 
De bouwvormen van penitentiaire inrichtingen zijn in hoofdstuk twee al uitgebreid behandeld. 
Daarin kwamen vijf basisvormen naar voren die de gevangenistypen onderscheiden: het lineaire 
type, het paviljoentype, de binnenplaats, de koepelgevangenis en de vleugelgevangenis (tabel 24). 
Ieder type gevangenis heeft een andere ordening en indeling van ruimtes wat een invloed heeft op 
de uitwerking van de herontwikkeling. De indeling van de hoofdruimte en de mogelijkheden tot het 
schakelen van kleinere ruimtes zijn afhankelijk van de gebouwvorm. Zo hebben penitentiaire 
inrichtingen die volgens het paviljoen model gebouwd zijn vaak meer en grotere aaneengeschakelde 
ruimtes en hebben kruis- en stervormige inrichtingen meerdere cellengangen die met elkaar 
verbonden zijn. De gebouwvorm kan ook invloed hebben op de akoestiek van de ruimte.  

Tabel 24: Overzicht van de vorm van penitentiaire inrichtingen. Met de klok mee: Koepel, lineair, radiaal, paviljoen en 
binnenplaats. 

Type 

Koepel 

Lineair 

Radiaal (ster of kruis) 

Paviljoen 

Binnenplaats 

 
 
De mogelijkheden die de beschikbare ruimte geeft in combinatie met de gebouwstructuur zijn 
moeilijk beoordelen. Dat zal in de praktijk door de deskundigheid en creativiteit van de architect 
moeten worden bepaald (Lemmens, 2011). In welke mate waarde van de variabele ‘bouwvorm’ past 
bij de nieuwe functie kan op dezelfde manier worden getoetst als bij de voorheen besproken 
kenmerken. In tabel 25 staat een overzicht van de variabele weergegeven. Daarbij is ook als 
voorbeeld de beoordeling van de bouwvorm ‘paviljoen’ gegeven.  
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Tabel 25: Een overzicht van de variabele ‘bouwvorm’ met bijhorende waarden. Bij de voorbeeldbeoordeling is de 
bouwvorm ‘paviljoen’ gebruikt. 

Variabele 

Bouwvorm van de penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  

Koepel 

Lineair 

Radiaal (ster of kruis) 

Paviljoen 

Binnenplaats 

Beoordeling (voorbeeld) 

Sluit de bouwvorm ‘paviljoen’ aan bij de wensen van de nieuwe functie(s)? 

5 De functionele wensen passen niet binnen de bouwvorm ‘paviljoen’ 

4* De functionele wensen passen slecht binnen de bouwvorm ‘paviljoen’  

3* De functionele wensen passen matig binnen de bouwvorm ‘paviljoen’  

2 De functionele wensen passen redelijk bij de bouwvorm ‘paviljoen’ 

1 De functionele wensen passen goed binnen de bouwvorm ‘paviljoen’ 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met (hoge) extra kosten. 

 
6.5.2 Bouwstijl en -periode 
De bouwstijl van penitentiaire inrichtingen bepaalt voornamelijk het uiterlijk van het object, maar 
ook de binnenkant ondervindt invloed van de architectuur van het gebouw. Voor penitentiaire 
inrichtingen zijn een zes stijlen van belang. Op basis van literatuur over gevangenissen en gevangenis 
specifieke rapporten van het Rijksvastgoedbedrijf zijn de verschillende penitentiaire inrichtingen 
geclassificeerd. Een overzicht hiervan is te vinden in tabel 26. 

Tabel 26: De variabele ‘bouwstijl’ met een overzicht van de verschillende waarden en beoordeling van die variabele 
gespecificeerd naar de bijbehorende periode. 

Variabele 

De ligging van een penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

‘Neo’-stromingen  Gebouwd tussen 1800 - 1915 

Eclecticisme Gebouwd tussen 1850 - 1900 

Jonge Bouwkunst Gebouwd tussen 1895 - 1945 

Traditionele stroming Gebouwd tussen 1900 - 1930 

Nieuwe zakelijkheid (functionalisme) Gebouwd tussen 1945 - 1970 

Modernisme Gebouwd tussen 1970 - heden 

Beoordeling (voorbeeld) 

Sluit de bouwstijl ‘eclecticisme’ aan bij de wensen van de nieuwe functie(s)? 

5 De functionele wensen passen niet bij de stijl ‘eclecticisme’, geen aanpassingen mogelijk 

4* De functionele wensen passen slecht bij de stijl ‘eclecticisme’ 

3* De functionele wensen passen matig bij de stijl ‘eclecticisme’ 

2 De functionele wensen passen redelijk bij de stijl ‘eclecticisme’ 

1 De functionele wensen passen goed bij de stijl ‘eclecticisme’ 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort.  
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De moderne gevangenisbouw (na 1970) staat vooral in het teken van neo-rationalisme, 
structuralisme, postmodernisme en supermodernisme (Dubbeld, 2001). Hierbij dient wel de 
opmerking gemaakt te worden dat het lastig is om een inrichting een eenduidige bouwstijl toe te 
kennen. Ten eerste hebben niet alle bouwstijlen een eenduidige definitie, ten tweede zijn veel 
gevangenissen in de loop van tijd verbouwd en kennen zodoende een mix van verschillende stijlen. 
Voor het waarderen van de bouwstijl ten opzichte van functie worden de waarden uit tabel 26 
aangehouden.  

De bouwstijl bepaalt het uiterlijk van de penitentiaire inrichting, de indeling en grootte van de ramen 
en de hoogte van de ruimtes. Deze kenmerken beïnvloeden ten zeerste de toelating van het licht en 
de ervaring van de ruimten. Zo zijn penitentiaire inrichtingen met een neoclassicistische en 
neorenaissance stijl vaak donkerder van binnen door het gebruik van kleiner ramen. Bij de 
herontwikkeling van het Oostereiland in Hoorn bijvoorbeeld waren in de oudste gebouwen de ramen 
erg klein en zaten zij bovendien erg hoog. Om die reden hebben ze daar afgezien van de functie 
wonen, maar door de verhoging van de vloer was daar wel de functie werken mogelijk (Peeters, 
2016). Ook bij de toepassing van woningen in het Noordsingelcomplex was de lichttoetreding niet 
voldoende, hierdoor is een groot deel van het gevelaanzicht aangepast en door het invoeren van 
grotere raampartijen (Weesp, 2015). Dit heeft er wel voor gezorgd dat de authenticiteit van het 
complex afnam en het monumentale karakter beschadigd is.  

6.5.3 Verschijning 
Het fysieke kenmerk ‘verschijning’ is in totaal opgedeeld in zes sub kenmerken, namelijk: grootte van 
het gebouw, ordening, verdiepingshoogte, verdiepingsbreedte, daglichttoetreding en onderhoud. 
Ook deze kenmerken worden op dezelfde manier getoetst en beoordeeld met een ordinale schaal 
van 1 tot en met 5. 

Tabel 27: Een overzicht van de variabele ‘grootte’ met bijhorende waarden en beoordeling. 

Variabele 

De grootte van een penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Erg klein tot 5000m² 

Klein 5000 tot 10.000m² 

Vrij Klein 10.000 tot 15.000m² 

Gemiddeld 15.000 tot 20.000m² 

Vrij groot 20.000 tot 25.000m² 

Groot 25000 tot 30.000m² 

Erg groot Meer dan 30.000m² 

Beoordeling 

Sluit de grootte van PI aan bij de wensen van de nieuwe functie(s)? 

5 De functionele wensen passen niet bij de grootte van het gebouw 

4* De functionele wensen passen slecht bij de grootte van het gebouw  

3* De functionele wensen passen matig bij de grootte van het gebouw 

2 De functionele wensen passen redelijk bij de grootte van het gebouw 

1 De functionele wensen passen goed bij de grootte van het gebouw 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met (hoge) extra kosten. 
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Grootte van het gebouw 
De herbestemmingsmogelijkheden voor grote of kleine penitentiaire inrichtingen zijn anders. Bij 
kleinere inrichtingen, vaak een huis van bewaring met een lineaire plattegrond, is er vaak al een 
herontwikkeling mogelijk met één nieuwe functie. Grote inrichtingen daarentegen hebben vaak een 
combinatie van meerder functies nodig voor een succesvolle herbestemming. Het Arresthuis in 
Roermond was bijvoorbeeld een klein Huis van Bewaring (4.450 m²) en is uiteindelijk succesvol 
herbestemd met één functie: een hotel. Dat was bij het Noordsingelcomplex, vanwege de grootte 
(22.000m²) minder logisch (Weesp, 2015). Daar zijn meerdere functies (wonen, werken, horeca) 
nodig om het plan (financieel) haalbaar te maken, mede ook door de verscheidenheid aan 
gebouwen. Een grotere inrichting zal dus in eerste instantie lastiger te zijn herontwikkelen, omdat er 
naar meerdere nieuwe functies en gebruikers gezocht moet worden. De variabele ‘grootte van het 
gebouw’ staat getoond in tabel 27.  
 
Ordening 
Grotere penitentiaire inrichtingen hebben vaak ook grotere ruimtes (bijvoorbeeld de binnenplaats of 
ruimten voor dagbesteding). Deze ruimtes bieden mogelijkheden voor nieuwe functies die wellicht 
niet mogelijk zijn bij kleinere ruimtes. Zo maakt de enorme ruimte van een koepelgevangenis een het 
aantal potentiele functies moeilijker haalbaar, maar biedt die ruimte wel potentie voor andere 
(unieke) functies die niet mogelijk zijn in een cellenvleugel. Wanneer er gekeken wordt naar de 
penitentiaire inrichtingen dan valt op dat deze ruimtelijk gezien grofweg in drie categorieën zijn 
onder te verdelen. Als eerste zijn er de penitentiaire inrichtingen met verschillende losse gebouwen. 
De tweede categorie bestaat uit de penitentiaire inrichtingen waarbij de gebouwen aan elkaar zijn 
geschakeld. De laatste categorie is een combinatie van de eerste twee. Hierbij zijn de gebouwen van 
de penitentiaire inrichting voor een deel aan elkaar geschakeld. Binnen de laatste twee categorieën 
wordt er ook nog een onderscheid gemaakt in de indeling van de plattegronden. Hierbij wordt 
gekeken of de plattegrond een open of gecompartimenteerde structuur heeft. De variabele 
‘ordening’ staat getoond in tabel 28. 

Tabel 28: Een overzicht van de variabele 'ordening' met bijbehorende waarden en beoordeling 

Variabele 

De ordening van de gebouwen van een penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  

Losse gebouwen 

Semi geschakeld, voornamelijk open plattegronden 

Geschakeld, voornamelijk open plattegronden 

Semi geschakeld, compartimenteerde plattegronden 

Geschakeld, gecompartimenteerde plattegronden 

Beoordeling  

Sluit de ordening van de PI aan bij de wensen van de nieuwe functie(s)? 

5 De functionele wensen passen niet bij de ordening van het gebouw 

4* De functionele wensen passen slecht bij de ordening van het gebouw  

3* De functionele wensen passen matig bij de ordening van het gebouw 

2 De functionele wensen passen redelijk bij de ordening van het gebouw 

1 De functionele wensen passen goed bij de ordening van het gebouw 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met (hoge) extra kosten. 

Verdiepingshoogte en -breedte 
Ook kunnen de hoogtes van penitentiaire inrichtingen een grote rol spelen in de functiekeuze. Zo 
hebben de grote en hoge inrichtingen hoge onderhouds- en energiekosten die voor sommige 
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(maatschappelijke) functies een belemmering kunnen vormen. Ook de diepte van het gebouw en de 
hoogte van de verdiepingen spelen een belangrijke rol bij de functiekeuze en indeling van het 
gebouw (Hendriks, 2008). Het bouwbesluit geeft voor bijna alle functies een minimale hoogte van 2,6 
meter aan. Dit geldt alleen voor nieuwbouw. Bij verbouw moet de minimale hoogte 2,1 meter zijn 
(Den Haag, 2012). Dat is gunstig want het bouwbesluit geeft voor celfuncties (onder andere 
opsluiting) een minimale hoogte van 2,5 meter. Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid de 
meeste verdiepingen bij nieuwe gevangenissen 2,5 meter hoog meten van vloer tot plafond.  
 
De invloed van de verdiepingshoogte en -breedte op de functie zullen per functie verschillen. De 
manier van beoordeling staat weergegeven in tabel 29.  

Tabel 29: De variabelen 'verdiepingshoogte' en 'verdiepingsbreedte' 

Variabele 

Verdiepingshoogte van de penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Uitgedrukt in meters De hoogte van de Penitentiaire inrichting van vloer tot 
plafond. 

Beoordeling  

Sluit de verdiepingshoogte van de PI aan bij de wensen van de nieuwe functie(s)? 

5 De functionele wensen passen niet bij de verdiepingshoogte van het gebouw 

4* De functionele wensen passen slecht bij de verdiepingshoogte van het gebouw  

3* De functionele wensen passen matig bij de verdiepingshoogte van het gebouw 

2 De functionele wensen passen redelijk bij de verdiepingshoogte van het gebouw 

1 De functionele wensen passen goed bij de verdiepingshoogte van het gebouw 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met (hoge) extra kosten. 

 

Variabele 

Verdiepingsbreedte van de penitentiaire inrichting 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Uitgedrukt in meters De breedte van de Penitentiaire inrichting van buitenmuur 
tot buitenmuur. 

Beoordeling  

Sluit de verdiepingsbreedte van de PI aan bij de wensen van de nieuwe functie(s)? 

5 De functionele wensen passen niet bij de verdiepingsbreedte van het gebouw 

4* De functionele wensen passen slecht bij de verdiepingsbreedte van het gebouw  

3* De functionele wensen passen matig bij de verdiepingsbreedte van het gebouw 

2 De functionele wensen passen redelijk bij de verdiepingsbreedte van het gebouw 

1 De functionele wensen passen goed bij de verdiepingsbreedte van het gebouw 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met (hoge) extra kosten. 

 
Daglichttoetreding en onderhoud 
Voor een prettig gebruik van de nieuwe functie is een bepaalde daglichttoetreding nodig. Voor alle 
functies is deze volgens het bouwbesluit (bij bestaande bouw) voldoende wanneer de raamopening 
groter is dan een halve vierkante meter. Een vaak gehanteerde vuistregel is echter dat de diepte van 
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de ruimte kleiner moet zijn dan tweeëneenhalf keer de hoogte van de daglichtopening. Ook kan de 
verhouding tussen de daglichtopening en het vloeroppervlakte in beschouwing worden genomen. 
Deze verhouding ligt voor woonfuncties op minimaal tien procent en voor de meeste overige functies 
op minimaal vijf procent.37 Volgens Aarts (2012) is het voorkeurspercentage echter twintig procent. 
De toetsing van de variabele ‘daglichttoetreding’ geschiedt dan volgens tabel 30. 

Tabel 30: De waardering van de functie ten opzichte van de daglichttoetreding in de penitentiaire inrichting 

Variabele 

Daglichttoetreding bij penitentiaire inrichtingen 

Waarde van de variabele  Omschrijving van de waarde 

Uitgedrukt in procenten De verhouding tussen het vloeroppervlak en de grootte van 
de daglichtopening  

Beoordeling 

Voldoet de hoeveelheid daglicht (verhouding daglichtopening/vloeroppervlakte) aan de functie(s)? 

5 Er is geen of zeer minimale daglichttoetreding aanwezig (±0%) 

4* De daglichttoetreding is kleiner dan de minimale eis voor de functie (<5%) 

3* De daglichttoetreding is gelijk aan de minimale eis voor de functie(> 5 en < 10%) 

2 De daglichttoetreding ligt boven de minimale eis voor de functie (> 10 en < 20%) 

1 De daglichttoetreding ligt boven het voorkeurspercentage en is zeer geschikt (>20%) 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met (hoge) extra kosten. 

 
Een functieverandering zorgt er vaak voor dat er aanpassingen van het gewenste comfort nodig zijn. 
Dit komt meestal tot uiting in het vervangen van bouwkundige elementen, installaties en leidingen. 
Hoe rigoureus dit moet gebeuren ligt aan de mate van verbouw. Als er bijvoorbeeld woningen komen 
in rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten, dan is het monumentale karakter belangrijker 
dan de energieprestatie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2016). Dit komt terug in de 
onderhoudsstaat van het object. De onderhoudsstaat van de penitentiaire inrichting is van groot 
belang. Om die reden moet altijd de onderhoudsstaat geanalyseerd worden voordat er over kan 
worden gegaan tot planontwikkeling. Over het algemeen kan er vanuit worden gegaan dat de 
onderhoudsstaat van de penitentiaire inrichtingen goed tot redelijk is aangezien deze lange tijd zijn 
onderhouden door het Rijksvastgoedbedrijf door middel van een meerjarenplan, ook tijdens de 
leegstand van de penitentiaire inrichtingen. Daarnaast kunnen recente verbouwingen en 
inspectierapporten in beschouwing worden genomen om de onderhoudsstaat van het pand te 
beoordelen. Onderhoud van erfgoed is vaak een grote kostenpost. Wanneer er veel geld nodig is om 
achterstallig onderhoud bij te werken zal dat de kans op herontwikkeling verlagen. De uiteindelijke 
opbrengsten worden immers lager. Een slechte staat van het gebouw kan van grote invloed zijn op 
de herbestemming. Andersom kan een goede staat van een gebouw de herontwikkeling redden. 
Deze relatie is weergegeven in tabel 31. Hierbij wordt als indicator voor een slechte of goede locatie 
de behaalde score bij de eerder behandelde variabele ‘locatie’ gebruikt.  
  

                                                            
37 Dit wil zeggen dat de grote van een daglichtopening minimaal tien (of vijf) procent van het vloeroppervlak 
dient te zijn. 
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Tabel 31: De toekomst van leegstaande penitentiaire inrichtingen op basis van de locatie en de staat van het gebouw. 

 
Volgens Kiley (2004) is cultureel erfgoed op een goede locatie dat ook in goede staat verkeert 
aantrekkelijk voor investeerders en zal dus snel een nieuwe bestemming vinden. Wanneer er sprake 
is van een slechte gebouwstaat verlaagt dit de herbestemmingspotentie. Men zal dan grotere 
investeringen moeten doen om het gebouw een nieuwe functie te geven. Dit zal eerder worden 
gedaan door maatschappelijke partijen of lokale marktinitiatieven: partijen die een emotionele band 
hebben met het gebouw en/of de omgeving waarin deze staat. Economisch gezien is sloop gevolgd 
door nieuwbouw vaak een betere keuze wanneer de inrichting in slechte staat verkeert, maar op een 
goede locatie ligt. Dit is uiteraard geen mogelijkheid wanneer het gebouw een monumentenstatus 
heeft. Andersom, wanneer een gebouw op een slechte locatie gelegen is, maar de onderhoudsstaat 
goed is, kunnen publieke functies goed functioneren. Een publieke functie is vaak niet afhankelijk van 
passantenstromen en ervaart zodoende geen negatief effect van de slechte locatie. De waardering 
van de variabele ‘onderhoudsstaat’ staat weergegeven in tabel 32. Deze waarden hebben geen 
standaard meeteenheid en zullen per penitentiaire inrichting apart beoordeeld worden. 

Tabel 32: De waardering van de functie ten opzichte van de mate van onderhoud van de penitentiaire inrichting 

Variabele 

Onderhoudsstaat 

Waarde van de variabele  

Deze variabele heeft geen waarde. De onderhoudsstaat zal per object apart bekeken moeten worden 
en worden beoordeeld. 

Beoordeling 

De invloed van de onderhoudsstaat op de functie 

5 De onderhoudsstaat is zodanig slecht dat herontwikkeling tot deze functie niet mogelijk is 

4* De onderhoudsstaat is slecht 

3* De onderhoudsstaat is matig 

2 De onderhoudsstaat is redelijk 

1 De onderhoudsstaat is goed 

  

* Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, volgt er een nieuwe beoordeling. Men kijkt 
vervolgens of de getoetste variabele nu een ‘1’ of een ‘2’ (of een ‘3’) scoort. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met (hoge) extra kosten. 
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Doordat het lastig is partijen te vinden is 
herbestemming onwaarschijnlijk.  

