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Het project Altra College Bleichrodt betreft een school voor speciaal voortgezet onderwijs
op het terrein van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam Zuidoost. Het
schoolgebouw bestaat uit een vleugel voor autistische kinderen, een vleugel voor
kinderen met een psychiatrische achtergrond en een sportgebouw. Het sportgebouw is
zo gesitueerd dat het ook tijdens buitenschoolse tijdstippen toegankelijk is. Na de
oplevering van de nieuwbouw heeft Oostelbos Van den Berg in 2016 de verbouwing
begeleid. Met deze verbouwing is een aantal ruimtes samengevoegd en gecentraliseerd
waardoor het vernieuwde onderwijsconcept mogelijk is gemaakt.

Opdrachtgever Altra
Plaats Amsterdam

Type opdracht Proces- en bouwbegeleiding

Locatie uitvoering werk Tafelbergweg in Amsterdam
Omvang project (bvo) Circa 4.800 m²
Bouwtijd 16 maanden
Oplevering nieuwbouw Juli 2011
Oplevering verbouwing Augustus 2016

Bouwmanagement Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk
Architect Architektenburo Hans Wagner in Amsterdam
Constructeur Adams Bouwadviesbureau in Druten
E- & W-adviseur nieuwbouw Ingenieursbureau Ebatech in Amsterdam
E- & W-adviseur verbouwing Wolf Dikken in Wateringen

Aannemer nieuwbouw Aannemersbedrijf J.M. Putter in Uitgeest
Aannemer verbouwing Formabouw in Zoeterwoude

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.

Functies in het gebouw
• 27 groepsruimten
• 9 vaklokalen voor houtbewerking, tekenen, muziek, handvaardigheid, koken, ICT en

BiNaS
• 2 kantines
• Een mediatheek
• Een motorisch therapielokaal en een gymnastieklokaal met was- en kleedruimten
• Neven- en facilitaire ruimten

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


