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Intelligente software voor veilig 
cellencomplex 

 

Intelligente software in cellencomplex politie Amsterdam 

De politie Amsterdam-Amstelland beschikt sinds kort over een geavanceerd Geutebrück-

videosysteem. De vervanging van 99 bewakingscamera’s betekent een grote stap voorwaarts op het 

gebied van videobewaking. De intelligente software vereenvoudigt de video-analyse waarbij de 

privacy van arrestanten gewaarborgd blijft. 

Meer vrijheden in de cel 

Het cellencomplex aan de Elandsgracht in Amsterdam was enkele decennia geleden de eerste locatie 

in Nederland waar arrestanten meer vrijheden kregen in hun cel. Het idee: het gedrag van 

arrestanten op een positieve manier beïnvloeden door het bestrijden van verveling. Ze kregen een 

televisie en computerspellen en mochten zelf licht, water en temperatuur in hun cel regelen. Elbo 

Technology leverde hiervoor in 1993 de intercomsystemen van Zenitel. 

Intercomsystemen met camera 

Het achterliggende idee was dat een rustige arrestant zich minder zou verzetten tegen het 

bewakingspersoneel. En dat bleek ook: het begeleiden van arrestanten werd minder arbeidsintensief 

en ook het aantal vernielingen nam af. De intercoms in de cellen werden op den duur bovendien 

voorzien van een beveiligingscamera. De bewaker kon zo op afstand contact houden met de 

arrestant waardoor tegelijkertijd een meer veilige werkomgeving voor de beveiliging werd 

gecreëerd. 
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Optimale beeldkwaliteit 

Nu de camera’s van het cellencomplex aan vervanging toe bleken, is gekozen voor een zeer 

geavanceerd videosysteem van de wereldwijd toonaangevende fabrikant Geutebrück. De politie 

beschikt nu niet alleen over optimale beeldkwaliteit, maar ook over de nieuwste technologieën als 

het gaat om video-analyse en het waarborgen van de privacy van de arrestanten. Naast het 

vervangen van de camera’s zijn de 91 intercomtoestellen van Zenitel geüpdatet. 

Netwerkaansluiting en coaxverbinding 

De nieuwe IP-camera’s in het cellencomplex zijn voorzien van zowel een netwerkaansluiting als een 

coaxverbinding. De migratie van het oude naar het nieuwe systeem kon daardoor snel worden 

uitgevoerd. Tijdens de overgang was het camerasysteem slechts één uur uit de lucht en bleef de 

bestaande installatie tot het laatste moment actief. 
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