Herbestemmen is mogelijk. Indien er 
geen monumentstatus is, zal er vaak 
sloop of nieuwbouw plaatsvinden. 
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Vanwege de slechte locatie vaak niet 
interessant voor ontwikkelaars en 
investeerders. Vaak dus maatschappelijke 
functies door publieke partijen. 

Gewild object, veel animo voor dus 
herontwikkeling is waarschijnlijker. Het 
object is aantrekkelijker voor 
ontwikkelaars en investeerders. 
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Hoofdstuk 7: CASESTUDY’S 

In dit hoofdstuk zal het beoordelingsmodel dat in hoofdstuk 6 is uitgelicht worden getoetst. Door het 
model toe te passen op twee gevangenissen wordt het model getest en wordt er getracht een 
nieuwe functie te vinden voor deze gevangenissen. Om het model goed te kunnen gebruiken volgt er 
per gevangenis eerst een globale omschrijving van het object. In de eerste stap van het model volgt 
een functiekeuze. Wanneer de functies met de hoogste potentie zijn gekozen worden deze functies 
beoordeeld middels de bijbehorende kenmerken. Om deze methode makkelijk te kunnen volgen is 
op de laatste bladzijde de fold-out toegevoegd die, uitgeklapt, kan dienen als leidraad. 
 
Om het model zo breed mogelijk te testen zijn er twee verschillende penitentiaire inrichtingen 
gekozen voor de case studies. Voor de eerste casestudy is de penitentiaire inrichting De Boschpoort 
gekozen. Deze penitentiaire inrichting staat beter bekend als De Koepel van Breda. Dit markante 
voorbeeld van detineren is al vaak onderwerp van discussie geweest met betrekking tot de 
herontwikkelingsmogelijkheden. Dit type penitentiaire inrichting staat bekend als een notoire lastig 
her te bestemmen gebouw. Dat maakt het een interessant casestudy onderwerp. Daarnaast biedt de 
centraal gelegen locatie van de penitentiaire inrichting samen met de stedelijkheid van de stad Breda 
legio aan potentiële nieuwe functies. Als tweede casestudy is de penitentiaire inrichting De Kruisberg 
gekozen. Deze inrichting, onderdeel van PI Achterhoek, is een stuk kleiner en minder centraal 
gelegen dan de Koepel in Breda. Verder is dit gebouw meerder keren uitgebreid waardoor het een 
aaneenschakeling is van gebouwen uit verschillende periodes. Daarnaast heeft de inrichting 
recentelijk nog enkele uitbreidingen gehad. Het is daarom ook interessant om te kijken welke 
functies daar bij zouden kunnen passen en of deze functies verschillen met de eerste casestudy.  

7.1 OMSCHRIJVING OBJECT #1 | DE BOSCHPOORT 

De eerste penitentiair inrichting die behandeld wordt is De Boschpoort, beter bekend als de 
Koepelgevangenis van Breda. De monumentale Koepel is gebouwd aan het eind van de negentiende 
eeuw door de architect Johan Frederik Metzelaar volgens het panopticum-principe en kent sinds die 
tijd een rijk verleden tot de penitentiaire inrichting sloot op 1 januari 2016. De penitentiaire 
inrichting werd na de sluiting van de penitentiaire activiteiten gedeeltelijk gebruikt als 
asielzoekerscentrum tot eind 2016. Sindsdien staat het gebouw leeg. 
 

 
 
 
 
  

Figuur 22: Links de Koepel van Breda (nummer 1 in figuur 24). Rechts het gerechtsgebouw (nummer 2 in figuur 24) 
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Ligging 
Het complex ligt aan de Kloosterlaan (nummer 174) in de wijk Valkenberg, net binnen het centrum 
en aan de Nassausingel. In figuur 23 staat het plangebied met rood omlijnd. De locatie ligt op zeven 
minuten afstand met de auto van de A27 (richting Utrecht). De A16 (naar Antwerpen) ligt op negen 
minuten afstand. Het dichtstbijzijnde busstation is 150 meter verwijderd van de planlocatie. Het 
centraal station is 1000 meter van de koepelgevangenis vandaan.  
 
De penitentiaire inrichting ligt op 500 meter afstand van het stadscentrum. Winkels voor dagelijkse 
behoeften liggen in de directe omgeving. Ten zuiden van de planlocatie ligt op 200 meter afstand een 
parkeerplaats (Chasséveld) met een capaciteit voor 900 auto’s. Deze parkeerplaats is bedoeld voor 
de bezoekers van het theater, bioscoop en het stadcentrum. Aan de overzijde van de singel bevindt 
zich een voortgezet onderwijs instelling (Het Florijn College) en op 500 meter afstand bevinden zich 
twee hogescholen (NHTV en NHTV Applied Science). 
 

 
 
 
 
Plangebied 
De totale metrage van de penitentiaire inrichting beslaat 33.302 m². Het gebouw ligt op een perceel 
ter grootte van 3.32 hectare. De bestemming van het plangebied is maatschappelijk met een 
specifieke functieaanduiding voor een justitiële inrichting. Het totale plangebied is beschermd als 
‘Beschermd Stadsgezicht’. 
 
 

Figuur 23: Een overzicht van de ligging van de PI (rode kader). Het centrum is met roze aangegeven, groenvoorzieningen 
staan in het groen en culturele functies staan in het paars (Bron: ruimtelijkeplannen.nl). 
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Het justitiecomplex bestaat onder andere uit de volgende onderdelen (zie figuur 24): 
- De Koepelgevangenis (1) 

- Het gerechtsgebouw (2) 

- Vrouwenvleugel (3) 

- De karakteristieke kasteelachtige poort (4 en 7) 

- Een stenen ommuring (5 en 6) 

- Een oude keuken (8) 

- Een losstaand kerkgebouw (12) 

- Verschillende werkruimtes (9, 10, 11, 13, 14, 15 en 16) 

De Boschpoort is een koepelgevangenis uit 1886. De Architectuurstijl van de gevangenis kan worden 
getypeerd als ‘eclecticisme’. De koepelgevangenis van Breda is een rijksmonument. Verder is de 
omgeving van de penitentiaire inrichting beschermd als stadsgezicht door de gemeente Breda. Het 
plangebied kent verder ook een bescherming middels een bestemmingsplan. Volgens het 
bestemmingsplan mag maximaal 60% van het oppervlakte bebouwd worden. Hierbij geldt een 
maximale hoogte van 20 meter. 

 
 Figuur 24: Een overzicht van de gebouwen binnen de Koepelgevangenis van Breda. Bron: (Westervoort, 2015) 



 
De functionele mogelijkheden bij de herbestemming van penitentiaire inrichtingen 
 

 

7.2 FUNCTIESELECTIE 

In de eerste fase van het model worden de functies geselecteerd met de grootste potentie. In het 
stroomschema van het model is dit aangeven met het oranje blok [A]. Hiervoor worden, vanuit het 
overzicht van alle mogelijke functiecategorieën, de meest geschikte functies bepaald. Deze fasering 
van functieselectie bespaart tijd bij het invullen, doordat niet iedere specifieke functie getoetst hoeft 
te worden en het biedt bovenal overzicht. De functieselectie vindt in een aantal stappen plaats. Door 
te kijken welke functies op basis van ligging, bereikbaarheid en de locatie het beste passen bij de 
penitentiaire inrichting wordt er een keuze gemaakt. Belangrijk bij herbestemmingsprojecten is de 
locatie, een goede bereikbaarheid en een hoog voorzieningenniveau, zoals kwalitatief goede 
woningen, scholen en culturele activiteiten in de omgeving. Dus zowel de omgeving als de locatie zelf 
zijn van groot belang bij de selectie van een nieuwe functie. Om deze reden wordt dit dan ook als 
eerste onderzocht. De insteek hierbij is om eerste na te gaan welke functies op voorhand kunnen 
worden geëlimineerd omdat deze bijvoorbeeld niet gewenst zijn in het gebouw of de omgeving of 
omdat de functie reeds veelvuldig voorkomt in de directe omgeving en er geen aanvullende behoefte 
naar is. Daarna wordt er gekeken welke functies de meeste potentie hebben op het eerste gezicht. 
 
De ligging van de locatie zorgt op het eerste gezicht niet voor belemmeringen van een bepaalde 
functie. Voor alle functies is de centraal gelegen locatie een wens. Wanneer er wordt gekeken naar 
de nabijheid van overige voorzieningen en de behoefte aan nieuwe voorzieningen kunnen er wel 
enkele functies worden geëlimineerd. Vlak bij de locatie (ongeveer 400 meter) bevinden zich reeds 
een bioscoop, theater en bibliotheek. Een toevoeging van deze functie aan de omgeving lijkt niet 
gewenst. Om die reden worden deze functies dus geëlimineerd. Het zelfde geldt voor de 
overvloedige aanwezigheid van onderwijsinstellingen, gezondheidscentra en winkelmogelijkheden.  
 
Van de functies die overblijven worden studentenhuisvesting, hotel en bedrijfsverzamelgebouw 
gezien als functies met de grootste potentie. Breda kampt met een krappe woningmarkt, wat de 
realisatie van woningen plausibel maakt, maar vooral (internationale) studenten zijn op zoek naar 
passende woonruimte. De woningbehoefte van deze doelgroep past beter bij de grootte van de 
cellen van de koepel dan de woonbehoefte van meerpersoonshuishoudens. De locatie en de 
bereikbaarheid van de penitentiaire inrichting lijken daarnaast goed te passen bij de wensen van de 
studenten. Verder blijkt uit eerdere herontwikkelingen van penitentiaire inrichtingen en de locatie 
van de Boschpoort de functie van hotel een logische keuze. Hetzelfde geldt voor 
bedrijfsverzamelgebouwen. 
 
Doordat het plangebied erg groot is zal het onwaarschijnlijk zijn dat deze vierkante meters gevuld 
zullen worden door één functie. Het is dan ook logisch dat een combinatie van verschillende functies 
de herbestemmingspotentie van de penitentiaire inrichting vergroot.  

7.3 DE BEOORDELING VAN DE FUNCTIES 

In deze paragraaf worden de drie functies met de hoogste potentie getoetst. Daarvoor zal eerst per 
kenmerk de waarde worden bepaald. Deze waarde zal daarna gebruikt worden om voor de mogelijke 
nieuwe functies een score toe te kennen op basis van de kenmerken van de Penitentiaire Inrichting 
De Boschpoort. De beoordeling van de PI Boschpoort volgt volgens het schema dat in hoofdstuk 6 is 
geïntroduceerd. Eerst zullen de ruimtelijke kenmerken behandeld worden, gevolgd door een 
samenvatting van deze beoordelingen. Vervolgens worden de juridische kenmerken besproken, 
wederom gevolgd door een samenvatting van de beoordelingen. Dan volgt er een go/no-go moment. 
Wanneer dat positief wordt beoordeeld zullen de fysieke kenmerken behandeld worden. Deze 
volgorde is schematisch weergegeven in de fold-out op de laatste pagina. 
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7.3.1 Ruimtelijke kenmerken van De Boschpoort 
De ruimtelijke kenmerken zullen één voor één worden behandeld en meteen worden beoordeeld. 
Daarna volgt er een overzicht van de beoordelingen. In het stromenschema van het model is dit 
aangeven met het blauwe blok [B]. 
 
Stedelijkheid 
De variabele ‘Stedelijkheid’ kent de waarde ‘Stedelijk’, dat wil zeggen dat het object gelegen is in een 
omgeving met een adressendichtheid tussen de 1500 en 2500. Breda heeft een 
omgevingsadressendichtheid van 1.965. De beoordeling van de variabele is voor de drie functies 
identiek. De stedelijke ligging van het object heeft voor alle drie de functies ‘een positief effect’. De 
minimale eisen van de functie en de kenmerken van de inrichting komen dus overeen.  
 
Ligging 
Met betrekking tot de variabele ligging ligt de PI in het centrum, maar wel aan de rand. De variabele 
‘Ligging’ kent daarom de waarde ‘Rand centrum’. De centrale ligging van het object heeft voor alle 
functies ‘een positief effect’. De minimale eisen van de drie functie komen dus overeen met de 
kenmerken van de inrichting.  
 
Afstand tot centrum 
De variabele ‘Afstand tot centrum’ kent de waarde 0,5 kilometer oftewel 500 meter. Voor de functies 
‘studenten’ en ‘bedrijfsverzamelgebouw’ is dit positief, beide krijgen een ‘1’. Voor de functie ‘hotel’ 
was een ligging in het hart van het centrum beter geweest. Daarvoor krijgt deze de beoordeling ‘2’. 
 
Afstand tot parkeren 
Aangezien het creëren van parkeermogelijkheden op eigen terrein niet mogelijk is, wordt er gekeken 
naar de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid. Deze ligt 200 meter ten zuiden van de gevangenis. De 
minimale eis voor de functie ‘wonen’ is 100 meter. Een bedrijfsverzamelgebouw valt onder de 
noemer ‘werk’. Hiervoor is een minimale eis gegeven van 800 meter. Deze valt dus ruim binnen de 
waarde van deze variabele. Deze score ‘2’ wordt hierom voor beide functies toegekend, aangezien er 
in hoofdstuk 6 is bepaald dat er enkel een score ‘1’ kan worden toegekend, wanneer parkeren op 
eigen terrein mogelijk is.  
 
Voor een hotelfunctie is parkeren wel van groot belang. In ieder geval de mogelijkheid tot kort 
parkeren moet aanwezig zijn. In eerste instantie is deze mogelijkheid er niet op het plangebied, maar 
de mogelijkheden voor het creëren van kort parkeren zijn er wel. De score ‘4’ wordt daarom in eerste 
instantie toegekend. Indien er parkeerplekken worden gecreëerd kan ook deze score stijgen naar een 
‘2’.  
 
Afstand tot winkels voor dagelijkse behoeften 
De variabele ‘afstand tot winkels’ heeft de waarde: 300 meter. Voor de functies ‘studenten’, ‘hotel’ 
én ‘bedrijfsverzamelgebouw’ is dit positief. Al deze functies prefereren een korte afstand tot 
dagelijkse voorzieningen. Daarom krijgen deze drie functies de score ‘1’. 
 
Afstand tot park/groen 
De variabele ‘afstand tot park/groen’ kent de waarde: 450 meter. Dit is de afstand tot het park 
Valkenberg. Daarnaast ligt de penitentiaire inrichting ook aan de singel. Hoewel er in de literatuur 
niet veel gesproken wordt over de noodzaak van aanwezig groen voor deze drie functies kan er wel 
gesteld worden dat voor de drie functies de aanwezigheid van groen als positief wordt ervaren. 
Daarom scoren alle drie de functies een ‘1’. 
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Afstand tot hoger onderwijs 
De afstand tot zowel de NHTV als de NHTV of Applied Sciences bedraagt 500 meter. De nabijheid van 
hoger onderwijs wordt als positief ervaren door studenten. De functie ‘studenten’ krijgt daarom ook 
een ‘1’. Voor een hotel functie is de aanwezigheid van onderwijs van onderschikt belang. Ook de 
functie van bedrijfsverzamelgebouw heeft geen belang bij een nabijgelegen instelling voor hoger 
onderwijs. Beide functies krijgen daarom geen beoordeling voor dit kenmerk. 
 
Bereikbaarheid met de auto 
De afstand tot de dichtstbijzijnde snelweg (de A27) bedraagt 3 kilometer. Zoals eerder vermeld is een 
goede bereikbaarheid van de locatie voor studenten geen prioriteit, maar wordt het wel als prettig 
ervaren. Voor een hotel of een bedrijfsverzamelgebouw is de bereikbaarheid met de auto wel van 
groot belang. Alle drie de functies scoren een ‘2’. 
 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
De dichtstbijzijnde halte voor het openbaar vervoer is 150 meter verwijderd van de 
Koepelgevangenis. Ook het centraal station is niet ver verwijderd van de planlocatie en ligt op één 
kilometer afstand ofwel een klein kwartier lopen. Deze afstanden vallen allemaal ruim binnen de 
minimale eisen van de functies. Alle drie de functies scoren daarom een ‘1’. 
 
Behoefte aan de functie? 
Naar alle drie de functies is er voldoende behoefte. Breda kent een grote vraag naar 
studentenwoningen. De hospitality cijfers tonen een groei in toerisme en de vraag naar hotelkamers. 
De veranderende manier van werken en de groei van het aantal ZZP’ers vragen om een vernieuwde 
werkomgeving die gevonden wordt in een bedrijfsverzamelgebouw. 
 
Overzicht ruimtelijke kenmerken 
In tabel 33 is een overzicht weergegeven van alle beoordelingen van de ruimtelijke kenmerken. 

Tabel 33: Een overzicht van de beoordeling van de functies 'studenten', 'hotel' en 'bedrijfsverzamelgebouw' op basis van 
de ruimtelijke kenmerken van de Koepelgevangenis te Breda 

 

Waarde van de variabele

Stedelijk 1 1 1

Rand centrum 1 1 1

Afstand tot het centrum 500m 1 2 1

Afstand tot parkeren 200m 2 4/2* 2

Aftand tot winkels 300m 1 1 1

Afstand tot park/groen 450m 1 1 1

Afstand tot hoger onderwijs 500m 1   

Bereikbaarheid met de auto 3km 2 2 2

Bereikbaarheid met het OV 150m 1 1 1

Behoefte aan de functie? Ja 1 1 1
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7.3.2 Juridische kenmerken van De Boschpoort 
De juridische kenmerken zullen een voor een worden behandeld en beoordeeld. Daarna volgt er een 
overzicht van de beoordelingen. In het stroomschema van het model is dit aangegeven met het rode 
blok [C]. 
 
Monumentenstatus 
Een groot deel van het complex is bestempeld als monument. De Koepel en het poortgebouw (beide 
uit 1886) zijn daar sprekende voorbeelden van. Maar ook de uit 1893 stammende vrouwenvleugel en 
het gerechtsgebouw zijn rijksmonumenten. Daarnaast zijn er nog enkele gebouwen die het 
behouden waard zijn. In figuur 25 staat dit overzichtelijk weergegeven. Het overgrote deel van de 
met geel aangegeven gebouwen is net na de tweede wereldoorlog gebouwd. Voor de functie 
‘studenten’ is de uitstraling van het monumentale karakter niet van belang. In de omschrijving van 
deze functie is immers aangegeven dat studenten de locatie belangrijker vinden dan het gebouw. De 
belemmeringen van de monumentenstatus kunnen wel van groot belang zijn voor de realisatie van 
studentenhuisvesting. Voor een hotel kan een monumentaal uiterlijk juist zeker een positief effect 
hebben. Het zelfde geldt voor een bedrijfsverzamelgebouw. 
 

 
 

Figuur 25: Overzicht van de monumentale waarden van de verschillende gebouwen binnen de PI Boschpoort 

De monumentale waarden van het complex maakt het wel lastig om aanpassingen te doen aan het 
gebouw. In de omschrijving van het monumentenregister staat het volgende genoteerd: “het is van 
belang als bijzondere uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de gevangenis met 
nevengebouwen, in het bijzonder de uitwerking van het panopticale type; het is van belang als 
bijzondere uitdrukking van de technische ontwikkeling van de constructies in ijzer en hout; het is van 
belang wegens de innovatieve waarde; het is van belang als essentieel onderdeel van een groter 
geheel, de singelbebouwing en de stadsuitleg van Breda, die cultuurhistorisch, architectuurhistorisch 
en stedenbouwkundig van nationaal belang is; het heeft bijzondere betekenis, verbonden met de 
ontwikkeling van de stad en heeft tevens betekenis voor het aanzien van de stad.” (RCE, 2017). 
 
