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Nieuwsbrief Samen Bouwen
Met het korter worden van de dagen lijkt
het aantal uren in een werkweek eveneens
af te nemen. Onzin uiteraard. Maar er moet
nog heel veel gebeuren voor oplevering. En
daarmee loopt de druk, zoals te
verwachten, langzaam maar zeker op.
Toch houdt de bouwcombinatie vertrouwen
in de planning en dus in tijdige oplevering.
Aan ons zal het niet liggen. Ook onze
voorbereidingen zijn in volle gang en lopen op schema. Zo is het ontwerpplan voor de
bewegwijzering in het nieuwe ziekenhuis al zo goed als klaar.
Verder leest u in deze 16e nieuwsbrief nieuwe wetenswaardigheden over het ontwerp.
EGM Architecten komt hierover nogmaals aan het woord. Onder meer over
‘bamboebeton’ en de opvallende tegelvloer in de centrale hal en verbindingsgangen
(‘aorta’). Tenslotte vertelt Toon Coenen van Hurks Bouw over groen bouwen en kunt u
lezen over het nieuwe kinderdagverblijf Villa Duimelot. Ter afsluiting beveel ik van harte
aan om de link naar de nieuwe interieurbeelden en filmpje te volgen. U krijgt dan een
goede impressie van uw nieuwe ziekenhuis. Veel kijk- en leesplezier.
Cees van der Zande, projectdirecteur nieuwbouw

Bamboeriet in beton?
Lopend langs de nieuwbouwgevel zie je op ooghoogte een reliëf van bamboeriet.
Heeft die bamboe een betekenis en is er een link met de rest van het ontwerp?
Architect Eric Wendel (EGM Architecten) onthult: “Het bamboeriet op het onderste

gevelelement ‘verzacht’ de normaal harde uitstraling van het beton. Het gebruik van een
natuurthema helpt hierbij. De keuze voor bamboe was snel gemaakt. Het is het snelst
groeiende en daarmee meest duurzame grassoort die er is. Daarmee past het goed
binnen het duurzame karakter van het gebouw.

Verbinding
Het gevelreliëf van bamboe legt ook een
verbinding met het interieur. “De balies op
de poliklinieken zijn namelijk deels van
bamboehout gemaakt,” vertelt Wendel.
“Bovendien zorgt het bamboereliëf voor
een symbolische verbinding met de grond.
Doordat het bamboereliëf tussen de ramen
doorloopt, geeft het bovendien het gevoel
dat je tussen de bamboe door een blik op
de buitenwereld kunt werpen.” Lees
verder.

Bewust bouwen
Dat het nieuwe ziekenhuis een
duurzaam gebouw wordt staat vast.
Energiezuinige installaties,
grasdaken die water absorberen en
extra isoleren en ondergrondse
warmte- en koudeopslag. Maar hoe
gaan we om met energie, water en
afval tijdens de bouw?
We vragen het bouwplaatsmanager
Toon Coenen van Hurks. “Wij nemen afvalscheiding en energiebesparing heel serieus.
Bouwen gaat gepaard met enorme ladingen afval. Sinds de start van de bouw in 2012 is
er al zo’n 453 ton afval afgevoerd.”
Slim omgaan met afval
“Door te kiezen voor 40 m3 afvalcontainers in plaats van een kleiner formaat hoeven er
minder vrachtwagens te rijden om het afval af te voeren. Bovendien scheiden we het afval
in acht verschillende stromen. Namelijk steenachtig afval, metaal, hout, gips, plastic,

papier/karton, glas en bouw- en sloopafval (restafval).” Hout en restafval zijn de grootste
afvalstromen. De laatste is tegelijkertijd de duurste omdat restafval verder gesorteerd
moet worden. Lees verder.

Delfts Blauws in tegelvloer

In het nieuwe ziekenhuis loopt één centrale verbindingsgang, de ‘aorta’, die
iedereen via de kortste route naar hun plek van bestemming leidt. Uitgangspunten
bij de keuze voor de vloer van deze gang waren warmte en dynamiek met een
knipoog naar de Delftse locatie.
Qua beleving is het direct duidelijk dat je op de hoofdroute binnen het ziekenhuis bent.
Overal komt marmoleum op de vloer, behalve op deze centrale verbindingsroute. De in
aardetinten gekleurde tegelvloer wordt verfraaid door lichtblauwe ‘diamantjes’, ofwel
gedraaide vierkantjes. Deze vorm is ontstaan door het patroon dat zich binnenin vormt als
je vier Delfts Blauwe tegeltjes tegen elkaar aanlegt. Lees verder.

