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Projectinformatie:

Opdrachtgever : Rijksgebouwendienst, 

  Directie Projecten te Den Haag

Gebruiker : Oostvaarderskliniek te Almere

Architect : Studio M10  te Eindhoven

Projectomvang : 16.000 m2 bvo

Installatiesom : €  7.700.000 excl. BTW

Status : Opgeleverd in 2008

Projectnummer: 09531

‘s-Hertogenbosch

Europalaan 12g - 5232 BC

Telefoon (088) 030 73 00

Internet  www.swebru.nl
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Nieuwbouw Oostvaarderskliniek te Almere

Het project

De nieuwbouw van de TBS kliniek te Almere is een ontwerp van 

ir. Martien Jansen van Studio M10 te Eindhoven. Het complex is 

gelegen aan de rand van een woongebied en bestaat uit diverse 

woongebouwen en een centraal verzamelgebouw. Het verzamel-

gebouw bestaat uit de cluster therapie en training, de cluster leren 

en werken en de cluster vrije tijdsbesteding, de dienstensector, de 

entreezone en de resocialisatieafdeling en bestaat uit 2 bouwla-

gen. De bewoners worden ondergebracht in normaal of maximaal 

beveiligde afdelingen. Deze afdelingen bestaan uit maximaal 12 

zit/slaapkamers met bijbehorende voorzieningen zoals een keu-

ken per woongroep. Deze normaal en maximaal beveiligde afde-

lingen zijn laagbouwen. Alle gebouwen hebben een hoge mate 

van transparantie.

Beveiligingstechniek

De beveiligingsinstallatie is in grote mate gedigitaliseerd in ver-

band met de uitgestrektheid van het ontwerp en de vele op zich 

staande gebouwen. Elk gebouw is voorzien van centrale appara-

tuur, ingebouwd in een centrale patchkast beveiliging. Middels 

een glasvezelring (alleen voor beveiliging) zijn deze centrale 

kasten met elkaar verbonden. Hiermee is getracht om de vele 

koperbekabelingen, met overspanningsbeveiligingen, tot het 

minimum te beperken. Tevens kunnen uitbreidingen, in verband 

met de centrale kasten, eenvoudiger worden gerealiseerd. Voor 

de persoonbeveiliging is hier voorzien in een PZI / MAI / Dect in-

stallatie. Deze is geheel in functiebehoud uitgevoerd.

Beveiligingsposten

Het Project is voorzien van een 9-tal afdelingsposten, 1 voor-

portier en 1 centraalpost. De voorportier en centraalpost zijn 

beide 24uurs posten in verband met de uitgestrektheid van het 

project. De centraalpost heeft de regie in handen. 

Achter de centraalpost en voorportier zijn de hoofdcentrales 

m.b.t. beveiliging geplaatst. De beveiligingsservers zijn redun-

dant uitgevoerd. Alle cliënts voor de bediening van de diverse 

systemen zijn eveneens in deze techniekruimten ondergebracht 

om geluid en warmteproductie in de posten tot een minimum 

te beperken.
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