In eerste instantie lijkt het erop dat wanneer de uitstraling van de koepel en de bijhorende 
constructie alsmede het ensemble van omliggende gebouwen bewaard blijft, herontwikkeling naar 
een nieuwe functie mogelijk is. Wanneer er globaal wordt gekeken naar de eisen van bepaalde 
functies blijkt al snel dat aanpassingen noodzakelijk zijn en die het uiterlijk van het complex zullen 
aantasten. Dit komt bijvoorbeeld terug in de wettelijk bepaalde daglichttoetreding voor de functie 
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wonen. Verder onderzoek naar de precieze bepaling van de rijksmonumentstatus is noodzakelijk. 
Voor deze casestudy wordt er vanuit gegaan dat aanpassingen aan de gevel en het interieur, die 
nodig zijn voor het realiseren van de functie zorgen voor een verstoring van de monumentale status. 
Hierom worden voor alle functies de score ‘5’ toegekend. Verder onderzoek moet laten blijken wat 
de exacte implicaties zijn van de nodige veranderingen. De weergegeven score krijgt daarom de 
vorm: ‘5/?*’. Het vraagteken geeft hierbij aan dat er pas een score kan worden toegekend nadat er 
nadrukkelijk onderzoek is verricht naar de monumentenstatus. 

 
Bestemmingsplan 
De huidige bestemming ‘maatschappelijk’ past bij geen van de beoogde functies. Echter, verwacht 
wordt dat de gemeente mee zal werken aan een wijziging in het bestemmingsplan. Immers, de 
gemeente is ook betrokken bij de verkoop en nieuwe plannen van de inrichting. Dit geeft alle drie de 
functies de score ‘3’. Indien de gemeenteraad instemt met de wijziging van het bestemmingsplan dan 
kan deze ‘3’ veranderen in een ‘1’. Mocht dit niet het geval zijn dan krijgt de functie een score ‘5’en 
kan de herbestemming niet door gaan voor die functie. 
 
Overzicht juridische kenmerken 
In tabel 34 is een overzicht weergegeven van alle beoordelingen van de juridische kenmerken. 

Tabel 34: Een overzicht van de beoordeling van de functies 'studenten', 'hotel' en 'bedrijfsverzamelgebouw' op basis van 
de juridische kenmerken van de Koepelgevangenis te Breda 

 
 
7.3.3 Go / No-Go 
Tijdens het go/no-go moment wordt er gekeken of er een functie, buiten de verwachtingen om, een 
zodanige slechte score heeft behaald dat het niet interessant is om deze verder uit te zoeken. In het 
stroomschema van het model staat dit weergegeven onder het rode blok (blok [C]). In deze 
casestudy hebben alle drie de functies op één kenmerk een score van ‘5’ behaald. Echter dient hierbij 
de opmerking geplaatst te worden dat dit een voorlopige score is die mogelijkerwijs nog, door 
uitvoering van extra onderzoek, verlaagd kan worden. Om die reden kan er dus niet worden 
gesproken van een automatisch afwijzing.  
 
De enige ‘4’ die is behaald is bij de functie ‘hotel’ met het kenmerk ‘afstand tot parkeren’. Eerder is al 
aangegeven dat deze ‘4’ veranderd kan worden in een ‘2’ door de mogelijkheid van het creëren van 
parkeerplekken. De variabele ‘bestemmingsplan’ scoort ook bij alle drie de functies slecht, maar ook 
hiervoor worden geen problemen verwacht door de meewerkende houding van de gemeente. 
 
 

Waarde van de variabele
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Geconcludeerd kan worden dat alle drie de functies nog voldoende potentie hebben om verder 
onderzocht te worden. Hierbij moet men wel in het achterhoofd houden dat het kenmerk 
‘monumentenstatus’ verder onderzocht dient te worden. Mocht nou blijken dat de toegekende score 
van ’5’ na onderzoek blijft staan dan is verder onderzoek naar de mogelijkheid van die functie niet 
noodzakelijk. In het geval van deze casestudy wordt er vanuit gegaan dat de monumentenstatus van 
De Koepelgevangenis geen onoverkoombare belemmeringen geeft. Via lijn 4 in het stromenschema 
volgt dan de beoordeling op basis van de fysieke kenmerken. 
 
7.3.4 Fysieke kenmerken van De Boschpoort 
De fysieke kenmerken zullen een voor een worden behandeld en meteen beoordeeld. Daarna volgt 
er een overzicht van de beoordelingen. In het stroomschema van het model is dit aangegeven met 
het groene blok (Blok [D]). 
 
Vorm 
De vorm van de penitentiaire inrichting is die van een koepel. Deze koepel, vrijwel identiek aan die 
van Arnhem en Haarlem, heeft een diameter van 54 meter. De hoogte van de koepel bedraagt 38 
meter en herbergt vier ringen met cellen. In totaal zijn dit ongeveer 240 cellen. De functionele 
wensen van studentenhuisvestingen en hotels, kleine kamers, past matig binnen de huidige structuur 
van een koepel. Het zelfde geldt voor de wensen van een bedrijfsverzamelgebouw, behalve dat deze 
functie een grotere oppervlakte per kamer hanteert en een andere indeling van ruimte kent en dus 
moelijker is in te passen in de structuur van de cellen. Alle drie de functies krijgen daarom in eerste 
instantie de score ‘3’. Dit betekent dat de functie wel mogelijk is, maar dat er aanpassingen gedaan 
dienen te worden. Voor de hotel- en studentfunctie kan deze aanpassing simpelweg het schakelen 
van enkele cellen zijn. Dit zorgt voor grotere kamers. Na deze aanpassing past de vorm van de 
inrichting wel bij de functie en krijgen beide functies de score ‘1’. De aanpassingen voor een 
bedrijfsverzamelgebouw zijn wat omvangrijker en zullen uiteindelijk nog niet helemaal passen bij de 
wensen van een bedrijfsverzamelgebouw. Deze krijgt daarom de score ‘2’.38   
 
Stijl 
De meest opvallende architectuurstijl van de gevangenis is ‘eclecticisme’. Daarnaast zijn er nog vele 
modernere gebouwen het complex toegevoegd. Dit zorgt voor een onsamenhangend geheel. Er van 
uitgaande dat het grootste gedeelte van de nieuwere complexen gesloopt zal worden, worden de 
functies enkel beoordeeld op de stijl ‘eclecticisme’. Deze neo-rationele stijl zorgt voor de imposante 
uitstraling van de penitentiaire inrichting en is ook de belangrijkste reden van de status van 
rijksmonument. Een soortgelijke redenatie kan daarom worden opgevoerd als bij het kenmerk 
‘monumentenstatus’. Studenten hechten geen bijzondere waarde aan de uitstraling van het gebouw. 
Daarom krijgt deze de score ‘3’. Voor een hotel kan de uitstraling van het gebouw wel een positief 
effect hebben. Dezelfde redenering geldt voor een bedrijfsverzamelgebouw. Beide functies kunnen 
door het gebruik van branding een extra waarde krijgen, vandaar de score ‘1’. 
 
Grootte van het gebouw 
De PI Boschpoort valt met een grootte van 33.000 m² in de grootteorde van ‘erg groot’ (meer dan 
30.000 m²). Door het massale karkater van de penitentiaire inrichting valt er niet te verwachten dat 
de functie ‘studenten’, ‘hotel’ of ‘bedrijfsverzamelgebouw’ de volledige metrages kan invullen. Dit 
kenmerk past daarom matig bij de functies en scoort een ‘3’. 
 
 
 
 

                                                            
38 De financiële consequenties van deze aanpassingen worden niet meegenomen in deze casestudy. 



 
De functionele mogelijkheden bij de herbestemming van penitentiaire inrichtingen 
 

 

Ordening 
De ordening van de Koepelgevangenis is lastig toe te kennen aan een van de waarden bepaald in 
hoofdstuk 6. Wanneer men alleen naar de koepel zelf kijkt is dat natuurlijk een open plattegrond. De 
overige gebouwen vormen echter een schakeling met gecompartimenteerde plattegronden. Voor de 
beoordeling worden deze twee verzamelingen van gebouwen als losse objecten gezien en beide 
apart beoordeeld. De geschakelde plattegronden zijn voor alle drie de functies zeer geschikt. Alle drie 
de functies vragen namelijk om meerdere kleine ruimtes (studentenkamers, hotelkamers of 
kantoortjes). Alle drie de functies krijgen daarom de score ‘1’.  
 
De open plattegrond van de koepel is minder gunstig voor de drie functies. Hoewel de 
gecompartimenteerde structuur van de cellen kan dienen voor de verschillende kleine ruimtes, zorgt 
de enorme open ruimte van de koepel voor een negatief effect. Daarnaast is het niet gewenst dat 
men zo makkelijk bekeken kan worden. De drie functies krijgen daarom de beoordeling ‘4’. 
Aanpassingen van de grote open ruimte, bijvoorbeeld door de toevoeging van (transparante) 
plateaus, kunnen het negatieve effect wegnemen. Mocht dit effect worden weggenomen dan wordt 
de score ‘2’ toegekend. 
  
Verdiepingshoogte 
De verdiepingshoogte is bijna overal in de penitentiaire inrichting hoger dan drie meter. De 
verdiepingshoogte van de inrichting heeft voor alle functies een positief effect. De minimale eisen 
(2,6 meter) van de drie functie komen dus ruimschoots overeen met de kenmerken van de inrichting 
wat resulteert in de score ‘1’. 

Verdiepingsbreedte 
Om een uitspraak te doen over het kenmerk ‘verdiepingsbreedte’ zal per gebouw beoordeeld 
moeten worden of dit kenmerk past bij de functie. Dit wordt gedaan omdat de penitentiaire 
inrichting een complex is met verschillende gebouwen met verschillende breedtes.  
 
Voor de koepel is dit extra lastig omdat deze (vanwege de ronde vorm) geen specifieke breedte 
heeft. Om deze reden wordt er gekeken naar de minimale breedte en de diepte van de cel. Deze 
afstanden staan weergegeven in figuur 26. Voor de functie van hotelkamer en studentenkamer 
voldoet het gebruik van één cel niet aan het bouwbesluit. Voor de toepassing van deze functies 
zullen dus meerder cellen geschakeld moeten worden. Om deze reden krijgen de functies in eerste 
instantie een score ‘4’, na aanpassing zal deze veranderen in een ‘1’. 

Figuur 26: De afmetingen van een cel in de koepelgevangenis en de mogelijke verhoging van de vloer. Bron Geul (2013) 
en eigen aanpassingen. 
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De overige gebouwen hebben een verdieppingsbreedte die varieert van 14 meter tot 12 meter. Voor 
de klassieke hotelindeling (middenpad met aan weerszijde hotelkamers) is deze verdiepingsbreedte 
geschikt. De hotelfunctie krijgen daarom de score ‘1’. De overige functies hebben een zeer 
aanpasbare indeling met veel al kleinere kamers. De breedte van gebouwen zorgt ervoor dat de 
functies veel mogelijkheden kennen voor de indeling. Ook deze functies krijgen daarom de score ‘1’. 
 
Daglichttoetreding 
Voor deze variabele wordt de waarde bepaald door de verhouding tussen het vloeroppervlak en de 
grootte van de daglichtopening. De grootte van de raamopening in de cellen is 0,5 m². Het 
vloeroppervlak van een cel bedraagt ongeveer 12 m². Dat betekent dat de verhouding 
vloeroppervlak/daglichtopening ongeveer 4 procent is. Dit is kleiner dan 5 procent en volgens 
waardebepaling krijgen de functies dan een ‘4’ (zie tabel 30 in hoofdstuk 6). Daarnaast is de 
daglichtopening gelegen op 1,80 meter hoogte, wat naar buiten kijken bemoeilijkt. Aanpassingen van 
de daglichtopening zorgt voor een ingrijpende verandering van het gevelaanzicht en zal bovendien 
gepaard moeten gaan met een (gedeeltelijke) verhoging van de vloer. Beide ingrepen zijn niet 
wenselijk, maar ook niet onoverkomelijk. De score na aanpassing is daarom ook een ‘3’. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud van de Koepelgevangenis kan worden omschreven als ‘goed’. De gevangenis is tot 
voor kort nog in gebruik geweest en in goede staat onderhouden. Ook na het vertrek van de 
gevangenen is het gebouw in gebruik geweest door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Alle 
drie de functies krijgen daarom de score ‘1’.  
 
Overzicht fysieke kenmerken 
In tabel 35 is een overzicht weergegeven van alle beoordelingen van de fysieke kenmerken. 

Tabel 35: Een overzicht van de beoordeling van de functies 'studenten', 'hotel' en 'bedrijfsverzamelgebouw' op basis van 
de fysieke kenmerken van de Koepelgevangenis te Breda 

 
  

Waarde van de variabele

Koepel 3/1* 3/1* 3/2*

Eclecticisme 3 1 1

Grootte van het gebouw Erg groot (33.000m²) 3 3 3

Ordening Geschakeld, comp. plattegrond 1 1 1

Open plattegrond (koepel) 4/2* 4/2* 4/2*

Verdiepingshoogte 3,1 meter 1 1 1

nvt (radiaal koepel is 27 meter) 4/1* 4/1* 4/1*

12 - 14 meter 1 1 1

Daglichttoetreding ongeveer 4% 4/3* 4/3* 4/3*

Onderhoud Goed 1 1 1

Verdiepingsbreedte
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7.3.5 Conclusie casestudy | Blokhuispoort 
Wanneer men kijkt naar de totale beoordeling van alle drie de kenmerken voor de functies (tabel 36) 
dan ziet men dat de drie functies qua waardering niet veel van elkaar verschillen. Als er sec gekeken 
wordt naar de cijfers is, op basis van alle drie de kenmerken is er geen functie duidelijk beter dan de 
andere. Daarbij komt dat er voor verschillende kenmerken nog verder onderzoek gedaan moet 
worden. Bijvoorbeeld bij het kenmerk ‘monumentenstatus’. Deze onzekere factor kan een 
belemmering zijn voor alle drie de functies en dient in de praktijk goed onderzocht te worden.  
 
Ook is er een aantal functies waarbij aanpassingen van de kenmerken nodig zijn zodat deze functies 
beter passen bij het kenmerk. De grootte van deze aanpassing en de (financiële) gevolgen hiervan, 
zijn op voorhand ook lastig in te schatten.  
 
Eerder is al vermeld dat een combinatie van verschillende functies een logisch gevolg kan zijn 
vanwege de grote van de penitentiaire inrichting. Gezien het feit dat geen van de drie functies is 
afgekeurd en dat de beoordeling van de functies niet veel verschilt is een combinatie van functies 
nog steeds een mogelijkheid. 
 
Uiteindelijk kan er gesteld worden dat (in dit geval) de uitkomsten van deze casestudy niet zo zeer 
leiden tot een definitieve keuze voor een functie. De uitkomsten kunnen eerder worden omschreven 
als discussiepunten voor een gefundeerde afweging voor de keuze van een nieuwe functie in een 
penitentiarie inrichting.  
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Waarde van de variabele

Stedelijk 1 1 1

Rand centrum 1 1 1

Afstand tot het centrum 500m 1 2 1

Afstand tot parkeren 200m 2 4/2* 2

Aftand tot winkels 300m 1 1 1

Afstand tot park/groen 450m 1 1 1

Afstand tot hoger onderwijs 500m 1 - -

Bereikbaarheid met de auto 3km 2 2 2

Bereikbaarheid met het OV 150m 1 1 1

Behoefte aan de functie? Ja 1 1 1

Rijksmonument

Beschermd Stadsgezicht

Maatschappelijk 3/1* 3/1* 3/1*

Koepel 3/1* 3/1* 3/2*

Eclecticisme 3 1 1

Grootte van het gebouw Erg groot (33.000m²) 3 3 3

Ordening Geschakeld, comp. plattegrond 1 1 1

Open plattegrond (koepel) 4/2* 4/2* 4/2*

Verdiepingshoogte 3,1 meter 1 1 1

nvt (radiaal koepel is 27 meter) 4/1* 4/1* 4/1*

12 - 14 meter 1 1 1

Daglichttoetreding ongeveer 4% 4/3* 4/3* 4/3*

Onderhoud Goed 1 1 1
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Tabel 36: Overzicht van de beoordeling van de drie kenmerken: ruimtelijk, juridisch en fysiek op basis van de functies. 
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7.4 OMSCHRIJVING OBJECT #2 | DE KRUISBERG 

De tweede case gaat over de herontwikkeling van de Penitentiaire Inrichting De Kruisberg, onderdeel 
van PI Achterhoek. De Kruisberg is een huis van bewaring (118 plaatsen) in Doetinchem dat 
gecentreerd is rondom een voormalig herenhuis uit 1719. In 1866, 1912, 1932, 1980 en 1995 zijn er 
grote uitbreidingen geweest van deze inrichting. In 1866 werd De Kruisberg in gebruik genomen als 
jongensgevangenis. In 1912 werd het een Rijksopvoedingsgesticht voor jongens boven de 14 jaar.  
 
Meest recentelijk is de uitbreiding van architect Martin van Dort uit 1995, op dat moment in dienst 
bij de Rijksgebouwendienst. Hij ontwierp een zelfstandig en ommuurd huis van bewaring van 6.123 
m2 met 96 cellen. Doordat deze uitbreiding een stuk buiten De Kruisberg is gelegen kon het karakter 
van de halfopen inrichting voor de rest van het complex gehandhaafd blijven. Het cellencomplex 
bestaat uit twee langgerekte roodbakstenen cellenvleugels. Voor deze casestudy wordt het later 
gebouwde deel uit 1995 niet meegenomen. 
 

 

Figuur 27: Links een luchtfoto van PI De Kruisberg. Rechts een aanzicht van het voormalige herenhuis. 

PI De Kruisberg is in gebruik geweest tot 1 januari 2015. Daarna heeft de COA het tijdelijk gebruikt 
voor de huisvesting van asielzoekers.  
 
PI De Kruisberg ligt aan de Klootsemastraat (nummer 1) aan de rand van de stad in het noorden van 
Doetinchem gelegen aan de Kruisbergse bossen. In figuur 29 staat het plangebied met rood 
omcirkeld. Het centraal station is 3,5 kilometer verwijderd van de gevangenis. Het dichtstbijzijnde 
busstation bevindt zich op 450 meter afstand. Het historische centrum is gelegen op 2,5 kilometer 
afstand. De locatie ligt op ongeveer 10 minuten afstand met de auto van de A18. 
 
De totale grootte van de penitentiaire inrichting bedraagt 9.214 m² en is gelegen op een perceel van 
27.624 m². De bestemming van locatie is maatschappelijk.  

7.5 FUNCTIESELECTIE 

Zoals is weergegeven in het stroomschema van het in het oranje blok [A] worden eerste de functies 
met de hoogste potentie geselecteerd. Hiervoor worden, vanuit het overzicht van alle mogelijke 
functiecategorieën, de meest geschikte functies bepaald. Dit gebeurt door te kijken welke functies op 
basis van ligging, bereikbaarheid en de locatie het beste passen bij de penitentiaire inrichting. 
 
De afgelegen ligging van de locatie zorgt op het eerste gezicht voor belemmeringen van een aantal 
functies. Vooral voor de realisatie van een theater, bioscoop, bibliotheek of retail is de ligging 
ongunstig. 
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Figuur 28: Een overzicht van de ligging van de PI (rode kader). Het centrum is met roze aangegeven en 
groenvoorzieningen staan in het groen (Bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

Ook voor de herbestemming tot broedplaats of bedrijfsverzamelgebouw is de locatie en de nabijheid 
van infrastructuur niet afdoende. Hetzelfde geldt voor de realisatie van een gezondheidscentrum. 
Een museum of expositieruimte heeft minder last van de afgelegen ligging van de inrichting. 
Doetinchem heeft één museum in het centrum, maar wanneer er een thema gevonden kan worden 
voor een tweede museum is deze herontwikkeling ook mogelijk. Daarnaast biedt de rustige, groene 
omgeving ook kansen voor een hotelfunctie. 
 
Uit de wensen en eisen van woningen voor senioren komt naar voren dat een rustige en groene 
omgeving, dicht bij het openbaar vervoer een even grote voorkeur heeft als een centrum locatie. Dit 
komt ook terug bij de zorgwoningen. Wanneer het accent wordt gelegd op woonkwaliteit is juist vaak 
een rustige, landelijke omgeving gewenst, vooral bij projecten in de vrije sector of in combinatie met 
een zorgaanbieder of woningcorporatie. De potentie van deze twee functies wordt hoger geacht dan 
die van één- of meerpersoonshuishoudens op deze locatie.  
 
