Koepelterrein Haarlem

Stedenbouwkundig plan - 31 oktober 2019

Inleiding
In 2014 verloor de Koepel in Haarlem na meer dan 100 jaar
haar functie als gevangenis. Haar eigenaar, het rijk, zette het
monumentale complex in de verkoop. Hiermee ontstond
een mogelijkheid om een tot dan toe afgesloten complex te
transformeren in een nieuw stuk stad.
De stichting Panopticon heeft het plan gelanceerd om deze
unieke kans te gebruiken om een al even bijzondere ambitie
te realiseren, namelijk het oprichten van een universitaire
opleiding in Haarlem. De Koepel wordt daarbij getransformeerd
tot een openbaar gebouw met academisch onderwijs als drager,
naast een bioscoop, een innovatiecentrum voor MKB en startups en horeca. Het terrein eromheen , met onder andere het
voormalige Huis van Bewaring de Vest, wordt door Duwo en

Koepelterrein Haarlem

Elan Wonen ontwikkeld tot een stadscampus, met studentenen jongerenhuisvesting en met voorzieningen die voor alle
stadbewoners aantrekkelijk zijn. Een invulling die recht doet aan
de sociaal-maatschappelijke ontwikkelzone waarin de Koepel
ligt, die geheel onderscheidend is binnen Haarlem. Én die zelfs
in de Metropoolregio Amsterdam een rol kan gaan vervullen.
Het programma van eisen van Elan en Duwo omvat 350
woningeenheden; 250 studenten eenheden voor DUWO en

Plankaart Bestemmingsplan

100 sociale eenheden voor Elan. Naast de woningen worden er
aantrekkelijke voorzieningen gerealiseerd, een boutique-hotel,
een stadskantine, een buurtwinkel en een fietsenmaker. Het
parkeren van auto’s krijgt een plek in een ondergrondse garage.
Het Koepelterrein wordt letterlijk geopend naar de stad en zal
veranderen in een aantrekkelijke verblijfsplek, voor de directe
gebruikers, voor omwonenden en voor alle Haarlemmers.

22 juli 2019

In dit document treft u het Stedenbouwkundig Plan voor
het Koepelterrein. De transformatie en restauratie van het
Koepelgebouw, naar ontwerp van Buro van Stigt en reA
architectuur is afgestemd op dit Stedenbouwkundig Plan.
Ontwerpteam stedenbouwkundig plan:
FARO architectuur/stedenbouw/research
reA architectuur
HOSPER landschapsarchitectuur & stedenbouw
In opdracht van:
Stichting Panopticon, HBB groep, Elan Wonen, DUWO
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A. Analyse
A1 Het Koepelcomplex

De gevangene kon alleen heen en weer lopen, solitair. Door de

Het Koepelcomplex is gerealiseerd rond 1900 naar

waaiervorm kon één bewaker meerdere gevangenen overzien.

ontwerp van W.C Metzelaar. In de jaren daarvoor was de

Een ander karakteristiek onderdeel was de kerkzaal, bovenin

architect ook betrokken bij het ontwerp en de bouw van de

het administratiegebouw. De gevangenen werden individueel,

koepelgevangenissen in Breda en Arnhem, onder leiding van zijn

met een masker over hun hoofd, naar de zaal gebracht om

vader J.F. Metzelaar. Het complex in Haarlem bestaat uit twee

daar plaats te nemen in een houten cabine, de enige persoon

afzonderlijke gevangenissen. De Koepel met bijgebouwen als

die hij kon zien was de dominee. Evenals de luchtplaatsen is de

Strafgevangenis en de Vest als Huis van Bewaring. De Koepel

kerkzaal allang verdwenen, gesneuveld tijdens een van de vele

is georiënteerd op het voorplein aan de Harmenjansweg, de

verbouwingen.

vest op de Oostersingelgracht, de terreinen werden door een

archieffoto voorplein kort na oplevering

muur van elkaar gescheiden. Later zijn de twee samengevoegd

Aan meerdere aspecten is af te lezen dat de Koepel in

en is de scheidingsmuur verdwenen. De compositie van de

Haarlem een ontwerp was dat in zijn tijd al achterhaald was.

twee is klassiek van opzet en gebaseerd op een assenkruis.

Zo was de Koepel er bijna niet geweest vanwege gesteggel

De hoofdas voor de Koepel loopt centraal over de middenlijn

over de hoge bouwkosten. Dit heeft in ieder geval geleid tot

van het administratiegebouw door de Koepel, de andere as

een veel soberdere uitvoering dan de voorgaande koepels.

staat daar haaks door het hart van de Koepel en leidt naar de

Maar een ander punt is misschien nog meer tekenend. Er

twee waaiervormige luchtplaatsen. Aan weerszijden van de

ontbreekt namelijk een cruciaal onderdeel in het panopticum,

hoofdas bevinden zich aan het voorplein de woning van de

de wachttoren in het centrum van de Koepel. Daaraan kan

directeur, met overdekte verbindingsgang, en de woning van

men zien dat weliswaar het gebouw is gerealiseerd, maar dat

de adjunctdirecteur, net iets kleiner dan de eerste. De hoofdas

de filosofie erachter was verlaten, ruim honderd jaar na de

komt terug op de tweede verdieping, waar een gang de Koepel

publicatie van Bentham.

verbindt met de kerkzaal bovenin het administratiegebouw.

Het rijksmonument de Koepel omvat naast de Koepel ook

De Vest heeft eenzelfde opzet, maar dan eenvoudiger en

het administratiegebouw, de beide directeurswoningen, de

compacter. De buitenmuur van het complex heeft een

verbindingsgang en de tuinomheiningen.

veelhoekige vorm die eerder reageert op de omgeving dan

interieur van de Koepel, omstreeks 1970

ontsnappingspoging omstreeks 1930

op de twee structuren van de gebouwcomplexen. Het terrein

De Vest

tussen de gebouwen en de muur was van origine niemandsland,

De Vest, het voormalige Huis van Bewaring, is gelijk gebouwd

tussen de grens van de cel en de grens van de muur. Vanaf

met de Koepel. De typologie is veel eenvoudiger en minder

begin jaren zestig is dit terrein in fases in gebruik genomen

uniek. Het voorgebouw kent een driedeling met centraal

voor het luchten van de gevangenen en het bouwen van

het administratiegebouw en daaraan vast de directeurs- en

arbeidsruimten, sportruimten en centrale keukens.

adjunctswoning. De directeur had een eigen tuin. De adjunct
had geen begane grond omdat daar de gedetineerdenwagens

archieffoto vanaf Oostersingelgracht

A2 De bestaande gebouwen

binnenkwamen. Op de centrale as ligt het cellengebouw, een

De Koepel

lange vide over vier lagen met aan weerszijden smalle galerijen

Het meest markante gebouw binnen het complex is

en tweehonderd cellen (evenveel als in de enorme Koepel). Dat

ontegenzeggelijk de rijks monumentale Koepel. Het is dan

is inclusief de verlenging aan de cellenvleugel uit 1961, amper

ook één van de weinige koepelgevangenissen die überhaupt

van het origineel te onderscheiden. De Vest heeft een geringe

bestaan. Nederland telt er drie, maar in het buitenland zijn ze

monumentale status, het voorgebouw valt onder beschermd

verder zeer schaars. Wij weten van de State Prison Illinois in

stadgezicht.

Amerika en de enorme Presidio Modelo in Cuba. De typologie

overzicht originele complex
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impressie bestaande nieuwbouw

is gebaseerd op de ideeën van de Engelse filosoof Jeremy

De muur

Bentham uit 1787. Hij stelde dat het opsluiten van mensen ook

De muur die het geheel omarmt heeft een rijks monumentale

moest leiden tot het beter maken van deze mensen. Daartoe

status. De muur was origineel 3,5 meter hoog. Deze hoogte

moest de gevangene zoveel mogelijk worden geïsoleerd

is nu slechts op twee plekken nog zichtbaar, verstopt binnen

van andere ‘slechte’ medegevangenen en 24 uur per dag

het complex. De rest van de muren zijn opgehoogd naar

worden geobserveerd door een bewaker. Dit alziend oog (het

4,9 meter aan de Papentorenvest en 4,2 meter aan de zijde

panopticum) zou de gevangene dwingen tot het verbeteren van

van de Damaststraat. Bij de grote verbouwing van 1986 zijn

zijn gedrag. Dit is op meerdere punten goed terug te zien in de

grote delen gesloopt en teruggebouwd als -dragende- gevels

Koepel. De gevangene bracht 23 uur per dag op zijn cel door,

van de nieuwbouw, met een betonnen binnenblad en een

1 uur per dag werd hij gelucht in de cellulaire luchtplaats, de

gemetselde schil aan de buitenzijde. Desondanks zal de muur

handvormige aanbouwen die aan de noord en zuidzijde van de

een belangrijke rol blijven spelen na de transformatie. De muur

Koepel hebben gestaan. De luchtplaats bestond uit een waaier

maakt het terrein tot wat het is.

van smalle steegjes tussen muren met tralies als dak en gevel.
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De bestaande nieuwbouw.

de Papentorenvest, via de Blekerstraat naar het Spaarne.

