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Inleiding
Het GEVANGENISCOMPLEX "OOSTEREILAND" bestaat uit een HOOFDGEBOUW, een uit het einde van de 19de eeuw
daterend PORTIERSGEBOUW met TRANSFORMATORHUISJE gesitueerd ten noordoosten van het hoofdgebouw, en
twee WACHTHUISJES welke vermoedelijk in het tweede kwart van de 20ste eeuw ten zuidwesten en zuidoosten van
het hoofdgebouw werden gebouwd. Het complex is gebouwd op het tussen de Grashaven en de Buitenhaven
gelegen Oostereiland. Dit kunstmatige eiland (85 x 295 m) ten zuiden van de Hoofdtoren wordt door een vaste
houten brug met de stad verbonden. Tussen 1662 en 1668 werd het Oostereiland met opgebaggerde grond uit de
havens aangelegd. De oudste bebouwing op het eiland dateert vermoedelijk uit dezelfde tijd en bestond uit "een
ruijm en sterck packhuijs lanck 178 en breet 110½ voeten" (omschrijving uit 1687) dat vermoedelijk eigendom was
van koopman Cornelis Schuit. Tussen 1692 en 1711 vestigde de Admiraliteit van West-Friesland en het
Noorderkwartier haar magazijnen in dit U-vormige woon- en pakhuis, de huidige, in de tweede helft van de 19de
eeuw verbouwde noord-, noordoost- en noordwestvleugel van het hoofdgebouw. Tot 1795 had de Admiraliteit op het
Oostereiland haar werven en magazijnen. Na enkele jaren dienst gedaan te hebben als kazerne werd het vroegere
admiraliteitsmagazijn in 1817-1818 verbouwd tot een gesticht voor in totaal 1400 bedelaars uit Holland, Utrecht,
Friesland, Overijssel, Groningen en Gelderland. Hiertoe werd het bestaande U-vormige complex met een
omgekeerde U-vorm verdubbeld tot ongeveer de huidige omvang. De zuidoostvleugel dateert in oorsprong uit deze
tijd. In 1829 kreeg het bedelaarsgesticht een nieuwe functie als "Huis van Correctie voor de noordelijke provincieën
van het rijk". Tussen 1870 en 1873 verrees naar ontwerp van J.F. Metzelaar aan de zuidkant van de binnenplaats
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een grote dubbele vleugel, het alcovengebouw, waar de gedetineerden tot dan toe gehuisvest op slaapzalen, 's
nachts afzonderlijk konden worden ingesloten. Het gebouw telde 24 zalen met in elke zaal 26 ijzeren alcoven. Ten
behoeve van de nieuwbouw werd de bestaande zuidvleugel gesloopt. Vermoedelijk zijn rond deze tijd ook de 17deeeuwse noordvleugel en de gehele westvleugel, waarvan de zuidelijke helft dateerde uit het eerste kwart van de
19de eeuw, ingrijpend vernieuwd en verbouwd. Tengevolge van de nieuwe gestichtenwet van 1884 werd het Huis
van Correctie te Hoorn in 1886 opgeheven en werd het gebouwencomplex bestemd tot Rijkswerkinrichting, wat
nauwelijks bouwkundige consequenties had. In 1933 werd de Rijkswerkinrichting opgeheven, waarna het
gebouwencomplex enkele jaren onderdak bood aan diverse Hoornse verenigingen. Na de oorlog deed het complex
dienst als interneringskamp en sinds de jaren '60 is het in gebruik als penitentiaire inrichting voor kortgestraften.
De zuidoostelijke vleugel uit de vroege 19de eeuw is halverwege de jaren '80 gerenoveerd, waarbij de gevels
grotendeels opnieuw werden opgetrokken en voorzien van nieuwe vensters en deuren en de kap werd vernieuwd.
De overige vleugels van het hoofdgebouw verkeren uitwendig nog grotendeels in de 19de-eeuwse staat. Wel zijn de
daken vernieuwd waarbij veel dakkapellen en schoorstenen verdwenen. Inwendig is het hoofdgebouw grotendeels
gemoderniseerd. Zo zijn alle alcoven verwijderd. De noordoostvleugel, het huidige administratiegebouw, heeft nog
een originele 17de-eeuwse kap.
Omschrijving
Het op de noordelijke helft van het Oostereiland gesitueerde hoofdgebouw bestaat uit zes vleugels opgetrokken
rondom een grote, nagenoeg rechthoekige binnenplaats (35 x 80 m), waarvan de lengte-as noord-zuid loopt. De op
vierkant grondplan gebouwde zuidvleugel (het alcovengebouw) is boven de begane grond samengesteld uit twee