Doetinchem kent één hogeschool: De Iselinge Hogeschool, een lerarenopleiding met ongeveer 400 
studenten. Dit maakt de realisatie van studentenwoningen in de voormalige penitentiaire 
inrichtingen onwaarschijnlijk. Ook de herontwikkeling tot short stay lijkt niet haalbaar. Doetinchem 
kent verder een divers aanbod van scholen in het voortgezet onderwijs en enkele scholen voor 
aansluitend middelbaar beroepsonderwijs. Echter, Doetinchem kent maar één MBO school. De 
realisatie van een middelbaar beroepsonderwijs instelling is daarom mogelijk. Daarbij wil de 
conglomeratie De Achterhoek zich meer focussen op het opleiden van technici door de aanwezigheid 
van relatief veel (innovatieve) maakindustrie in de regio.  
 
Van de functies die overblijven worden seniorenhuisvesting, wonen met zorg, hotel en middelbaar 
beroepsonderwijs gezien als functies met de grootste potentie. 
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7.6 DE BEOORDELING VAN DE FUNCTIES 

In deze paragraaf worden de vier functies met de hoogste potentie getoetst. Hiervoor zijn de 
waarden nodig van de verschillende kenmerken. Deze waarden zullen daarna gebruikt worden om 
voor de mogelijke nieuwe functies te beoordelen op basis van de kenmerken van de gevangenis. De 
beoordeling volgt het schema dat in hoofdstuk 6 is geïntroduceerd. Eerst zullen de ruimtelijke 
kenmerken behandeld worden. Daarna volgen de juridische kenmerken en een go/no-go moment. 
Bij een positieve beoordeling volgen de fysieke kenmerken. Deze volgorde is schematisch 
weergegeven in de fold-out op de laatste pagina. 
 
7.6.1 Ruimtelijke kenmerken van De Kruisberg 
De ruimtelijke kenmerken zullen een voor een worden behandeld en beoordeeld. Daarna volgt er 
een overzicht van de beoordelingen. In het stroomschema van het model is dit aangeven met het 
blauwe blok [B]. 
 
Stedelijkheid 
De variabele ‘Stedelijkheid’ kent de waarde ‘Matig stedelijk’, dat wil zeggen dat het object gelegen is 
in een omgeving met een adressendichtheid tussen de 1000 en 1500. Doetinchem heeft een 
omgevingsadressendichtheid van 1.068. De beoordeling van de variabele is voor de twee 
woonfuncties het zelfde. De matige stedelijke ligging van het object heeft voor deze functies ‘een 
positief effect’ wat neer komt op een score ‘2’. De minimale eisen van de functie en de kenmerken 
van de inrichting komen dus overeen. Voor de hotelfunctie en onderwijsfunctie is er geen positief 
noch negatief effect, hierbij hoort de score ‘3’. 
 
Ligging 
Met betrekking tot de variabele ligging ligt de PI aan de rand van de stad. De variabele ‘Ligging’ kent 
daarom de waarde ‘Rand van de stad (woonwijk)’. De afgelegene ligging van het object is voor de 
functies van hotel en onderwijs niet per se de meest ideale locatie, maar het heeft ook geen 
negatieve invloed op de functie. De minimale eisen van deze twee functies komen in zekere mate 
overeen met de kenmerken van de inrichting en scoren daarom een ‘2’. De woonfuncties krijgen, 
vanwege de wens voor een groene omgeving, beide de score ‘1’. 
 
Afstand tot centrum 
De variabele ‘Afstand tot centrum’ kent de waarde 3500 meter. De afstand is net als bij het kenmerk 
‘ligging’ niet bevorderlijk te noemen voor de onderwijs en hotelfunctie. Een locatie dichterbij het 
centrum zal altijd verkozen worden boven een afgelegen locatie. De functies krijgen daarom de 
beoordeling ‘4’. Voor de twee woonfuncties blijkt uit de minimale eisen dat een groene rustige 
omgeving net zo gewenst is als een centrumlocatie. Deze twee functies krijgen daarom een ‘1’. 
 
Afstand tot parkeren 
Aangezien er reeds parkeermogelijkheden op eigen terrein aanwezig zijn, krijgen al de functies de 
score ‘1’ toegekend. 
 
Afstand tot winkels voor dagelijkse behoeften 
De variabele ‘afstand tot winkels’ heeft een waarde van 1200 meter. Voor de woonfuncties is deze 
afstand niet optimaal. Deze twee functies krijgen de score ‘3’. De onderwijsfunctie en hotelfunctie 
hebben minder behoefte aan een korte afstand tot voorzieningen voor de dagelijkse behoeften. Zij 
worden beoordeeld met een ‘2’. 
 
Afstand tot park/groen 
De variabele ‘afstand tot park/groen’ kent de waarde: 50 meter, aangezien het complex gelegen is in 
de groene omgeving van de Kruisbergse Bossen. Eerder is al vermeld dat er in de literatuur niet veel 
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gesproken wordt over de noodzaak van aanwezig groen voor de functie ‘hotel’, het zelfde geldt voor 
de functie van ‘onderwijs’. Wel kan er gesteld worden dat voor deze functies de aanwezigheid van 
groen als positief wordt ervaren. Voor de woon functies is de aanwezigheid van groen wel 
beschreven en ook deze aanwezigheid wordt als positief ervaren. Daarom scoren alle vier de functies 
een ‘1’. 
 
Afstand tot hoger onderwijs 
Bij de vorige casestudy is duidelijk naar voren gekomen dat voor sommige functies dit kenmerk niet 
van belang is. Ook bij deze casestudy is dat het geval. Voor de functies ‘senioren’, ‘wonen met zorg’ 
en ‘hotel’ is de nabijheid van hoger onderwijs niet van belang. Deze functies krijgen daarom geen 
beoordeling voor dit kenmerk. 
 
Voor de onderwijsfunctie kan de nabijheid van een onderwijsstelling wel van belang zijn. Door 
kennisdeling of het delen van voorzieningen kunnen dichtbij elkaar gelegen onderwijsinstellingen 
met een op elkaar aansluitend niveau een positief effect hebben op elkaar. In het geval van de PI De 
Kruisberg ligt de dichtstbijzijnde instelling voor hoger onderwijs op 2500 meter afstand. Er kan 
gesteld worden dat deze afstand geen invloed heeft op de functie. De functie ‘middelbaar 
beroepsonderwijs’ krijgt daarom, volgens de opgestelde criteria in hoofdstuk 6, een ‘3’. 
 
Bereikbaarheid met de auto 
De afstand tot de dichtstbijzijnde snelweg (de A18) bedraagt zes kilometer. Voor een hotel is de 
bereikbaarheid met de auto van groot belang, ook voor een onderwijsinstelling is een goede 
bereikbaarheid belangrijk. Voor de functies ‘senioren’ en ‘wonen met zorg’ is de bereikbaarheid met 
de auto minder belangrijk dan bij de onderwijs- en hotelfunctie. De twee woonfuncties krijgen 
vanwege de slechtere bereikbaarheid een ‘3’. De andere twee functies scoren een ‘4’. 
 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
De dichtstbijzijnde halte voor het openbaar vervoer is op 450 meter afstand gelegen van het huis van 
bewaring. Deze afstand valt binnen de minimale eisen van de functies (zoals gegeven in hoofdstuk 6) 
voor wonen, namelijk 500 meter. Voor onderwijs geldt een minimale eis van 400 meter. Deze functie 
krijgt daarom een ‘2’. 
 
Behoefte aan de functie? 
Voor de twee woonfuncties is er voldoende vraag, mede door de vergrijzing van de regio (De 
Gelderlander, 2016b). De toerismecijfers van de Achterhoek tonen een groei in toerisme (Attera, 
2013). De behoefte aan een hotelfunctie zal daarom afhangen van de kwaliteit en aanwezigheid van 
soortgelijk aanbod. Hiervoor is uitgebreid onderzoek vereist. De voorlopige score die daarom aan de 
het kenmerk wordt gegeven is een ‘?’. Voor de vraag naar onderwijsinstellingen zijn geen cijfers 
beschikbaar, maar door de aanwezigheid onderwijsinstellingen waarbij studenten kunnen 
doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, kan worden bepaald dat er mogelijk vraag is 
naar een MBO instelling. Extra onderzoek naar de complementariteit van deze twee instellingen is 
verreist. De voorlopige score is daarom een ‘?’.  
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Overzicht ruimtelijke kenmerken 
In tabel 37 is een overzicht weergegeven van alle beoordelingen van de ruimtelijke kenmerken. 

Tabel 37: Een overzicht van de beoordeling van de functies 'senioren', ’wonen met zorg’, 'hotel' en ‘Middelbaar 
Beroepsonderwijs' op basis van de ruimtelijke kenmerken van het huis van bewaring De Kruisberg. 

 
 
7.6.2 Juridische kenmerken van De Kruisberg 
De juridische kenmerken zullen een voor een worden behandeld en beoordeeld. Daarna volgt er een 
overzicht van de beoordelingen. In het stroomschema van het model is dit aangegeven met het rode 
blok [C]. 
 
Monumentenstatus 
Tot het monument behoort natuurlijk het voormalige herenhuis. Maar ook de uitbreidingen van de 
rijksbouwmeesters Pierson, vader en zoon Metzelaar en Robbers (alles tot 1923) behoren tot de 
status gemeentemonument. Verder is ook het voorterrein met park en de parkgedeelten beschermd 
middels de monumentenwet. Het in 1980 gebouwen bijgebouw is geen monument, ook heeft dit 
gebouw geen monumentale waarde. Een overzicht van de gebouwen en hun bouwjaar staat 
weergegeven in figuur 29. 
 
Voor een hotel kan een monumentaal uiterlijk een positief effect hebben. Het zelfde geldt voor een 
onderwijsinstelling. Beide functies kunnen door het gebruik van branding een extra waarde krijgen, 
daarbij zou de score ‘1’ horen. Voor ‘wonen met zorg’ kan een soortgelijke redenering op gaan. Ook 
voor senioren woningen kan een monumentaal gebouw een positief effect hebben op de functie. 
 
Wanneer het negatieve effect van een monument, vanwege de beperkingen in de aanpasbaarheid 
van het gebouw, wordt meegewogen ontstaat er een andere score. Deze beperkingen zijn vooral 
verbonden aan het exterieur van het gebouw en het ensemble als geheel (Gemeente Doetinchem, 
1994) en zal op het eerste oog geen grote belemmeringen opleveren. De negatieve effecten van 
kleine raamopeningen die voorkomen bij de veel van de overige monumentale penitentiaire 
inrichtingen spelen bij de Kruisberg een minder grote rol. Om deze redenen wordt in eerste instantie 
de score ‘3’ toegekend aan alle vier de functies.  
 

Waarde van de variabele

Matig stedelijk 1 1 1 1

Rand stad (woonwijk) 1 1 2 2

Afstand tot het centrum 3500m 1 1 4 4

Afstand tot parkeren Op terrein 1 1 1 1

Aftand tot winkels 1200m 3 3 2 2

Afstand tot park/groen 50m 1 1 1 1

Afstand tot hoger onderwijs 2500m - - - 3

Bereikbaarheid met de auto 6 km 3 3 4 4

Bereikbaarheid met het OV 450m 1 1 1 2

Behoefte aan de functie? Ja 1 1 ? ?
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Toch dient er vermeld te worden dat verder onderzoek naar de monumentenstatus in de praktijk 
noodzakelijk is. Vooral bij de herontwikkeling naar ‘wonen met zorg’ waarbij vaak grote (fysieke) 
veranderingen moeten worden doorgevoerd in de plattegrondstructuur van een gebouw kan de 
monumentenstatus lastig zijn. Daarom krijgt de uiteindelijk score de vorm: ‘3/?’. Waarbij de 
vraagteken staat voor nader onderzoek naar het kenmerk. 
 

 

Figuur 29: Een overzicht van de verschillende gebouwen van PI De Kruisberg en hun bouwjaren. 

Bestemmingsplan 
De huidige bestemming ‘maatschappelijk’ past bij geen van de beoogde functies, behalve ‘wonen 
met zorg’. Voor de overige functies kan verwacht worden dat de gemeente mee zal werken aan een 
wijziging in het bestemmingsplan aangezien geen van de functie voor grote overlast zal zorgen. Dit 
geeft alle drie niet maatschappelijke functies de score ‘3’. In dien de gemeenteraad instemt met de 
wijziging van het bestemmingsplan dan kan deze ‘3’ veranderen in een ‘1’. Mocht dit niet het geval 
zijn dan krijgt de functie een score ‘5’en kan de herbestemming niet door gaan voor die functie. 
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Overzicht juridische kenmerken 
In tabel 38 is een overzicht weergegeven van alle beoordelingen van de juridische kenmerken. 

Tabel 38: Een overzicht van de beoordeling van de functies 'senioren', ’wonen met zorg’, 'hotel' en ‘Middelbaar 
Beroepsonderwijs' op basis van de juridische kenmerken van het huis van bewaring De Kruisberg. 

 
 
7.6.3 Go / No-Go 
Tijdens het go/no-go moment wordt er gekeken of er een functie, buiten de verwachtingen om, een 
zodanige slechte score heeft behaald dat het niet interessant is om deze verder uit te zoeken. In het 
stromenschema van het model staat dit weergegeven onder het rode blok (pijl 3). Er is in deze 
casestudy geen functie met een score van ‘5’. Er is dus geen automatisch afwijzing. De enige ‘4’ die is 
behaald is bij het kenmerk ‘afstand tot centrum’ en deze geldt voor alle vier de functies. De variabele 
‘bestemmingsplan’ scoort ook bij drie van de vier functies slecht, maar ook hiervoor worden geen 
problemen verwacht. 
 
Geconcludeerd kan worden dat alle vier de functies voldoende potentie bezitten om verder 
onderzocht te worden. Via lijn 4 in het stromenschema volgt dan de beoordeling op basis van de 
fysieke kenmerken. 
 
7.6.4 Fysieke kenmerken van De Kruisberg 
De fysieke kenmerken zullen een voor een worden behandeld en meteen beoordeeld. Daarna volgt 
er een overzicht van de beoordelingen. In het stroomschema van het model is dit aangegeven met 
het groene blok (Blok [D]). 
 
Vorm 
De gebouwen van PI De Kruisberg zijn gelegen in een U-vorm en kennen een lineair plattegrond door 
de toepassing van cellenvleugels. Deze toepassing past redelijk goed bij de functionele wensen van 
woonruimten en hotelkamers. De structuur sluit eveneens vrij goed aan bij de eisen van een 
onderwijsinstelling. Door de corridor structuur van de cellenvleugel intact te laten en meerdere 
cellen aan elkaar te schakelen kan het effect van een gang met aan weerszijde functieruimten voor 
bijvoorbeeld hotelkamers, woningen of schoollokalen worden gecreëerd. De score die wordt 
toegekend voor dit kenmerk is voor de vier functies een ‘1’. 
 
 

Waarde van de variabele

Maatschappelijk 3/1* 1 3/1* 3/1*
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Figuur 30: Voorbeeld van een schakeling van meerdere cellen tot een ruimte. (Bron: Het arresthuis (Singhal, 2014) 

Stijl  
De stijl van PI De Kruisberg kan voor het deel van het landhuis worden omschreven als een 
karakteristiek voorbeeld van eenvoudige laat-achttiende-eeuwse buitenplaats met kenmerken van 
de Lodewijk XVI-stijl (Gemeente Doetinchem, 1994). De overige gebouwen zijn vervaardigd in een 
sobere rationele trant, die kenmerkend is voor rijksgebouwen met een justitiële bestemming tussen 
1850 en 1920. Deze stijl wordt geclassificeerd als eclecticisme. Deze stijl en de uitvoering in baksteen 
zorgt voor een historisch karakter. Omdat het om een voormalig Rijksopvoedkundige Inrichting gaat 
en geen gevangenis, zijn de ramen groter en ruimer dan normaal. Dit zorgt voor een meer open 
effect van de gevel.  
 
Net als bij de vorige casestudy kan ook hier een soortgelijke beredenering worden uitgevoerd als bij 
het kenmerk ‘monumentenstatus’. De uitstraling van het gebouw kan een positief effect hebben op 
alle vier de functies. Hierbij moet wel worden gewaakt op het feit dat aanpassingen aan de gevel 
lastig zijn vanwege de monumentale status. Zoals vermeld zijn deze beperkingen vooral verbonden 
aan het aanzicht van het gebouw én het ensemble van de gebouwen als geheel (Gemeente 
Doetinchem, 1994). Dit zal op het eerste gezicht geen grote belemmeringen opleveren. De vier 
functies krijgen daarom de score ‘1’. 
 
Grootte van het gebouw 
De PI De Kruisberg is 9.214 m² groot en valt daarmee onder de waarde ‘klein’ (5.000 tot 10.000 m²). 
Deze grootte is geschikt voor de functie van wonen en hotel, maar in principe te klein voor een MBO 
instelling. Nieuwe gebouwen zullen waarschijnlijk nodig zijn wanneer er een middelbare 
beroepsopleiding wordt gerealiseerd. Daarom krijgt deze laatste functie een ‘4’ en de overige 
functies een ‘1’. 
 
Ordening 
De ordening van deze gevangenis kan worden getypeerd als ‘geschakeld met gecompartimenteerde 
plattegrond’. Deze plattegrond kent vooral een duidelijke structuur door het gebruik van cellen, 
afgewisseld met ruimtes voor kantoor en observatie van gedetineerde. Zoals besproken is bij het 
kenmerk ‘vorm’ past deze structuur bij de vier beoogde functies. Wederom krijgen daarom de 
functies de score ‘1’. 
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Verdiepingshoogte   
De verdiepingshoogte is in alle gebouwen voor 1923 minimaal 3,2 meter en in sommige delen hoger. 
Deze (grote) verdiepingshoogte van de inrichting heeft voor alle functies een positief effect. De 
minimale eisen van de vier functies vragen om een verdiepingshoogte van 2,6 meter. De 
penitentiaire inrichting voldoet dus ruim aan deze eisen. Alle vier de kenmerken worden daarom 
beoordeeld met een '1'.  
 

 

Figuur 31: De afmetingen van een cel en de mogelijke verhoging van de vloer. Bron Geul (2013) en eigen aanpassingen. 

Verdiepingsbreedte 
Om een uitspraak te doen over het kenmerk ‘verdiepingsbreedte’ wordt het pas later gebouwde deel 
(uit 1980) buiten beschouwing gelaten. De overige gebouwen hebben een verdieppingsbreedte die 
varieert van 14 meter tot 12,5 meter. De breedte van deze gebouwen is te groot voor de maximale 
diepte van een doorzonwoning, maar kan wel worden toegepast op het gebruik van andere 
plattegronden. Ook voor de klassieke hotelindeling (middenpad met aan weerszijde hotelkamers) is 
deze verdiepingsbreedte geschikt. De indeling voor ruimtes voor onderwijsdoeleinden (lesruimtes en 
vaklokalen) zal lastiger blijken, maar lijkt niet onmogelijk. De twee woonfuncties en de hotelfunctie 
krijgen daarom de score ‘1’. De functie voor onderwijs een ‘3’. 
 
Daglichttoetreding 
De penitentiaire inrichting in Doetinchem is lange tijd een Rijksopvoedkundige Inrichting geweest 
voor jongeren, wat betekent dat de eisen voor het detineren soepeler waren bij een volwaardige 
gevangenis. Dit heeft er dan ook toe geleid dat de toepassing van gevelopeningen veel vrijer was. Dit 
resulteert in veel grotere raamopeningen dan men gewent is bij een penitentiaire inrichting. 
 
Voor deze variabele wordt de waarde bepaald door de verhouding tussen het vloeroppervlak en de 
grootte van de daglichtopening. De grootte van de raamopening in de cellen is (gemiddeld) 2,8 m². 
Het vloeroppervlak van een cel bedraagt ongeveer 10,5 m². Dat betekent dat de verhouding 
vloeroppervlak/daglichtopening ongeveer 27% is. Dit is vele malen groter dan de minimale norm van 
5% en volgens waardebepaling krijgen de functies dan een ‘1’ (zie tabel 30 in hoofdstuk 6). 
Aanpassingen van de daglichtopening is daarom niet noodzakelijk en er zullen om die reden ook geen 
ingrijpende verandering van het gevelaanzicht plaatsvinden.  
 
