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In de door Studio M10 ontworpen tbs-kliniek vervloeien de architectuur en het landschap 
als separate categorieën. Door de ruime toepassing van glas is het landschap bovendien 
vanuit de bebouwing maximaal beleefbaar gemaakt. 
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ver een jaar zal de nu nog kale vlakte volledig 
begroeid zijn. De binnenruimte van de tbs-kliniek 
zal door de patiënten zelf worden onderhouden; 
op een derde deel zullen ze groenten verbou-

wen. De tuin zal, ook met de gegroeide beplanting, uiterst 
abstract blijven. Het is en blijft een strikt rechthoekig vlak, 
doorsneden door rechte paden en zonder ook maar enige 
glooiing in het landschap. Voor het vereiste overzicht zal de 
begroeiing laag gehouden worden. De tuin is een sublimatie 
van het polderlandschap in de Flevopolder buiten de ringmuur. 
Binnen is zo ook buiten.

Dichtheid
De nieuwe tbs-kliniek in Almere is ontworpen volgens een ‘lan-
delijk model’, stelt architect Martien Jansen van Studio M10. 
De beschikbare kavel is in zijn geheel gebruikt om een complex 
met een lage dichtheid te realiseren. Het verzamelgebouw 
aan de wijkontsluitingsweg is twee verdiepingen hoog, de 
woonafdelingen zijn één verdieping hoog. De gebouwen zijn 
los van elkaar gehouden om de patiënten en medewerkers te 
stimuleren naar buiten te gaan. De buitenlucht maakt vrij. Tot 
op zekere hoogte althans.

De bebouwingsdichtheid van het complex sluit aan bij die van 
het suburbane woonlandschap van Almere Buiten, aan de 
andere kant van de ringmuur. In het licht van het recente plei-
dooi van de Rijksoverheid om de steden verder te intensiveren 
(Structuurvisie Randstad 2040) moet de vraag gesteld worden 
of de context niet verkeerd gekozen is. Een tbs-kliniek met 
35 patiënten per hectare, is dat een optimaal gebruik van de 
ruimte? In de praktijk zal moeten blijken of de lage dichtheid 
het beoogde positieve effect heeft op de 160 patiënten, en 
vooral ook op de 400 medewerkers.

De landschappelijke ruimte is in de architectuur in ieder geval 
maximaal benut. Alle onderdelen van het complex zijn in een 
totaalontwerp op elkaar betrokken. De sleutelrol in de com-
positie wordt vervuld door de woonafdelingen. De strookbe-
bouwing hiervan is op haar koppen ingeklemd tussen lange, 
betonnen muren. Terwijl de transparante woonafdelingen 
rijmen met het net zo transparante verzamelgebouw, rijmen 
de betonnen muren met de betonnen ringmuur rond het hele 
complex. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het verzamelgebouw 
weer is ingeklemd door de ringmuur: het droste-effect.

De tbs-kliniek presenteert zich met een glazen voorgevel naar het stedelijk landschap van Almere

Het complex gezien vanuit de lucht: op de achtergrond het 

verzamelgebouw; op de voorgrond de woonafdelingen

O
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Het verzamelgebouw wordt over haar volle lengte doorsneden door een vide

De vervloeiing van de schalen gaat nog verder. Zo eindigen 
de dakopbouwen van de woonafdelingen op de hoogte van 
de ringmuur. Explicieter is de werking van de grotendeels vrij-
staande betonnen muren van dezelfde gebouwen. Ze zorgen 
ervoor dat de gebouwen niet als losstaand object in het land-
schap staan, maar er een intrinsiek deel van zijn. Andersom 
is het landschap overal ingekaderd door lagere en hogere 
betonnen muren: het is een architectonisch landschap gewor-
den. In de compositie lopen de categorieën ‘architectuur’ en 
‘landschap’ overal in elkaar over.

Transparantie
Alles in de tbs-kliniek staat in het teken van een zuiverende 
orde. Terwijl de eenheid tussen architectuur en landschap op 
de grotere schaal voor orde zorgt, is het de standaardisering 
die op de kleinere schaal orde brengt. Aan de basis van de 
gestandaardiseerde elementen ligt een zeer strikt gehanteerde 
stramienmaat: 3.60 m in het verzamelgebouw, 2.40 m in de 
woonafdelingen. Ondanks de grote hoeveelheid glas die is 
toegepast, kon het ontwerp mede door die standaardisatie 
onder budget worden opgeleverd.

Niet eerder is in een tbs-kliniek zoveel glas toegepast, merkt 
Martien Jansen op. De buitengevels zijn overal van glas, net als 

de binnenwanden. Waar dat vereist is, zijn tralies in de vorm 
van stalen lamellen voor het glas geplaatst. Achter de lamellen 
is het glas kogel- en doorbraakwerend uitgevoerd. In het ver-
zamelgebouw zijn de lamellen aan de binnenzijde bevestigd. 
Bij de cellen op de woonafdelingen zijn de lamellen aan de 
buitenzijde gemonteerd om te voorkomen dat de patiënten 
ze tijdens hun verblijf kunnen doorzagen. De panelen met 
lamellen kunnen voor onderhoudswerkzaamheden over elkaar 
worden geschoven. Natuurlijk nadat de vergrendeling er met 
een sleutel af is gehaald. 