Als men het complex nu bezoekt komt men terecht in een

Hoewel de Houtmarkt aldaar weer redelijk geïsoleerd ligt van

labyrint van lage, lange, kronkelende en blinde gangen. Na

het eigenlijke stadscentrum, ligt hier wel een mooie kans om

een aantal bochten genomen te hebben is men zijn oriëntatie

de Koepel een nieuwe verbinding te geven, primair gericht op

kwijt. Vooral de ruimte tussen de beide gevangenissen en de

voetgangers, die in een historische “gouden” bocht kunnen

muur langs de Damasttraat is nagenoeg geheel dicht gebouwd

genieten van de avondzon over het Spaarne.

met arbeidszalen, sportvoorzieningen, centrale keukens en

De Koepel ligt hemelsbreed op kleine afstand van het station. De

isolatiecellen. Ondanks de bijna deprimerende kwaliteit van

route wordt echter sterk gekleurd door de grote verkeersdrukte

de gebouwen is er grondig gestudeerd op een mogelijke

op de Prinsenbrug en Oudeweg. Met de geplande opwaardering

transformatie en hergebruik. Alleen al omdat dit een hoop

van de Harmensjansweg tot fietsstraat wordt de route voor dat

bouwactiviteit zou schelen voor de omwonenden die zeer dicht

deel in ieder geval verbeterd. De benadering van het complex

op de Koepel wonen. Helaas heeft dit niet tot een goed resultaat

vanuit het oosten is voorbehouden aan de auto, momenteel

kunnen leiden. Een onverenigbaar stramien van kolommen met

nog aangesloten op de uitvalsweg Amsterdamsevaart. In de

het oog op de kleine wooneenheden en de zeer benauwende

toekomst, zie Spaarnesprong, verandert dit structureel. Al het

kwaliteit van de buitenruimten gaven de doorslag. Behoud van

doorgaand verkeer zal over de Oudeweg geleid worden met een

de nieuwbouw is daarmee niet wenselijk.

aftakking voor bestemmingsverkeer naar de Oostvest. Hoe dan
ook zal de ontsluiting van de toekomstige parkeervoorziening bij

luchtfoto bestaande complex

A3 Locatie in de stad, toen en nu

de Koepel aan de zijde van de Oostvest plaats moeten vinden.

Gevangenissen werden en worden bij voorkeur buiten
het openbare stadsleven gesitueerd. Daarom werd de

A5 Toegankelijkheid terrein

Koepelgevangenis op een vrijgekomen vestingbolwerk op

De mogelijkheden om de toegankelijkheid van het terrein te

de rand met het buitengebied gesitueerd, omringd door

verbeteren concentreren zich aan de west-, zuid- en oostzijde.

het water van de Papentorenvest en Oostersingelgracht en

Immers, de gehele noordzijde langs de Damaststraat en een

alleen verbonden met de stad via de Catharijnebrug over het

groot deel langs de Harmenjansweg wordt afgesloten door de

Spaarne. Haarlem Oost ontwikkelde zich daarna snel. Met de

aangrenzende bestaande woningbouw. De huidige entree aan

komst van de werkplaatsen van de spoorwegen verschenen

de Harmenjansweg met het voorplein blijft de hoofdentree voor

ten noorden van de Koepel straatjes met arbeiderswoningen.

het Koepelterrein. Dit door de oriëntatie van het voorterrein op

In de jaren zeventig werd het water uit de Papentorenvest

de binnenstad via de Catharijnebrug. Het openen van de overige

en de Singelgracht vervangen door asfalt. Al die tijd bleef de

delen van het Koepelterrein betekenen een deﬁnitief afscheid

gevangenis een gesloten bolwerk, enkel toegankelijk via een

van de functie als gevangenis.

deur en poort aan het voorplein bij de Harmensjansweg.

- de binnenstad met de Grote Markt als schakel in het autoluwe stratenpatroon.
- de Koepel als toekomstige publieke ruimte met kansen voor groen
- in zwart belangrijke fietsroutes + bushaltes
- in rood belangrijkste autoroute
- in oranje de openbare ruimte die verbinding maakt tussen Koepelterrein met het Spaarne en de binnenstad

Tegenwoordig ligt het Koepelterrein in een dichtbebouwd

A6 Analyse grenzen, entreegebieden

stadsdeel zonder publieke functies of groen in de vorm van

Het Koepelterrein ademt sterk een atmosfeer naar buiten.

parken, pleinen en hofjes. De binnenstad lijkt dichtbij, maar is in

Daarom ligt de grens tussen binnen en buiten op het

de praktijk verder weg dan gedacht. Dit omdat het Koepelterrein

Koepelterrein niet strak op de grenzen van de muur. Weliswaar

omgeven is door harde grenzen in de vorm van intensieve

zijn de muren en de poorten belangrijk in de beleving, maar

weg- en spoor infrastructuur. Bijvoorbeeld de Papentorenvest

het voorterrein wordt bijvoorbeeld sterk ‘bewaakt’ door een

en de Koudenhorn. Rondom de molen de Adriaan en de

drietal formele entreegebouwen. Achter dit drietal “bewakers”

passantenhaven zijn recent publieke binnenstad kwaliteiten tot

rijst de imponerende gevangeniskoepel op boven de muur. Het

stand gebracht, die raken aan het Koepelterrein en de kracht

voorterrein behoort zo duidelijk tot het domein van de Koepel.

van dit stadsdeel zichtbaar maken. Inmiddels staat het gebied

Echt vrij werd men waarschijnlijk pas door de Harmenjansweg

rondom de voormalige Koepelgevangenis op de kaart voor het

of de Papentorenvest over te steken. Want ook de imponerende

gewenste vergroten van het centrumstedelijke karakter. Door de

gevangenismuur langs de Papentorenvest en de daarachter

gemeente vertaalt in de visie ‘Spaarnesprong’. Voor de Koepel is

weer oprijzende gevangeniskoepel claimen een gedeelte van

daarin een belangrijke rol als trekker en magneet weggelegd.

de buitenzijde van de muur tot het Koepelterrein. Daarentegen
springen gebouw de Vest en de bewaarderswoningen niet uit

A4 Bereikbaarheid vanuit de stad

de rooilijn van de Oostvest en hebben deze gebouwen ook in

Bij het opwaarderen tot een volwaardig onderdeel van de stad

de architectuur weinig speciﬁeke gevangenisdetails. Aan deze

is de bereikbaarheid een essentieel punt. Zoals gezegd is de

zijde is de oprijzende Koepel minder zichtbaar met als resultaat

Catharijnebrug, aansluitend op de Papentorenvest, de enige

dat er aan de Vestzijde geen sprake is van een voorterrein met

verbinding met de stad. Als de beoogde verkeerstechnische

gevangenisallure. Hierdoor ademt deze plek een meer neutrale

afwaardering van deze route vorm gaat krijgen zal dit

sfeer. Alleen de terugliggende gevangenismuur tussen de Vest

voor verbetering zorgen, tegelijk blijft het daarmee nog

en de bewaarderswoningen introduceren het domein van de

steeds beperkt. De nota van de gemeente, en de visie

Koepelgevangenis.

Spaarnesprong, rept van een potentiele verbinding halverwege
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A7 Toekomstige ontwikkelingen
Een belangrijk onderdeel van de Visie Spaarnesprong is het

Visie Spaarnesprong

terugbrengen van een nieuwe gracht in de Papentorenvest.
De realisatie daarvan is echter nog ongewis. Voor de Koepel
betekent het mogelijk een goed op de zon gelegen wandelkade.
Ondanks dat de financiering van de gewenste kade zeer onzeker
is is het verstandig om hier wel op te anticiperen met het
Stedenbouwkundig Plan. Als er minder geld is is er ook nog de
veel goedkopere mogelijkheid om een wadigracht te realiseren.

Impressiebeeld Gedempte Oostersingelgracht
Voor

In beide gevallen kan dan buiten de muur wel het kadeprofiel

Visie Spaarnesprong

aangelegd worden.
In de toekomstscenario's is door afwaardering van de

huidige situatie Papentorenvest

verkeersfunctie op de Papentorenvest een mogelijkheid om
weer een mooi continu profiel aan de Papentorenvest te

Voor

realiseren. Dat was vroeger bij aanleg het geval, maar door
diverse aanpassingen in de tijd is dit niet meer helder. Zo steken
de tuinen van de directeurswoning en de Vest door deze de

Impressiebeeld Gedempte Oostersingelgracht

lijn van de gevangenismuur. Om een kwalitatief goede kade
te kunnen realiseren zullen deze tuinen met bijbehorende
tuinafscheidingen verkleind moeten worden.
A8 Relatie omwonenden.
Naast de wensen en eisen van de gemeente zijn er ook wensen
en zorgen uit de aangrenzende woonbuurt. Deze zijn gedurende
meerdere bijeenkomsten met buurtbewoners en wijkraad
nieuwe situatie Papentorenvest (afbeelding uit visie Spaarnesprong )

duidelijk geworden. De focus ligt op de noordelijke zijde van
de Koepel waar het terrein grenst aan de achtertuinen van
woningen aan de Harmenjansweg, Damaststraat en Oostvest.
De bouwhoogte langs de muur is afgestemd op de afstand tot

Na

de woningen. Van 2 lagen hoog langs de Harmenjansweg tot 3
lagen langs de Damaststraat. Pas verder op het terrein mag de
hoogte maximaal 5 bouwlagen zijn. Daar waar de bebouwing
tegen de muur gepland wordt, loopt deze trapsgewijs of
schuin op vanaf de muur tot het dak. In de uitwerking van

Na

de architectuur wordt inkijk en geluidsoverlast richting de
woningen zoveel mogelijk tegengegaan.
In het verleden is er veel geluidsoverlast geweest vanuit de

Voor

buitenruimten op het koepelterrein naar de woningen. Het
geluid werd versterkt door harde muren, de versteende vloeren
huidige situatie Oostvest

en de opgaande gevel van de koepel. In de uitwerking van het

51SP is er daarom gekozen voor een relatieve rust aan deze zijde,
gericht op het campus-wonen. De bebouwing aan de muren
zorgen voor extra afscherming en het toevoegen van groen en
plastiek in de gevels dragen bij aan geluidsreductie.