Onderhoud 
Het onderhoud van De Kruisberg kan worden omschreven als ‘goed’. De gevangenis heeft tot 2014 
nog dienst gedaan als inrichting en is in goede staat onderhouden. Ook na het vertrek van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen is het gebouw in gebruik geweest door het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers. Alle vier de functies krijgen daarom de score ‘1’.  
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Overzicht fysieke kenmerken 
In tabel 39 is een overzicht weergegeven van alle beoordelingen van de fysieke kenmerken. 

Tabel 39: Een overzicht van de beoordeling van de functies 'senioren', ’wonen met zorg’, 'hotel' en ‘Middelbaar 
Beroepsonderwijs' op basis van de fysieke kenmerken van het huis van bewaring De Kruisberg. 

 
 
7.6.5 Conclusie tweede casestudy 
Wanneer men kijkt naar de totale beoordeling van de vier functies (tabel 40) dan ziet men dat de vier 
functies qua waardering niet veel van elkaar verschillen. Wel valt op dat over het algemeen de 
onderwijsfunctie slechter scoort dan de overige functies. Binnen de twee woonfuncties zijn er bijna 
geen verschillen, wat ook niet verwonderlijk is gezien het feit dat de eisen en wensen van deze 
doelgroep voor een groot deel met elkaar overeenstemmen.  
 
Ook bij deze casestudy kan er worden gesteld dat het onderzoek uiteindelijk niet heeft geleid tot een 
duidelijke functiekeuze. De uitkomsten kunnen wederom beter worden omschreven als 
discussiepunten zodat er een gefundeerde afweging kan worden gemaakt voor de keuze van een 
nieuwe functie in een penitentiarie inrichting. 
 
Hierbij dient wel een opmerking te worden gemaakt over de monumentenstatus. Deze onzekere 
factor kan in potentie een grotere belemmering zijn voor de functies en dient in de praktijk goed 
onderzocht te worden. Vooral bij de herontwikkeling van zorgwoningen kunnen de hoge minimale 
eisen van de functie botsen met de starre eisen vanuit de monumentale bescherming. 
 
 

Waarde van de variabele

Lineair 2 2 2 2

Eclecticisme 1 1 1 1

Grootte van het gebouw Klein (9.000 m²) 1 1 1 4

Ordening Geschakeld, comp. plattegrond 1 1 1 1

Verdiepingshoogte minimaal 3,2 meter 1 1 1 1

Verdiepingsbreedte 12,5 tot 14 meter 1 1 1 3

Daglichttoetreding 27% 1 1 1 1

Onderhoud Goed 1 1 1 1
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Waarde van de variabele

Matig stedelijk 1 1 1 1

Rand stad (woonwijk) 1 1 2 2

Afstand tot het centrum 3500m 1 1 4 4

Afstand tot parkeren Op terrein 1 1 1 1

Aftand tot winkels 1200m 3 3 2 2

Afstand tot park/groen 50m 1 1 1 1

Afstand tot hoger onderwijs 2500m - - - 3

Bereikbaarheid met de auto 6 km 3 3 4 4

Bereikbaarheid met het OV 450m 1 1 1 2

Behoefte aan de functie? Ja 1 1 ? ?

Maatschappelijk 3/1* 1 3/1* 3/1*
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Eclecticisme 1 1 1 1

Grootte van het gebouw Klein (9.000 m²) 1 1 1 4
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Verdiepingshoogte minimaal 3,2 meter 1 1 1 1

Verdiepingsbreedte 12,5 tot 14 meter 1 1 1 3

Daglichttoetreding 27% 1 1 1 1
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Tabel 40: Overzicht van de beoordeling van de drie kenmerken: ruimtelijk, juridisch en fysiek op basis van de functies. 
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7.7 TESTRESULTATEN EN AANPASSINGEN 

In deze paragraaf worden de bevindingen besproken die naar voren zijn gekomen aan de hand van 
de uitvoering van de twee casestudy’s. Dit gebeurt op twee gebieden namelijk de verbeteringen in 
het beoordelingsmodel en de aanpassingen van de handleiding van dit model. De leerpunten 
voortvloeiend vanuit de casestudy’s en de verbeteringen die daardoor zijn gemaakt in het model zijn 
opgesteld in de volgorde van het stroomschema, dat een leidraad biedt voor de herontwikkeling. 
 
Functieselectie 
Bij aanvang van de casestudy’s werd al snel duidelijk dat niet alle mogelijke functies ook 
daadwerkelijk getoetst hoefden te worden. Vaak is het zo dat op voorhand al functies geëlimineerd 
kunnen worden. Er dient dus van te voren een functieselectie plaats te vinden. Deze stap is tijdens de 
casestudy’s aan het model toegevoegd (oranje blok [A] in stromenschema). In deze fase worden de 
functies geselecteerd met de grootste potentie. Deze fasering van functieselectie bespaart tijd bij het 
invullen, doordat niet iedere specifieke functie getoetst hoeft te worden en het biedt bovenal 
overzicht. Gebleken is dat de functieselectie het beste werkt in twee stappen. Eerst dient te worden 
nagegaan welke functies op voorhand kunnen worden geëlimineerd, omdat deze bijvoorbeeld niet 
gewenst zijn in het gebouw en/of de omgeving of omdat de functie reeds veelvuldig voorkomt in de 
directe omgeving en er geen aanvullende behoefte is naar de functie. Daarna wordt er gekeken 
welke functies op het eerste gezicht de meeste potentie hebben. Een gedegen marktonderzoek kan 
hierbij van pas komen. 
 
Beoordelingscriteria  
Tijdens de casestudy’s is het lastig gebleken om te bepalen waarom een functie beoordeeld moet 
worden met een ‘1’ of een ‘2’. Dit kwam niet altijd even duidelijk naar voren vanuit de bepalingen die 
zijn gemaakt in hoofdstuk 6. Hierom zijn tijdens de casestudy’s verschillende waarden van variabelen 
nog aangepast zodat er een duidelijker onderscheid ontstaat. Deze aanpassingen zijn reeds 
doorgevoerd in hoofdstuk 6. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de variabele ‘bestemmingsplan’. Bij deze 
variabele is er voor gekozen om maar drie, in plaats van vijf waarden te hanteren. Een ander 
voorbeeld is de aanpassingen van de schalen bij ‘grootte van het gebouw’, hierbij zijn uiteindelijk de 
aantal waarden verkleint. Ook bij de verschillende kenmerken voor de variabele ‘situatie’ zijn de 
waarden aangepast. In eerste instantie was hierbij alles weergegeven in kilometers, dit is veranderd 
naar meters, behalve voor het kenmerk ‘bereikbaarheid met auto’. Ook bij de variabelen ‘behoefte 
aan functie’ zijn er waarden extra toegekend, deze waarden hangen samen met de reeds aanwezige 
soortgelijke functies in de omgeving. Als laatste is er bij het kenmerk ‘ordening’ een verder 
onderscheid gemaakt in open en gecompartimenteerde plattegronden.  
 
Na bovengenoemde aanpassingen is het nog niet altijd even duidelijk hoe goed een kenmerk past bij 
een beoogde functie. Dit probleem is opgelost door te bezien of er een beter alternatief (waarde van 
een kenmerk) zou zijn voor de functie. Een voorbeeld hiervan is de beoordeling van 
studentenwoningen aan de rand van het centrum van Breda. Wanneer men kijkt naar de 
beoordelingscriteria opgesteld in hoofdstuk 6 dan kan men een score ‘1’ toe kennen wanneer de 
locatie van de penitentiaire inrichting aan de rand van het centrum van de stad gelegen is. Immers, 
deze locatie heeft een positief effect op de functie. Wanneer de locatie van de penitentiaire 
inrichting niet ‘rand centrum’, maar ‘centrum’ zou zijn dan zou dit nóg beter zijn voor de functie. 
Daarom wordt uiteindelijk de score ‘2’ toegekend: er was namelijk een betere waarde voor de 
variabele. 
 
Beoordeling na aanpassingen 
Vaak paste een functie niet meteen binnen de kenmerken van een penitentiaire inrichting, maar is er 
door de toepassing van (kleine) aanpassingen de implementatie van die functie toch mogelijk. Om 
die reden is het ‘*’ toegevoegd aan een beoordeling. Dit sterretje geeft aan dat de functie in eerste 
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instantie niet past binnen de huidige structuur van de penitentiaire inrichting. Door aanpassingen is 
het wel mogelijk de functie te realiseren en te beoordelen. Na de aanpassingen dient dan de functie 
opnieuw beoordeeld te worden. 
 
Go/no-go moment 
Het go/no-go moment is aan de hand van de casestudy’s aangepast. In eerste instantie was het nog 
niet duidelijk hoe dit moment precies getoetst moest worden. Uiteindelijk bleek de haalbaarheid van 
een functie het beste te bepalen door eerst te kijken of er een score ‘5’ is toegekend tijdens de 
beoordeling. Mocht dit het geval zijn geweest dan kan de functie meteen afvallen. Daarna werd er 
gekeken of er een groot aantal kenmerken met een ‘4’ zijn beoordeeld. Hierbij werden de ‘4’-en met 
een sterretje buiten beschouwing gelaten wanneer deze na de aanpassingen beter scoorden. 
Wanneer er meer dan twee keer een score van ‘4’ wordt uitgedeeld, dan kan het onderzoek ook 
worden gestaakt. 
 
Kenmerk ‘afstand tot onderwijs’ 
Niet alle kenmerken bleken voor iedere functie belangrijk om te toetsen. Zo was het kenmerk 
‘afstand tot onderwijs’ alleen van belang voor de realisatie van studentenhuisvesting en 
onderwijsinstellingen. Voor de overige functies was dit kenmerk niet van belang. De vraag rees dan 
ook op of dit kenmerk gehandhaafd moest blijven. Uiteindelijk is er voor gekozen om het kenmerk 
niet generiek te schrappen, maar per penitentiaire instelling en per functie te kijken of een kleine 
afstand tot hoger onderwijs positief bij kan dragen aan een nieuwe functie. Dit zal dan voornamelijk 
zijn wanneer de functies ‘studenten’ en ‘onderwijsinstelling’ tot de potentiele functies behoren of 
wanneer een penitentiaire inrichting nabij een instituut voor hoger onderwijs is gelegen. 
 
Beschikbaarheid bouwtekeningen 
Bij de beoordeling van de fysieke kenmerken kwam naar voren dat kaartmateriaal van de 
penitentiaire inrichting van groot belang is. Ten eerste bestaan de penitentiaire inrichtingen vaak uit 
verschillende gebouwen, stammend uit verschillende tijdsperiodes met verschillende 
architectonische stijlen en ten tweede hebben ze ook nog vaak een verschillend doel binnen de 
penitentiaire inrichting. Vooral voor de beoordeling van de fysieke kenmerken zoals 
verdiepingshoogte, -breedte en daglichttoetreding zijn plattegronden van belang. Het blijkt 
daarnaast ook buitengewoon lastig om aan informatie en kaartmateriaal te komen van penitentiaire 
inrichtingen. In de praktijk zal dit meevallen gezien het feit dat bij de bekendmaking van de verkoop 
van een overheidsobject er een zogenaamd biedboek wordt uitgereikt. In dit biedboek staat onder 
andere kaartmateriaal van het betreffende object. 
 
Extensief onderzoek monumentenstatus 
Een soortgelijk probleem ontstond bij de beoordeling van de monumentenstatus van penitentiaire 
inrichtingen en daaraan gelieerd de beoordeling van het kenmerk ‘bouwstijl’. Tijdens de beoordeling 
van de penitentiaire inrichtingen bleek dat een monumentenstatus niet alleen een positief effect kan 
hebben op de functie vanwege de historische of bijzondere uitstraling van het gebouw, maar dat er 
ook een negatief effect kleeft aan de status van een monument. Deze negatieve invloed komt vanuit 
het feit dat de verbouw van monumenten strikt gereguleerd is, wat zorgt voor een grote beperking 
van de mogelijkheden van de gebouwen. Het bleek dat hiervoor extensief onderzoek nodig was om 
een goede beoordeling te kunnen vellen over dit kenmerk. Het gevolg hiervan was dat voor de 
casestudy’s het kenmerk monumentstatus niet goed beoordeeld kon worden. Bij het uiteindelijke 
gebruik van het model is het aannemelijk dat een gedegen analyse van de monumentenstatus wordt 
uitgevoerd. Dit zal er voor zorgen dat een beoordeling van dit kenmerk wel mogelijk is. 
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Fold-out 
Als eerste is de toevoeging van de fold-out van het stroomschema een handige oplossing gebleken 
om makkelijk te kunnen volgen waar de gebruiker precies in het proces is. Echter, de pijlenstroom 
bleek niet duidelijk genoeg. Dit is opgelost door het gebruik van kleurcodering die in het gehele 
onderzoek terug komt en de classificering van de verschillende blokken en pijlen. 
 
Beslissingsondersteunend model 
Het belangrijkste leerpunt van dit onderzoek kwam naar voren tijdens de uiteindelijk conclusie van 
de casestudy’s. Bij de beoordeling van de meest geschikte nieuwe functie voor een penitentiaire 
inrichting bleek namelijk dat dit niet simpelweg kon door het combineren van de losse beoordelingen 
van de kenmerken. Ten eerste kan men niet bepalen of alle kenmerken even zwaar wegen. Ten 
tweede zijn sommige kenmerken pas goed te beoordelen na verder diepgaand onderzoek of dienen 
er aanpassingen te worden gedaan aan de gebouwen die van te voren niet te zijn overzien. Met het 
uit dit onderzoek voorvloeiende instrument is het dan ook niet mogelijk om te concluderen of een 
functie slechter of beter is dan een andere door een simpele optelling van de beoordelingen. Bij de 
beoordeling van deze functies gaat het om kwalitatief verschillende variabelen en zijn niet alle 
factoren die een herbestemming succesvol maken bekend. Zo dient er ook nog te worden gekeken 
naar de exacte huidige (bouwkundige) staat van het gebouw, welke maatregelen er getroffen dienen 
te worden, wat de kosten zijn van die maatregelen, hoe de omgeving zal reageren op de mogelijke 
functie et cetera.  
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Hoofdstuk 8: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In het laatste hoofdstuk wordt er teruggekeken naar het onderzoek. Hierbij wordt, antwoord 
gegeven op de onderzoeksvragen, toegelicht wanneer het instrument gebruikt dient te worden, wat 
mogelijke stappen zijn voor een vervolgonderzoek en wat eventueel verbeteringen in de opzet van 
het onderzoek kunnen zijn.  

8.1 CONCLUSIE 

Dit onderzoek had het doel om inzicht te verschaffen in de factoren die bijdragen aan een 
succesvolle herontwikkeling van vrijkomende penitentiaire inrichtingen. Om dit doel te bereiken zijn 
er een aantal sub vragen opgesteld. Het collectief van de antwoorden op deze sub vragen worden 
gezien als het antwoord op de hoofdvraag. In deze concluderende paragraaf worden de sub vragen 
beantwoord. Deze sub vragen zijn onder te verdelen in drie groepen. De eerste groep gaat over de 
historie van penitentiaire inrichtingen en de achtergrond van de leegstandsproblematiek. De tweede 
groep sub vragen betreft de factoren die de herbestemming van penitentiaire inrichtingen bepalen. 
De laatste groep vraag naar de mogelijkheid om deze factoren om te zetten in een model. 
 
Als basis voor het onderzoek is eerst de aard van het probleem in kaart gebracht. Vervolgens is er 
gekeken naar het type vastgoed en is de herbestemming van cultureel en justitieel erfgoed in kaart 
gebracht en gedefinieerd. Verder is er onderzoek gedaan naar de verschillende actoren die bij het 
herbestemmingsproces betrokken zijn. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een model, waar op 
basis van kenmerken van een penitentiaire inrichting de potentie van een nieuwe functie kan worden 
beoordeeld. Dit instrument kan als handvat dienen voor de toekomstige herontwikkeling van 
penitentiaire inrichtingen.  
 
Gesteld kan daarom worden gesteld dat dit model in eerste instantie kan worden gebruikt om te 
toetsen of een functie überhaupt mogelijk is. Daarna dient het eerder als een instrument dat als 
beslissingsondersteuning kan dienen in de vorm van een vergelijkingsmaatstaf van verschillende 
mogelijkheden. Het kan op die manier dienen als een aandachtspuntenlijst die kan worden gebruikt 
als onderlegger voor een gefundeerde beslissing voor een nieuwe functie. Het instrument is daarom 
vooral beslissingsondersteunend voor de besluitvorming van een functiekeuze.  
 
8.1.1 Achtergrond penitentiaire inrichtingen 
De historische achtergrond van penitentiaire inrichtingen was de basis voor het onderzoek. De 
wetswijzigingen in 1875 en 1886 zorgden samen met een verouderd gebouwenbestand voor een 
totstandkoming van veel nieuwe gerechtshoven en penitentiaire inrichtingen. Een zeer belangrijke 
periode hierin is de periode van 1850 tot 1924. In deze tijdsspanne is er bijzonder veel nieuwbouw 
gepleegd in deze sector.  Het onderzoek naar de historie van het gevangeniswezen laat zien dat door 
de oproep van de samenleving lijfstraffen langzaam vervangen worden door vrijheidsstraffen. De 
‘humanitarisering’ van de vrijheidsstraffen heeft er toe geleid dat er steeds een veranderende vraag 
kwam naar manieren van detineren. Uiteindelijk zijn er vijf typen gevangenissen onderscheiden 
(lineair, paviljoen, binnenplaats, koepel en vleugelgevangenis).  
 
Leegstand van cultureel erfgoed heeft vaak negatieve effecten op het gebouw en de omgeving en 
moet daarom ook voorkomen worden. Een mogelijkheid daarvoor is herbestemming. Dit proces is 
zeer dynamisch en kent veel verschillende partijen. De activiteiten van herbestemming van cultureel 
erfgoed zijn in de volgende zes fases ondergebracht: de initiatieffase, de definitiefase, de 
ontwerpfase, de voorbereidingsfase, de realisatiefase en de nazorgfase. Bij de herontwikkeling van 
cultureel erfgoed zijn verschillende partijen betrokken, namelijk: de initiatiefnemer, de eigenaar, 
omwonenden, de overheid, de projectontwikkelaar, de huidige gebruikers en de architecten en 
adviseurs. Iedere partij heeft een andere invloed op het herontwikkelingsproces. Deze invloed is 
sterk afhankelijk van de rol van de actor.  
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De leegstand van gevangenissen is een relatief nieuw probleem in Nederland. Door het beleid van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen, gebaseerd op een terugloop in het aantal gevangenen en rijksbrede 
bezuinigingen, is er al een aantal gevangenissen gesloten en staan er nog meer gevangenissen op de 
lijst om gesloten te worden. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft besloten om in totaal bijna 30 
penitentiaire inrichtingen te sluiten. Deze inrichtingen zijn gekozen na het afwegen van verschillende 
factoren waaronder bedrijfskosten, regionale arbeidsmarkt, landelijke spreiding en resocialisatie. In 
totaal gaat het om een afstoot van bijna 630.000 m² vastgoed.  
 
Het Rijksvastgoedbedrijf is vanuit de overheid aangesteld om de verkoop van dit vastgoed te 
begeleiden. Wanneer een object van het Rijksvastgoedbedrijf vrijkomt dan neemt het Rijk in eerste 
instantie het initiatief, want als eigenaar weet het Rijksvastgoedbedrijf wanneer welke panden leeg 
komen. Wanneer het Rijk geen kans ziet het gebouw over te dragen via reallocatie aan een ander 
ministerie of college dan heeft de gemeente een voorkeurspositie. Mocht ook zij geen ambitie 
hebben om het gebouw her te bestemmen, dan wordt het uiteindelijk aangeboden op de vrije markt. 
Deze partij (gemeente, ontwikkelaar, belegger of particulier) moet opzoek naar nieuwe geschikte 
functie voor de penitentiaire inrichting. Voor deze partijen is middels dit onderzoek het instrument 
(model) vervaardigd dat kan dienen om een geschikte nieuwe functie te vinden voor het vrijgekomen 
vastgoed. 
 
