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Re�c�h�t�b�a�n�k
Amsterdam
Nieuw gebouw
is prestatie van
formaat



ARCHITECTUUR�RECHTBANK�AMSTERDAM

Stoer en strak – functioneel met allure
Het open karakter van het
gebouw is tegenovergesteld
aan zijn voorganger uit de
jaren 80. Rijksgebouwen
waren toen nog gezichtloos.

Door�Tracy�Metz

AMSTERDAM.�De Nederlandse taal is
rijk aan grappige vondsten. ‘Buk-
shag’ bijvoorbeeld, tabak uit peuken
die van straat zijn geraapt om een
nieuwe en ongetwijfeld enorm sme-
rige sigaret mee samen te stellen.
Bukshag, lees ik op Wikipedia, vond
zijn oorsprong in de schrale tijden na
de oorlog, maar ik ken het van daklo-
zen die met spiedende blik het weg-
dek en de goot afspeuren.

Ik moest er ineens weer aan den-
ken toen ik de nieuwe rechtbank van
Amsterdam aan de Zuidas bezocht.
Met ruim 1.000 medewerkers en da-
gelijks 1.200 bezoekers is dit verre-
weg de grootste van de elf rechtban-
ken in Nederland. Op het magistrale
voorplein staat namelijk een ruim
vijf meter hoog bronzen beeld van
een man die voorover bukt en iets in
zijn hand houdt. Geen bukshag,
blijkt; over wat dan wel, later meer.

De nieuwe rechtbank, die tien jaar
in de maak is geweest en 235 miljoen
euro heeft gekost, is een ontwerp van
Kaan Architecten, die ook het nieu-
we gebouw van de Hoge Raad in Den
Haag hebben ontworpen. De op-
dracht van het Rijksvastgoedbedrijf
aan bouwconsortium NACH was om,
met inbreng van medewerkers en
zelfs pers, er een ‘gezag wekkend’ ge -
bouw van maken – nóg een taal-
vondst, deze keer van de opdracht-
gever, een samentrekking van gezag-
hebbend en ontzagwekkend.

‘Publiek gebouw met power’
Dat is goed gelukt: het is stoer en
strak, zonder dat de bezoeker zich
geïmponeerd voelt. Door de ruime
maatvoering en mooie materialen –
natuursteen, hout, gerecycled leer –
is het functioneel mét allure. Zoals
rechtbankpresident Christa Wiertz-
Wezenbeek het zegt: „Een publiek
gebouw met power.”
De opzet is in wezen simpel: twee
blokken van 12 verdiepingen hoog,

waarvan twee ondergronds, met uit-
sparingen aan de voor- en achter-
kant. De uitsparing aan de voorkant
is een groot openbaar plein met een
vijver, bomen, dat grote beeld en
bankjes die geïnspireerd zijn op die
van de New Yorkse metro. Het plein
is, heel slim, met 90 centimeter ver-
hoogd, zodat er geen lelijke beton-
nen bollen of plantenbakken nodig
zijn om het te beschermen tegen
autobommen of iets dergelijks.

Het natuursteen van het plein
loopt naadloos door naar binnen, in
de vloeren maar ook op de wanden.
In de uitsparing aan de achterkant
liggen een besloten tuin en een inge-
nieus systeem van hellingbanen: één
voor rechters die met de fiets of de
auto komen, één voor de gedetineer-
den die worden gebracht naar de 69
ondergrondse cellen.

Maar binnen die schijnbaar een-
voudige opzet gaat een ingewikkelde
logistiek schuil. Er zijn drie verschil-
lende verkeersstromen – re c ht b a n k -
personeel, publiek en verdachten –
die elkaar allemaal pas in de zalen
moeten treffen. En dat zijn er nogal
wat, met vijftig zittingzalen en ze-
ventien verhoorkamers, een verga-
dercentrum, een restaurant, kanto-
ren en een bibliotheek. Er moest dus
ook veel circulatieruimte worden ge-
creëerd: roltrappen, liften voor zo-
wel publiek als medewerkers,
vluchttrappen en in het hart van het
gebouw een beeldschoon wit ovale
trappenhuis dat eruitziet als een
kunstwerk van Escher. Het is een
prestatie van formaat dat de recht-
bank toch sereen aanvoelt.

Publieke zaak
Bij het ontwerpen van de rechtbank
is veel moeite gedaan het publieke
karakter zichtbaar te maken. Zo bie-
den de grote ramen in de onderste
helft van het gebouw zicht op wat er
binnen gebeurt. Doordat de gevels
het gewicht van het gebouw dragen
zijn de ruimtes binnen groot en licht,
zonder kolommen. Bij binnenkomst
is de enige zichtbare beveiliging de rij
scanpoortjes op de begane grond.
Binnen in de zittingzalen is veel aan-
dacht besteed aan zichtlijnen en
akoestiek. Zelfs de plaatsing van de
koffiebar, die zichtbaar is vanaf de
ingang, is een bewust gebaar naar de
b e zo e ke r s .

Deze openheid is totaal tegenover-
gesteld aan zijn voorganger uit de ja-
ren 80, toen rijksgebouwen ‘markt-
c o n fo r m’ moesten zijn – en dus alle-
maal even gezichtloos en neutraal
waren. De rechtbank leek sprekend
op willekeurig welk kantoorgebouw.
Tijdens de bouw was de rechtbank
gehuisvest in wéér een heel ander
concept, namelijk een buitengewoon
ingenieus ‘de- en remontabel’ ge -
bouw van architectenbureau CPZ.
Dat gebouw zal binnenkort uit elkaar
worden gehaald en opnieuw in el-
kaar gezet bij TU Twente.

Één vraag blijft bij mij hangen:
waarom staat het beeld op het voor-
plein, Love or Generosity ge t ite ld ,
voorovergebogen met z’n kont naar
de bezoekers toe? Liever had ik hem
naar ons toe zien buigen, voordat we
naar binnen gaan, om ons te tonen
wat hij in de palm van zijn hand
houdt: een uil, een pijl, en een eikel;
symbolen van wijsheid, bescherming
en volharding. Zeg maar de drie An-
dreaskruizen van de rechterlijke
m a c ht .De�nieuwe�rechtbank�aan�de�Parnassusweg�(�Zu�i�d�a�s�)�,�met�voor�de�ingang�het�kunstwerk�Love�or�Generosity.

Kunst�in�rechtbank

Voor�de�kunstwerken�in�de�nieu-
we�rechtbank�is�gebruik�gemaakt
van�de�percentageregeling,�aan-
gevuld�met�geld�van�de�gemeen-
te�en�van�het�Amsterdams�Fonds
voor�de�Kunst.
Het�5�meter�hoge�beeld�op�het
voorplein,�Love�or�Generosity,�is
van�de�Amerikaanse�Nicole�Ei-
senman,�die�naam�maakte�als
schilder.�Dit�is�haar�eerste�perma-
nente�sculptuur�in�de�openbare
ruimte.
De�Nederlandse�Femmy�Otten –
die�eerder�werd�geselecteerd�om
een�staatsieportret�van�Willem-
Alexander�te�maken�–m�a�a�kt�e
voor�de�zittingzalen�onder�andere
een�vrouwengezicht�en�een�in
tweeën�geknipt�zeezicht.
Van�de�Britse�Jesse�Wine staan
sculpturen�in�de�binnentuinen
op�de�kantoorverdiepingen.
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