Project - Geïntegreerd beveiligingsplatform voor Paleis van Justitie Amsterdam

Beveiliging verhoogt efficie ncy nieuw Paleis van Justitie

H

et doet denken aan een
cruiseschip, het 180
meter lange, kunstmatige schiereiland IJdock
naast het Amsterdamse Centraal Station, waarop de afgelopen
jaren het nieuwe Paleis van Justitie, een
hotel, een appartementencomplex, een
kantoorgebouw en een bureau van de
Dienst Waterpolitie van het KLPD zijn
gebouwd. Het Paleis van Justitie in Amsterdam was bijna 177 jaar gevestigd aan
de Prinsengracht in een eerbiedwaardig
gebouw uit de zeventiende eeuw, dat
daarvoor als aalmoezeniersweeshuis had
gediend. Hoewel dit monumentale pand
meerdere keren is uitgebreid en aangepast, werd in de jaren tachtig vastgesteld
dat het niet meer aan de eisen van nu
kon voldoen.

Verhuizen Het eerste plan was om
te verhuizen naar Zaanstad, waar een
multifunctioneel, justitieel complex zou
worden gerealiseerd. Maar zowel dit
plan als een aantal andere plannen zijn
om diverse redenen nooit gerealiseerd.
“Maar de behoefte om te verhuizen was
groot”, vertelt Ron Schoof die binnen het
Paleis van Justitie zorgt voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. “Het
gebouw aan de Prinsengracht was niet
alleen te klein, maar ook verouderd en
gehorig. Door het ruimtegebrek moesten
ook kantoorpanden op andere locaties
worden gebruikt, wat de efficiency niet
ten goede kwam. Ook voor de beveiliging was de situatie verre van ideaal. In
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In het op 19 september door koning Willem-Alexander
geopende Paleis van Justitie op het Amsterdamse IJdock is
geavanceerde, volledig op IP gebaseerde en geïntegreerde
beveiligingstechniek toegepast. Uitgangspunt vormden de
strenge, door de Raad voor de Rechtspraak opgelegde beveiligingseisen. Maar ook is er naar gestreefd om de beveiliging
een aanzienlijke bijdrage te laten leveren aan de efficiency.
En dat is gelukt. Er kan nu bijvoorbeeld met aanzienlijk
minder menskracht worden volstaan dan in het inmiddels
verlaten, eeuwenoude gebouw aan de Prinsengracht.
iedere zittingszaal was bijvoorbeeld een
eigen bode nodig, overal was enkel glas,
deuren konden niet op afstand worden
geopend en er was naar verhouding erg
veel dure mankracht nodig.” Aanpassing
was niet meer aan de orde, want dat
zou het ruimteprobleem niet oplossen.
Daarom werd de mogelijkheid onderzocht van een nieuwe locatie in Amsterdam, waarbij de keuze uiteindelijk viel
op de huidige plek aan het IJ op enkele
minuten lopen van het Centraal Station.

IJDock In april werd het nieuwe Paleis
van Justitie in gebruik genomen en het
contrast met het oude gebouw aan de
Prinsengracht is groot. Het gerechtshof
Amsterdam en diverse onderdelen
van het Openbaar Ministerie zijn nu
gevestigd in twee gebouwen op het

IJdock. Dat is een kunstmatig aangelegd schiereiland langs het IJ. De elf
verdiepingen tellende gebouwen bieden
gezamenlijk een vloeroppervlakte van
34.000 vierkante meter en zijn met elkaar
verbonden door een luchtbrug op de
zesde verdieping. De buitengevels zijn
strak en modern, maar binnen hebben
de gebouwen een gezaghebbende en
chique uitstraling door het overvloedig
gebruik van marmer in de vloeren en
wanden van de publieke ruimtes en in de
zittingszalen.
Het nieuwe Paleis van Justitie beschikt
over zevenhonderd werkplekken en heeft
negentien zittingszalen waaronder een
aantal met een grote publieke tribune
achter glas. Ook is er een cellengebied
met 26 cellen waarin verdachten voor
korte tijd kunnen worden opgehouden.

Er zijn kale isoleercellen, maar ook
gecapitonneerde cellen waarvan de
muren zijn bekleed met zachte materialen. Het gebouw is doordeweeks voor
het publiek toegankelijk vanaf half negen
’s ochtends, terwijl de zittingen plaatshebben tussen negen uur ’s ochtends en
vijf uur ’s avonds, hoewel lopende
zittingen zoveel mogelijk op dezelfde dag
worden afgerond en soms dus tot laat in
de avond kunnen voortduren.