8.1.2 Functies en kenmerken van penitentiaire inrichtingen 
Het doel van dit onderzoek is om een model te creëren dat kan helpen bij de functiekeuze voor een 
penitentiaire inrichting die dient te worden herontwikkeld. Om tot deze keuze te komen dienen er 
twee factoren te worden beoordeeld. Deze beoordeling geschiedt middels de overeenkomsten 
tussen enerzijds de minimale eisen en wensen van de mogelijke functies en anderzijds de kenmerken 
van penitentiaire inrichtingen. 
 
De functies 
Voor de verschillende functies is er in eerste instantie, door middel van literatuuronderzoek en 
interviews, een grove indeling gemaakt in vijf hoofdcategorieën, namelijk: wonen, culturele functies, 
publieke functies, werk en retail. Deze vijf hoofdcategorieën zijn vervolgens verder uitgesplitst in 
specifieke doelgroepen zoals weergegeven in tabel 41.  

Tabel 41: Een overzicht van de doelgroepen en subgroepen 

 
 

B
ro

ed
pl

aa
ts

B
ed

ri
jf

sv
er

za
m

el
ge

bo
uw

B
as

is
 o

nd
er

w
ijs

V
oo

rt
ge

ze
t 

on
de

rw
ijs

M
id

de
lb

aa
r 

be
ro

ep
so

nd
er

w
ijs

H
og

er
 o

nd
er

w
ijs

M
us

eu
m

, E
xp

os
it

ie
ru

im
te

Th
ea

te
r,

 C
on

ce
rt

za
al

 e
n 

B
io

sc
oo

p

B
ib

lio
th

ee
k 

H
ot

el
 , 

H
os

te
l, 

R
es

ta
ur

an
t

G
ez

on
dh

ei
ds

ce
nt

ru
m

Onderwijs

Wonen Culturele Publieke functies Werk

R
et

ai
l

Se
ni

or
en

W
on

en
 m

et
 z

or
g

St
ud

en
te

n

Eé
n-

 e
n 

m
ee

rp
er

so
on

sh
ui

sh
ou

de
n

Sh
or

t 
st

ay
 (

Ex
p

at
s)



  
Conclusie en aanbevelingen 144 

Om deze functies te kunnen beoordelen wordt het begrip functionaliteit geïntroduceerd. Met 
functionaliteit wordt de kwaliteit bedoeld “dat de eigenschappen geschikt zijn voor een specifiek 
doel” (Geul, 2013). Dat betekent dat in het beste geval, wanneer de functionaliteit hoog 
gewaardeerd wordt, de eigenschappen van het gebouw precies aansluiten op de nieuwe functie. 
Deze functionaliteit is dus gebaseerd op de karakteristieken van de desbetreffende functie. De 
karakteristieken van een functie worden in twee stappen beschreven. Eerst wordt er gekeken naar 
de ‘minimale eisen’ van een doelgroep. Dit zijn de eisen waar aan de penitentiaire inrichting moet 
voldoen. Wanneer er niet aan die eisen wordt voldaan dan kan de herontwikkeling voor die 
doelgroep niet door gaan. Daarna wordt er gekeken naar de ‘voorkeurskenmerken’. Dit zijn 
voorwaarden die de herbestemmingspotentie vergroten. Wanneer er aan meer voorwaarden wordt 
voldaan, dan groeit de herbestemmingspotentie. 
 
Kenmerken penitentiaire inrichtingen 
Na het beschrijven van de eisen en wensen van de functies worden de kenmerken van de 
penitentiaire inrichtingen behandeld. Deze zijn nodig om uiteindelijk de potentie van een functie te 
beoordelen. De kenmerken van justitieel erfgoed zijn onderverdeeld in drie groepen, namelijk: 
ruimtelijke, juridische en fysieke kenmerken (zie tabel 42). Deze factoren spelen een belangrijke rol 
in het herbestemmingsproces en de functiekeuze en dienen aan het begin van het 
herbestemmingstraject goed in kaart te worden gebracht.  

Tabel 42: Overzicht van de kenmerken van penitentiaire inrichtingen.  

 
De mate waarin de nieuwe functie geschikt is voor de penitentiaire inrichting of de mate waarin de 
eisen voor de nieuwe functie overeenkomen met de kenmerken van de penitentiaire inrichting leidt 
tot een beoordeling. Deze beoordeling heeft een beoordelingsschaal van ‘1’ tot en met ‘5’. 
 
8.1.3 Het model 
Een overzicht van de stappen die genomen dienen te worden in het model zijn weergegeven in op de 
laatste bladzijde (een fold-out op A3 formaat). Deze fold-out kan uitgeklapt worden en zodoende 
tijdens het lezen van het onderzoek worden geraadpleegd.  
 
De eerste stap die bij het gebruik van het model genomen wordt is de functie selectie. Deze stap 
staat bovenaan het stroomschema weergeven in het oranje blok [A]. Bij deze stap wordt er gekeken 
welke functies genoeg potentie hebben om volledig getoetst te worden. Het is niet altijd 
noodzakelijk om alle mogelijke functies te beoordelen. Vaak kunnen, door marktonderzoek, op 
voorhand al enkele functies worden geëlimineerd. De functies met de hoogste potentie kunnen dan 
worden getoetst op het eerste criteria: ruimtelijke kenmerken. 
 

Ruimtelijke 
kenmerken 

Stedelijkheid 

Ligging 

Situatie  

 

Juridische 
kenmerken 

Monumentstatus 

Bestemmingsplan  

 

Fysieke 
kenmerken 

Vorm 

Stijl 

Verschijning 
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De ruimtelijke kenmerken zijn onderverdeeld in drie variabelen en worden zodoende ook in drie 
stappen beoordeeld. Bij deze toetsing wordt er gekeken of het kenmerk van de penitentiaire 
inrichting past bij de eisen en wensen van een bepaalde functie. De mate van geschiktheid van een 
functie wordt beoordeeld met een cijfer ‘1’ tot en met ‘5’. De kwantificatie van deze cijfers staat 
weergegeven in tabel 43. Wanneer een functie niet goed beoordeeld kan worden, omdat er 
bijvoorbeeld op het moment onvoldoende informatie voorhanden is dan kan er voor deze score 
tijdelijk een vraagteken ‘?’ worden ingevuld. 

Tabel 43: De algemene kwantificatie van de mate van geschiktheid van de functies op basis van de kenmerken van 
penitentiaire inrichtingen. 

Geschiktheid Uitleg 

5 De functie is beslist niet geschikt op basis van het kenmerk ‘…..’ 

4 De functie is liever niet gewenst op basis van het kenmerk ‘…..’ 

3 De functie is mogelijk op basis van het kenmerk ‘…..’ 

2 De functie is in mindere mate geschikt op basis van het kenmerk ‘…..’ 

1 De functie is zeker geschikt op basis van het kenmerken ‘…..’ 

? De functie kan met de huidige gegevens niet beoordeeld worden. 

 
Wanneer een van de kenmerken (variabelen) met een ‘5’ wordt beoordeeld betekent dit het einde 
van het onderzoek voor die functie. Verder onderzoek is dan niet nodig, de functie is immers niet 
geschikt. Wanneer een variabele een andere score krijgt dan kan de volgende variabele worden 
getoetst tot dat alle variabelen horende bij een kenmerkengroep zijn beoordeeld. De score van deze 
beoordelingen worden ingevuld in een tabel zoals weergegeven in tabel 44. 
 
Wanneer de ruimtelijke kenmerken zijn beoordeeld volgen de juridische kenmerken (pijl 1). De 
beoordeling van deze kenmerken verloopt op de zelfde manier als bij de ruimtelijke kenmerken. Na 
de beoordeling van deze kenmerken volgt er een go/no-go moment. Tijdens dit moment wordt er 
gekeken of een functie nog steeds voldoende potentie beschikt om verder onderzocht te worden. In 
het stroomschema van het model staat dit weergegeven in blok [D]. De keuze voor een ‘go’ of ‘no-
go’ wordt gemaakt door te kijken naar de negatieve scores. Oftewel er wordt gekeken of er een 
groot aantal kenmerken met een ‘4’ zijn beoordeeld die, door middel van aanpassingen, niet 
verbeteren. 
 
Bij een ‘go’ wordt de laatste kenmerkengroep beoordeeld, de fysieke kenmerken. Ook deze 
kenmerken volgen dezelfde manier voor toetsing als de overige kenmerken. Aan het einde van deze 
beoordeling worden de resultaten vergeleken en kan er worden beoordeeld welke functie het meest 
geschikt is voor de bepaalde penitentiaire inrichting. 
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Tabel 44: Het invulschema voor de beoordeling bij de casestudy van de functies op basis van de kenmerken van 
penitentiaire inrichtingen. 

 
  

Waarde van de variabele

   

   

Afstand tot het centrum    

Afstand tot parkeren    

Aftand tot winkels    

Afstand tot park/groen    
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8.2 BELEIDSAANBEVELINGEN 

Wanneer een bepaalde partij (gemeente, ontwikkelaar, belegger of particulier) een penitentiaire 
inrichting in zijn bezit krijgt met het doel deze te herontwikkelen dan wordt aanbevolen dit 
onderzoek te gebruiken bij de zoektocht naar een geschikte functie. Het instrument dat vervaardigd 
is in dit onderzoek kan daarbij stap voor stap worden gebruikt. Hierbij is het belangrijk aan te merken 
dat dit instrument geen uiteindelijke nieuwe functie aanwijst voor de penitentiaire inrichting, maar 
moet worden gebruikt als beslissingsondersteunend model. De beoordeling van de kenmerken kan 
worden gezien als een lijst met aandachtspunten die gebruikt kan worden om een grondige 
overweging te maken van de verschillende mogelijkheden die er zijn voor de nieuwe functie(s) bij de 
herontwikkeling van een penitentiaire inrichting. 
 
Het is hierbij op te merken dat dit instrument niet volledig is, vaak is er aanvullend onderzoek nodig 
om een volledig beeld van de situatie te verkrijgen. Hierbij zijn een gedegen marktonderzoek en 
verder onderzoek naar de monumentenstatus de belangrijkste voorbeelden. De gebruiker dient er 
rekening mee te houden dat er ook nog andere randvoorwaarden zijn die meespelen bij de 
herontwikkeling van een penitentiaire inrichting. Factoren als financiële en organisatorische 
randvoorwaarden zijn nog niet in acht genomen. Eveneens zijn nog niet alle wet- en regelgevingen 
besproken. Ook zijn er soms functies te bedenken die speciaal gericht zijn op de omgeving van de 
penitentiaire inrichting. Deze ‘ad hoc’ functies zijn niet meegenomen in het onderzoek, maar kunnen 
door gericht marktonderzoek naar de locatie wel aan het licht komen. Het is belangrijk deze 
mogelijke functies mee te nemen in het onderzoek. 

8.3 VERVOLGONDERZOEK  

Zoals zojuist besproken is het onderzoek niet compleet. Er zijn nog randvoorwaarden die meespelen 
bij de besluitvorming van een bepaalde functie bij de herontwikkeling. De financiële en 
organisatorische implicaties van de herontwikkeling van justitieel erfgoed zijn niet meegenomen in 
dit onderzoek. Deze implicaties kunnen wel van groot belang zijn voor het uiteindelijke succes van de 
herbestemming. 
 
Verder wordt er in de literatuur veel gesproken over ‘tijdelijk gebruik’ van het gebouwen en de term 
‘placemaking’ ofwel het vermarkten van een gebied of locatie. De waarde van deze termen is nog 
relatief onbelicht in de literatuur en kan van belang zijn bij de herontwikkeling van deze incourante 
vastgoedstructuren. Verder onderzoek hierna is nodig om het belang en de noodzaak van deze 
begrippen beter te doorgronden. Het kan zijn dat deze marketingtools een versterkende waarde 
kunnen hebben voor het object, maar het kan evengoed een belemmering vormen voor eventuele 
latere functies omdat er een bepaalde sfeer aan een locatie is gehangen die niet past bij de 
uiteindelijke functie. 
 
Tijdens het onderzoek zijn enkele reeds gedane herbestemmingen geanalyseerd. Ook is er gesproken 
met een aantal personen die op dat moment bezig waren met de herbestemming van penitentiaire 
inrichtingen. Helaas waren niet alle partijen bereid om mee te werken aan dit onderzoek. Het zou 
lonend kunnen zijn om evaluatieonderzoek te doen naar de reeds afgeronde herbestemmingen. 
Daarnaast zou dit onderzoek uitgebreid kunnen worden naar herontwikkelde gevangenissen buiten 
Nederland. 
 
Wanneer er gekeken wordt naar reeds gedane herontwikkelingen van penitentiaire inrichtingen kan 
het ook interessant zijn om te kijken naar de effecten van die herontwikkelingen op de omgeving. 
Een vraag zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn: Is de leefbaarheid van een wijk verhoogt na de 
herontwikkeling van een penitentiaire inrichting? Een ander interessant onderwerp zou de mogelijke 
waardestijging van omliggend vastgoed na herbestemming zijn. 
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8.4 EVALUATIE 

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen zeker 
geen makkelijke taak is en veel tijd, kennis en energie kost. Door het gebruik van het uiteindelijk 
vervaardigde instrument kan het herbestemmingstraject enigszins vergemakkelijkt worden. Toch is 
het raadzaam om experts binnen het vakgebied te benaderen en te kijken naar reeds gedane 
ontwikkelingen. Terugkijkend op het onderzoek dan lag de grootste uitdaging bij het verzamelen van 
de benodigde informatie. Zoals in het begin van dit onderzoek al reeds is vermeld is er bijzonder 
weinig geschreven over het justitieel erfgoed van Nederland en de literatuurstukken over de 
mogelijkheden tot herontwikkeling hiervan zijn op een hand te tellen. Ook zijn er pas reeds vier 
gevangenissen herontwikkeld (in Amsterdam, Alemlo, Hoorn, Roermond) en zijn er op het moment 
twee gevangenissen in herontwikkeling (Rotterdam en Leeuwarden). Het extraheren van informatie 
uit deze ontwikkelingen bleek ook lastig, voornamelijk omdat een aantal partijen niet bereid waren 
mee te werken. 
 
Wanneer er een vergelijkbaar onderzoek nogmaals zou worden uitgevoerd dan zijn er een aantal 
aanbevelingen om het onderzoek te verbeteren. De tijdsbeperking aan het einde van het onderzoek 
heeft geleid tot een kleiner aantal casestudy’s dan gewenst. Indien er meer casestudy’s hadden 
plaatsgevonden dan had het instrument beter getoetst kunnen worden. Wanneer het instrument 
ook getoetst zou worden op reeds gedane ontwikkelingen zou dat inzichten kunnen geven in de 
verschillen tussen de theoretische en praktische uitkomsten. Verder zouden er, gegeven meer tijd, 
ook herontwikkelingen van penitentiaire inrichtingen in het buitenland onderzocht kunnen worden. 
 
Dit wil niet zeggen dat de resultaten onvolledig zijn, maar er moet wel met een realistisch oog naar 
worden gekeken. Het instrument geeft immers geen definitieve functie, maar ondersteund de 
gebruiker in de zoektocht naar geschikte functies bij herontwikkeling. 
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Bijlage A – Overzicht van de typen justitieel erfgoed 
De volgende tabel is een combinatie van bronnen (R. Floor (2012), M.A. Petersen (1978) en Het 
Noord-Hollands Archief (2012)). 

Tabel bijlage A-1: De organisatie van het gevangeniswezen van 1821 tot 1886 

Inrichting Categorie Locatie en capaciteit 

Inrichtingen voor korte straffen 

Huizen van bewaring 
(ook wel Kantonnale 
Gevangenissen) 

Voor burgerlijke en militaire gedetineerden, die door de 
politierechter of (na 1838) de kantonrechter wegens een 
overtreding veroordeeld waren tot een straf van ten 
hoogste vijf (sinds 1838 zes) dagen; verder konden er 
burgers ingesloten worden, die een correctionele straf van 
ten hoogste een maand moesten uitzitten vanwege een 
wanbedrijf. Ook voor verdachten die vastgehouden 
moesten worden voor verhoor, "passanten” (tijdelijke 
opsluiting), "gegijzelden” (wegens wanbetaling) en 
"wangedragers” (op verzoek en kosten van familie). 

Bij elk kantongerecht. Soms ook 
ondergebracht bij een Huis van 
Arrest of Huis van Justitie. Iedere 
gemeente in een kanton droeg bij in 
de kosten; overigens werd pas in 
1841 een reglement voor de Huizen 
van Bewaring vastgesteld 

Huis van Arrest Bestemd voor voorlopig aangehouden burgers, die verdacht 
werden van misdaad of wanbedrijf en voor burgers die tot 
een correctionele straf van één tot maximaal zes maanden 
veroordeeld waren.  
 

In elke arrondissements-hoofdplaats 
en provincie- hoofdplaats, vaak bij de 
Arrondissementsrechtbank. 

Huis van Justitie Bestemd voor personen die beschuldigd zijn of veroordeeld 
zijn wegens het plegen van een misdrijf met een 
gevangenisstraf van één tot zes maanden. 

In elke provinciehoofdstad gevestigd 
bij de provinciale gerechtshoven. 
Tevens ook een in Amsterdam. 

Provoosthuis Voor de krijgsraad voorkomende of terechtgestelde 
militairen wegens het plegen van een wanbedrijf of 
misdaad met een maximale gevangenisstraf van zes 
maanden. 

Nabij de Militaire Audities. 

Inrichtingen voor lange straffen 

Huis van Correctie Voor personen die correctioneel veroordeeld zijn met een 
straf tussen de vier en de zes maanden. De personen die 
correctioneel veroordeeld waren, maar de straf korter was 
dan vier maanden, konden terecht in het Huis van 
Bewaring. 

Hoorn (capaciteit voor 400 mannen), 
Gouda (capaciteit ongeveer 300 
vrouwen)* 

Huis van Militaire 
Detentie 

Bestemd voor correctioneel veroordeelde militairen met 
een straf vier tot zes maanden 

Woerden (tot 1824, daarna een Huis 
van Reclusie en Tuchtiging), Leiden 
(vanaf 1824 met een capaciteit van 
600) 

Huis van Reclusie en 
Tuchtiging 

Bestemd voor alle crimineel veroordeelde burgers en voor 
de militairen die tot een "onterende gevangenisstraf" 
veroordeeld waren en niet meer in de militaire stand 
konden worden gerehabiliteerd. 

Leeuwarden (900 mannen), Den 
Bosch (900 mannen), Woerden (300 
personen), Gouda (300 vrouwen)* 

* In Gouda (vanaf 1837) werden zowel vrouwen opgesloten die correctioneel dan wel crimineel waren veroordeeld. 
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Tabel bijlage A-1: De organisatie van het gevangeniswezen van 1821 tot 1886 voor jongeren en vrouwen 

Inrichting Categorie Locatie en capaciteit 

Inrichtingen voor jeugdigen en vrouwen 

Gevangenis voor 
jeugdige 
veroordeelden 

Jeugdige veroordeelden, vanaf 1836 alleen voor jongens. Rotterdam (100 jeugdigen/jongens) 

Gevangenis voor 
meisjes 

Veroordeelde meisjes en opvoedelingen Amsterdam (van 1837 tot 1859 met 
een capaciteit van 32) 

Gevangenis voor 
jeugdige vrouwelijke 
veroordeelden, tevens 
tehuis van verbetering 
en opvoeding 

Veroordeelde meisjes en opvoedelingen Montfoort (Vanaf 1859) met een 
capaciteit van 50 

Huis van verbeterring 
en opvoeding voor 
jongens 

Opvoedelingen Alkmaar (vanaf 1857; 150 jongens), 
Doetinchem (vanaf 1878) 

Strafgevangenis voor 
jongens ‘De Kruisberg’ 

Jeugdige veroordeelde jongens Doetinchem (vanaf 1866; 160 
jongens) 

Gevangenis voor 
veroordeelde vrouwen 

Veroordeelde vrouwen Gouda (vanaf 1837; 300 vrouwen) 

 

Tabel bijlage A-2: De organisatie van het gevangeniswezen vanaf 1886 

Inrichting Categorie Locatie en capaciteit 

Regionale functie 

Huizen van bewaring  Bestemd voor gevangenen, die de straf van hechtenis of 
militaire detentie moesten ondergaan en voor allen, die op 
last van het openbaar gezag of krachtens rechterlijke 
uitspraak of beschikking werden vastgehouden, "voorzover 
geen andere plaats voor hen was bestemd". Ook 
"passanten" konden hier worden ingesloten. 