In het interieur is het glas consequent voorzien van een print 
van horizontale lijnen. Het lijnenpatroon volgt de horizontaliteit 
van de stalen lamellen. Alleen waar onbelemmerd doorzicht 
gewenst is, is het glas volledig transparant gehouden. Waar 
privacy verlangt wordt, zoals bij de behandelruimten, is het 
glas in twee lagen beprint. De tweede laag is volledig gesloten, 
zodat doorzicht onmogelijk is. Wat rest is een schaduwspel.

Alles staat in het teken van 

een zuiverende orde
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Verzamelgebouw
In het verzamelgebouw is een extra transparantie geïntrodu-
ceerd met een brede vide over de lengte van het gebouw. 
‘De straat’ noemt Martien Jansen het. Het is ironisch dat het 
modernisme zo passend blijkt voor de architectuur van gevan-
genissen. De ‘straat’ wordt met een doorlopend glazen dak 
van daglicht voorzien. Lange galerijen ontsluiten de lokalen op 
de eerste verdieping.

Programmatisch vormt het verzamelgebouw de link met bui-
ten. Behalve de entree en de expeditie is hier de resocialisatie 
afdeling ondergebracht. Daar verblijven de patiënten in de 
laatste fase van hun behandeling, voor ze in de samenleving 
terugkeren. Verder is in het verzamelgebouw ruimte gemaakt 
voor therapie- en praktijklokalen, de kantine, een sporthal en 
kantoren.

Vanuit het interieur hebben de patiënten en medewerkers 
vrij uitzicht over de omgeving. Die kijkt echter niet terug. Het 

donkere glas spiegelt daarvoor teveel, mede door de erachter 
gelegen lamellen. Terwijl de soms zeer gevaarlijke patiënten in 
het stadslandschap zijn geplaatst, zijn ze voor de omwonen-
den onzichtbaar. Het is een strategisch ‘pokerface’.

Woonafdelingen
In de woonafdelingen wonen de ‘ter beschikking gestelden’ 
samen in groepen van elf. In een korte rij heeft elke patiënt 
een smalle cel (stramienmaat 2.40). Aan het einde van de rij 
is er een gemeenschappelijke woonkamer met een keuken. 
Vanuit zijn werkkamer houdt een sociaaltherapeutisch mede-
werker toezicht. 

Na hun dagprogramma brengen de patiënten hun vrije avond 
door in de woonkamer. De fel gekleurde wanden onderstre-
pen dat het strikte regime van complex hier is losgelaten: het 
mag er rommelig zijn. Ook de architect laat hier zijn stramien 
voor wat het is. De woonkamer steekt zelfs een stuk de mid-
denzone in. 

De woonafdelingen zijn in beginsel opgebouwd uit drie stro-
ken. De afdelingen zijn rug aan rug in de buitenste stroken 
ondergebracht. In de middenzone zijn kamers gerealiseerd die 
afwisselend door de ene of andere afdeling gebruikt worden. 
Het gaat om hobbyruimten, een wasruimte en een prikkel-
arme ruimte. De afdelingen hebben onderling geen contact. 
Hoge dakopbouwen brengen daglicht in de middenzone. 

Beveiliging
De beveiliging in de tbs-kliniek kent twee gradaties. De 
eerste zes woonafdelingen zijn normaal beveiligd, de twee 

Op de zwaar beveiligde afdelingen zijn de middenpaden 

richting de tuin aan de bovenzijde afgesloten met tralies 

dwarsdoorsnede woonafdelingdwarsdoorsnede verzamelgebouw

Aan de tuinzijde functioneert het verzamelgebouw als 

ringmuur, inclusief stroomvoerende detectiedraden

De woonafdelingen zijn georiënteerd op de centrale tuin



43



44 ARCHITECTENWEB MAGAZINE

PROJECT BELICHT OOSTVAARDERSKLINIEK

begane grond verzamelgebouw

1e verdieping verzamelgebouw

begane grond zwaar beveiligde afdelingbegane grond normaal beveiligde afdeling

5

1 2

14

12

17

16

15

10

8

11

12

14

13

9

18

9

11

10

8 13

3 4

6 6        

1 magazijn

2 behandelsector leren en werken

3 entreezone

4 behandelcluster vrijetijdsbesteding

5 resocialisatieafdeling

6 behandelsector therapie en training

7 dienstensector

8 patiëntenkamer

9 woonkamer / keuken

10 prikkelarme ruimte

11 hobbyruimte

12 sociaaltherapeutisch medewerker

13 patio

14 separeercellen

15 medische dienst

16 behandelruimten

17 sportzaal

18 sportkooi



45NUMMER 21 - OKTOBER / NOVEMBER 2008

Bij de patiëntenverblijven zijn de tralies aan de buitenzijde 

geplaatst, zodat ze niet doorgezaagd kunnen worden

De tralies achter de ramen hebben een tweede functie 

als zonwering
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gebouwen achter op het terrein zijn zwaar beveiligd. Normaal 
gesproken, licht Martien Jansen toe, wordt er bij een hoger 
beveiligingsniveau steeds een ringmuur toegevoegd op vijf 
meter afstand van de eerste. Het binnengebied van de inrich-
ting wordt zo alsmaar kleiner. 

