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In verband met behoefte aan snelle realisatie
van celcapaciteit is in 1995 gekozen voor
nieuwbouw op een braak liggend stuk terrein
in de Stormpolder te Krimpen a/d IJssel, een
gebied waar sprake was van herstructurering
van industrieterrein en waar een grootschalig
gebouw zich goed liet inpassen.
Het betreft een dubbelinrichting van twee
maal 180 cellen gebaseerd op het ontwerp
van de in 1994 in gebruik genomen inrichting
te Zwolle. De opgave is opgevat met als
metafoor een middeleeuws klooster: “een in
zichzelf gekeerde, van de omgeving afgesloten gemeenschap, nagenoeg zelfstandig
functionerend met een grote verscheidenheid
van activiteiten binnen de ommuring”.
Functionele beveiliging is gebruikt als gevoelsmatige bescherming. De geslotenheid is niet
absoluut. Een gevangenis in een democratische rechtstaat faciliteert de uitvoering van
een rechtvaardig rechtssysteem op een humane wijze, controleerbaar door de samenleving.
Een en ander is vertaald in een ruimtelijke
structuur met een grote mate van daglichtbeleving, overzichtelijkheid en optimale oriëntatie. Principes die essentieel zijn voor een
veilig verblijfsklimaat voor gedetineerden en
medewerkers. De functionele en ruimtelijke
organisatie van het complex kenmerkt zich
door functiesplitsing in afzonderlijke bouwde-
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len met een sterke samenhang tussen binnenen buitenruimten, met een opdeling in relatief
kleine woonafdelingen. Dit draagt bij aan een
rustig en beheersbaar gevangenisregime.
De gebruiksfunctie van de verschillende
bouwdelen wordt door overeenkomstige verblijfssferen bevestigd. Hierbij is sprake van
meerdere zintuiglijke prikkels. Op belangrijke
plaatsen is de belevingskwaliteit geïntensiveerd d.m.v. de wijze van daglichttoetreding en toepassing van geïntegreerde kunst.
Beveiligingsgrenzen zijn als zodanig herkenbaar vormgegeven.
De architectuur verbeeldt naar buiten toe de
functie van het gebouw en de principes van
de rechtstaat daarbij: formeel en toegankelijk.
Dit met name in de toegangszone, waarbij
de ingangen tot het complex centraal in het
hoofdgebouw zijn gesitueerd aan een door dit
gebouw en bijgebouwen omgeven voorplein,
afgeschermd door hekken tussen twee poortgebouwen “de Wachters”.
Het plein met deze symbolische poorten
vormt de overgang van buiten naar binnen.
Overdag is het voorplein niet afgesloten. Een
kunstwerk draagt bij aan het karakter van
het plein. Om de totale realisatietijd tot een
minimum te beperken is gekozen voor een
hoge mate van prefabricage, waarvan de productie tijdens benodigde proceduretijd werd
uitgevoerd.
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