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Altra College Waterland is een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor leerlingen
met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. De school biedt na de
uitbreiding, onderwijs en zorg aan ongeveer 80 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18
jaar. De school heeft een regiofunctie voor Waterland.

Het project betreft de renovatie en uitbreiding van de bestaande school. Bij het ontwerp
zijn de volgende uitgangspunten bepalend geweest: overzichtelijkheid, functionaliteit,
veiligheid, transparantie, geborgenheid en duurzaamheid. Deze aspecten komen terug in
het ontwerp. Het schoolgebouw bestaat uit 10 groepslokalen, 3 vaklokalen en een aantal
ondersteunende ruimten.

Opdrachtgever Altra
Plaats Amsterdam

Type opdracht Projectmanagement, directievoering, toezicht en
verhuismanagement

Locatie uitvoering werk Koggenland 100 in Purmerend
Omvang project (bvo)

Renovatie 990 m² 
Uitbreiding 346 m²  

Bouwtijd 4 maanden
Oplevering Augustus 2011

Bouwmanagement en
verhuismanagement Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk
Architect Rietvink Architecten bna in Oosthuizen
Constructeur Adams Bouwadviesbureau in Druten
E- & W-adviseur Ingenieursbureau Ebatech in Amsterdam

Bouwkundig aannemer Aannemersbedrijf J.M. Putter in Uitgeest
E-installateur Klaver Giant Purmerend in Purmerend
W-installateur TCL Installatietechniek in Weesp

Opdrachtgever
Altra is een grote instelling voor Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs in de regio
Amsterdam. Deze combinatie van hulpverlening en onderwijs binnen één instelling is
uniek. Daardoor kan Altra een totaalpakket van hulp en onderwijs aanbieden. Het
verbinden van onderwijs en jeugdzorg is een actueel thema in Nederland.

Verhuismanagement
Na de nieuw- en verbouw van Altra College Waterland heeft Oostelbos Van den Berg
zorggedragen voor de verhuizing van de tijdelijke locatie naar het nieuwe schoolgebouw,
inclusief het inrichtingsplan, kostenbewaking, coördinatie van ICT en communicatie
binnen de organisatie.

Projectmanager ing. J.P. (Jean Paul) van der Torre MBA
jeanpaul@oostelbosvandenberg.nl

Verhuismanager J.E.H. (Annelies) Deutekom
annelies@oostelbosvandenberg.nl


