Penitentiaire inrichting Grave
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nieuwbouw

Als gevolg van het tekort aan celcapaciteit zijn
in de jaren 80 van de vorige eeuw een reeks
nieuwe penitentiaire inrichtingen gebouwd.
Hoewel deze nieuwe inrichtingen tegen
minder kosten gerealiseerd waren dan de
laatste daarvoor gebouwde gevangenis begin
jaren 70, de Bijlmer-Bajes, werd parallel aan
deze reeks inrichtingen het project te Grave
opgestart, waarbij een aanzienlijke extra
kostenbesparing tot doel was gesteld.
Dit is allereerst gevonden in het programma
van eisen
met een forse besparing op
het bruto vloeroppervlak. Tevens is het
voorzieningenniveau teruggebracht. Ondanks
dat de kostenreductie een grote rol speelde
in de opdracht, is gestreefd naar een humaan
gebouw.
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De vorm van het gebouw is kruisvormig
met centraal een rechthoekig blok van 5
bouwlagen, waarin de recreatieruimten
behorend tot het woonprogramma zijn
ondergebracht. Aan weerszijden hiervan zijn 2
gelijke woonafdelingen gesitueerd met elk 120
cellen verdeeld over 4 verdiepingen.
De entreefuncties, opleiding, diensten en
verzorging zijn ondergebracht in de centrale
vleugel met 3 bouwlagen, die voor specifieke
programmadelen een extra dwarsvleugel
heeft van 2 bouwlagen. De sportzaal met
bijbehorende annexen is op de vierde as van

het kruis gesitueerd. Rond de centraalpost
in de kern van het gebouw bevinden zich 2
hoofdtrappenhuizen en de lift. Hiermee en de
functionele organisatie zijn korte looplijnen
bereikt onder toezicht van de centraalpost:
resultaat een beheersbare logistieke structuur
waarin een goede oriëntatie is gewaarborgd.
De werkzalen en het centraal magazijn zijn
ondergebracht in een separaat gebouw. Van de
celvleugels zijn de verdiepingen per bouwlaag
uitkragend waarmee een goed overzichtelijk
“celvlak” en een prettige centrale ruimte met
overvloedige toetreding van daglicht tot stand
is gebracht.
D.m.v. toepassing van een aantal heldere
kleuraccenten zowel binnen als buiten het
gebouw en op de ringmuur is ondanks het
sobere, in lichte betonsteen gematerialiseerde
gebouw bijgedragen aan een menselijk
karakter. In 1994 is het complex uitgebreid met
een vrijstaand extra cellengebouw met 144
cellen inclusief ondersteunend programma.
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