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“Het Anker” is oorspronkelijk als gesloten 
inrichting voor jeugddetentie gerealiseerd naar 
ontwerp van twee verschillende architecten-
bureaus. Archivolt is gevraagd een studie te 
doen naar mogelijkheden tot herstructurering 
en uitbreiding van het gebouw, met als doel 
om de werk- en verblijfsomstandigheden te 
verbeteren, alsmede de functionaliteit en vei-
ligheid te verhogen. Dit heeft geleid tot een 
omvangrijk renovatieplan met een bescheiden 
nieuwbouw, dat in een aantal fasen is uitge-
voerd. (Na uitvoering van de werkzaamheden 
is de functie van het gebouw gewijzigd in een 
instelling voor gesloten jeugdzorg.) 

Het plan bestond uit een ingrijpende aan-
passing van de entreezone, een vergaande 
ruimtelijke herstructurering van de woonpa-
viljoens, een functionele herindeling van het 
voorgebouw met uitbreiding door nieuwbouw, 
het aanbrengen van een uitgebreide techni-
sche klimaatinstallatie, het op orde brengen 
van de brandveiligheid en het vernieuwen van 
verschillende installaties. 

De vernieuwde entree voldoet aan  hoge 
gebruiks- en beveiligingseisen. Dit door zowel 
de overzichtelijkheid, de materialisatie en 
het beveiligingsniveau, als de gerealiseerde 
arbeidsomstandigheden. Ondanks de hoge 
mate van beveiliging heeft de entree door de 
transparantie, het kleur- en materiaalgebruik 

en het gebruik van een vijver met een verbij-
zonderde toegang een uitnodigend karakter. 
Dit geldt ook voor de nieuwe patio,  die om 
beveiligingsredenen aan de achterzijde is gere-
aliseerd d.m.v. een bijzondere afscherming. 
Door vormgeving en materiaalgebruik is een 
grimmig karakter voorkomen, terwijl de bete-
kenis van de voorzieningen niet ontkend wordt. 

De woongroepen zijn door het open maken 
van het middengebied overzichtelijk gemaakt 
en door het vergroten van gevelopeningen 
voorzien van meer daglicht.  D.m.v. toepassing 
van naturel houten binnenkozijnen met grote 
glaspanelen waaraan figuratieve glasprints  zijn 
toegevoegd, hebben de verschillende groe-
pen maar ook de kantoorzones een eigen 
identiteit gekregen en is een huiselijke sfeer 
bereikt. 

Hoewel nieuwe toevoegingen op een eigen 
manier zijn vormgegeven is gestreefd naar 
eenheid tussen de bestaande architectuur en 
de nieuwe toevoegingen. Dit is bereikt door 
het gebruik van naturel materialen en kleuren. 
Met de  toepassing van milieuvriendelijk ver-
duurzaamd naturel hout (Plato) en het gebruik 
van een groendak op het nieuwe deel en het 
inbouwen van nestkastjes voor gierzwaluwen, 
zijn doelstelling op het gebied van duurzaam-
heid weliswaar in bescheiden mate maar op 
een realistische manier verwezenlijkt. 

Het Anker Harreveld
herstructurering, renovatie en nieuwbouw gesloten jeugdinrichting
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Colofon

Herstructurering, renovatie en
uitbreiding gesloten jeugdinrichting
Bruto vloeroppervlak  8.347 m² 
Locatie Harreveld (Gld)
Opdrachtgever Avenier
Opdrachtvorm Integrale advisering
Planvoorbereiding 2006 – 2009
Planuitvoering  2008 – 2011 in fasen
Projectarchitect  Martin van Dort
Medewerkers (per fase verschillend)
Joep Fessl, Eric Smook, Wouter van Wolput
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