In elke arrondissements-hoofdplaats 
(23 stuks) en op door de minister 
van Justitie aangewezen plekken (22 
stuks).  

Passantenhuis Personen die reeds berecht zijn maar nog geen definitieve 
bestemming hebben. 
 

Door de minister van Justitie 
bepaalde plaatsen (2 stuks). 

Gewone 
strafgevangenis 

Bestemd voor burgerlijke en militaire gevangenisstraffen 
korter dan vijf jaar,  

Waar nodig in elke 
arrondissementshoofdplaats (23 
stuks) en op door de minister van 
Justitie aangewezen plekken (4 
stuks: Goes, Sneek, Deventer en 
Appingedam).  

Bovenregionale functie 

Bijzondere 
strafgevangenis 

Voor de tenuitvoerlegging van levenslang of straffen van 
meer dan vijf jaar. Ook gevangenen, die jonger waren dan 
zestien of ouder dan zestig en veroordeeld tot een straf van 
drie maanden tot vijf jaar, alsmede zieken, werden in een 
bijzondere strafgevangenis opgenomen: zij mochten hun 
detentie niet in eenzaamheid ondergaan. 

Leeuwarden (en tijdelijk Groningen 
en Gorinchem), Den Bosch, Ommen 
en Montfoort. 

Rijkswerkinrichting Personen die naast hechtenis ook waren veroordeeld tot 
werkstraf. Vaak waren dit bedelaars, landlopers, 
drankzuchtigen en souteneurs. 

Hoorn en drie gestichten in 
Veenhuizen 

Rijksopvoedings- 
gesticht 

Minderjarige die ‘zonder oordeel des onderscheids’ een 
strafbaar feit hebben gepleegd. 

Doetinchem en Alkmaar (beide voor 
jongens) en Montfoort (voor 
meisjes). Later ook Avereest (1894) 
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Bijlage B – Overzicht justitieel bouwprogramma rond 1900 

Tabel bijlage B: Overzicht justitieel bouwprogramma rond 1900 

Plaats Project Capaciteit Jaar 

Huizen van Bewaring 

Haarlem Verbouwing  1873 

Middelburg Verbouwingen  1875 

Zwolle Verbouwing en bouw directeurswoning  1875 

Den Bosch Verbouwing huis van bewaring  1888 

Zutphen Nieuwbouw 26 1889 

Leeuwarden Nieuwbouw  76 1890 

Heerenveen Nieuwbouw 26 1891 

Breda Nieuwbouw 96 1892 

Alkmaar Nieuwbouw 54 1894 

Den Bosch Uitbreiding van een cellenvleugel (vrouwen) 35 1895 

Utrecht Nieuwbouw 175 1897 

Rotterdam Nieuwbouw 124 1900 

Zutphen Uitbreiding 6 1900 

Haarlem Nieuwbouw 73 1901 

Den Haag Nieuwbouw 163 1902 

Groningen Nieuwbouw 92 1903 

Arnhem Nieuwbouw 120 1905 

Amstedam Uitbreiding  1908 

Roermond Verbouwing justitiecomplex en nieuwe cellenvleugel 84 1916 

Den Bosch Verbouwing huis van bewaring 101 1922 

Strafgevangenis 

Rotterdam Nieuwbouw cellulaire gevangenisvleugel 344 1872 

Hoorn Nieuwbouw alk ovengevangenis 624 1873 

Leeuwarden Grootschalige verbouwing en nieuwbouw alkoven 576 1876 

Utrecht Nieuwe cellulaire vleugelgevangenis 77 1876 

Groningen Nieuwe cellulaire vleugelgevangenis 234 1883 

Arnhem Nieuwe cellulaire koepelgevangenis 218 1886 

Scheveningen Nieuwe cellulaire vleugelgevangenis 215 1886 

Breda Nieuwe cellulaire koepelgevangenis 218 1886 

Zutphen Nieuwe cellulaire vleugelgevangenis 27 1886 

Alkmaar Nieuwe cellulaire vleugelgevangenis 26 1886 

Den Bosch Verbouwing strafgevangenis  1888 

Arnhem Bouw cellulaire kerk  1888 

Breda Bouw cellulaire kerk  1889 

Nieuwer-Amstel Nieuwe cellulaire vleugelgevangenis 196 1891 

Breda Nieuwbouw 96 1892 

Alkmaar Uitbreiding 73 1893 

Haarlem Nieuwe cellulaire koepelgevangenis 204 1901 

Zutphen Cellulaire uitbreiding 107 1904 

Den Bosch Verbouwing strafgevangenis 35 1922 

Overige instellingen: 
Bijzondere strafgevangenis (BSG), Rijkswerkinrichting (RWI), Rijksopvoedingsgesticht (ROG) 

Den Bosch Verbouwing bijzondere strafgevangenis  1888 

Doetinchem Aanbouw van facilitaire ruimten  1892 

Avereest Nieuwbouw ROG 200 1894 

Leeuwarden Uitbreiding van een cellenvleugel BSG 91 1894 

Alkmaar Omvangrijke verbouwing van ROG  1897 

Doetinchem Verbouwing wegens reogranisatie onderwijs  1900 

Scheveningen Nieuwbouw BSG 186 1911 
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Bijlage C – De penitentiaire inrichting Sittard 
 

 

Figuur bijlage C: De penitentiaire inrichting te Sittard met de vieropdeling duidelijk zichtbaar. 

 
 
 
 
  



  
Inhoudsopgave Bijlagen 164 

Bijlage D - Vader en zoon Metzelaar 
 
Van groot belang voor de bouw van penitentiaire inrichtingen en gerechtshoven en in het bijzonder 
de koepelhallen zijn vader en zoon Metzelaar. Zij hebben gezorgd voor de realisatie van een groot 
deel van het justitieel erfgoed. De eerste koepelgevangenis van Nederland ligt in Breda en is in 1882 
opgeleverd. Het ontwerp van de inrichting is van Johan Frederik Metzelaar. J.H. Metzelaar kreeg in 
1870 de functie ‘hoofdingenieur der gevangenissen en rechtsgebouwen bij het Departement van 
Justitie’, een soort Rijksbouwmeester voor het Ministerie van Justitie. In die functie ontwierp 
Metzelaar een groot aantal gevangenissen en gerechtshoven. Metzelaar was van origine timmerman 
en werkte zich op tot architect, later toen hij een eigen bedrijf begon en leerlingen aannam, hamerde 
hij tijdens zijn lessen op het belang van goede constructies en architectuurhistorische kennis. 
Metzelaar was een voorstander van de combinatie van de drie ‘beeldende kunsten’, schilderkunst, 
architectuur en beeldhouwkunst. Hij pleitte er voor industriële technieken niet de overhand te laten 
krijgen.  Zijn sobere stijl neigde later meer naar het eclecticisme39. Dit is ook goed te zien bij de 
ingang van de twee koepelgevangenissen van de hand van J.H. Metzelaar. Deze ingang is geflankeerd 
door twee imposante kasteeltorens, die een monumentale machtsarchitectuur uitstralen. Daar 
tegenover staat de koepelhal die een meer sobere ingenieursstijl heeft. De koepels zijn niet alleen 
een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de penitentiaire inrichtingen, maar ook van 
architectuurhistorisch groot belang (Rijksvastgoedbedrijf, 2015). De meest bekende justitiële werken 
van Metzelaar zijn de twee koepelgevangenissen, verder ontwierp hij twee grote 
vleugelgevangenissen in Groningen en Den Haag, twee kleinere gevangenissen in Alkmaar en 
Zutphen. Daarnaast ontwierp hij tien kantongerechten. Een hoogtepunt binnen zijn werk, en ook een 
die echt zijn stijl uitstraalt, is het gerechtsgebouw in Tiel (1882).  
 

 

                                                            
39 Eclecticisme is het mengen van verschillende bouwstijlen in één ontwerp. Met name in de negentiende eeuw 
gingen veel architecten selectief ontwerpen op basis van verschillende neostijlen. Parallel aan de stroming van 
het eclecticisme stond het historisme waarbij juist voor één stijl uit het verleden werd gekozen bij het maken 
van een ontwerp, belangrijk voorbeeld hiervan is Cuypers (toen architect-ingenieur bij Binnenlandse Zaken en 
Onderwijs). Cuypers en Metzelaar lagen vaak met elkaar overhoop.. 

Figuur bijlage D: Gerechtsgebouw te Tiel van de hand van J.F. Metzelaar uit 1882 (bron: http://www.flickriver.com) 
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Dit gerechtsgebouw representeert in opzet en ornamentiek de functie en uitstraling van de 
rechtspraak. De opvolger van Johan Frederik Metzelaar als ingenieur-architect van het Ministerie van 
Justitie was zijn eigen zoon Willem Cornelis Metzelaar. W.C. Metzelaar kreeg, in tegenstelling tot zijn 
vader, een gedegen architecten opleiding en ging in 1883 als assistent van zijn vader in dienst bij het 
Ministerie van Justitie. In 1886 volgde hij zijn vader op als ingenieur-architect op 37 jarige leeftijd. 
Hoogtepunten in zijn carrière zijn het gerechtsgebouw in Rotterdam, de koepelgevangenis in 
Haarlem en een tal van objecten in Veenhuizen. In totaal kwam er 28 kantongerechten van zijn hand. 
Daarnaast ontwierp hij nog acht gevangenissen, veertien huizen van bewaring en drie 
gerechtsgebouwen. 
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Bijlage E – Monumentenstatus 
 
Provinciale monumenten zijn gebouwen die geselecteerd en beschermd worden vanuit de provincie. 
De provinciale monumentenlijst wordt opgesteld door de Provinciale Staten. Deze lijst helpt bij het 
toekennen van subsidies. De Provincies Noord-Holland en Drenthe kennen alleen provinciale 
monumenten. De provincie Limburg heeft geen provinciale monumenten maar kan wel zorgen voor 
een aanvullende financiële ondersteuning aan (rijks)monumenten. 
 
Als een gebouw regionaal een hoge betekenis heeft voor een stad of dorp kan de gemeenteraad 
deze gebouwen op een gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. Elke gemeente voert haar eigen 
monumentenbeleid, wat vast ligt in een nota en vertaald wordt via het juridisch instrument of 
bestemmingsplan. Bescherming geschiet hierbij niet door de monumentenwet, maar gebeurt via 
bestuursrechtelijke besluiten van Provinciale Staten en het College van Burgemeester en Wethouder. 
Gemeentelijke monumenten komen in aanmerking voor een Cultuurfonds-Hypotheek.. Hierbij wordt 
een vast rentepercentage van 4,5% rente onder de marktrente gehanteerd, waarbij de minimale 
rente 1,5% bedraagt. 
 
Beeldbepalende gebieden met historische gebouwen kunnen aangemerkt worden tot beschermd 
stadsgezicht of beschermd dorpsgezicht. In bestemmingsplannen leggen gemeenten het historische 
karakter en de structuur van deze gebieden vast. De gebouwen in deze gebieden hoeven geen 
monumenten te zijn. Naast beschermd stads-/dorpsgezicht kunnen karakteristieke panden 
opgenomen worden in het ruimtelijke ordeningsinstrument bestemmingsplan.  
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Bijlage F – Stromenschema bij de afstoot van penitentiaire inrichtingen bij het Rijksvastgoedbedrijf 
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Bijlage G – De discrepantie tussen de overheid en de kopers bij verkoop van Rijksvastgoed 
 
Doordat de Nederlandse vastgoedmarkt de laatste jaren in zwaar weer verkeert, door structurele 
overcapaciteit en de financiële crisis en de grote verkoopopgave die het Rijksvastgoedbedrijf heeft, 
komt het voor dat het Rijk niet de verwachtte financiële opbrengst behaalt of verkoopprocedures 
zelfs vroegtijdig moet beëindigen (Sint Nicolaas, 2015). Hierdoor kent de verkoop van incourant 
Rijksvastgoed (zoals gevangenissen) de laatste jaren een discrepantie tussen de werkelijke 
verkoopwaarde en de waarde die het Rijk toekende aan het vastgoed. De komende jaren zullen voor 
het Rijksvastgoed dan ook een uitdaging zijn, gezien de aanzienlijke verkoopopgave van voornamelijk 
lastig verkoopbaar incourant Rijksvastgoed in een langzaam groeiende economie. Door de 
economische (lastige) situatie kunnen en willen marktpartijen vaak maar een beperkt risico’s lopen, 
zodat de vraag naar incourant Rijksvastgoed laag is. Daarnaast bestaat er nog veel onduidelijkheid bij 
het Rijksvastgoedbedrijf over de geschikte manier om het vastgoed te waarderen.   
 
Volgens het onderzoek van Sint Nicolaas (2015) is van de vier waardebepalingen (comparatieve 
benadering, de residuele benadering, de inkomstenbenadering en de kostenbenadering), de 
residuele methode in combinatie met de Netto Contante Waarde-methode het meest geschikt voor 
de waardebepaling incourant vastgoed met een transformatieopgave. De residuele methode is het 
meest geschikt vanwege de toetsing van de  haalbaarheid van een transformatieopgave doordat de 
verwachte opbrengst afgezet wordt tegen de te maken kosten, met als resultaat een residuele 
(grond)waarde. Omdat in de residuele methode de waardering niet uitgezet wordt in tijd, dient de 
methode gecombineerd te worden met de dynamische Netto Contante Waarde-methode (Sint 
Nicolaas, 2015). Bij een NCW-methode worden de kosten en opbrengsten van een ontwikkeling 
uitgezet tegen de tijd. Op die manier worden de kasstromen tijdens de exploitatieperiode inzichtelijk 
gemaakt. Vervolgens is het aan te raden om verschillende scenario’s uit te rekenen in een scenario 
analyse.  
 
Sint Nicolaas constateert dus ten eerste een discrepantie tussen het waardeoordeel van de 
verschillende partijen (markt en Rijk). Uit zijn analyse komt naar voren dat de factoren die de 
discrepantie veroorzaken, een verschillende inschattingen van de opbrengsten, kosten, 
marktomstandigheden, het risicoprofiel & -voorzieningen en het inlevingsvermogen zijn. Ten tweede 
wordt er geconstateerd dat het probleem niet alleen ligt bij de discrepantie tussen het 
waardeoordeel van partijen. Ook tussen het waardeoordeel (marktwaarde) en de uiteindelijke prijs 
(marktprijs) is er een discrepantie. De oorzaken hiervan liggen op het gebied van ruimtelijke 
ordening, het afzetrisico, financiering en stake- en shareholders. Dit verschil wordt veroorzaakt door 
de toegepaste verkoopprocedures, de verkoopcondities en de risicoverdeling bij verkoop tussen het 
Rijk en marktpartijen (Sint Nicolaas, 2015). 
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Bijlage H – Maatregel uit het Materplan DJI ter bezuiniging van het gevangeniswezen 
 
Om de bezuinigingsopdracht uit te voeren en de veranderende maatschappelijke opvattingen op te 
vangen, heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen een drietal maatregelen opgesteld (Dienst Justitiële 
Inrichtingen, 2013): 

1) Goedkopere modaliteiten: invoering van sober regime voor arrestanten en preventief 
gehechten, in werking stellen van elektronische detentie (ED), op grotere schaal gebruik van 
meerpersoonscellen en het verkorting van de gemiddelde behandelduur voor Tbs-patiënten;  

2) Het verlagen van de bedrijfslasten: door middel van het doorvoeren van tariefkortingen en 
kostprijsverlaging bij particuliere aanbieders van detentie en het korten op verschillende 
ondersteunende diensten en het hoofdkantoor; 

3) Reductie van capaciteit: waarbij voor de keuze van te sluiten locaties is gekeken naar de 
regionale arbeidsmarkt, de bedrijfsvoering, resocialisatie en specialismen. Hierbij hoort ook 
het reduceren van de reservecapaciteit40. 

1) Goedkopere modaliteiten 
Met goedkopere modaliteiten wordt de invoering van goedkopere wijze van opsluiting bedoeld. Een 
van de wijzigingen is het versoberen van het dagelijkse leven van gedetineerden. Voor een aandeel 
van de gevangenen betekent dit dat het avond- en weekendprogramma wordt geschrapt, met 
andere worden zij zijn het grootste gedeelte van de dag ingesloten. Verder krijgen arrestanten en 
preventief gehechten,  een beperkter activiteitenprogramma (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013b). 
Deze maatregel geldt ongeveer voor 4.100 gedetineerden, een derde van alle gevangenen. Een 
andere wijziging is de aanscherping van het verlofbeleid. Re-integratieverlof en penitentiaire 
programma’s41 verdwijnen bijvoorbeeld. In de plaats daarvan komt er voor gedetineerden de 
mogelijkheid om in aanmerking te komen voor elektronische detentie. De verwachting is dat de 
combinatie van elektronische detentie bij gedetineerden bij wie dat verantwoord is en de opsluiting 
van delinquenten waarbij dat noodzakelijk is zal leiden tot een reductie van de recidive (Dienst 
Justitiële Inrichtingen, 2013b). Een andere maatregel is het terugbrengen van de kosten voor 
forensische zorg42. Dit gebeurt niet alleen vanwege de departementale bezuinigingen, maar ook door 
de teruglopende vraag naar forensische zorg. Het budget voor forensische zorg wordt teruggebracht 
van €725 miljoen (2012) naar €602 miljoen (2017) door de doorstroom van tbs-gestelde 
(verantwoord) te versnellen van tien naar acht jaar (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013b). Hierdoor 
zullen dure en zwaarbeveiligde tbs-plaatsen niet meer ingenomen worden door mensen die dit niet 
nodig hebben.  
 
2) Kostenverlaging in de bedrijfsvoering 
De Dienst Justitiële Inrichtingen tracht ook de kosten op de bedrijfsvoering te verlagen. In eerste 
instantie gebeurt dit door het doorvoeren van tariefkortingen en kostprijsverlaging bij particuliere 
inrichtingen. De Dienst Justitiële Inrichtingen maakt, behalve van eigen inrichtingen, ook gebruik van 
particuliere aanbieders, voor bijvoorbeeld jeugddetentie en forensische zorg. Met betrekking tot de 
jeugddetentie worden die inrichtingen samengevoegd tot één enkele organisatie. Dit heeft een 
kostprijsverlaging tot gevolg, die tevens wordt  door vertaald naar de particuliere instellingen (Dienst 
Justitiële Inrichtingen, 2013). De overige kostendrukkende maatregelen zijn bezuinigingen op 
verschillende ondersteunende diensten en het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor van Dienst Justitiële 

                                                            
40 Reservecapaciteit is capaciteit die binnen vier maanden inzetbaar is om (tijdelijk) extra aanbod van in te 
sluiten justitiabelen op te vangen (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013). 
41 Re-integratie programma’s zoals arbeidsgewenning, stage of opleiding. 
42 Forensische zorg wordt meestal opgelegd door de rechter aan iemand met een psychische of psychiatrische 
stoornis die een strafbaar feit heeft gepleegd, als onderdeel van een straf en/of maatregel. Het doel is dat de 
patiënt na de straf geen strafbare feiten meer zullen plegen en normaal functioneren in de maatschappij. TBS is 
een bekend voorbeeld hiervan.  
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Inrichtingen en alle ondersteunende diensten krijgen op een efficiencykorting op hun budget van 
10%, naast de kortingen uit de hierboven beschreven maatregelen (Dienst Justitiële Inrichtingen, 
2013b).  
 
