
Nieuwbouw Altra Bets Frijlingschool
in Purmerend

Reeuwijkse Poort 103
2811 MX  REEUWIJK
T 0182 621 900
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De Bets Frijlingschool is een school voor speciaal onderwijs, een zogenaamde cluster 4
school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen.
Daarnaast heeft een aantal kinderen leerproblemen. De school biedt onderwijs en zorg
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De school heeft een regiofunctie voor
Waterland. Altra is het schoolbestuur (het bevoegd gezag) van de Bets Frijlingschool in
Purmerend. De school heeft ongeveer 80 leerlingen.

Ten behoeve van de nieuwbouw heeft Oostelbos Van den Berg voor dit project
projectmanagement, directievoering en toezicht verzorgd. Tevens heeft zij de verhuizing
voorbereid en georganiseerd.

Opdrachtgever Altra
Plaats Amsterdam

Type opdracht Projectmanagement, verhuismanagement, 
directievoering en toezicht

Locatie uitvoering werk Sportlaan 153 in Purmerend
Omvang project (bvo) 1.127 m2

Bouwtijd 10 maanden, oplevering december 2011

Bouwmanagement
en verhuismanagement Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk
Architect Rietvink architecten bna
Constructeur Adams Bouwadviesbureau in Druten
Adviseur installaties Ingenieursbureau Ebatech

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

Toelichting opdrachtgever
Het Altra College is met veertien locaties vertegenwoordigd in Amsterdam, Amstelland,
de Meerlanden en Zaanstreek/Waterland. Hiervan zijn er dertien voor bijzonder voort-
gezet onderwijs. Leerlingen die problemen hebben in de omgang met medeleerlingen en
leraren, of kampen met psychiatrische problemen, kunnen hier terecht.

Specifieke kenmerken van het project
De architect heeft in zijn ontwerp nadrukkelijk aandacht besteed aan de specifieke
kenmerken van de doelgroep. Dit uit zich in een heldere structuur van het gebouw.
Verder is het gebouw circa 0.70 meter boven maaiveld gebouwd, zodat prikkels vanaf de
straatzijde worden vermeden.

Toelichting 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.

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


