
Uitbreiding De Fjord 
in Capelle aan den IJssel

Reeuwijkse Poort 103
2811 MX  REEUWIJK
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De Fjord is een centrum voor orthopsychiatrie en is onderdeel van de Parnassia Bavo
Groep in Rotterdam. Onderdeel van de nieuwbouw van De Fjord is de RMPI-school voor
speciaal onderwijs. De Fjord biedt intensieve psychiatrische behandeling aan jongeren
met zowel ernstige psychiatrische als gedragsproblemen in de leeftijd van 16 tot 21 jaar.
De RMPI-school voorziet in het onderwijsprogramma voor deze jongeren. De nieuwbouw
van De Fjord bestaat uit een deeltijdbehandelingscentrum en ruimten voor diverse
therapeutische, arbeidsmatige en/of groepsactiviteiten. Tevens is een oefenzaal
gerealiseerd voor onder andere bewegingstherapie, psychomotorische therapie en
agressiviteittherapie.

Opdrachtgever Parnassia Bavo Europoort, locatie De Fjord
Plaats Capelle aan den IJssel

Type opdracht Projectmanagement, directievoering en toezicht

Locatie uitvoering werk Poortmolen in Capelle aan den IJssel
Omvang project (bvo) 2.200 m2

Bouwtijd 11 maanden
Oplevering Februari 2009

Bouwmanagement Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk 
Architect De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs 

in Rotterdam
Constructeur De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs 

in Rotterdam
E- & W-adviseur Huygen Elwako Raadgevende Ingenieurs in 

Rotterdam

Bouwkundig aannemer De Vries en Verburg in Stolwijk
E- en W-installateur GTI in Rotterdam

Toelichting opdrachtgever
Bavo Europoort (tegenwoordig Lucertis geheten) maakt onderdeel uit van Parnassia.
Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een organisatie in de geestelijke gezondheids-
zorg. Lucertis biedt een breed generalistisch en specialistisch behandelaanbod voor
kinderen, jongeren en hun omgeving. RMPI (tegenwoordig Yulius geheten) is een
expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van
zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en
leerlingen met psychische problemen. De doelgroep vraagt om een inrichting die
bestempeld kan worden als hufterproof. Door een afgewogen materialisatie en een
goede kleurkeuze is een - ondanks deze voorwaarde - prettig leefmilieu gecreëerd.

Projectorganisatie
De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een ontwerpteam en een projectteam
(technische uitwerking). De architect, constructeur, installatieadviseur en overige
adviseurs zijn door Oostelbos Van den Berg gecontracteerd en maken onderdeel uit van
het risicodragend projectmanagement.

Nominatie NVTG BouwAward 2010

Projectmanager ing. F. (Frans) Bouter
frans@oostelbosvandenberg.nl


