Praktijk

Interieur voormalige gevangenis Amsterdam

Oostereiland ‘te koop’, Hoorn

Renaissance de la prison;
of een nieuw leven voor
een oude gevangenis
Herbestemming gevangenissen > Tekst en beeld (p.20): Elbert Arens > Beeld: Ruud van Aerde (p.21)

Al zo lang er mensen bestaan, is straf en vergelding onderdeel van de
maatschappij en zijn de opvattingen over straf en strafinrichtingen mee
veranderd met de samenleving. Bij veel mensen spreken gevangenissen,
inrichtingen, tuchthuizen en kerkers tot de verbeelding. Ook kunstenaars,
schrijvers en filosofen zijn al honderden jaren geïntrigeerd door deze
enclaves van misdaad en straf. Enclaves die tegelijkertijd integraal
onderdeel vormen van onze samenleving.
Begin 19e eeuw veranderde het denken over straf
en toezicht in het gevangeniswezen op ingrijpende
wijze. Waar voorheen in tuchthuizen ‘gehechten’
werden ondergebracht in zalen waar vele gevangenen bijeen zaten, werd met de invoering van het
Cellulaire Stelsel (1851) een methode van eenzame opsluiting nagestreefd. Zonder de verderfelijke invloed van medegevangenen zouden de
gevangenissen plaatsen van bezinning moeten
worden in plaats van broeinesten van criminele
verfijning. De invoering van dit stelsel zorgde voor
een ongekende bouwproductie van nieuwe gevangenissen in de tweede helft van de 19e eeuw.
Architecten als I. Warnsinck, A.C. Pierson en W.C
en J.F Metzelaar hebben voor een groot deel
persoonlijk gestalte gegeven aan deze opgave.
In Nederland zijn eind 19e eeuw en begin 20e
eeuw tussen de dertig en veertig van deze penitentiaire inrichtingen gebouwd, waarvan ondertussen
een deel gesloopt, herbestemd of gerenoveerd is.
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In de huidige tijd is het gebruik van deze gevangeniscomplexen steeds meer ter discussie komen te
staan. 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. Maar ook de regelgeving omtrent
brandveiligheid en andere normen op het gebied
van de gebouwde omgeving kunnen Justitie voor
moeilijke keuzes stellen. Mede door de relatieve
inflexibiliteit in architectuur en constructie van
deze monumentale gevangeniscomplexen komt in
steeds belangrijkere mate afstoot en herbestemming
naar voren als toekomstscenario voor een deel
van deze bijzondere gebouwen. Wanneer Justitie
als gebruiker deze complexen verlaat doemt de
vraag op: wat te doen met deze vrijkomende
justitiecomplexen?

“Stone walls do not a prison
make, nor iron bars a cage;
minds innocent and quiet
take that for an hermitage.”
Richard Lovelace, uit:
For Althea, from prison (1649)

Leegstand, sloop of herbestemming kunnen van
grote invloed zijn op de complexen zelf, maar met
name ook op de directe omgeving, zowel in fysiek,
emotioneel als sociaal-economisch opzicht. Een
vergelijking kan worden gemaakt met leegstaande
grote kerken en kloosters, maar ook bijvoorbeeld
met kazernes. Dit zijn verborgen werelden, die
door herontwikkeling publiek toegankelijk kunnen worden. In Leeuwarden (Blokhuispoort) en
Den Bosch (Spinhuiswal) zoeken overheden,
particuliere belangstellenden en marktpartijen
naar oplossingen voor herontwikkeling. Hierbij
komen uiteenlopende belangen en opvattingen
naar voren, tussen de verschillende partijen, maar
ook binnen de Rijksoverheid. Deze ontwikkelingen waren aanleiding om met de betrokken rijksdiensten een tweedaagse excursie te organiseren
langs zes (voormalige) gevangeniscomplexen.
Deelnemende partijen waren de Rijksgebouwendienst (RGD), de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI), het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf
(RVOB) en het Atelier Rijksbouwmeester
(ARBM).
In Amsterdam bezocht het gezelschap het
voormalige huis van bewaring en de rechtbank
(nu: De Balie) aan het Kleine-Gartmanplantsoen.
Hier ontstond in de jaren ’60 van de vorige eeuw
maatschappelijk verzet tegen de sloop van het
complex waardoor de plannen van een ontwikkelaar konden worden voorkomen. In Hoorn was de
voormalige rijkswerkinrichting het Oostereiland
onderwerp van discussie. Hier was de gemeente
zelf ontwikkelaar, met alle voor- en nadelen van
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Cellenvleugel en binnenplaats Spinhuiswal, Den Bosch

dien. In Den Bosch maakte het gezelschap fysiek
kennis met het Spinhuiswalcomplex. Rijk en
gemeente tekenden over dit complex tijdens de
Provada een samenwerkingsovereenkomst. Een
soortgelijke overeenkomst lag ten grondslag aan
de procedure voor de succesvolle verkoop van het
complex aan de Noordsingel in Rotterdam. Bij het
tot hotel omgetoverde Arresthuis in Roermond
was een succesvolle herontwikkeling in combinatie
met sloop en nieuwbouw zichtbaar. Tenslotte
bezocht het gezelschap de nog in gebruik zijnde
koepelgevangenis in Arnhem (P.I. de Berg) en
gevangenis het Wolvenplein (P.I. het Sticht) in
Utrecht.

De transformatie van gevangenis
of rechtbank vraagt veel van
bestuurders en betrokkenen,
maar bovenal: een lange adem.
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.
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Exterieur overzicht luchtkooien en cellenvleugel Spinhuiswal, Den Bosch

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.
Informatie
Elbert Arens is architect bij het Atelier Rijksbouwmeester, www.rgd.nl
De excursie, op 31 mei en 1 juni, werd georganiseerd
door Willem Gasman (Rijksgebouwendienst) in
nauw overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, het Atelier Rijksbouwmeester en
Architectuur Lokaal.
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