oostwest gerichte evenwijdige vleugels die door een terugliggend tussenlid in het midden met elkaar verbonden
worden. De vijf minder hoge overige vleugels, twee aan beide langszijden van de binnenplaats en één aan de
noordzijde, zijn gebouwd op rechthoekig grondplan en tellen een of twee bouwlagen. Alle vleugels hebben met rode
OVH-pannen gedekte zadeldaken.
De twee wachthuisjes ten zuidwesten en zuidoosten van het hoofdgebouw en het portiersgebouw met
transformatorhuisje ten noordoosten van het hoofdgebouw, zijn alle één bouwlaag hoog en voorzien van een
tentdak (het middendeel van het portiersgebouw heeft een plat dak).
Waardering
Het complex Oostereiland is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als
een in de loop der eeuwen historisch gegroeid gebouwencomplex, waarvan de huidige vorm grotendeels dateert uit
de tweede helft van de 19de eeuw en grotendeels gaaf bewaard is gebleven. Het complex is van belang vanwege de
functie van gevangenis vanaf het begin van de negentiende eeuw, waardoor het complex tevens
zeldzaamheidswaarde bezit. Het complex heeft situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging op het
Oostereiland en ensemblewaarde in relatie tot de oude historische binnenstad van Hoorn en het IJsselmeer.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Het HOOFDGEBOUW van het complex Oostereiland bestaat uit 6 vleugels uit diverse bouwfasen om een
rechthoekige binnenplaats.
De noordoostvleugel (vleugel 1) bestaat uit een souterrain, twee bouwlagen en een kapverdieping en is opgetrokken
in baksteen afgewerkt met een sierpleisterlaag. De vleugel is verdeeld in een voorhuis en een lager achterhuis,
beide voorzien van een zadeldak bedekt met rode Hollandse pannen. De nokken lopen parallel aan de voorgevel. In
het voorhuis bevindt zich nog de originele 17de-eeuwse kapconstructie. De voorgevel (O) is verdeeld in negen
traveeën waarbij de middelste drie traveeën een middenrisaliet vormen die bekroond wordt met een fronton. De
ingangspartijen bevinden zich in de vierde en zevende travee van links met deuren met vierruits bovenlicht. De
deuren zijn via een hardstenen trap te bereiken. In het souterrain zijn links van de middenrisaliet drie vensters
aangebracht. Op de begane grond bevinden zich links van de middenrisaliet drie zesruits schuifvensters en rechts
van de middenrisaliet naast de deur twee zesruits schuifvensters. Naast de deur in de middenrisaliet zijn twee
vijftienruits schuifvensters aangebracht. Het muuroppervlak van de middenrisaliet is op de begane grond voorzien
van schijnvoegen in het pleisterwerk. De eerste verdieping telt over de gehele breedte negen negenruits
schuifvensters, waarvan de middelste drie worden afgesloten met een geprofileerde gepleisterde sierlijst. De gevel
wordt met een gesloten attiek afgesloten. De middenrisaliet doorbreekt de borstwering en wordt bekroond door een
topgevel onder een ingestoken zadeldak. In deze topgevel bevinden zich boven elkaar twee ronde vensters, welke
gedecoreerd worden door een gepleisterde sierlijst. Het onderste venster wordt geflankeerd door twee drieruits
vensters, eveneens voorzien van een geprofileerde, gepleisterde sierlijst. De lekdorpels van alle vensters in de
gehele gevel zijn vervaardigd uit natuursteen, en worden gedragen door sobere consoles. De gevel wordt aan
weerszijden beëindigd door een liseen met schijnvoegen. Rechts van deze vleugel bevindt zich de als topgevel
uitgevoerde oostelijke zijgevel van de noordvleugel.
De in rode baksteen opgetrokken noordvleugel (vleugel 2) telt twee bouwlagen en een kapverdieping onder een met
rode Hollandse pannen gedekt zadeldak. Op de begane grond zijn in de oostelijke zijgevel ter plaatse van de
voormalige directeurswoning twee getoogde en gekoppelde vaste vensters met een gekoppeld bovenlicht geplaatst.