Voor

51

nieuwe situatie Oostvest (afbeelding uit visie Spaarnesprong )
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B. Uitgangspunten: Koepelterrein in de stad
B1 Icoonwaarde

Administratiegebouw die leidt naar een gastvrij café en winkel.

De Koepel vormt een markant landmark in de skyline van

Doorlopend over de monumentale as komt men als vanzelf in

Haarlem. Het maakt de plek al van verre herkenbaar. Er wordt

de Koepel terecht, met een net aangeschafte kop koﬃe in de

veel waarde gehecht aan de instandhouding van dit profiel. De

hand. De poort naast het Administratiegebouw zal ook toegang

Nota van de gemeente heeft om die reden dit ook als eis (nr.

geven tot het openbare terrein rondom de Koepel. De poort was

1) opgenomen. Dit resulteert in een hoogte begrenzing van

van origine de plek waar de ‘boevenwagen’ de gedetineerden

nieuwbouw rondom de Koepel op 4 bouwlagen, incidenteel 5,

aﬂeverde op een beveiligd voorhof. Naast deze twee toegangen

of preciezer gezegd niet hoger dan het begin van het Koepeldak.

op maaiveld komt er nog een bijzondere extra toegang via een

Het stedenbouwkundig plan erkent de waarde van het profiel.

trap over de muren.

Ook na de transformatie van het terrein blijft het zicht op

markant landmark in skyline Haarlem

de Koepel intact. De beleving van de Koepel zal ook worden

B3 Plek voor herinnering

versterkt bij de benadering van het terrein. Door de organisatie

In de plannen voor de Koepel van de Stichting Panopticon

van de bouwmassa om de Koepel en het op specifieke plekken

is er ruimte voor de geschiedenis en de herinnering aan het

openen van de muur, ontstaat er een spel tussen de openbare

verleden als gevangenis. De plannen daartoe zijn momenteel

ruimte en de intrigerende Koepel op het terrein. Als het terrein

nog in uitwerking. Het meest concrete onderdeel daarvan

wordt betreden ziet de bezoeker het icoon in volle omvang,

is de Hannie Schaftcel, ter herinnering aan de Haarlemse

vrij van aanbouwen, vrij van parkeren, binnen de voormalige

verzetsheldin. Verder zijn er plannen voor manifestaties in de

gevangenismuren.

Koepel, in navolging van de manifestatie Architectural Healing
van okotber-november 2018. Met lokale culturele instellingen is

plein

Voor

Oostvest

er intensief contact over het gebruik van de Koepel als podium

Papentorenvest

B2 Geladenheid plek, identiteit

en expositieruimte. Bij de renovatieplannen wordt dit aspect

De Koepel heeft een lange en ook beladen geschiedenis.

meegewogen in het publiek toegankelijk maken van niet alleen

Met de transformatie naar de nieuwe onderwijsfunctie (incl.

de begane grond, maar ook de verdiepingen van de inbouw,

woonfunctie voor jongeren) willen wij die historische, beladen

denkend aan een ‘route architectural’ in combinatie met het

sfeer niet geheel uitwissen, maar tegelijkertijd willen we wel de

exposeren van kunst.

nieuwe onderwijsfunctie goed ondersteunen. Allereerst voegen
we daarom ruimte toe rondom de te behouden monumentale

archieffoto koepelterrein

drie toegangen tot het koepelterrein

gebouwen op het terrein. Hierdoor worden de gebouwen weer
zichtbaar, evenals de historie, organisatie en achterliggende
logica van het complex. Zo geeft het stedenbouwkundig plan
letterlijk ruimte voor de geschiedenis. Tegelijk wordt deze
in het stedenbouwkundig ontwerp gecreëerde ruimte ook
ingezet voor een positieve en waardevolle nieuwe leef- en
werkomgeving voor jongeren. De voormalige hoofdentree is een
mooi voorbeeld van deze ontwerphouding. De monumentale,
omarmende, beweging van het Administratiegebouw en de twee
directeurswoningen verbeelden de macht van de gevangenis,
de macht over het individu die per wagen werd aangevoerd om
langere tijd opgesloten te worden in de Koepel die dreigend
op de achtergrond zichtbaar is. De intimiderende opzet zal ook
in de toekomst zijn uitwerking hebben en een moment van
bezinning afdwingen bij het binnengaan. Uitgangspunt is om
de beladen sfeer van het binnengaan vroeger te trasformeren

archieffoto voorplein kort na oplevering
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tot een welkome entree via de centraal gelegen deur tot het
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C. Uitgangspunten: Openen Koepelterrein
C1 Doelstelling transformatie terrein

C4 het Koepelterrein als levendig onderdeel van de stad

De primaire doelstelling voor de transformatie is het openen

De gewenste levendigheid en uitwisseling tussen studenten,

van het Koepelterrein naar de stad. Het te veranderen in een

bezoekers en bewoners van Haarlem wordt gestimuleerd door

levendige plek. Als campus voor alle studenten die studeren in

drie ingrepen.

de Koepel en wonen in de gebouwen er omheen.

Ten eerste wordt komen er een aantal goede verblijfsplekken
in de openbare ruimte binnen en buiten de muren. Ten tweede

Als aantrekkelijke verblijfsplek voor de Haarlemmers, met vele

wordt de toekomstige, gemeentelijke stadsvloer (straatbaksteen)

publieksgerichte voorzieningen, zoals horeca, bioscoop de

vanuit het openbaar gebied doorgetrokken naar ‘binnen’ op het

Filmkoepel én als prettig verblijfsgebied voor de omliggende

Koepelterrein. Hierdoor wordt de grens om het Koepelterrein

woonbuurten, die gelegen zijn in een dichtbebouwd, groenarm

te betreden gemakkelijker te passeren voor de passanten in de

stadsdeel. De introverte gesloten enclave die het was wordt

omliggende openbare ruimte. Zo voelt het Koepelterrein ook als

hiervoor letterlijk geopend naar de stad, zonder dat het echter

een vrij en openbaar toegankelijke buitenruimte.

zijn vorm van enclave verliest. Want hierin schuilt ook de
aantrekkingskracht van de plek, als een te ontdekken schat.

Ten derde worden er in het stedenbouwkundig plan de
publieke functies op die plekken geconcentreerd (voorplein

Plankaart met projectie van wadi-gracht (Spaarnesprong)

C2 Transformatie van sfeer

en Papentorenvest), waar de verbinding met de omliggende

De voormalige Koepelgevangenis is een geweldig historisch,

stad het meest kansrijk is. Omdat de Koepel omspoeld wordt

architectonisch gebouwcomplex, maar is specifiek ontworpen

door een continue ruimte verglijden de sferen van breed naar

als een imponerend gevangeniscomplex binnen een ommuurd

nauw en weer breed. De ruimte wordt met elkaar verenigd door

‘niemandsland met diverse (lucht- en sport)kooien. Dit heeft

een rondgang rondom de Koepel. Deze is uitnodigend voor

als logisch gevolg dat het gebouwcomplex én de huidige

verblijf en ontmoeting en verbindt de diverse entrees van de

terreininrichting een weinig prettige sfeer van heeft met

Koepel met de omliggende jongerenwoningen en de overige

als trefwoorden controle, isolement, kaal en stenig. Deze

publieke en commerciële functies. Het uitnodigend openen

sferen passen natuurlijk niet bij de nieuwe openbare functie

van het Koepelterrein begint met het voorplein. Deze gaat de

van het terrein en zeker niet bij de toekomstige nieuwe

‘toon zetten’ met een deels groene deels pleinachtige sfeer. Zo

onderwijsfunctie. Onderwijs en samenleving zijn gebaat bij een

wordt de bezoeker verleid om het Koepelterrein te betreden

sfeer die meer informeel en ontspannen is met aanleidingen

en de overige delen te ontdekken. Deze delen zijn uitnodigend

voor ontmoeting en verbinding.

voor voetgangers en gericht op verblijf en ontmoeting. Hiervoor
worden ook de fietsers bij de diverse entrees opgevangen met

C3 Doelstelling inrichting terrein

goed geoutilleerde fietsenstallingen.

De grootste ‘magneet’ op het terrein is de Koepel. Iedere

schets impressie van entreepoorten Oostvest

bezoeker van het terrein, om welke reden degene ook komt, zal

C5 type stedenbouwkundige ruimte

eerst aangetrokken worden door dat buitengewone gebouw.

