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Een gevangeniscomplex ombouwen naar woningen, 

het is vaker gedaan. Maar zo uniek als de situatie 

dicht bij de Rotterdamse binnenstad kom je niet vaak 

tegen. De voormalige penitentiaire inrichting 

Noordsingel en het Huis van Bewaring worden 

getransformeerd tot een woonbuurt met een sfeer, 

vergelijkbaar met die van het Begijnhof. 
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Historisch Rotterdam-Noord doorbreekt de muren

Voormalige gevangenis
wordt ‘Begijnhof’

Het contrast is groot: de rij fraai 
gedecoreerde herenhuizen 
langs het water met groen 

talud kunnen zo afkomstig zijn uit het 
prentenboek van Anton Pieck, terwijl 
aan de overkant van de Noordsingel 
hoge bakstenen muren opdoemen, 
waarachter 140 jaar vele duizenden 
gedetineerden (in voorarrest) hebben 
vastgezeten. Een rechtbank, gevan
genis en Huis van Bewaring in de 
Rotterdamse binnenstad, op slechts 
tien minuten lopen van de Coolsingel. 
Het is een vreemde gewaarwording 
voor de buitenstaander, maar de 
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Luchtfoto van het complete bastion met de cellenvleugels, het entreegebouw, de vrouwenvleugels en de kapel.
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rijke, complexe renovatie van de voor
malige vrouwenvleugels, Hofpoort en 
het Administratiegebouw waar in to
taal 23 woningen worden gecreëerd, 
het zogeheten Hofvrouw project. Fase 
4 omvat de transformatie van de voor
malige achthoekige kapel naar acht 
woningen en als laatste worden de 
twee bewaarderswoningen omge
bouwd naar woningen. 
De diverse woningen worden gesitu
eerd in een toekomstige buurttuin. 
“Het wordt een woonbuurt met de al
lure van het Begijnhof waar straks een 
oase van rust zal heersen, met de 
centrumvoorzieningen dichtbij”, zegt 
De Bruijn. Ook projectleider Marco 
van den Burg van BIK Bouw spreekt 
van een bijzonder project. “Ik vertel er 
met trots over. Hoe vaak komt het 
voor dat je een gevangenis in de stad 
transformeert tot woningen”, zegt hij 
met glimmende ogen.

Stabilisatie buitengevels
Alle sentiment op een stokje, het pro
ject herbergt enkele forse technische 
uitdagingen. Zoals in fase 1 met de 
transformatie van de cellenvleugels: 
hoe ga je de twee zijgevels en kop
gevels stabiliseren terwijl het binnen
werk eruit wordt gesloopt? “Dit is in
derdaad niet zomaar een kwestie van 
domweg zagen en hakken”, glimlacht 
De Bruijn. “We hebben cel voor cel 
gesloopt, ofwel met een knijper. De 

bewoners van de omliggende buurten 
waren gewend geraakt aan het kruis
vormige bastion met vier cellenvleu
gels, uitkomend in een centrale (het 
Panopticum) met op een steenworp 
afstand het administratiegebouw en 
de vrouwenvleugel(s) en de fraaie zes
hoekige kapel. Nauwelijks zichtbaar 
voor het publiek trouwens, maar qua 
architectuur ging het complex op in 
de omgeving, met siermetselwerk, 
spekbanden, boogvormige vensters 
en karakteristieke dakvormen. 

Fundering
In 2012 sloot de strafgevangenis haar 
deuren. Een jaar eerder verkocht het 
Rijksvastgoedbedrijf de opstallen en 
de grond aan vastgoedontwikkelaar 
HD Groep en BAM Wonen. Deze wil
den aanvankelijk het complex trans
formeren naar zogenaamde Doit
Yourselfwoningen. Ervan uitgaande 
dat de fundering nog in goede staat 
was. Maar nader onderzoek wees uit 
dat de fundering onder drie van de 
vier vleugels dermate slecht was dat 
een veel ingrijpender renovatie en 
transformatie nodig bleek. Het gros 
van de houten kespen was bijna be
zweken en moest vervangen worden 
door een nieuwe fundering.
“Een tegenvaller, ja”, zegt projectleider 
Adrie de Bruijn van BAM Wonen die 
verantwoordelijk is voor de transfor
matie van de vier cellenvleugels en de 
centrale naar 57 woningen, te midden 
van een openbare buurttuin. Tuin van 
Noord liet zich niet uit het veld slaan 
en besloot het grondig aan te pakken. 
In drie van de vier vleugels is het com
plete binnenwerk met dak en funde
ring er uitgesloopt. De bakstenen bui
tenmuren zijn blijven staan. Opvallend 
genoeg zijn de tralies in de boog
ramen op de begane grond gehand
haafd als eerbetoon aan het verleden. 
De andere vleugel is na de Tweede 
Wereldoorlog slechts in één bouwlaag 
herbouwd en voldoet constructief, dus 
daar blijft de fundering intact. Het gros 
van de vloeren en het dak wordt be
houden voor de woningen. 
Een steenworp verderop is de andere 
aannemer, BIK Bouw, bezig geweest 
met de sloop van het Huis van Bewa
ring, afgezien van enkele karakteris
tieke geveldelen. Deze gevels zijn 
 opnieuw gestabiliseerd met schoren. 
Op de slooplocatie worden 24 nieuwe 
appartementen gerealiseerd en in het 
intact gebleven gedeelte komen ze
ven appartementen. Daarop volgend 
begint BIK Bouw met een omvang

