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vrouwengevangenis
Vanuit een andere benadering inzake het
gedrag van vrouwen in detentie, is een ruimtelijk concept ontwikkeld met een grotere mate
van bewegingsvrijheid voor gedetineerden
evenwel binnen duidelijke kaders. Allereerst
regimair van aard maar uiteindelijk ook vertaald in een specifieke ruimtelijke oplossing.
Deze nieuwe inrichting is gerealiseerd naast
het eveneens door Martin van Dort ontworpen
en in 1994 in gebruik genomen gevangeniscomplex.Stedenbouwkundig vormt Amerswiel
een eenheid met dit complex. Daarom is
gekozen voor gelijksoortige vormgeving en
materiaalgebruik.
Gedetineerden worden niet voortdurend
begeleid, maar hebben hun verantwoordelijkheid om op vastgestelde momenten op
afgesproken plekken te zijn en deel te nemen
aan betreffende activiteiten. Het programma
is verdeeld over vier gebouwen.
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De logistieke organisatie is via de buitenruimte
als een besloten campus. Het entreegebouw
met alle naar buiten gerichte functies maakt
deel uit van de beveiligingsring en is ook als
zodanig vormgegeven. De entree is door de
geslotenheid van de rest van het complex
duidelijk herkenbaar d.m.v. een grote ope-

ning met een glazen pui en een stalen poort
t.b.v. de remise (voertuigen). De benodigde
geveldetectie is geheel in de architectuur
geïntegreerd. Tegenover het entreegebouw
ligt een centraal plein, dat verder omsloten
wordt door het leef- of woongebouw en een
uit meerdere delen samengesteld gebouw,
waarin diensten, activiteiten, een logeereenheid en een separeerafdeling zijn ondergebracht. Via een grote poort in dit gebouw is
een tweede buitenruimte bereikbaar vanwaar
het arbeidsgebouw met magazijn te bereiken
is. De werkzalen zijn gesitueerd op de eerste
verdieping. De ruimte op de begane grond is
in gebruik voor magazijn en een grote werkplaats voor de inrichting voor mannen. Dit
gedeelte is vanaf de andere zijde ontsloten.
Het vierde gebouw is de leefvleugel en is
opgezet als een blok van 11“rijtjeshuizen”
met per groep op de begane grond een
woonkamer met gemeenschappelijke keuken
en op de twee verdiepingen 8 individuele
zitslaapkamers alsmede de sanitaire ruimten.
Aan de achterzijde is er per woning een afzonderlijk tuin. De woningen zijn per twee met
elkaar verbonden, zodat een tweede vluchtweg is veilig gesteld. Op het centrale binnenplein zijn door 2 kunstenaars ook voor gebruik
bedoelde objecten tot stand gebracht.
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