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Bovenaanzicht vanaf de zendmast
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Bouw gereed 1886
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 516731, 516732, 516733
Architect Johan Metzelaar
Portaal   

 
Civiele techniek en
bouwkunde

Koepelgevangenis (Arnhem)
De koepelgevangenis van Arnhem is een voormalige gevangenis
die in 1886 door Johan Metzelaar werd ontworpen. De koepel in
Arnhem was onderdeel van de penitentiaire inrichting De Berg.

Op 22 maart 2013 kwam het nieuws dat deze inrichting gesloten
zou worden. Het complex diende daarna niet meer als gevangenis,
maar als huis van bewaring. In september 2015 wees het COA de
voormalige gevangenis aan als opvangcentrum voor de vele
vluchtelingen die de EU binnenkwamen.[1]

Het complex is geregistreerd als rijksmonument.[2]

Andere gevangenissen van Metzelaar

Metzelaar ontwierp ook de koepelgevangenis van Breda. De
koepelgevangenis van Haarlem is ontworpen door zijn zoon
Willem Metzelaar. De koepelgevangenissen van Breda en Arnhem
zijn eigendom van de Staat (Rijksgebouwendienst).

Zie ook

Overval op de Koepelgevangenis te Arnhem (11 mei 1944)

Externe link

De koepelgevangenis van Arnhem op Arneym.nl

Zie de categorie Koepelgevangenis, Arnhem van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit
onderwerp.

Bronnen, noten en/of r eferenties

1. Arnhem creëert opvang in De Koepel  (http://www.volkskrant.nl/buitenland/teruglezen-arnhem-gaat-vluchtelingen-op
vangen-in-de-koepel~a4141788/) . De Volkskrant (2015-09-14) Geraadpleegd op 2015-09-15

2. Informatie over rijksmonumentnummer 516731
(https://monumentenregister .cultureelerfgoed.nl/monuments/516731) , Informatie over rijksmonumentnummer
516732 (https://monumentenregister .cultureelerfgoed.nl/monuments/516732)  en Informatie over
rijksmonumentnummer 516733  (https://monumentenregister .cultureelerfgoed.nl/monuments/516733) : het
Monumentenregister over de verschillende gebouwen
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