Het Koepelterrein krijgt de kenmerken van een levendige

Daar waar de Koepel nu aan vele kanten is verknoopt met

stedelijke ruimte. Het binnenterrein verbreedt en vernauwt zich

de latere verbouwingen, kiezen wij ervoor om de Koepel vrij

rondom de vrijgemaakte Koepel en nieuw vrijstaand gebouw

te maken, net zoals de Koepel van origine vrij stond op het

op een doorlopende stadsvloer. Vooral de verbredingen in

niemandsland tussen de muren. De Koepel komt ook los van

de ruimte nodigen uit om te verblijven. De gebouwen zijn

het administratiegebouw, hoewel dat destijds wel verbonden

zodanig gepositioneerd dat het mogelijk is om op verschillende

was. Deze keuze is het gevolg van prioriteit geven aan het

manieren het terrein binnen de muren te ontdekken.

openbaar toegankelijk en doorwaadbaar maken van het terrein.
Men kan rond de Koepel lopen, in vrijheid. Hiermee komen we
op een centraal en leidend thema: Ruimte voor de Koepel. Los
van dat de Koepel het iconische gebouw binnen het complex is,
zal het ook een openbaar gebouw worden, met het academisch

plein

Voor

Oostvest

onderwijs, bioscoop de Filmkoepel en andere publiekstrekkers.
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Alle vier de toegangen van de Koepel worden geopend en vrij
toegankelijk. Binnen en buiten worden zo aan elkaar verknoopt.
De binnenruimte van de Koepel is feitelijk de grootste openbare

Papentorenvest

originele bouwtekening begane grond Koepel

Daar is ruimte voor nodig, in de Koepel zelf en er omheen.

ruimte binnen het complex, het centrale plein.

verbindingen van stad naar Koepel
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1. Basis: monumenten, karaktervolle oude gebouwen, muren, stadsvloer binnen de muren,

D. Het planconcept in 9 onderdelen

Principes SP Koepelterrein sept 2019

2. Entrees’s: drie entrees, formeel, informeel en conceptueel, oude entree blijft h

belangrijkst. Links en rechts van hoofdas door administratiegebouw
ondersteunende toegang maken.

groene of blauwe gracht uit Spaarnesprong, een voorplein met ruimte voor groen,
een openbare route langs de muur aan de Papentorenvest

D1 Stedenbouwkundig Plan gebaseerd op ommuring en

D3 Zichtlijnen vanuit de stad en op het terrein

doorlopende stadsvloer

Zichtlijnen op de koepel en de Vest vanuit de openbare
ruimte buiten
3
de muur zijn belangrijk om het terrein echt2bij de stad te3 betrekken.

Principes SP Koepelterrein sept 2019

De basis van het stedenbouwkundig plan wordt gevormd door de
monumentale ommuring van het terrein met de Koepel als blikvanger

Zichtlijnen binnen de muren zijn belangrijke kwaliteiten om op 3het
2

en 5 andere waardevolle monumenten en oude gebouwen. Binnen de

compacte terrein ruimte en ruimtelijkheid te ervaren. Vanuit deze

muren vormt de zogenaamde stadsvloer het vlak waar alles op gebeurt.

3

belangrijke zichtlijnen zijn daartussen de bouwvlakken bepaald.

De klinker van de stadsvloer geeft het signaal dat de binnenstad de

3

5

sprong over het Spaarne maakt en dat de ruimte binnen de muren echt
openbaar is. Het voorterrein heeft van oorsprong een groene kwaliteit,
deze kwaliteit wordt op een nieuwe manier teruggebracht. Een ander

1

belangrijk uitgangspunt is dat aan de zijde van de Papentorenvest in de

4

ambities van de Spaarnesprong een kade en een gracht gepland is net

1

4

1

4

4

1

buiten de muur. Het plan anticipeert daarop, maar houdt ook rekening
met een variant; een groene (wadi) gracht.

2. Entrees’s: drie entrees, formeel, informeel en conceptueel, oude entree blijft
1. Basis: monumenten, karaktervolle oude gebouwen, muren, stadsvloer binnen de muren, Momenteel steken
3. het
Zichtlijnen: zichtlijnen op de monumenten en op het terrein bepalen waar wel en
de tuinen van de directeurswoning van De
groene of blauwe gracht uit Spaarnesprong, een voorplein met ruimte voor groen,
een openbare route langs de muur aan de Papentorenvest

belangrijkst. Links en rechts van hoofdas door administratiegebouw een
ondersteunende toegang maken.

Koepel en de directuerswoning van de Vest door deze de lijn van de

gevangenismuur. Om een kwalitatief goede kade te kunnen realiseren

belangrijkst. Links en rechts van hoofdas door administratiegebouw een
ondersteunende toegang maken.

groene of blauwe gracht uit Spaarnesprong, een voorplein
met ruimte voor groen,
2
een
openbare
route langs de muur aan de Papentorenvest
moeten
worden.
3

D4 Bouwen tussen zichtlijnen

3

D2 Toegang vanuit de stad via 3 entreezijden
Het terrein grenst met 3 zijden aan de openbare ruimte. Deze 3

3

bepaald. Aan de openbare stadszijdes levert dat een beeld van

3

losse gebouwen tegen de muur op en aan de noordzijde juist een

3

2

gezien als vanuit de stad. De belangrijkste entree is de historische

Vanuit de belangrijke zichtlijnen zijn tussen deze zichtlijnen bouwvlakken

3

2

zijden zijn zeer verschillend van3karakter, zowel vanuit de gevangenis
5

3

1
iconische hoofdentree te bestempelen.
Het is de entree die het
4
best verbonden is via de Catharijnebrug
1
4 met1 de stad en bovendien
4

aaneengeloten bebouwing. Op het terrein komt tussen de zichtlijnen

3

hoofdentree. Ook in het huidige plan is het logisch deze entree als
4

bovendien nog één vrijstaand gebouw los in de ruimte. Aan de zijde
van de Papentorenvest zijn de gebouwen vier lagen hoog, passend bij

5

de schaal van de muur en onder de gootlijn van het Koepeldak. Aan de

1

een mooie voorruimte krijgt. De oude bijna symmetrische formele

noordzijde is de bebouwing 2 en 3 lagen om te zorgen dat vanuit de

sfeer vertalen we met een twist. Naast de entree dwars door het

3. Zichtlijnen: zichtlijnen op de monumenten en op het terrein bepalen waar wel en
niet gebouwd wordt.

de muren, de ster staat voor een vrijstaand gebouw me
kwaliteit. Lagere delen onder/achter de muur mogen be
worden indien daar een route of een verblijfsruimte op g
wordt. De cijfers in het schema staan voor het maximale
bouwlagen.

2. Entrees’s: drie entrees, formeel, informeel en conceptueel, oude entree blijft het

1. Basis: monumenten,
oude
gebouwen, muren,
stadsvloer binnen de
muren,
zullen dezekaraktervolle
tuinen met
bijbehorende
tuinafscheidingen
verkleind
3
2

4. Nieuwe gebouwen: posities gebouwen organiseren tussen de zichtlijnen en

niet gebouwd wordt.

achtertuinen van bestaande woningen voldoende zon en privacy is. Het

1

adminstratiegebouw is er aan weerszijde hiervan ook de mogelijkheid

4. Nieuwe gebouwen: posities gebouwen organiseren tussen de zichtlijnen en vanuit

het terrein te betreden. Ten noorden van
het Administratiegebouw
de muren,
de ster staat voor een vrijstaand gebouw met alzijdige

4

1

4

4

1

4

1

vrijstaande gebouw is het hoogste nieuwe gebouw gebouw met een
maximale hoogte van 5 bouwlagen.

Lagerevan
delen
de muur mogen bebouwd
wordt op maaiveld een route gemaaktkwaliteit.
ter plaatse
deonder/achter
poort waar

worden indien daar een route of een verblijfsruimte op gemaakt

De veel
cijferszichtbaarder
in het schema staan
de gevangenen werden afgeleverd en wordt.
op een
plekvoor het maximale aantal

2. Entrees’s: drie entrees, formeel, informeel en conceptueel, oude entree blijft
het
bouwlagen.
3. Zichtlijnen:
zichtlijnen op de monumenten en op het terrein bepalen waar wel en
belangrijkst. Links en rechts van hoofdas door administratiegebouw een
ondersteunende toegang maken.

ten zuiden van het administratiegebouw komt een bijzondere extra
niet gebouwd wordt.

route. Deze route gaat via een verhoging in het landschap en vervolgens
via een trap over de monumentale gang tussen de directeurswoning
en het adminstratiegebouw naar een verhoogde route op het

3

2

terrein. Een tweede meer “conceptuele” entree is aan de zijde van de

3

Papentorenvest ter hoogte van de Blekerstraat. Aan deze zijde wordt

3

2

3
3

5

1
4

1

4

4

1

4

1

4. Nieuwe gebouwen: posities gebouwen organiseren tussen de zichtlijnen en vanuit

4. Nieuwe gebouwen: posities gebouwen organiseren tussen de zichtlijnen en vanuit

de muren, de ster staat voor een vrijstaand gebouw met alzijdige
kwaliteit. Lagere delen onder/achter de muur mogen bebouwd
worden indien daar een route of een verblijfsruimte op gemaakt
wordt. De cijfers in het schema staan voor het maximale aantal
bouwlagen.

Principes SP Koepelterrein sept 2019

D5 Tailleren van de ruimte

gezocht naar een oplossing die de balans vindt tussen het gesloten

Door de koepel helemaal vrij te maken en alle aanbouwen er af te

historische karakter van de muur en de wenselijke transparantie en

slopen kan er straks een rondje Koepel gelopen worden. Rondom de

openheid om de relatie met omgeving aan te gaan.

koepel kom je een serie gebouwen tegen die samen met de Koepel

De derde en meest informele entree is aan de zijde van de Oostvest.

de ruimte vormen. Door de ruimte tussen de Koepel en de overige

Deze entree biedt tussen niet alleen ruimte voor het langzaamverkeer,

bebuwing te verbreden en te versmallen onststaat een gevarieerde

maar ook voor de auto’s die de parkeergarage in- en uitrijden. Een deel

ruimtelijke beleving rondom het eenduidige Koepelgebouw. Op een

van de entree gaat door de Vest, via een bestaande kozijnopeningen

aantal strategisch plekken tailleren we de ruimte om dit effect te

ontstaat een poortje door het gebouw voor de voetgangers. Daarnaast

versterken. Met name bij de lange achterwand is dit een welkome

komt de uitrit van de parkeergarage ook via een bestaande opening.

ingreep om dit volume met een stedenbouwkundige middel te geleden.