Kinderdagverblijf Villa Duimelot is verhuisd
De kinderen en pedagogisch
medewerkers van Villa
Duimelot namen maandag 6
oktober hun intrek in de
nieuwe locatie van het
kinderdagverblijf achter het B-

gebouw van Reinier de Graaf.
De eerste reacties van de
‘bewoners’ over hun nieuwe
stek zijn positief.
“We zijn verhuisd. Na een
periode van uitwerken, bouwen
en afwerken hebben wij onze
deuren nu geopend. De
verhuizing is voorspoedig
verlopen en wij hebben vele enthousiaste ouders met hun kinderen ontvangen in het
nieuwe gebouw. Voor de allerkleinsten is het nog even wennen, maar ook een grote
uitdaging om alle nieuwe hoekjes van het nieuwe gebouw te gaan ontdekken,” aldus
locatiemanager Guusje Wannet.
Ontwerp
Het nieuwe gebouw is zodanig opgezet dat het kinderen alle ruimte voor hun sociale en
fysieke ontwikkeling geeft. Door de lage ramen en warme vloeren wordt voor de kinderen
letterlijk een goede basis gelegd om de wereld om hen heen te ontdekken. Het pand,
gevuld met natuurlijk licht, is gevormd rond de binnentuin waar alle kinderen, van baby tot
peuter, veilig kunnen spelen. Voor meer informatie en impressies van het nieuwe Villa
Duimelot kunt u kijken op www.knotz.nl.

Goed en snel de weg vinden
In een nieuw ziekenhuis wil je als
patiënt goed en snel de weg kunnen
vinden. De bewegwijzering speelt hier
een belangrijke rol. Voor de oriëntatie in
het nieuwe Reinier is de werkgroep
Wayfinding al een jaar bezig. Facilitair
projectleider Marianca Leeuwenburg
geeft een update.
Hoe leid je mensen op een prettige manier
door het gebouw? Dat is de taak van de
werkgroep Wayfinding. Ze worden hierbij
geadviseerd door bewegwijzeringsbureau
Mijksenaar, bekend van de borden op
Schiphol. Marianca Leeuwenburg, facilitair
projectleider: “Op dit moment zijn we zover
dat we een fictieve wandeling gaan maken
over de plattegronden, alsof we een
patiënt zijn. Zo checken we of alle routes
duidelijk zijn aangegeven. Mensen moeten
tijdens de routes regelmatig de bevestiging
krijgen dat ze op de goede weg zijn. Ook
moet de informatie makkelijk te onthouden

zijn. In het nieuwe ziekenhuis krijgen de
gangen een letter. Je gaat dus bijvoorbeeld
naar gang E of J op verdieping 2.“ Lees
verder.

Beleef het nieuwe Reinier van binnen
Nu de nieuwbouw steeds dichterbij komt
neemt ook de nieuwsgierigheid naar het
interieur van het gebouw verder toe. Daarom
heeft de architect (EGM Schiedam) nog
eenmaal een uitgebreide reeks impressies en
een filmpje van het nieuwe gebouw voor ons
gemaakt. Hiermee krijgt u een goede indruk
van de inrichting van de entreehal, een
polikliniek, wachtruimte, verbindingsbrug, het
bezoekersrestaurant, een verpleegafdeling en het stiltecentrum. Beelden zeggen soms
meer dan woorden.

Ook interessant?

Werken bij Reinier de Graaf

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van Reinier de Graaf. Kijk dan op
homepage van www.reinierdegraaf.nl.
Patiëntjes in de natuur
Snellere en betere diagnoses
Kan ik u helpen?
Vernieuwde zorgnota duidelijker.

Wil jij een baan in ons nieuwe ziekenhuis?
Kijk dan op de website voor alle vacatures.
Meld je aan voor de jobalert en ontvang
direct een email als er een nieuwe
vacature wordt gepubliceerd.
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