Tussen de begane grond en de eerste verdieping bevindt zich een hardstenen cordonlijst. Deze cordonlijst vormt
tevens de lekdorpel van de twee rondboogvensters op de verdieping. Achter deze hoge rondboogvensters bevindt
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zich een kerkruimte. In de kapverdieping is een rondvenster aangebracht. De noordgevel van de noordvleugel wordt
in tweeën gedeeld door een middenrisaliet. Het geveldeel links hiervan is door twee steunberen in drie traveeën
verdeeld. De linker travee bezit op de begane grond een erker. De middelste travee heeft op de verdieping drie
hoge rondboogvensters, identiek aan de vensters in de zijgevel van dit bouwdeel. Op de begane grond bevinden zich
hier een driedelig venster en een deur. De rechter travee is drie vensterassen breed met op de begane grond drie
getoogde vensters en op de verdieping dezelfde rondboogvensters als in de middelste travee. In de middenrisaliet
zijn boven elkaar twee dichtgemetselde vensters aanwezig, waarvan de bovenste voorzien is van een bovenlicht met
ruit. Rechts van de risaliet bevinden zich op de begane grond drie brede getoogde vensters en drie paar smalle
getoogde vensters (het rechter paar is tussen 1986 en 1991 aangebracht). Tussen het tweede en derde paar van
rechts bevindt zich, iets hoger geplaatst, nog een breed venster, dat identiek is aan de andere brede vensters in
deze gevel. Boven de begane grond telde het rechter gedeelte oorspronkelijk twee verdiepingen met op elke
verdieping een reeks van vijf paar smalle getoogde vensters. De twee verdiepingen zijn naderhand samengevoegd
tot één hoge verdieping waarbij de middenste rij vensters werd dichtgezet. Op de scheiding van de begane grond en
de eerste verdieping bevinden zich in totaal zestien muurijzers. Vier rozetankers boven de middenste rij vensters
markeren de plaats waar vroeger de vloer van de tweede verdieping zat. Ter hoogte van de zolderbalklaag zijn
eveneens vier rozetankers aangebracht. De noordgevel wordt aan de rechter kant afgesloten door een smalle
risaliet. Bovenlangs wordt de gevel afgesloten door een geprofileerde daklijst.
De in rode baksteen opgetrokken noordwestvleugel (vleugel 3) telt twee (oorspronkelijk drie) bouwlagen plus een
kapverdieping en is afgedekt met een zadeldak met rode Hollandse pannen. Evenals in de rechter helft van de
noordgevel zijn in de westgevel van de noordwestvleugel op de eerste verdieping twee rijen paarsgewijs geplaatste
smalle getoogde vensters aangebracht. Ook hier is de onderste van de twee rijen naderhand dichtgezet. De begane
grond is voorzien van twee paar smalle vensters en negen grote brede vensters. Al deze vensters worden ontlast
door een segmentboog. Het vierde grote venster van links is geplaatst in een risaliet, die qua opzet vergelijkbaar is
met de middenrisaliet in de noordelijke gevel. Een soortgelijke opzet wordt nog eens herhaald in de risaliet die de
westgevel rechts afsluit. Tussen het vijfde en het zesde venster is op de begane grond een aanbouw geplaatst, één
bouwlaag hoog met een plat dak.
De zuidwestvleugel (vleugel 5) is één bouwlaag hoog met een kapverdieping onder een zadeldak met rode Hollandse
pannen. Het geheel is in rode baksteen opgetrokken, met links tegen de westgevel een aanbouw met een plat dak.
Langs de daklijst van de gevel is een segmentboogfries op consoles aangebracht. Rechts van de aanbouw zijn twee
brede en vier paar smalle getoogde vensters geplaatst.
De in 1870-1873 gebouwde zuidvleugel (vleugel 6, "Alcovengebouw"), is de grootste vleugel van het complex. De
zuidvleugel bestaat uit twee evenwijdige bouwblokken van drie bouwlagen, elk met een groot zadeldak met rode
Hollandse pannen, waarvan de nok oost-west gesitueerd is. Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen met aan de
oost- en aan de westzijde twee topgevels. De oostelijke topgevels zijn voorzien van gepleisterde spaarvelden. De
