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Tot 2013 was dit Huis van bewaring, midden in Amsterdam-Zuid
gelegen, nog in gebruik. Vier jaar later kocht The British School
of Amsterdam het kruisvormige gebouw uit 1890. Met gedeelte
lijk behoud van de bestaande structuur is er een onderwijs
gebouw van gemaakt voor ruim duizend leerlingen tussen twee
en achttien jaar oud.
Voor het creëren van alle verschillende gevraagde onderwijs
ruimtes bleken de cellen van 11 m2 ongeschikt – grootschalige
doorbraken zouden bovendien te duur zijn geweest. Nieuwe
lokalen zijn daarom tegen drie van de vier vleugels aangelegd.
De toegang loopt dwars door de, deels samengevoegde, cellen.
De cellenstructuur komt tot uiting in getoogde ramen die de
dakrand van de eindgevel vormgeven. De vierde vleugel biedt
plaats aan de entree, kantoren en op de bovenste twee bouw
lagen, een aula. In een apart volume naast de voormalige
gevangenis is de gymzaal gebouwd, boven op de lokalen voor
de peuters en kleuters, die direct toegang tot het schoolplein
hebben.
Hoewel de ontwerpers graag een groene zoom om het gebouw
wilden, heeft de speelplaats nu standaardbetontegels en een
hoog hek. Een zachtere inrichting was hier op z’n plek geweest.
Het gebouw heeft namelijk, ondanks de ingrijpende transformatie
tot school, zijn strenge uitstraling behouden. De tralies voor de
raamopeningen zijn op veel plekken gehandhaafd en de gangen
structuur is nog altijd dominant aanwezig. Toch valt het te prijzen
dat het karakter overeind is gebleven. Amsterdam kent immers
al meer dan genoeg transformaties waarin tegelijk met de
oorspronkelijke functie ook de ziel uit een gebouw is verdwenen.

1
6

Eerste verdieping, begane grond/
First, ground floor
1 entree/entrance
2 receptie/reception
3 kantoor/office
4 centrale hal/central hall
5 multifunctionele ruimte/
multifunctional space
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klaslokaal/classroom
keuken/kitchen
berging/storage
gymzaal/gym
kleedkamer/changing room
nieuw/new

Situatie/Site plan
A Havenstraat
B Vaartstraat
C Amstelveenseweg
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This former prison in the middle of Amsterdam-Zuid was still in
use until 2013. Four years later the cruciform building from 1890
was bought by The British School of Amsterdam. With partial
preservation of the existing structure, the architects have
created an educational complex for over one thousand pupils
aged two to eighteen years.
The standard 11 m² cells were deemed unsuitable for the
requisite schoolrooms and wholesale break-throughs would in
any case have been too expensive, so new classroom blocks were
added to three of the four wings. The access corridors run
straight through the partially amalgamated cells. The cell
structure is reflected in the arched windows that define the roof
edge of the end elevation. The fourth wing houses the main
entrance, offices and, on the top two floors, an auditorium.
A gym is located in a separate volume beside the former prison,
on top of the classrooms for the pre-schoolers.
Although the designers had wanted a green border around the
building, the playground has standard cement pavers and a tall
fence. A softer design would have been appropriate here given
that the building, despite its radical conversion to a school, has
not lost its severe demeanour. The bars in front of the window
openings have been retained in many places and the old corridor
system is still a dominant presence. Yet it is also commendable
that the character of the building has survived. Amsterdam
already has more than enough conversion projects where the
soul of the building has departed along with the original function.
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