Deze opening was vroeger ook bestemd voor auto’s die gevangenen

de muren, de ster staat voor een vrijstaand gebouw met alzijdige afleverden in de Vest. De inrit voor de garage komt direct naast de
kwaliteit. Lagere delen onder/achter de muur mogen bebouwd
Vest. Tot slot is er naast de inrit nog een toegang tussen de inrit en de
worden indien daar een route of een verblijfsruimte op gemaakt
wordt. De cijfers in het schema staan voor het maximale aantal bewaarderswoning (waar i.v.m. de krappe maat de aanbouw verwijderd
bouwlagen.

wordt). Ook aan deze zijde is nog een deel van de gevangenismuur te
zien doordat de bovenzijde doorloopt en je hier dus onder de muur

5. Tailleren: tailleren zorgt enerzijds voor vernauwing en verbreding van de ruimtes,
anderzijds zorgt dit voor gelding van lange gevelwand.

6. hoge route: een hoge route geeft een extra toegang naar de hoofdentree en zorgt
voor uitzicht over de muur en vanuit de stad gezien activiteit boven
de muur.

door gaat.
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e

Principes SP Koepelterrein sept 2019
D6 Hoge route

Principes SP Koepelterrein sept 2019

Vanuit de wens om de het Koepelterrein zo sterk mogelijk te openen

D9 Voorzieningen

voor de stad is naast routes op het maaiveldniveau een aanvullende

Om de openbaarheid van het terrein te versterken zijn er voorzieningen

verhoogde route toegevoegd. Deze route verbindt het voorgebied aan

op meerdere posities op het terrein gewenst. Naast de Koepel en het

de Harmenjansweg via een terras op niveau met een route direct achter

adminstratiegebouw is ook onder een aantal nieuwe bouwblokkken

de muur aan de zijde van de Papentorenvest met het entreepleintje aan

ruimte hiervoor gepland.

deze zijde. Het effect van deze ingreep is dat vanuit de stad er mensen
te zien zijn boven de muur. Dit geeft een sterk signaal af dat de er leven
achter de muur is. De nieuwsgierigheid die het kan opleveren zal de
openbaarheid van het terrein versterken.

11. Niet wonen: op een groot deel van het terrein is er ruimte voor voorzieningen.

6. hoge route: een hoge route geeft een extra toegang naar de hoofdentree en zorgt

in ieder geval ook ter plaatse van de 2 belangrijkste terrein-entrees.

voor uitzicht over de muur en vanuit de stad gezien activiteit boven
de muur.

5. Tailleren: tailleren zorgt enerzijds voor vernauwing en verbreding van de ruimtes,

10. Families: uit te werken architectuurfamilies in BKP.

6. hoge route: een hoge route geeft een extra toegang naar de hoofdentree en zorgt

anderzijds zorgt dit voor gelding van lange gevelwand.

voor uitzicht over de muur en vanuit de stad gezien activiteit boven
de muur.

D7 Grenzen
Het Koepelterrein moet primair een openbaar gebied zijn waar iedereen
welkom is, daarnaast is het ook een plek met de historie van een eigen
hermetisch gesloten terrein. Om deze geschiedenis niet weg te poetsen
moet het duidelijk zijn dat je een bijzondere grens passeert. Dit voel
je primair doordat de muur bij iedere entree sterk aanwezig is. En net
als op veel plekken in de binnenstad worden begrenzingen vaak ook
in de stadvloer zichtbaar gemaakt. Dit kan met een afzoming van gele
klinkers worden uitgevoerd zoals wel vaker in Haarlem als oplossing
wordt toegepast. Dit middel wordt ingezet aan de binnenzijde van de

8. Groen toevoegen: binnen de muren wordt groen toegevoegd, zodanig dat door

ommuring en verder alleen gebruikt rondom de gebouwen die echt vrij

maat en schaal de stadsvloer dominant blijft. Datzelfde geldt staan
ook voor stadsmeubilair. Waar mogelijk kiezen voor bomen van
eerste grootte.

op het terrrein.

9. Grenzen: het betreden van het terrein wordt versterkt door een loper van gele klinkers in de
hoofdas en een zoom van gele klinkers langs de muur. Ook worden de twee
twee losstaande gebouwen afgezoomd om hun bijzondere positie op he terrein
te verbijzonderen in de stadsvloer.

8. Groen toevoegen: binnen de muren wordt groen toegevoegd, zodanig dat door

maat en schaal de stadsvloer dominant blijft. Datzelfde geldt
ook voor stadsmeubilair. Waar mogelijk kiezen voor bomen van
eerste grootte.

6. hoge route: een hoge route geeft een extra toegang naar de hoofdentree en zorgt
voor uitzicht over de muur en vanuit de stad gezien activiteit boven
de muur.

D8 Groen toevoegen
Alhoewel de stadvloer de dominante factor is op het terrein is er ook
ruimte voor groen. Op uitgekiende locaties komen bomen van eerste
orde en tweede orde. Zitelemeten op de parkeergarage worden
gecombineerd met boombakken voor derde orde bomen. Ook
gevelbegroeiing wordt ingezet ten behoeve van tegenwicht van de steen
op de vloer en in de gebouwen. Groen in de stad heeft een belangrijke
functie t.d.v. de biodiversiteit, het tegengaan van hittestress in de stad,
wateropgave en de luchtkwaliteit.

8. Groen toevoegen: binnen de muren wordt groen toegevoegd, zodanig dat door

maat en schaal de stadsvloer dominant blijft. Datzelfde geldt
ook voor stadsmeubilair. Waar mogelijk kiezen voor bomen van
eerste grootte.
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E. Uitwerking van gebouwen en openbare ruimte
E1 De monumenten

De Koepel heeft vier toegangen die allen geopend worden en

De Koepel, met bijbehorende gebouwen, heeft een

het ‘plein’ onder het Koepeldak verbinden met het hof en de

rijksmonumentale status. Daarmee verdient het een zeer

stad. Bij de zuidelijke entree bevindt zich nog een originele

zorgvuldige behandeling. Op stedenbouwkundig niveau worden

uitbouw, onderdeel van één van de twee luchtplaatsvleugels.

de gebouwen en de samenhang ertussen weer zichtbaar

Deze blijft behouden. De overige drie toegangen behoeven

gemaakt, door latere aan- en inbouwen te verwijderen.

een betere markering en zichtbaarheid. Daartoe zijn er nu

Daarmee neemt de gebruikswaarde en functionaliteit van de

nieuwe portalen in de plannen opgenomen, gebaseerd op het

gebouwen toe, wat betreft bijvoorbeeld de bereikbaarheid en

oorspronkelijke ontwerp.

daglichttoetreding. Tegelijkertijd wordt het monument ook weer

De Koepel was op de tweede verdieping met het

leesbaar, in zijn functionele samenhang. Een mooi voorbeeld is

administratiegebouw verbonden. Een smalle gang, als een

de strikte organisatie van de Koepel, het administratiegebouw

navelstreng, bracht de gedetineerden naar de kerkzaal bovenin

en de directeurswoningen. De gang tussen directeurswoning

het Administratiegebouw. Later is zowel de gang als de kerkzaal

en administratiegebouw, de poort aan de kant van de adjunct

verdwenen. Om de openbare rondgang over het terrein te

directeurswoning, de koppelingen tussen de Koepel en het

bevorderen is er voor gekozen om de fysieke relatie niet te

administratiegebouw, allemaal elementen die veel vertellen over

herstellen. Visueel wordt de relatie wel hersteld, door de gevels

het oorspronkelijke functioneren van de gevangenis. Anders

op die locatie te openen en doorkijken te realiseren.

dan de Koepel heeft de Vest alleen een status als beschermd

Rijksmonument de Koepel

stadsgezicht. Desondanks zal de renovatie van de Vest mede

Het assenkruis van de Koepel wordt met de renovatie versterkt.

gericht zijn op het herstel van de architectonische kwaliteiten.

De begane grond vloer krijgt een tekening die is gebaseerd op

Respect voor de monumenten is sturend in de verdere

het originele wagenwiel-patroon, die het assenkruis ontvangt

uitwerking van de renovatieplannen. Daarbij wordt een

en de bezoekers wijst op richtingen naar de entrees. De

stappenplan gehanteerd: eerst goed het gebouw leren kennen:

volumeopbouw van de nieuwe vloeren markeren eveneens de

programmatische invulling selecteren op inpasbaarheid in de

assen. De hoofdas door de grote opening, de overige drie door

gebouwen; de bouwkundige aanpassingen aan het bestaande

terugspringende vloerlijnen en dubbelhoge ruimten.

tot het hoogstnoodzakelijke beperken; de aanpassingen
ontwerpen op basis van het bestaande. Om een typerend

De Vest zal worden gerenoveerd tot studentenhuisvesting. De

voorbeeld te geven, de celramen van de Koepel zijn te klein

architectuur van het gebouw wordt ontdaan van tussentijdse

en te hoog in de gevel om de cel zelf als verblijfruimte te

inbouwen, binnenpuien, invulvloeren, e.d. Het gebouw wordt

kunnen gebruiken. De oplossing moet passen binnen de

in oude glorie hersteld. De aanpassingen ten behoeve van het

gevelkarakteristiek van de Koepel, een massief gemetseld

nieuwe gebruik zijn beperkt.

gebouw met een strakke ritmiek van repeterende ramen. De

In het kader van het stedenbouwkundig plan wordt er wel één

bestaande ramen moeten behouden blijven, inclusief de tralies.

belangrijke aanpassing gedaan, namelijk de ontsluiting van

De oplossing is gevonden door het plaatsen van een nieuw

de parkeergarage. Op de begane grond van de noordvleugel

raam onder het bestaande. Doordat het raam daar precies op

worden de oude wagenpoort en de oude voordeur van de

de gewenste hoogte komt kan de maatvoering beperkt blijven

adjunct-directeur samengevoegd tot de uitrit van de garage.

en door het smaller te maken dan het bestaande raam blijft de
krachtenafdracht in de gevel ongewijzigd.