Just-in-time leveringen
Opslag en laad en losruimte is er nauwelijks op deze 
binnenstedelijke locatie. Materialen moeten justintime 
worden aan en afgevoerd. Beide aannemers hebben 
diverse routescenario’s door de omliggende wijken ge
maakt en volgens Adrie de Bruijn is de beste optie ge
kozen: “Overlast houd je toch.” Er zijn op de computer 
verkeerssimulaties uitgevoerd om de overlast en hin
der voor de buurt te inventariseren.

buitenmuren hebben we per vleugel 
ondersteund met acht driehoekige 
schoorelementen die over de gehele 
hoogte (circa 12 meter) van de gevel 
reikten. Ook zijn er stabiliteitsprofielen 
aan de gevel opgehangen. Zowel 
BAM Wonen als BIK Bouw werken 
hiervoor met Stabil uit België, leveran
cier van deze gevelschoorsystemen. 
Op het moment van schrijven was het 
totale binnenwerk van drie vleugels 
gesloopt zodat de schoren konden 
worden verwijderd. 
De gedeeltelijke sloop van het Huis 
van Bewaring was ook geen sinecure 
voor BIK Bouw. Daar kon niet zomaar 
een gevel doormidden gezaagd wor
den. De constructeur verlangde eerst 
dat per verdieping een stabiliteitsvoor
ziening werd getroffen, voordat de 
zaag in een voorgeschreven volgorde 
erin gezet mocht worden. Pas daarna 4

De medewerkers van BAM Wonen storten de vloer in een van de gestripte cellenvleugels.
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kon de knijper omzichtig het Huis van 
Bewaring slopen. “Het aanbrengen 
van die schoorvoorzieningen binnen 
een gevangenisvleugel met kleine cel
len, kleine raampjes, gewelfvloeren en 
vides met galerijen was een omvang
rijke, lastige klus”, vindt Van den Burg. 

Glazen erker
Een andere bouwtechnische uitdaging 
voor BAM Wonen vormt een glazen 
erker die ze in drie vleugels op de 
eerste etage over de gehele lengte 
van de gemetselde buitengevel aan
brengt. Voor de staalconstructie van 
de erker moet de gevel worden open
gehakt. Dit betekent dat de gevels 
 opnieuw worden gestempeld met een 
stalen hulpconstructie, bestaande uit 
een steun met twee stalen balken. 
“Hiervoor hebben we samen met de 
constructeur een stappenplan opge
steld met een werkvolgorde. We gaan 
dit in fasen doen. Deze renovatie 
moet met beleid gebeuren”, zegt De 
Bruijn.

Organisatie
Voor BIK Bouw komen nieuwbouw en 
renovatie bij elkaar; een logistieke 
kluif om dat efficiënt te organiseren 
zodat niemand elkaar in de weg loopt 
of op elkaar hoeft te wachten. Het 
nieuwbouwgedeelte – tweekamer
appartementen met een loggia – sluit 
direct aan op het restant van het voor
malige Huis van Bewaring waar zeven 
appartementen worden gerealiseerd 
binnen de structuur van het gebouw. 
“De afbouw van de renovatie volgt ge
lijk achter de nieuwbouw, zodat we in 
één arbeidsgang kunnen afbouwen”, 

4

Het plaatsen van de gevelschoorelementen die de buitengevel 

 stabiel houden tijdens het slopen van het binnenwerk.

Gestript interieur van de centrale in de voormalige strafgevangenis.

Nieuwbouw en renovatie komen samen in dit project.

vertelt Van den Burg. “We schakelen 
één wandenbouwer in die zowel de 
renovatie als de nieuwbouwactivitei
ten voor zijn rekening neemt in één 
bouwsysteem. Deze werkwijze be
spaart ons tijd en houdt de snelheid 
erin.”
Een andere uitdaging vormt de aan
sluiting tussen het transformatie en 
nieuwbouwgedeelte en de overige 
bestaande bebouwing. Het inmeten 
van de hoogtematen en de schuintes 
van de bestaande gevel wordt cru
ciaal voor het eindresultaat.
“De renovatie van Hofvrouw is com
plex en arbeidsintensief”, zo vervolgt 
Van den Burg. De gebouwen bestaan 
uit verschillende vloervelden, zowel 
uitgevoerd in metselwerk gewelf

vloeren als beton en hout. Er komen 
grote geveldoorbraken waarvoor 
 stabiliteitsvoorzieningen nodig zijn; 
grote sparingen in het dak voor dak
kapellen en grote vloer en wand
sparingen voor nieuwe trappen om 
van de cellen een woning te maken. 
Op de zolderverdieping past BIK 
Bouw houtskeletbouw toe waarop de 
oorspronkelijke gordingen rusten. Als 
de houtskeletwanden zijn gemonteerd 
kunnen de doorlopende gordingen ter 
plaatse van de woningscheidende 
wanden worden doorgezaagd. “Het is 
al met al een arbeidsintensieve reno
vatie waarbij allerlei technieken en 
constructieve delen de revue pas
seren. Dat maakt dit werk wel uit
dagend”, aldus Van den Burg.   
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