symmetrische kopgevels hebben in de eerste en tweede bouwlaag vier paar smalle getoogde vensters. De topgevels
zijn voorzien van een hoog tweedelig venster waarin een rechthoekig en een rondboograam. Tussen het noordelijke
en het zuidelijke blok van deze vleugel bevindt zich een verbinding in de vorm van een terugliggende corridor van
drie bouwlagen hoog en een kapverdieping met een plat dak. In de terugliggende gevelwanden, zowel aan de oostals aan de westkant bevinden zich rondboogvensters die vanwege de achterliggende trappenhuizen trapsgewijs
geplaatst zijn. De zuidgevel is symmetrisch van opzet. De ingangspartij is geplaatst in een middenrisaliet die door
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de daklijst heen doorgetrokken is tot een tuitgevel onder een ingestoken zadeldak. In deze tuitgevel bevindt zich
een rondboogvenster. Onder dit venster is een driedelig gekoppeld segmentvenster met bovenlicht geplaatst,
waarvan de borstwering direct aansluit op de latei van het driedelig gekoppelde venster met borstwering op de
eerste verdieping. Hieronder op de begane grond is een openslaande deur geplaatst, geflankeerd door twee vensters
en voorzien van een driedelig gekoppeld segmentvormig bovenlicht. Links en rechts van de middenrisaliet zijn per
bouwlaag vijf segmentboogvensters aangebracht. De daklijst wordt ondersteund door een segmentboogfries.
De zuidoostelijke vleugel (vleugel 4) bestaat uit een souterrain, een bouwlaag en een kapverdieping afgedekt met
een zadeldak met rode hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en afgewerkt met pleisterwerk
met schijnvoegen. In de oostgevel van deze vleugel zijn ter hoogte van het souterrain zestien vensters aangebracht.
De hoofdverdieping heeft onder meer een aantal vaste zesruits vensters en twee deuren. In het dakschild boven de
oostgevel is een reeks dakvensters aangebracht. De zuidoostvleugel is verbonden met de noordoostelijke vleugel
door middel van een later geplaatste toegangspoort.
Met uitzondering van de vensters waarachter zich de kantoorruimtes bevinden, zijn vrijwel alle vensters van de
vleugels voorzien van tralies. Ook de vensters in de gevels rond de binnenplaats hebben smeedijzeren tralies,
behalve die in de noordoost- en de zuidoostvleugel en de verdiepingsvensters in de zuidgevel van de noordvleugel.
Op de (vernieuwde) dakvlakken rond de binnenplaats liggen rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen.
De aan de binnenplaats gelegen witgepleisterde achtergevel (W) van de noordoostvleugel (vleugel 1) wordt
afgesloten door een gootlijst op geprofileerde klossen en telt tien vensterassen. Ter hoogte van het souterrain zijn
zesruits liggende vensters toegepast, met uitzondering van de vierde vensteras waar zich een opgeklampte deur
bevindt. De begane grond is voorzien van zesruits vensters bestaande uit een vierruits stolpraam waarboven een
tweeruits uitzetraam. Op de eerste verdieping zijn vierruits stolpramen aangebracht. De vensters in de derde
vensteras van rechts hebben in de eerste en tweede bouwlaag plaats gemaakt voor twee uitzetraampjes. In de
vijfde en negende vensteras is op de begane grond een (vernieuwde) deur aangebracht. Alle vensters in deze gevel
hebben hardstenen lekdorpels. Ter hoogte van de vloeren zijn schootankers aangebracht. De eveneens
witgepleisterde linkerzijgevel (Z) van de noordoostvleugel heeft links zowel in het souterrain als in de eerste
bouwlaag een venster als in de achtergevel. Rechts en in het midden van het souterrain bevindt zich een
vernieuwde deur.
Het witgepleisterde rechter gedeelte van de zuidgevel van de noordvleugel (vleugel 2) heeft ter hoogte van de
kerkruimte in de tweede bouwlaag vier hoge gietijzeren rondboogvensters. In het gepleisterde geveldeel zit
linksonder een getoogde deur waarboven een getoogd zestienruits venster. Links van het gepleisterde gedeelte is de