3) Capaciteitsreductie  
Het grootste deel van de kosten voor de Dienst Justitiële Inrichtingen bestaat uit de kosten voor 
huisvesting en personeel. Om de begroting te kunnen realiseren is een van de belangrijkste 
maatregelen de reductie van de cellencapaciteit. 
 

Een van de uitwerkingen van de capaciteitsreductie is de invoering van meerpersoonscellen (MPC). 
Door meer mensen op één cel te plaatsen kan het gevangeniswezen veel ruimte en geld besparen. 
Het gebruik van meerpersoonscellen zorgt voor een verlaging van de gemiddelde kostprijs per plaats 
(Dienst Justitiële Inrichtingen, 2014). Om uitvoering te geven aan deze maatregel worden er meer 
eenpersoonscellen geschikt gemaakt voor meerpersoonsgebruik. In totaal zullen er na uitvoering van 
het Masterplan 2.856 meerpersoonscellen zijn, waarin 5.712 gedetineerden verblijven (Dienst 
Justitiële Inrichtingen, 2013b). Van alle gedetineerden zal straks dus meer dan de helft (5.712 van 
10.917) in een meerpersoonscel verblijven, zonder zeer ingrijpende en kostbare verbouwingen. 
Beslissingsfactoren voor verblijf op een meerpersoonscel zijn de aard van het delict, opgelegde 
beperkingen, een psychische stoornis en/of gedragsproblematiek. 
 
Een andere maatregel voor de capaciteitsreductie is de reductie van de reservecapaciteit. Door beter 
overleg over de (reserve)capaciteit binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen is een reductie van deze 
capaciteit mogelijk (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013). De reservecapaciteit voor Tbs-patiënten 
wordt afgeschaft. Vanwege wet en regelgeving blijft er een behoefte aan specifieke 
reservecapaciteit, bijvoorbeeld bij jeugdinrichtingen en er zijn wettelijke beperkingen die het 
afschaffen van reservecapaciteit tegengaan, zoals het verbod van het samen plaatsen van 
strafrechtelijk en bestuursrechtelijk veroordeelden. Om die redenen wordt niet de gehele 
reservecapaciteit op de schop genomen. 
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Bijlage I – De interviews 
Om de kennis te vergaren die ontbreekt of niet volledig is uit het literatuuronderzoek hebben er 
gesprekken plaats gevonden met verschillende partijen en personen die op een of andere manier 
betrokken zijn geweest bij het onderwerp van het onderzoek. Hierbij is geprobeerd om  mensen te 
vinden die met een verschillende bril naar het onderzoeksprobleem hebben gekeken.  
 
Bij ieder interview is er gebruik gemaakt van een globale leidraad. Daarbij zijn de vragen telkens wat 
aangepast aan de verschillende personen, maar de insteek is altijd het zelfde: door middel van een 
aantal ‘talking points’ een semigestructureerd gesprek aan te gaan. Hierbij werd er eerst gesproken 
over herontwikkeling van cultureel erfgoed en vervolgens dieper ingegaan op de mogelijkheden 
rondom de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Met toestemming van de geïnterviewde 
zijn de gesprekken opgenomen, uitgetypt en ter goedkeuring weer terug overlegt met de 
geïnterviewde personen.  
 
Als eerste zijn er gesprekken geweest met een aantal werknemers van het Rijksvastgoedbedrijf, 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Atelier Rijksbouwmeesters met als contactpersoon dhr. Corjan 
van der Peet. Uit dat gesprek zijn vervolgens interessante personen gekomen die mogelijk open 
zouden staan voor vervolginterviews. Zij hebben mij toen ook gewezen op een aantal 
herontwikkelingen van PI’s die reeds zijn afgerond of aan de gang zijn. 
 
Interviews met betrokken partijen of personen zijn gehouden met:  

Tabel bijlage I-1: Overzicht interviews 

Voorbereidend  

Corjan van der Peet Adviseur monumenten bij het Aterlier Rijksbouwmeester 

Deelname aan de ‘expertmeeting over de toekomst van herbestemmingen’ die werd gehouden in PI Wolvenplein te 
Utrecht 

Achtergrond gesprekken 

Michel Geertse Architect bij Architectuur Lokaal  

Ros Floor Auteur van het boek “Architectuur van het Recht” 

Duco Stadig Oud voorzitter van het Herbestemmingsteam 

Jan- Willem Andriessen Eigenaar van Redres Makelaardij (specialist in cultureel erfgoed) 

Corjan van der Peet & 
Teun van de Ende 

Werknemers bij de het Rijksvastgoedbedrijf 

Rico Zweers Eigenaar Mannen van Schuim, conceptontwikkelaars in vastgoed 

Daan Zandbelt Partner bij architectenbureau De Zwarte Hond 

Specifieke gesprekken 

Maarten Engelman  Als architect betrokken bij de herontwikkeling PI Roermond (’t Arresthuis) 

Van de Valk  Opdrachtgever van de herontwikkeling PI Roermond (’t Arresthuis) 

Christel Weesp  Ontwikkelaar bij HD groep voor PI Noordsingel 

William Elfrink &  
Alfons Teuwisse  

Via het Rijksvastgoedbedrijf betrokken bij de herontwikkeling van PI Noordsingel 
 

Willem Gasman & 
Alfons Teuwisse  

Via het Rijksvastgoedbedrijf betrokken bij de herontwikkeling van PI Blokhuispoort 
 

Arné Peetersen Als architect betrokken bij de herontwikkeling van het Oostereiland (Hoorn) 

 
Om een duidelijker beeld te krijgen van de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen is er 
geprobeerd om interviews te houden met personen die ook daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij 
zo een herontwikkeling. In totaal hebben er reeds tien herontwikkelingen plaats gevonden of zijn op 
het moment in ontwikkeling. Van deze tien herontwikkelingen zijn er uiteindelijk vier naar voren 
gekomen voor de interviews. Hierbij zijn er in totaal acht mensen voor geïnterviewd. Een lijst van de 
penitentiaire inrichtingen die zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn staat hieronder in tabel I-2. 
Hierbij is ook aangegeven welke project onderwerp zijn geweest van de interviews. 
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Tabel bijlage I-2: Overzicht herontwikkelingen penitentiaire inrichtingen die zijn geïnterviewd43. 

Locatie Type Monument Ligging Huidige of toekomstige functie 

PI Roermond Lineair Beschermd 
stadsgezicht 

Centrum 
Matig stedelijk (1.480) 

Herbestemd in 2008 tot hotel (Van de 
Valk) 

PI Noordsingel  Kruisvormig Rijksmonument Rand centrum 
Sterk stedelijk (3.859) 

In ontwikkeling (met voornamelijk 
wonen) 

PI Blokhuispoort Binnenplaats Rijksmonument Rand centrum 
Stedelijk (2.266) 

In ontwikkeling (multifunctioneel 
cultureel) 

PI Oostereiland Binnenplaats Rijksmonument Rand centrum 
Stedelijk (1.597) 

Herbestemd in 2011 tot 
multifunctionele locatie 

PI Schutterswei  (T-vorm) Gemeentelijk Rand centrum 
Stedelijk (2.297) 

Onbekend 

PI Veenhuizen Binnenplaats 
(carré) 

Rijksmonument Buitengebied 
Weinig stedelijk (626) 

In 2005 herbestemd tot het 
gevangenismuseum 

PI Maashegge   Rijksmonument Buitengebied 
Weinig stedelijk (615) 

Onbekend 

Zwolle (librije) Lineair Beschermd 
stadsgezicht 

Centrum 
Stedelijk (1.828) 

Herbestemd tot hotel, restaurant de 
Librije in 2002 

PI Almelo  Lineair Rijksmonument Centrum 
Matig stedelijk (1.435) 

In 2004 herbestemd tot wonen en B&B 

PI Amsterdam Kruis Rijksmonument Centrum 
Zeer stedelijk (6.056)  

Kleine Gartman in 1989 herbestemd 
tot kantoren en congres 

 
De interviews 
Zoals vermeld zijn er gesprekken geweest met verschillende personen die zich bezig houden met de 
herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. De uitkomst van de interviews diende als aanvulling 
voor de mogelijke functies en kenmerken, maar kan ook helpen bij het beoordelen van de match 
tussen deze variabelen. Zo kwam meermaals naar voren dat de herontwikkeling tot hotel zeer 
geschikt is, maar dat daarbij vleugelgevangenissen wel de voorkeur hebben (Geertse, 2015) (Weesp, 
2015). Hierdoor is de doelgroep ‘hotel’ opgenomen in het model en scoort ‘hotel’ bij het kernmerk 
‘vorm’ beter bij de gebouwtype met een gevangenisvleugel (lineair, binnenplaats en 
vleugelgevangenis) en minder bij de overige typen (paviljoen, koepel en toren). Verder boden deze 
interviews een beter inzicht in het herontwikkelingsproces van penitentiaire inrichtingen. Hierbij 
komt duidelijk naar voren dat voor bijna alle partijen de locatie en de omgeving de belangrijkste 
factoren waren voor het slagen van de herbestemming en het kiezen van de nieuwe functie 
(Andriessen, 2015) (Engelman, 2015) (Gasman & Teuwisse, 2016) (Weesp, 2015). Verder wordt het 
belang van het behoud van cultureel erfgoed en haar cultuurhistorische waarde meermaals 
aangestipt, maar het moet niet ten kosten gaan van het slagen van de herbestemming. Volgens 
Andriessen (2015) moet er voor worden gewaakt dat het behoud van cultuurhistorie niet te ver door 
slaat. Het is niet mogelijk om in iedere stukje erfgoed een nieuwe functie te geven. Men moet er plek 
kijken naar wat de markt wilt, los van wat er mogelijk is (Gasman & Teuwisse, 2016). De beste 
herbestemming is één herbestemming waarmee aan de vraag vanuit de markt wordt voldaan 
(Andriessen, 2015). Ook worden er verschillende knelpunten genoemd die zich regelmatig voordoen.  
 
Allereerst gaat het vaak om grote gebouwen en loopt een herbestemmingsproject al gauw in de 
papieren qua tijd en geld. Zo werden er bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van het Arresthuis in 
Roermond tijdens het slopen van de plafonds telkens nieuwe plafonds aangetroffen. Uiteindelijk 
stuitte men op een gewelfd plafond waarvan men niet wist dat het bestond (Engelman, 2015). Toen 
is er de keuze gemaakt deze plafonds op te knappen en te laten zitten, dit kostte uiteindelijk veel tijd 

                                                            
43 Omdat de laatste drie herontwikkelingen (rood gekleurd) al reeds lange tijd geleden zijn is het niet gelukt 
daar nog iemand van te spreken. Met de personen van de oranje gekleurde herbestemmingen is lange tijd, 
tevergeefs, contact gezocht. Van de bovenste vier herbestemmingen waren betrokken mensen wel bereid om 
een interview af te nemen: 
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en geld, maar draagt wel bij aan het karakter van de ruimte en geeft inzicht in de historie van het 
gebouw (Polman & Spätjens, 2015). Daarnaast kunnen de bestemmingsplannen en/of de verruiming 
van de bestemming middels de gemeente een probleem zijn. De bestemming kan een enorme 
beperking zijn, buiten het feit of er wel of niet iets mag worden aangebouwd of verbouwd (Polman & 
Spätjens, 2015). Met name in de zoektocht naar daglichttoetreding is dat lastig en zullen concessies 
gedaan moeten worden ook daar wordt vaak te stevig vastgehouden aan het traditionele uiterlijk 
(Andriessen, 2015). Ook binnen een gemeente kunnen de standpunten verschillen (Gelinck & 
Solenberg, 2014). Een monumentenambtenaar kan zich alleen maar bezig houden met behoud, 
terwijl de wethouder ook wilt behouden maar ook mee denkt naar mogelijkheden die een nieuwe 
functie biedt (Cappellen, 2012).  
 
Als eerste zijn er oriënterende gesprekken geweest met onder andere het Rijksvastgoedbedrijf, 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Atelier Rijksbouwmeesters deze gesprekken hebben geleid tot 
vervolginterviews met andere partijen. Die vervolggesprekken met de mensen uit het vakgebied 
kunnen worden opgedeeld in twee groepen. Als eerste is er een groep mensen geïnterviewd om een 
algemeen beeld te krijgen van penitentiaire inrichtingen, de problemen die er zijn met betrekking tot 
leegstand en afstoot en algemene informatie over het herbestemmen van (monumentale) 
gebouwen. Een overzicht van deze gesprekken is te vinden in Bijlage M en kan worden gezien als 
exploitatie van het onderwerp. De tweede groep bestaat uit personen die betrokken zijn geweest bij 
de herbestemming van penitentiaire inrichtingen om een duidelijker beeld te krijgen van de 
herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen en op die manier en meer inzicht te krijgen in dat 
herbestemmingsproces. In totaal hebben er reeds tien herontwikkelingen plaats gevonden of zijn op 
het moment in ontwikkeling. Van deze tien herontwikkelingen zijn er uiteindelijk vier naar voren 
gekomen voor de interviews. Hierbij zijn er in totaal acht mensen voor geïnterviewd. Een lijst van de 
penitentiaire inrichtingen die zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn staat in Bijlage M. Hierbij is ook 
aangegeven welke projecten onderwerp zijn geweest van de interviews en wat de rol was van de 
geïnterviewde. 
 
Telkens werd er een globale leidraad gehanteerd bij een interview. Daarbij zijn de vragen telkens wat 
aangepast aan de verschillende personen, maar de insteek was altijd het zelfde: door middel van een 
aantal ‘talking points’ een semigestructureerd gesprek cq. discussie te voeren. Hierbij werd er eerst 
gesproken over herontwikkeling van cultureel erfgoed en vervolgens dieper ingegaan op de 
mogelijkheden rondom de herontwikkeling van penitentiaire inrichtingen. Met toestemming van de 
geïnterviewde zijn de gesprekken opgenomen, uitgetypt en ter goedkeuring weer terug overlegt met 
de geïnterviewde personen.  
 
Wanneer het schema volledig is ingevuld zal deze, met een duidelijke gebruiksaanwijzing, worden 
voorgelegd aan de partijen die zijn geïnterviewd. Het doel hierbij is om de validiteit van de 
onderzoeksresultaten te testen. Hierbij is het belangrijk om een degelijke onderbouwing te hebben 
van de toegekende waarden aan de geschiktheid van de functies tegenover de kenmerken van 
penitentiaire inrichtingen. Wanneer de feedback van deze terugkoppeling eensgestemd is zal het 
schema aangepast worden. Vervolgens zal het schema worden omgezet naar een hanteerbaar 
model. Het doel hierbij dat een gebruiker enkel de kenmerken van een penitentiaire inrichting hoeft 
in te vullen en er vervolgens een of meerdere geschikte functies uit komen. 
 
Lessen uit gedane ontwikkelingen 
Zoek een goede architect! Een voorbeeld daarvan is Martin van Dort, verantwoordelijk voor de 
renovatie van de Koepelgevangenis in Arnhem. brak de toevoegingen en aanbouwen af die in de loop 
der tijd waren gerealiseerd en restaureerde het geheel terug naar het oorspronkelijke beeld. Dat wil 
zeggen in zo ver de functionaliteit het gebouw dat toe liet.  
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(Arens, 2012) Essentieel in de processen van afstoot en herontwikkeling blijkt telkens de mate waarin 
succesvolle samenwerking tussen rijk en gemeente plaatsvindt. De monumentale 
gevangeniscomplexen staan dikwijls aan de rand van historische binnensteden met economisch 
vruchtbare perspectieven, maar zijn daarentegen zeer specifiek voor één functie gebouwd. De 
transformatie van gevangenis of rechtbank vraagt veel van bestuurders  en betrokkenen, maar 
bovenal: een lange adem. 
 
Periodes van leegstand en bijkomend verval kunnen leiden tot maatschappelijke onrust. Openstelling 
of tijdelijk gebruik van deze gesloten objecten kan dan zorgen voor (hernieuwde) aandacht bij 
particulieren en investeerders. In Hoorn is het Oostereiland omarmd door de bevolking, juist door 
het openstellen van het complex voor tijdelijke activiteiten. Eenzelfde ontwikkeling doet zich voor bij 
de voormalige strafgevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden. Gemeentes hebben veel belang bij de 
transformatie van deze voormalige gevangenissen. Zij kunnen via bijvoorbeeld bestemmingsplannen 
kaders stellen bij herontwikkeling van deze voor de stad waardevolle complexen. Door in een vroeg 
stadium gemeente en Rijk op één lijn te krijgen over de kaders voor herontwikkeling zijn er voor 
investeerders meer mogelijkheden om breed gedragen voorstellen te doen. Door gezamenlijk of in 
overleg met betrokken rijkspartijen vooronderzoek naar ontwikkelscenario’s te verrichten, kunnen 
de potenties van deze voorheen gesloten plekken in de stad blootgelegd worden. 
 
Een vaak veronachtzaamde optie blijkt ook het doorontwikkelen van deze complexen als justitiële 
inrichting. De mogelijke betekenis van een zichtbare herinnering aan misdaad en straf centraal in de 
samenleving wordt geen recht gedaan door het verbannen van deze inrichtingen naar de rand van de 
stad. De belangrijkste observatie tijdens de discussie na afloop van de excursie was misschien wel het 
gebrek aan ketenregie dat tijdens processen van afstoot en herontwikkeling node wordt gemist. 
Door betere afstemming van belangen en wensen tussen Rijksdiensten en gemeentes zouden de 
afwegingen voorafgaand aan een besluit tot afstoot op integrale wijze beoordeeld kunnen worden. 
 
Er bestaat breed draagvlak voor de opvatting dat deze bijzondere complexen voor het nageslacht 
bewaard moeten blijven. Op wat voor manier dat gebeurt zal bepalend zijn voor het succes van 
renovatie of herontwikkeling. Behoud en transformatie hoeven dan elkaar niet uit te sluiten. Liever 
nog dan van het verleden een toekomst te vragen, zouden we de toekomst een verleden moeten 
bieden. 
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Bijlage J – Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang  
Aangezien het sinds 1995 verplicht is voor basisscholen om zorg te dragen voor voor- en naschoolse 
opvang is ook deze categorie opgenomen in dit onderzoek.  
 
Minimale eisen 
Een kinderdagverblijf moet goed bereikbaar zijn, zowel voor de ouders met kinderen als voor het 
personeel. Voldoende parkeerplaatsen (gemiddeld 1,5 parkeerplekken per 100m² BVO) en de 
nabijheid van het openbaar vervoer zijn om die reden van groot belang. De aanwezigheid van andere 
voorzieningen is voor de ouders van belang zodat zijn het wegbrengen van de kinderen kunnen 
combineren met bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. De beste locatie voor een 
kinderdagverblijf is aan de rand van een woonomgeving. Een gemengde omgeving met onder andere 
wonen is ook geschikt, daarbij is de aanwezigheid van groen en een veilige omgeving van belang, 
zodat de kinderen ook ruimte hebben naast de eigen buitenruimte. Deze eigen buitenruimte moet 
groot genoeg en zichtbaar zijn vanuit binnen, het liefst gelegen aan een rustige weg zonder 
geluidsoverlast.  
 
Een kinderdagverblijf bestaat meestal uit verschillende groepsruimten die allemaal gelegen zijn rond 
één centrale ruimte of hal. Het is voor een kinderdagverblijf geen probleem om op een etage te zijn 
gelegen (Jansen, 2010). Het is dan wenselijk dat er wel een buitenruimte aanwezig is op diezelfde 
verdieping.  
 
De doelgroep voor buitenschoolse opvang zijn schoolgaande kinderen tussen de vier en twaalf jaar. 
De eisen met betrekking tot de ligging en indeling zijn vrijwel hetzelfde als voor een 
kinderdagverblijf. Vaak worden deze functies ook gecombineerd. De situering in een woonomgeving 
is ook hier belangrijk, echter, het groen in de omgeving is minder belangrijk (Jansen, 2010). 
Vanzelfsprekend is de ruimtebehoefte van een buitenschoolse opvang groter dan die van een 
kinderdag verblijf.  
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