
KAARTEN

De indeling van het bouwterrein:
Aan deze kaart kan je zien hoe het bouwterrein is ingedeeld en welke afdeling waar is. 



Definitief ontwerp brandscheidingen begane grond:
Als je deze kaart naast die van de indeling van het bouwterrein legt en daarbij het fragment bekijkt van de 
'gekoppelde cel' (hieronder), kan je zien waar de gezinsafdeling komt, namelijk in de grijs gemaakte afdelingen links, 
die op de kaart van de indeling van het bouwterrein D en E zijn. Gekoppelde cellen zijn cellen met een deur ertussen 
en die zijn voor gezinnen. 



Je kan ook door de brandscheidingenkaart te vergelijken met het fragment van de 'afzonderingscel' zien waar de 
isoleercellen (hieronder) komen (worden hier 'afzonderingscel' genoemd). Dat is in deel F op de kaart indeling van het 
bouwterrein).



Dit is een deel-plattegrond. Als je hem vergelijkt met de kaart van de indeling van het bouwterrein, kan je zien waar 
deze afdeling CII is, namelijk in het midden. Op de kaart zelf staat het ook. Dat stukje hebben we er uitgeknipt en is 



het kleine kaartje hieronder. OCA gaat ervan uit dat dit o.a. de bad-afdeling (waar gevangenen binnen komen en 
worden gefouilleerd enzo) is. Er staat namelijk een busje naast getekend.



Dit is wat het is: een cel.



CONTRACTEN, BEDRIJVEN, NAMEN

Hieronder kan je zien welke bedrijven welke opdracht doen. Dit is van 16-3-2009



Hieronder kan je ook zien welke bedrijven welke opdracht doen. Dit is van 6-7-2009













Dit zijn namen van grote jongens van betrokken bedrijven!



Een kostenraming voor uitgaven per onderdeel in de eerste fase van de bouw.



Deze informatie is bijeengebracht door het Onderzoeks Collectief Asielextremisme (OCA). 
Het collectief doet onderzoek naar extremistische bedrijven die zich verrijken aan de bouw van gevangenissen, en dan 
met name die, die bedoeld zijn om mensen zonder papieren in op te sluiten. 