zuidgevel opgetrokken in bruinrode handvormsteen waalformaat in kruisverband met snijvoeg. Zowel op de begane
grond als de eerste verdieping zijn hier (vijf respectievelijk zes) grote getoogde zestienruits valramen toegepast,
voorzien van hardstenen lekdorpels. Links- en rechtsonder zit een getoogde dubbele deur, en rechtsboven een
gewijzigde deur met een getoogd tienruits bovenlicht. De zuidgevel van de noordvleugel wordt afgesloten door een
met hardsteen afgedekt boogfries waarvan de segmentbogen rusten op geprofileerde hardstenen consoles.
De noordwestvleugel (vleugel 3) heeft in de oostgevel in beide bouwlagen veertien getoogde vensters als in de
zuidgevel van de noordvleugel, en wordt afgesloten door een vergelijkbaar boogfries waarvan de bovenrand is
vernieuwd in beton. Op de begane grond is onder het eerste, zesde en achtste venster van links een vernieuwde
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dubbele deur aangebracht. Het geveldeel rechts van de bouwnaad is evenals de zuidgevel opgetrokken in bruinrode
handvormsteen; het linker gedeelte is uitgevoerd in rode machinale baksteen en vermoedelijk van jongere datum.
De oostgevel van de lagere zuidwestvleugel (vleugel 5) is gemetseld in bruinrode handvormsteen (formaat circa 21
x 4,5 cm) in kruisverband met snijvoeg en wordt afgesloten door een boogfries als genoemd. Het boogfries wordt
onderbroken door vier als tuitgevels uitgevoerde Vlaamse gevels met hoge rondboogvensters en zinkgedekte
zadeldaken. De vensters zijn voorzien van een zestienruits stolpraam met twaalfruits bovenlicht en een hardstenen
lekdorpel. De tuitgevels worden afgedekt met een geprofileerde lijst van hardsteen. Onder elk van de twee rechter
rondboogvensters is op de begane grond een brede getoogde glaspui aangebracht bestaande uit een door
twaalfruits ramen geflankeerde dubbele deur met in elke deurhelft een zesruits raam en boven de deur een 21-ruits
bovenlicht. De stijlen ter weerszijden van de dubbele deuren zijn onderaan uitgevoerd in hardsteen. Alle vensters op
de begane grond hebben lekdorpels van hetzelfde materiaal. In het midden van de begane grond is een minder
brede pui geplaatst bestaande uit een opgeklampte deur (r) en een negenruits venster (l) onder een getoogd
bovenlicht waarin een zesruits valraam tussen twee zesruits vaste ramen. De linker helft van de begane grond telt
drie getoogde vensters elk samengesteld uit drie zesruits onderramen en drie dito bovenlichten (deels uitgevoerd als
val- of draairaam). Tussen het tweede en derde venster van links bevindt zich een dubbele paneeldeur met een
getoogd twaalfruits bovenlicht. Voor de vensters in de rechter helft van de begane grond ontbreken tralies. Boven
de begane grond zijn ter hoogte van de verdiepingsbalklaag schootankers aangebracht. In de als tuitgevel
uitgevoerde symmetrische zuidgevel van de zuidwestvleugel zijn ter hoogte van de zolderverdieping naast elkaar
twee vensters aangebracht, elk samengesteld uit een hoog rondboograam (aan de binnenzijde) waarnaast een hoog
rechthoekig raam. De vernieuwde geveltop is voorzien van een gietijzeren rondvenster en schootankers ter hoogte
van de gordingen van de kap.
De noordgevel van de zuidvleugel (alcovengebouw) is identiek aan de zuidgevel van deze vleugel.
De vensters en deuren in de witgepleisterde westgevel van de gerenoveerde zuidoostvleugel (vleugel 4) zijn niet
oorspronkelijk.
Waardering
Het hoofdgebouw bestaande uit 6 vleugels is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische
waarde als in fasen tot stand gekomen hoofdonderdeel van het complex "Oostereiland" en vanwege de goed
herkenbare functie als gevangenis. Tevens heeft het object situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging
op het Oostereiland-terrein.
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10603/18