Zones Het Paleis van Justitie is semiopenbaar, hoewel niet alle zittingen voor
het publiek toegankelijk zijn. Het gebouw
is verdeeld in drie beveiligingszones:
observatiegebied, beveiligd gebied en
vitaal gebied. Bezoekers worden alleen
toegelaten tot het observatiegebied. Als
zij een zitting willen bijwonen hoeven
zij zich niet vooraf aan te melden. Wel
vindt bij de entree controle plaats op
bijvoorbeeld wapens. Dat gebeurt zoals
op luchthavens met behulp van een metaaldetectiepoort en een bagagescanner.
Ron Schoof: “We weten vooraf niet wie
we precies in huis hebben. Informatie
over mogelijk agressieve mensen krijgen
we wel vooraf via bijvoorbeeld de rechtbank als daar een zaak uit de hand is
gelopen of via advocaten die vrezen voor
de veiligheid van hun cliënt.” De orde
in het gebouw wordt bewaakt door de
parketpolitie. En bij gevoelige zittingen
wordt bijvoorbeeld de ene partij naar
zitplaatsen in de zaal en de andere naar
de tribune gestuurd. Bij een van de zalen
is het mogelijk het publiek buitenom
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naar binnen te leiden, om te voorkomen
dat tegenstanders elkaar in het gebouw
tegen het lijf lopen. Ingewikkeld was
de toegang tot deze speciale tribune te
regelen, die ook als vluchtweg dient voor
kantoorpersoneel van de hoogste verdiepingen. De ene keer moet die wel en
de andere keer niet automatisch worden
ontgrendeld.

Gecompartimenteerd Het gebouw
is op verschillende manieren gecompartimenteerd. Er zijn vaste en flexibele
brandscheidingen toegepast en er zijn
beveiligingscompartimenten. Zo zijn

er scheidingen tussen het observatie-,
beveiligd en vitale gebied, maar daarbinnen zijn de ruimtes ook weer gecompartimenteerd. Medewerkers hadden in
het oude gebouw bij wijze van spreken
toegang tot alle ruimtes binnen het
beveiligde gebied. In het nieuwe Paleis
van Justitie hangt de toegangsautorisatie af van de functie. Bijzonder is dat
de autorisatie niet per medewerker op
deurniveau wordt bepaald, maar per
functiegebied. Slechts in uitzonderlijke
gevallen kan extra autorisatie worden
toegekend aan iemand die voor zijn werk
e
bijvoorbeeld vaak in het archief moet
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project
Het nieuwe Paleis van Justitie is in opdracht van de
Rijksgebouwendienst gerealiseerd door a.s.r. Vastgoed
Ontwikkeling. Het ontwerp van de beveiligingsinstallaties
gebeurde op basis van een Programma van Eisen dat het
Paleis van Justitie op grond van de voorschriften van de
Raad voor de Rechtspraak had opgesteld. Grontmij trad
daarbij op als ingenieursbureau voor bestek en advies,
terwijl Croon GBBS als security integrator de installaties
heeft geleverd en geïmplementeerd. Het totale project is
door de TBI-Combinatie gerealiseerd, waarbij het bouwkundige deel is verzorgd door JP van Eesteren en de installaties door de TBI-combinatie J.P. van Eesteren, Croon
Elektrotechniek en Wolter & Dros. Voor het 156 camera’s
tellende observatiesysteem viel de keuze op Panasonic.
Inbraakdetectie gebeurt met een Galaxy-systeem van
Honeywell. EAL draagt bij met een toegangsysteem.
Siemens leverde de systemen voor branddetectie en
ontruiming. De intercoms zijn geleverd door Elbo-Stentofon en PZI- (Ascom).

zijn. Toegang tot vitale gebieden is voorbehouden aan slechts
enkele personen. Het voordeel van de gekozen configuratie
is volgens commercieel directeur Jean-Paul Vos van systeem
leverancier EAL Apeldoorn dat heel snel en makkelijk de juiste
autorisaties aan toegangspassen gekoppeld kunnen worden,
ondanks dat het gebouw honderden beveiligde deuren en
diverse veiligheidsluizen telt. En het systeem levert nog meer
gemak. Tijdens vakanties van medewerkers kunnen de passen bijvoorbeeld ongeldig worden gemaakt, terwijl zij op de
eerste werkdag automatisch weer gaan functioneren. Ook een
tijdelijke autorisatie wordt automatisch weer ingetrokken, als
de ingestelde periode verstreken is.