In Almere vroeg de aanwezigheid van de zwaar beveiligde 
afdelingen eigenlijk om een dubbele ringmuur. “Iedereen zit 
dan zwaar beveiligd opgesloten”, analyseert Martien Jansen. 
Het is eenvoudiger de ringmuur alleen rond de zwaar bevei-
ligde afdeling te plaatsen. In de uitwerking ging hij nog een 
stap verder: alleen rond de binnenplaatsen van de afdelingen 
is de glazen wand zo hoog opgetrokken dat deze als tweede 
ringmuur geldt. Aan de bovenzijde van de glazen muur zijn 
draden gespannen die bij de minste beroering de beveiliging 
alarmeren.

De paden tussen de woonafdelingen zijn bij de normaal bevei-
ligde afdelingen open naar de lucht. Om bij de zwaar bevei-
ligde afdeling de vereiste tweede ringmuur zo min mogelijk 
toe te hoeven passen zijn de paden daar overdekt met stalen 
roosters.

De rationele omgang met de beveiliging komt terug in de 
architectuur van het verzamelgebouw. Om een transparant 
beeld naar de stad te kunnen realiseren is het gebouw opgevat 
als deel van de buitenste ringmuur. De vereiste doorbraakwe-
rendheid is opgelost in de straatgevel; de stroomvoerende 
detectie is aan de tuingevel bevestigd. Je kunt er niet door-
heen, niet overheen. 

Met het ontwerp voor de tbs-kliniek in Almere is Studio M10 
erin geslaagd de gesloten inrichting open te breken. Het com-
plex heeft zich geopend naar de centrale binnentuin en het 
stadslandschap. De tbs-kliniek als typologie is zo zelf succesvol 
geresocialiseerd.
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1 aluminium dakkap

2 aluminium afdekkap

3 stalen anker

4 aluminium gevelelement

5 prefab betonnen randbalk

6 rooster mechanische ventilatie

7 RVS zwaard met stroomvoerende 

detectiedraden

8 bovengeleiding traliewerk

9 aluminium lamellenplafond

10 zonwering

11 schuivend traliewerk

12 plintconvector

13 rails t.b.v. schuivend traliewerk

14 aluminium zetwerk

15 betonklinkers

16 prefab betontegels

17 kanaalplaat vloer

18 funderingbalk in situ beton
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De nieuwbouw van de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij (BOM) staat 
in een park aan de Goirleseweg in Tilburg. 
Om deze mooie omgeving recht te doen is 
het bouwvolume laag gehouden. Het kan-
toorgebouw is volledig beglaasd, zodat de 
omringende natuur tot diep in de vertrekken 
te ervaren is. Studio M10

architectenweb.nl/p10212

In het ontwerp is de gevel aan de Lange Sint 
Agnietenstraat vervangen door een elemen-
tengevel. Door de volledig beglaasde plint 
heeft de gehoorzaal een open relatie gekre-
gen met het publiek domein. Het restauratie-
atelier is gehuisvest op de verdieping, achter  
te openen stalen luiken. Daglicht valt hier 
binnen via daklichten. Studio M10

architectenweb.nl/p10213

Kantoorgebouw BOM, Tilburg

Museum Boerhaave, Leiden

projectportfolio

projectportfolio

Op de campus van de Technische Universiteit 
Eindhoven (TUE) heeft Martien Jansen een 
nieuw onderkomen ontworpen voor de 
Faculteit Scheikundige Technologie. Het 
programma van het gebouw bestaat uit 
onderzoeksruimten en collegezalen. Martien
Jansen

architectenweb.nl/p10211

“De opvallende gewaarwording van het aan-
gename functioneren, dat is architectuur”, 
stelt Martien Jansen, die als kind industrieel 
ontwerper wilde worden. Zijn advies aan 
jonge architecten: ontwikkel interesse voor 
het maken, voorkom het flirten met uiter-
lijkheden. Zijn motto: KISS (Keep It Stupid 
Simple). Studio M10

architectenweb.nl/n16412

Scheikundige Technologie

Martien Jansen

projectportfolio

portret van...

Gerelateerd op architectenweb.nl

Zicht op de patio’s tussen de normaal beveiligde woonafdelingen