E3 De muur
Zoals bij de analyse al naar voren is gekomen is de bestaande

Koepelterrein met de huidige aan- en inbouwen

E2 Renovatie Koepel en de Vest

omringende muur een lappendeken van aanpassingen en

De Koepel zal worden getransformeerd tot een publiek

vervangingen. Desondanks blijft het een sterk structurerend

aantrekkend openbaar gebouw, met onderwijsinstelling met

element en bepaalt het de identiteit van het terrein. Zonder de

zowel HBO als WO programma’s, bioscoop de Filmkoepel,

muur bestaat het terrein niet als bijzondere enclave. Wij kiezen

horeca, innovatiecentrum voor mkb en startups. In de koepel

ervoor om de huidige staat van de muur als vertrekpunt te

wordt een inbouw gerealiseerd van ringvormige vloeren voor

nemen, met alle verschillen en geschiedenis die erin aanwezig

de onderwijs-, studie- en werkruimten. Ter plaatse van de

zijn. In het kader van het openen van het terrein worden op

hoofdentree laat de inbouw een brede opening zodat de Koepel

meerdere plaatsen poorten en openingen gemaakt. Dit gebeurt

in zijn volle doorsnede is te bewonderen. De begane grond

steeds met instandhouding van het principe van de muur,

wordt geheel openbaar en doorwaadbaar. Daaronder komt een

als grensbepaling. Praktisch komt dat neer op het maken

kelder voor de film-collegezalen. Het exterieur van de Koepel

van gaten binnen het ritme van de steunberen of door een

krijgt extra raamopeningen onder de bestaande celramen, de

bovenrand die doorloopt. Op één plek wordt er bewust voor

gevels en het dak worden geisoleerd.
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gekozen om de oorspronkelijke situatie wel te reconstrueren,

E5 Parkeren

bij de poort tussen het administratiegebouw en de adjunct

De parkeerbehoefte die de nieuwe bestemming veroorzaakt

directeurswoning. Op dit moment staat er een verhoogde muur

wordt op eigen terrein opgelost. Het overgrote deel van de

met twee dichte stalen poorten. Een duidelijke breuk met de

parkeerplaatsen wordt gerealiseerd in een ondergrondse

proporties van de monumenten. Tegelijkertijd is dit de plek waar

parkeergarage, aan de noordzijde van de Koepel. De ontsluiting

het terrein aan de zijde van de Harmenjansweg ontsloten kan

van de parkeergarage moet gebeuren vanaf de Gedempte

worden. De originele vorm van twee lagere muurvleugels en

Oostersingelgracht. Aan deze zijde is er echter alleen de 5 meter

een centrale opening past veel beter bij het beoogde doel, een

brede doorgang tussen de Vest en de bewaarderswoningen.

demarcatie van een grens, maar geen obstructie, noch fysiek,

Om extra ruimte te maken voor o.a. de inrit wordt de eenlaagse

noch visueel. Deze aanpassing van de poort is ook een zichtbaar

aanbouw van de bewaarderswoning gesloopt en voor de uitrit

symbool van het openen van het terrein.

van de parkeergarage is daarom uitgeweken naar de voormalige
wagenpoort van de Vest. Op het terrein bevinden zich verder

originele bouwtekening met de poort links van het administratiegebouw

E4 Inpassing nieuwbouw

geen parkeerplaatsen en überhaupt geen auto’s.Allen op

Naast het renoveren van de bestaande gebouwen wordt er

het voorplein bevindt zich een kleine shared space waar

ruim 9000 m2 nieuwbouw binnen het terrein gerealiseerd, voor

toeleveranciers e.d. terecht kunnen voor laden en lossen en

woningen en voorzieningen, ongeveer evenveel volume als er

ruimte is voor een kiss and ride en een of twee mindervaliden

gesloopt wordt. Dit betekent dat er net als in de huidige situatie

parkeerplaatsen.

een aanzienlijke bouwvolume naast de monumenten moet
worden ingepast. In tegenstelling tot de bestaande situatie zal

E6 Bestratingen

de nieuwbouw vooral ruimte laten voor de monumenten, zodat

De openbare toegankelijkheid van het Koepelterrein

deze vrij komen te staan en in hun kwaliteiten zijn te beleven. De

wordt ondersteund door de openbare stadsvloer via de

prioriteit wordt daarbij gegeven aan de Koepel als het centrale

hoofdingangen door te zetten op het Koepelterrein. De

middenpunt, deze komt geheel vrij te staan.

openbare stadsvloer bestaat uit straatbaksteen (specifieke types

De bestaande gebouwen worden gekenmerkt door een

en menging zoals voorgeschreven door gemeente Haarlem).

eenduidige en samenhangende architectuur, in vormtaal, schaal

Accenten kunnen worden gevormd door ‘geeltjes’. De accent

en materiaal. Niet verwonderlijk omdat het werk is van een en

straatbaksteen versterkt het betreden van het Koepel terrein

dezelfde architect (Metzelaar) en een eenduidig programma

door ter plaatse van de hoofdingang een loper in de hoofdas

huisvest, de cellen. De twee hierarchische composities zijn

te situeren. Ook geeft een smalle zoom van bijvoorbeeld gele

samengebracht binnen de derde vorm, de muur.

klinkers de voormalige gevangenismuur aan. Tevens worden de
twee losstaande gebouwen (Koepel en losstaand woongebouw)

De muur vormt het vertrekpunt voor de nieuwbouw. Op

afgezoomd met diezelfde accentsteen om hun bijzondere

meerdere plekken wordt tegen de muur gebouwd, maar op veel

positie op het terrein te verbijzonderen in de stadsvloer.

plekken blijft de muur zichtbaar en voelbaar. Vooral naar buiten
toe blijft de muur sterk aanwezig en ook grotendeels gesloten.

E7 Groen

Aan de Papentorenvest wordt centraal een doorgang in de muur

In de huidige situatie is er enkel sprake van wat groen op de

gemaakt, als nieuwe toegang tot het terrein.

voorzijde (het parkeerterrein) bij de ingang van de koepel. Hier

schetsimpressie nieuwe entree aan Papentorenvest

zijn enkele bomen aanwezig en een klein plantsoen. Er zijn geen
UItgaande van de eenvoudige basisvorm in plattegrond krijgt

monumentale bomen aanwezig. Het huidige binnenterrein

de nieuwbouw een variatie aan bouwhoogtes, reagerend op de

is niet openbaar en bestaat enkel uit tegelverharding en

directe context, de bestaande woningen aan de noordzijde en

gebouwen. Hier is geen groen aanwezig.

de compositie en zichtlijnen aan de west- en de zuidzijde.

De bomen in en rond het plangebied zijn geïnventariseerd door
Pius Floris. Vanwege het toevoegen van nieuwe bouwvolumes

De nieuwbouw vormt mede de openbare ruimte rondom de

in de achtertuinen van de directeurswoningen worden 9 bomen

Koepel, toegankelijk met drie heldere en herkenbare toegangen.

gekapt. Op het voorplein worden circa 5 tot 9 bomen gekapt

Zoals de bestaande architectuur een sterke samenhang kent in

om onder andere essentiële zichtlijnen van en naar de koepel te

bouwstijl en materiaalgebruik, is dat ook het uitgangspunt voor

herstellen. Naar aanleiding van overleg met de Bomenwachters

de nieuwbouw. Geen grote verschillen in stijl en materiaal, maar

wordt in de uitwerkingsfase onderzocht of twee grote

één sfeer met een sterk bindmiddel waabinnen wel variatie

Winterlindes behouden kunnen worden. Deze bomen staan

gemaakt wordt. In een het Beeldkwaliteitsplan (BKP) worden de

in de meest essentiële zichtlijn maar verkeren in goede staat.

spelregels voor de nieuwbouw verder uitgewerkt.

Er wordt onderzocht of deze bomen in sterke mate kunnen
worden opgesnoeid. Wanneer deze bomen op leeftijd zijn en de

oranje accentsteen monumenten
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Naar aanleiding van het overleg met de Bomenwachters wordt

de buitenruimte. Bij de horecaterrassen (stadskantine entree

ook de toestand van een jonge Beuk nader beschouwd. Door

Papentorenvest en ter plaatse van verhoogd terras aan zijde

zijn leeftijd is deze waarschijnlijk nog goed te verplaatsen

voorterrein) wordt er mogelijk gebruik gemaakt van subtiele

naar een andere plek op het koepelterrein. Bomen die wordt

spanverlichting (kleine spots aan draden). Op het voorterrein

gekapt worden gecompenseerd met nieuwe bomen op het

is mogelijk wel een enkele lichtmast noodzakelijk. Mogelijk

Koepelterrein.

worden er ook her en der op het terrein een aantal grondspots
geplaatst, die monumentale muren zacht van onderenaf

Het voorterrein wordt in de nieuwe situatie naast verharding

aanstralen. Ambitie is om een gespecialiseerd lichtbureau een

ook voorzien van een gazon met grastrappen.

specifiek lichtplan te laten maken voor het Koepelterrein.

