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Het ontwerp is gefaseerd uitgevoerd in drie 
stappen vol gens het Master plan uit 1985.
De opgave betrof de concentratie van meld
kamer, kan toor func ties, werk plaat sen en 
faci li tai re func ties van het Korps Landelijke 
Politiediensten op één loca tie. Het complex 
was aanvankelijk bestemd voor de Alge mene 
Ver keers dienst van de Rijkspolitie, thans is het 
de hoofd ves ti ging van het Korps Landelijke 
Politie Diensten en omvat meerdere politie
disciplines (recherche, verkeerspolitie, landelijk 
operationeel centrum t.b.v. inzet politiedien
sten). Toepassing van dyna misch kan toor con
cept: taakgere la teer de en  wis selwerk plek ken. 

Het Bestemmingsplan liet  slechts in één 
zone, even wij dig aan de snel weg, meer laag se 
bebou wing toe. Deze drielaag se kan toor strip  
van ca. 240 meter lang vormt de rug ge ngraat 
van het plan en ver bindt de ove ri ge plan on der
de len: de por tiersloge, de halfcir kel vor mi ge 
meld ka mer, de werk plaat sen en het faci li tei ten
cen trum. In ver band met de beperk te bouw
hoog te en het omvang rij ke pro gram ma, is ook 
het sou ter rain benut voor werk plek ken, waar
voor het maai veld gedeel te lijk is afge gra ven.

In de eer ste fase is een dra gen de gevel toe
ge past, samen ge steld uit een vier kant grid van 
staal pro fie len, h.o.h. 3,60 m2. Tussen de pro
fie len is een vlies ge vel met struc tu re le be gla 
zing  geplaatst, met staal pro fie len in het zicht.

In de twee de fase is een tra di ti o ne le dra gen de 
gevel van beton e le men ten toe ge past, waar
bij de glas be kle ding als het ware de regen
jas vormt. Het maa tras ter van 3,60 m1, de 
stra mien maat van de kan toor ka mers, wordt 
hier aan ge duid door natuur ste nen ban den. De 
diep te maat in de kantoorvleugel is plaat se lijk 
ver groot om de wis sel werk plek ken en taakdif
fe ren ti a tie beter te faci li te ren. Als derde fase 
is in 2004 de bestaande meldkamer voorzien 
van een extra bouwlaag. Bij de introductie 
van het nieuwe digitale verbindingsysteem 
tussen de politiecorpsen en andere hulp
diensten, “C2000”, bleek het noodzakelijk de 
oorspronkelijke meldkamer van de Algemene 
Verkeersdienst te vervangen door een nieu
we, ruim opgezette, transparante en naar 
buiten georiënteerd verbindingscentrum. 

Vanwege de beperkingen van het 
Bestemmingsplan, dat geen uitbreiding van 
het bebouwd oppervlak toeliet, bleek slechts 
de mogelijkheid open op het bestaande 
volume van de oorspronkelijke meldkamer 
een extra verdieping toe te voegen. Het 
onderzoek van D3BN wees uit dat aan het 
prefab betonnen  binnenblad voldoende 
draagvermogen kon worden ontleend. Het 
halfcirkelvormige bouwdeel is opnieuw inge
deeld als Landelijk Coördinatie Centrum van 
politie en hulpdiensten.

Korps Landelijke Politiediensten Driebergen
masterplan en uitbreiding
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Colofon

hoofd ves ti ging van het Korps Landelijke Politie 
Diensten
Project  Masterplan en ontwerp: fase 1 i.s.m. 
Rijksgebouwendienst Directie Bouw den 
Haag, fase 2 i.s.m. Mourik Vermeulen Archi-
tecten, fase 3 door archivolt architecten bv
Locatie  Hoofdstraat Driebergen
Bruto vloeroppervlak  18.900 m²
Opdrachtgever  Rijksgebouwendienst
Planvoorbereiding  1985 – 2004
Planuitvoering  1986 – 2005 in 3 fasen
Projectarchitect  Frits Toben (masterplan, 
supervisor fase 2, architect fase 3) 
Medewerkers fase 3  Ben Otten, Eric Smook
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