Penitentiaire inrichting Zutphen
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Het ontwerp heeft binnen de typologie van
kruisgevangenissen een afwijkende indeling.
Dit heeft geleid tot een veel forser volume in
de kern van het gebouw, veroorzaakt door het
centraal organiseren van het ondersteunende
programma.
In de oksels van het kruis zijn functies
gesitueerd, die in het daagse programma van
de gedetineerden het meest intensief in gebruik
zijn. Dit betreft o.a. recreatie, reclassering,
geestelijke verzorging, bibliotheek e.d. De
toegangen van deze ruimten met bijbehorend
verkeersgebied liggen onder direct toezicht
van de centraalpost (CP). Gedetineerden
kunnen zodoende volledig onder toezicht
vanuit de CP met korte looplijnen deze functies
vanaf de woonafdelingen bereiken.
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De sportzaal is gelegen op de hoogste verdieping
van de kern van het gebouw. In de kern zijn
deze en verschillende andere functiedelen via
3 geheel verglaasde trappenhuizen bereikbaar.
Daarmee zijn ook de loopafstanden naar
de overige programmadelen beperkt, zoals
bijvoorbeeld naar het dienstencentrum en de
bezoekafdeling.
Het werkgebouw is vanwege het streven naar
optimalisatie van de gebruiksmogelijkheden
van de werkzalen in een vrijstaand gebouw
ondergebracht.
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De totale logistieke opzet en de grote
mate van transparantie hebben binnen de
kaders van het gevangenisregime maximale
bewegingsvrijheid tot doel, met een minimale
inzet voor begeleiding daarbij door personeel.
Door toepassing van lichte kleuren en
reflecterende materialen is gestreefd om het
daglicht, dat via lichtstraten binnenvalt, diep
in het gebouw te laten doordringen. Door
middel van het gebruik van vijf verschillende
pasteltinten is onderscheid gemaakt tussen de
overigens verder identieke woonafdelingen.
De tralies, balustraden en leuningen zijn
uitgevoerd
in
onderling
gelijksoortige
materialen en detaillering. De perimeter is
uitgevoerd in gekleurde en geprofileerde
beton met afzonderlijke toegangspoorten voor
voertuigen via een remise en voor voetgangers
via een sluis. De werkelijk entree ligt op de
hoek van de kern van het gebouw op de
begane grond.
De buitenruimte binnen de beveiligingsring is
door het gebouw in vieren verdeeld, waarvan
één ruimte in gebruik is voor de entreefunctie.
De overige drie buitenruimten zijn in gebruik
in combinatie met het werkgebouw, t.b.v. de
sport en als luchtplaats. De inrichting hiervan
is verzorgd door B&B landschapsarchitecten uit
Amsterdam.
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