In de nieuwe situatie moet binnen de voormalige
gevangenismuren de maat en schaal van de stadsvloer

E10 Afval

dominant worden en niet teveel onderbroken worden door

Afvalinzameling van de bedrijven in de Koepel, en de overige

groenvakken. Daarom wordt het groen met name toegevoegd

gebouwen vindt inpandig per gebouw plaats. De 350 woningen

in de vorm van bomen, die in de pleinverharding worden

zijn aangewezen op de bestaande plekken met ondergrondse

geplaatst. Zoveel als mogelijk wordt gekozen voor 1e orde

afvalcontainers aan de Oostvest en de Harmejansweg. De

grootte bomen. Er wordt gekozen voor een menging van een

capaciteit wordt in overleg met Spaarnelanden en de gemeente

aantal verschillende soorten 1e orde stadsbomen: Iepen,

vergroot.

Linden en Platanen. Op een aantal plekken is minder ruimte,
daarom wordt er op die plekken gekozen voor 2e orde grootte

E11 Logistiek op het terrein

bomen. Er wordt gekozen voor een menging van een aantal

De logistiek van het terrein vindt plaats vanaf het voorterrein,

verschillende 2e orde stadsbomen, bijvoorbeeld Gleditsia’s en

beperkt via de strook langs de Papentorenvest en de Oostvest.

Robinia’s.

Dit zijn de drie plekken waar een auto of kleine vrachtauto kan

schetsimpressie binnenterrein met speciaal straatmeubilair en bomen

laden en lossen. Vanaf deze plekken wordt er door middel van
Bovenop de parkeergarage worden een aantal boombakken

steekkarretjes en electrische karretjes het voor- en natransport

met zitranden geplaatst waarin naast siergrassen en bloemen

naar en van de gebouwen geregeld.

ook 3e orde grootte boompjes worden geplaatst, bijvoorbeeld
Krentenboompjes en Gele Kornoeljes.

E12 Fietsen
Fietsen voor bewoners vindt geheel uit het zicht plaats. Er

Op diverse plekken kan gevelbegroeiing ingezet worden om

is daarnaast een publieke fietsenstalling voor bezoekers en

groene, fleurige verrassingen te creëren. Op specifeke plekken

gebruikers van het Koepelterrein. In de verdere uitwerking

worden staal kabels en roosters gemonteerd tegen de gevels.

wordt gekeken of en hoe er op strategische plekken

Deze ondersteunen de rankende en slingerplanten, zoals

fietsvoorzieningen opgenomen in de buitenruimte.

bijvoorbeeld Blauwe Regen, Druif, Clematis, Kamperfoelie,
Winterjasmijn, Bruidsluier, etc.

E13 Water
Op het terrein wordt geen open water gemaakt (zie voor

E8 Straatmeubilair

duurzaam waterbeheer F4 Water).

Naast de boombakken met zitranden worden er op een aantal
boombakken op vloer van straatbaksteen

grote bomen in de vloer van straatbaksteen

plekken lange picknickbanken geplaatst. Deze worden specifiek
voor het terrein ontworpen.
E9 Verlichting
De opgave is om geen losse verlichtingspalen te plaatsen en het
intieme stadsbeeld van gevels ook in de donkerte ervaarbaar
te maken. Gevels moeten dus niet in de “donkerte” verdwijnen,
maar moeten juist door een zachte aanstraling van licht hun
ruimtelijke werking behouden. Waarschijnlijk wordt er daarom
veelvuldig gebruik gemaakt van gevelarmaturen. Zo valt het
licht “natuurlijk” van boven naar beneden, wordt de gevel
licht aangestraalt en belanden er geen verlichtingspalen in

inspiratie straatmeubilair specifiek voor het terrein ontworpen
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F. Duurzaamheid
F1 Duurzaamheid integraal benaderen
Duurzaamheid in de leefomgeving wordt door veel mensen

Hittestress - Groen in steden wordt steeds belangrijker om

vooral geassocieerd met groener energiegebruik. Duurzaamheid

hittestress tegen te gaan. Juist in compacte stedelijke plannen

vanuit een eenzijdige focus is voor de herontwikkeling van het

moet op slimme wijze groen een plek krijgen. Het koepelplan

Koepelterrein niet wenselijk. Duurzaamheid moet in de volle

voorziet in grote bomen, gevelbegroeiing en groene daken.

breedte van People, Planet, Profit worden beoordeeld. Op
het Koepelterrein vertalen wij duurzaamheid in thema’s die

Mobiliteit - de trend in steden is dat de verblijfsfunctie van

integrale invulling van duurzaamheid op gebiedsniveau borgen.

de openbare ruimte steeds belangrijker wordt en dat het
snelverkeer daarvoor moet wijken. Dat kan alleen als er goede

Betrokkenheid – Maak een plan waar bewoners en gebruikers

vervoersalternatieven zijn zoals openbaar vervoer en goede

zich betrokken voelen. Maak in de uitwerking het plan zodanig

voorzieningen voor fietsen. Op het koepelterrein zijn voldoende

dat toe-eigen en ontmoeting gestimuleerd wordt. Zorg dat

en op strategische plekken geplaatste stallingen voor fietsen

het verblijven in de openbare ruimte en op de grensgebieden

gepositioneerd. Dit levert een goede bijdrage om de druk van

tussen privé en openbaar positieve aanleidingen biedt voor

het autoverkeer te verminderen.

de gebruikers. In de opzet zetten we in op stimulering van
ontmoeting en het ‘samen’ de buurt maken, inclusief de huidige

F2 Energie

bewoners van de buurt. Het doel is om de leefbaarheid van de

Het Koepelterrein wordt vanzelfsprekend gasloos. Er worden

hele buurt een impuls te geven.

verschillende concepten onderzocht voor een duurzame
energievoorziening op het terrein. Het streven daarbij is een

Schoonheid - Als ergens van wordt gehouden, garandeert dat

centrale voorziening voor het hele terrein. De verschillen in

een lange levensduur. Een gebouw moet zich wortelen in zijn

warmte-koude behoefte en in gebruikstijden tussen woningen

omgeving en als vanzelfsprekend zijn plek innemen. Daarbij

enerzijds en de voorzieningen anderzijds kunnen dan optimaal

worden de buitenruimten nadrukkelijk mee ontworpen.

benut worden. De meest kansrijke technieken zijn een warmtekoude opslag in de bodem of een aansluiting op een warmtenet.

schetsimpressie binnenterrein met aandacht voor overgang privé en openbaar

Amsterdam

Energie - De meest duurzame energie is de energie die je niet

De voorziening wordt gecombineerd met PV-panelen op de

nodig hebt, wij hanteren ‘Trias-energetica’: beperk verliezen,

daken.

o.a. door een goed geïsoleerde buitenschil, gebruik intelligente

De openbare gebouwen in het plan worden zoveel mogelijk

systemen met hoge rendementen en bewustwording gedrag

voorzien van LED-verlichting.

gebruikers. Let ook passieve middelen om in de winterzon te

Daamaast worden alle woningen op het koepelterrein compact

oogsten en in de zomer juist te weren. De energie die nog nodig

uitgevoerd {circa 21 m2 GBO). Dat betekent per huishouden

is, winnen we zoveel mogelijk uit duurzame bronnen.

beperkt materiaalgebruik tijdens de bouw en minimaal energieverbruik in de gebruiksfase. De nieuwe gebouwen worden

Flexibiliteit, Circulariteit en Herbruikbaarheid – Tijdens het

goed geisoleerd en de ook de bestaande gebouwen worden

ontwerp moet nagedacht worden over toekomstig gebruik.

na-geïsoleerd. Ook het dak van De Koepel wordt geïsoleerd. De

Hoe flexibel is het plan? Kunnen eenheden later eenvoudig

beglazing wordt vervangen door isolatieglas.

samengevoegd of gedemonteerd worden? En kunnen
materialen later weer een nuttig tweede leven krijgen?

F3 Flexibiliteit, Circulariteit en Herbruikbaarheid
Naast het nadenken over bouwkundige circulariteit en

gevelbeplanting

groene wadi gracht

Water - Basis van het waterbeleid is: degelijke en liefst

toekomstige herbruikbaarheid van materialen in flexibiliteit ook

vertraagde hemelwaterafvoer gecombineerd met schoon-

zeer belangrijk in de circulaire toekomst. Flexibiliteit zorgt ervoor

houden en scheiden. Ons uitgangspunt is een openbare ruimte

dat je nu al inspeelt op een mogelijke veranderende vraag in de

die voorkomt dat gebouwen en omliggend terrein wateroverlast

toekomst. Vooral in het casco moet een goede balans worden

ervaren.

gevonden tussen de efficiëntie in het nu en de toekomstige
mogelijkheden. We creëren evenwicht tussen ruimtelijkheid en

Biodiversiteit - Naast bouwen voor mensen moeten we ook

flexibiliteit. Een hogere verdiepingshoogte bij een aantal panden

bouwen voor plant en dier. Om de biodiversiteit zo veel

geeft extra mogelijkheden voor mogelijke functiewisseling

mogelijk in stand te houden of te versterken zal in de uitwerking

op termijn. Het nadenken over flexibiliteit in het casco maakt

van de openbare ruimte en de gebouwen voor meerdere

horizontale samenvoeging van wooneenheden mogelijk.

plant- en diersoorten voorzieningen en aanleidingen worden

Ook het tijdelijk parkeren op het maaiveld maakt onderdeel uit

meegenomen. We zorgen voor zoveel mogelijk behoud van

van deze strategie. Als je alleen parkeerplekken ondergronds

bestaand groen en waar mogelijk aanleidingen om voor

maakt zijn deze niet eenvoudig om te zetten naar een ander

gebruikers om hun woonomgeving verder te vergroenen.
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gebruik. Op het maaiveld is het opheffen van parkeerplekken

F6 Mobiliteit

een kans voor vergroening van de openbare ruimte.