Rijkspas In het Paleis van Justitie is de techniek van de
Rijkspas gebruikt. Toch is de algemene Rijkspas niet te gebruiken in het gebouw. Dat heeft geen technische oorzaak, maar is
een organisatorische keuze geweest, die te maken heeft met
de van de overheid onafhankelijke status van het gerechtshof.
Een pas is onder andere nodig voor de magistraten om vanuit
de zittingzaal terug te keren naar het beveiligd gebied achter de
zalen. Dat is minder handig als in de zaal een ernstige ordeverstoring uitbreekt, maar in die gevallen signaleert de beveiliging
dat, waarbij de deuren direct op afstand ontgrendeld kunnen
worden. Om die reden zijn ook camera’s in de zalen geïnstalleerd, die het publiek observeren. Zo’n maatregel was in het
verleden ondenkbaar, maar wordt in deze tijden van maatschappelijke verruwing als noodzakelijk erkend.
Iemand krijgt niet zomaar een pas voor het Paleis van Justitie.
Ook dat heeft te maken met de hoge waarde die aan integriteit
en onafhankelijkheid wordt gehecht. Als minimumeis geldt een
Verklaring Omtrent Gedrag op het niveau van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Dat geldt voor medewerkers,
maar ook voor tijdelijke krachten en subcontractors.
Beheer Het beheer van de beveiligingsinstallaties is gecentraliseerd en gebeurt via een speciaal daarvoor aangelegd IP-netwerk met het door Croon ontwikkelde security
management-systeem Prismata. Bij gesignaleerde incidenten
zijn vrijwel altijd direct camerabeelden beschikbaar en kunnen
deuren op afstand worden bediend. Ondanks deze vergaande
integratie functioneren alle deelsystemen ook autonoom,
benadrukt operationeel manager Jan Paul van der Wallen van
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Croon. “Als het netwerk of het beheerplatform uitvalt, blijven
primaire functies zoals deuren en detectiesystemen gewoon
functioneren.” Het beheer gebeurt door eigen beveiligingsmedewerkers van het Paleis van Justitie in de centrale meldkamer
in het hoofdgebouw. Deze heeft een backup in het kantoorgebouw en kan op elk moment volledig worden overgenomen
door een bedrijfsalarmcentrale in de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam. Er is ook voorzien in een aansluiting op
een PAC. Daarvoor is volgens Van der Wallen gekozen om voor
de inbraakinstallatie een BORG-certificaat te kunnen verkrijgen
in combinatie met de wens van het Gerechtshof om haar eigen
bedrijfsalarmcentrale te willen gebruiken.

Efficiency Behalve dat met het nieuwe beveiligingssysteem
een hoog, aan de nieuwste eisen tegemoetkomend veiligheidsniveau wordt bereikt, draagt de techniek ook in belangrijke mate bij aan de efficiency binnen het Paleis van Justitie.
Schoof: “We hebben nu niet meer voor elke zaal een aparte
bode nodig. Twee bodes bij een balie op de gang volstaan nu
voor negen zittingszalen. Efficiency is belangrijk voor ons, want
wij hebben met ons eigen gebouw hoge exploitatiekosten ten
opzichte van de andere gerechtshoven die allen bij rechtbanken
zijn ondergebracht.” Efficiency wordt ook bereikt doordat het
gebouw speciaal is ontworpen om het proces van het gerechtshof te faciliteren. Daardoor kon met technische voorzieningen
flink op mankracht worden bespaard. Een van die voorzieningen is het 156 camera’s tellende observatiesysteem. Alle beelden worden opgeslagen om incidenten te kunnen reconstrueren. Daarnaast vindt live toezicht plaats bij calamiteiten, zoals
het activeren van een noodknop of een alarmmelding van een
van de geïntegreerde safety- of securitysystemen of elektronisch bewaakte nooduitgang. Nog meer besparingen hadden
bereikt kunnen worden door verdere integratie van beveiliging
en gebouwbeheer, maar daarvoor is slechts in beperkte mate
gekozen. Zo gaat wel automatisch overal het licht uit als het
gebouw in alarm wordt gezet. Verder krijgt de bedrijfsalarmcentrale een melding bij storing in essentiële gebouwgebonden installaties.

Vuurproef Het Paleis van Justitie kan het zich niet permitteren dat rechtszaken worden verstoord door problemen met
apparatuur. Daarom is alles vooraf uitgebreid aan de tand gevoeld, onder andere met nagespeelde zittingen. Ook werd een
echte zitting gehouden, die een zodanige emotionele lading
had, dat deze rustig als vuurproef voor de beveiliging mocht
worden beschouwd. Schoof: “Ideaal was dat de rest van het
gebouw nog niet in gebruik was waardoor wij ons volledig op
de beveiliging rondom deze zaak konden richten.” Een bijzondere rol in de aan- en afvoer van verdachten speelt de voetgangers- en fietsersbrug die de oostzijde van het schiereiland
met de vaste wal verbindt. Dit zou eerst een houten loopbrug
worden, maar Justitie eiste dat de brug ook geschikt zou zijn
om in noodgevallen arrestantenvoertuigen te dragen. Daarom
is voor een solide constructie gekozen, waarbij het beweegbare deel zeer snel gesloten kan worden en het publiek via
luidsprekers en lichtsignalen in de leuningen gesommeerd kan
worden de brug te verlaten, als een voertuig moet passeren.
Het imposante Paleis van Justitie van Amsterdam is intussen
een toonbeeld voor moderne gerechtsgebouwen, maar ook
voor de beveiliging daarvan, waarbij naast veiligheid een stuk
efficiencyverbetering centraal staat.
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