Complexnummer

Complexnaam

517426

Oostereiland

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hoorn

Hoorn

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Schuijteskade

6

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

1621 DE

Hoorn

Tegenover

Schuijteskade 21,
Centrum

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hoorn

A

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
6110

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Het WACHTHUISJE behorende bij het complex Oostereiland is opgetrokken in rode baksteen op een vierkant
grondplan. Het gebouw is één bouwlaag hoog en voorzien van een overstekend tentdak, bekleed met shingles en
voorzien van een piron.
In de voorgevel (W) bevindt zich een houten deur met vierruits raam, geflankeerd door twee vierruits vensters
tegen de gevelhoeken, met openslaande ramen. In de zij- en achtergevels zijn reeksen van vier vierruits
openslaande vensters aangebracht waaronder baksteen lekdorpels. Hierbij zijn geen muurdammen aangebracht op
de hoeken van de voorgevel, waardoor de reeksen tegen de beide vensters in de voorgevel aansluiten.
Waardering
Het object is als gaaf onderdeel van het gevangenis-complex "Oostereiland" van algemeen belang wegens
architectuur- en cultuurhistorische waarde en wegens ensemblewaarde in relatie tot de overige bebouwing op het
Oostereiland.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en

Gerechtsgebouw(E)

Gevangeniscomplex

overheidsgebouwen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 18 september 2021

Pagina: 9 / 12

Monumentnummer*: 517429
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 augustus 2001

Kadaster deel/nr:

10603/18

Complexnummer

Complexnaam

517426

Oostereiland

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hoorn

Hoorn

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Schuijteskade

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hoorn
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Het WACHTHUISJE behorende tot het complex Oostereiland, is opgetrokken in rode baksteen op een vierkant
grondplan. Het gebouw is één bouwlaag hoog en voorzien van een overstekend tentdak, bekleed met shingles en
bekroond door een piron. In de voorgevel (O) bevindt zich een houten deur met vierruits raam. De deur wordt
geflankeerd door twee vensters met vierruits openslaande ramen, tegen de gevelhoeken. In de zijgevels en
achtergevel zijn reeksen van vier vierruits openslaande vensters aangebracht. Hierbij zijn op de hoeken van de
voorgevel geen muurdammen aangebracht zodat de vensters aansluiten op beide vensters in de voorgevel. Onder
de vensters baksteen lekdorpels.
Waardering
Het object is als gaaf onderdeel van het gevangeniscomplex "Oostereiland" van algemeen belang wegens
architectuur- en cultuurhistorische waarde en vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de overige bebouwing op
het Oostereiland.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
PORTIERSGEBOUW met TRANSFORMATORHUISJE behorende tot het complex Oostereiland, bestaande uit twee qua
plattegrond vierkante bouwdelen van één bouwlaag hoog, welke naderhand onderling verbonden zijn door middel
van een enigszins terugliggend en lager middenstuk met plat dak. Het buitenmuurwerk is uitgevoerd in rode
machinale baksteen waalformaat in halfsteens (portiersgebouw) en kruisverband (transformatorhuisje en
middendeel). Het portiersgebouw en het transformatorhuisje zijn beide voorzien van een flauwhellend zinkgedekt
tentdak met piron, en een geprofileerde daklijst waaronder een gemetselde muizentand. In de voorgevel (W) van
het portiersgebouw bevindt zich links een deur met een vierruits raam en een tweeruits, getoogd bovenlicht. Rechts
hiervan is een getoogd zesruits venster geplaatst met een vierruits raam waarboven een getoogd tweeruits valraam.
Eenzelfde venster bevindt zich in de noord- en oostgevel van dit volume. In het midden van de voorgevel (W) van
het transformatorhuisje is een stalen deur aangebracht. Het middenstuk (opslagruimte) heeft in het midden van de
voorgevel (W) een opgeklampte dubbele deur.
Waardering
Het object is als gaaf onderdeel van het gevangeniscomplex "Oostereiland" van algemeen belang wegens
architectuur- en cultuurhistorische waarde en vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de overige bebouwing op
het Oostereiland.
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