Op het koepelterrein is een green mobility HUB gevestigd. De

De transformatie van zes bestaande gebouwen op het terrein

HUB maakt gebruik van elektrische auto’s en fietsen. Voor het

zijn al een mooi circulair voorbeeld waar de flexibiliteit van

koepelterrein en haar functies is een mobiliteitsplan opgesteld

deze gebouwen uitgenut wordt. Het rijksmonument De

dat onderdeel uitmaakt van de parkeerbalans. Er zijn goede OV-

Koepel wordt behouden en hergebruikt. Het behoud en

verbindingen en er wordt veel aandacht besteed aan het stallen

hergebruik van monumentale en bestaande gebouwen is

van voldoende fietsen. Op het terrein is een fietsenmaker

per definitie duurzaam. Derhalve worden de aanwezige

aanwezig. Door de verschillende (dag- en nacht) functies op het

bewaarderswoningen en De Vest ondanks het ontbreken van

terrein is dubbelgebruik van parkeerplekken goed mogelijk.

een monumentale status, wel als zodanig worden behandeld.

Zo kan het aantal benodigde parkeerplekken beperkt worden

De bestaande gebouwen worden na-geïsoleerd.

en ontstaat er een efficiënt gebruik van de parkeerkelder. We
Ieven in een snel veranderende maatschappij op het gebied

1e orde bomen

gevelbeplanting

De Filmkoepel gaat in het interieur onderdelen opnemen uit het

van mobiliteit. Naar verwachting zullen steeds meer mensen

gevangeniscomplex.

vaker een auto delen of zullen minder vaak een auto hebben of
gebruiken. Zeker in de binnen- of hoogstedelijke context.

Naast het streven naar het hergebruik van de bestaande
gebouwen en materialen zal bij de keuze van nieuwe materialen

F7 Verhogen leefbaarheid in de wijk

hun ecologische footprint een belangrijke rol spelen.

Het realiseren van academisch onderwijs, een bioscoop
(Filmkoepel) en horeca zorgt voor een dusdanige impuls in

F4 Water

het Scheepmakerskwartier dat duurzaam geïnvesteerd kan

Het Koepelterrein is in de huidige situatie volledig verhard

worden in de openbare ruimte. Water en groen verhogen de

en is niet voorbereid op klimaatverandering. Het nieuwe

leefbaarheid in een wijk en voorkomt hittestress.

koepelterrein wordt zo ingericht dat bij hevige regenval geen
water in de woningen en gebouwen loopt en dat de overlast in

Studenten brengen levendigheid met zich mee. Het stimuleert

de buitenruimte beperkt is. Bij de uitwerking van de gebouwen

in belangrijk mate de economie. Het maakt een buurt diverser,

en de buitenruimte wordt gestreefd naar regenwater infiltratie

dynamischer en gezonder.

op het terrein. Daarbij kan gedacht worden aan groene daken,
open bestrating, groenplaatsen en boomspiegels, goten,
kolken, drains en grindkorven onder hwa’s. Het gescheiden
afvoersysteem wordt zodanig aangelegd dat het hemelwater
later is te koppelen aan de toekomstige ‘groene’ of ‘blauwe’
gracht ter plaatse van de Papentorenvest.
F5 Groen
Met het nieuwbouwplan wordt een vergroening met bomen en
gevelbegroeiing als nieuwe basis voor de toekomst gerealiseerd.
Het plangebied wordt openbaar toegankelijk gemaakt en deze
openbare ruimtes worden zo groen mogelijk ingericht met
bomen. Daarnaast worden diverse daken van de nieuwbouw
schetsimpressie groendak

ingericht als groen dak. Met deze vergroening wordt niet alleen
een bijdrage geleverd aan het verhogen van de ruimtelijke
kwaliteit, maar ook aan klimaatadaptie (tegengaan hittestress)
en de biodiversiteit.
Met de herontwikkeling van het koepelterrein wordt een
bijdrage geleverd aan het vergroenen van de stad door het
toevoegen en compenseren van bomen én het aanleggen van
nieuw openbaar groen in combinatie met het realiseren van
groene daken. Groene daken hebben bovendien een positief
effect op het rendement van PV-panelen.
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G. Stedenbouwkundig plan
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Rooilijn bestaand gebouw

Open ontsluitingszone met doorzicht door het blok

Rooilijn nieuw gebouw
Open ontsluitingszone

Rooilijn nieuw gebouw met op begane grond deels terugliggende rooilijn i.v.m. encrouchementzone
Rooilijn eventuele plintbebouwing
Gevangenismuur

XX - YYm

Zone waar de rooilijn min. 0,5m, max. 1,5m naar voren springt over een
minimale breedte van XX en een maximale breedte van YY

Gevangenismuur waar ingrepen mogelijk zijn
Geluidwerende afscherming met groenvoorziening (max. hoek: 40 graden)
Monumentale gang tussen directeurswoning en administratiegebouw
Entree voorzieningen

Geluidwerende afscherming met groenvoorziening (max. hoek: 58 graden)

Collectieve entree woongebouw
Individuele entree woonunits op maaiveld

Patio minimaal 75m2 waarvan 1 zijde aan de gevangenismuur grenst

Oriëntatie
Groen voorplein

Monumentaal hekwerk oorspronkelijke plek
Monumentaal hekwerk verplaatst
Nieuw hekwerk
Inrit parkeergarage

3

Maximale bouwhoogte in meter

Uitrit parkeergarage

1

Maximaal aantal bouwlagen

(Onder) doorgang voetgangers

4

Minimaal en maximaal aantal bouwlagen
NB Gebouwen Papentorenvest hebben gelijke dakrandhoogte

1

Openbare ruimte op één hoog

Verhoogde voetgangersroute op één hoog

De bestrating achter de muren tussen de gebouwen wordt op 1 niveau aangelegd.
De bestrating wordt voorzien van afschot t.b.v. hemelwaterafvoer.
De aanlegdiepte van de parkeerkelder voegt zich naar het wensbeeld van een vlakke stadsvloer.
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3.0m
Voetgangersuitgang
parkeergarage

0.0m

Ingang openbare
fietsenstalling

Inrit parkeergarage
Invalide parkeerplaats
+
Shared space laden & lossen
+
Smart mobility

Voetgangersuitgang
parkeergarage

Uitrit parkeergarage door de Vest
Voetgangersdoorgang door de Vest

0.0m

+3.7m
+1.35m
+0.9m

0.0m

+0.45m
+3.7m

+3.7m

0.0m

0.0m

N
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

legenda
hotel
studenten woningen
sociale woningen
voorzieningen (zie tek.)
ontsluiting woningen
ontsluiting parkeergarage
stalling

13

0p

ark

ee
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Koepel met academisch onderwijs.,
bioscoop de Filmkoepel,
horeca en MKB hub

Kelder
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

legenda
hotel
studenten woningen
sociale woningen
voorzieningen (zie tek.)
ontsluiting woningen
ontsluiting parkeergarage
stalling

Blok B2

Blok B3

Fietsenmaker

Blok B4
Blok B1

Voorziening
ingang P garage

Blok C

Koepel met academisch onderwijs.,
bioscoop de Filmkoepel,
horeca en MKB hub

Horeca

uitgang P

tuin
Studenten
voorzieningen

Hotel

Buurtwinkel

Blok A1

Blok A2

Kantinerestaurant

Blok A3

Blok A4

projectie Spaarnesprong

Begane grond
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

legenda
hotel
studenten woningen
sociale woningen
voorzieningen (zie tek.)
ontsluiting woningen
ontsluiting parkeergarage
stalling

Blok B2

Blok B3

Hotel

Blok B4
Blok B1

Koepel met academisch onderwijs.,
bioscoop de Filmkoepel,
horeca en MKB hub

Horeca

Hotel

Blok C

terras

terras

Blok A1

Blok A2

Blok A3

Blok A4
Eerste verdieping
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

legenda
hotel
studenten woningen
sociale woningen
voorzieningen (zie tek.)
ontsluiting woningen
ontsluiting parkeergarage
stalling

Blok B3

Blok B4
Blok B1

Koepel met academisch onderwijs.,
bioscoop de Filmkoepel,
horeca en MKB hub

Horeca

Blok C

Hotel

Blok A1

Blok A2

Blok A3

Blok A4
Tweede verdieping
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

legenda
hotel
studenten woningen
sociale woningen
voorzieningen (zie tek.)
ontsluiting woningen
ontsluiting parkeergarage
stalling

Koepel met academisch onderwijs.,
bioscoop de Filmkoepel,
horeca en MKB hub

Blok A1

Blok A2

Blok C

Blok A3

Blok A4
Derde verdieping
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

legenda
hotel
studenten woningen
sociale woningen
voorzieningen (zie tek.)
ontsluiting woningen
ontsluiting parkeergarage
stalling

Blok C

Vierde verdieping
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A

G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

Blok B2

Doorsnede A
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma
B

Blok B2

Doorsnede B
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C

G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

Blok B3

Doorsnede C
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D

G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

Blok A2
Blok B3

Doorsnede D
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E

G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

Blok C
Blok A3
Blok B4

Doorsnede E
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

Gevel Harmenjansweg
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

Gevel Papentorenvest
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G3 Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten
schetsontwerp (voorbeelduitwerking)
met beoogd programma

Gevel Oostvest
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