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Nieuwsbrief Samen Bouwen
Op 30 juli 2012 ondertekenden wij
de aannemingsovereenkomst (het
contract) met bouwcombinatie Hurks
Kuijpers. Eén van de vele bijlagen
betrof de voorlopige geïntegreerde
uitvoeringsplanning van 6 juli 2012.
Dit is de totaalplanning vanaf start
werkzaamheden tot en met de
oplevering. De oplevering stond
hierin gepland op 27 februari 2015.
Ja, ja dacht ik toen nog…
Nu, anderhalf jaar na het bouwrijp maken en slechts 28 maanden na het slaan van de
eerste paal, is de bouwkundige oplevering van het nieuwe Reinier de Graaf een feit.
Afgelopen vrijdag is het gebouw inderdaad opgeleverd en overgedragen aan het
ziekenhuis. De bouwcombinatie heeft die belofte dus ingelost. Complimenten voor zo’n
strakke planning en logistiek; daar kan de zorg nog een voorbeeld aan nemen!
Nu het gebouw is overgedragen aan het ziekenhuis, gaat ook de inrichting in rap tempo
van start. Tussen maart en augustus maken we er een ‘echt’ ziekenhuis van. Zodat eind
augustus de verhuizing kan plaatsvinden en vanaf maandag 31 augustus (die belofte doe
ik!) het nieuwe Reinier de Graaf open is.
Eén van de zaken die dit komende half jaar geleverd gaat worden is het meubilair. Het
ziekenhuis krijgt volledig nieuw meubilair en hiertoe is recent een contract met Gispen
getekend. Verderop leest u hierover meer.
De medische apparatuur vormt uiteraard een belangrijk onderdeel van de

ziekenhuisinventaris. Ook die wordt de komende maanden geleverd of verhuisd en
geïnstalleerd. Het begin hiermee is zelfs al gemaakt, vanwege de lange doorlooptijd die
deze hoog specifieke bestralingsapparatuur vraagt. Projectleider Tonnie van den
Dobbelsteen praat u bij.
En tenslotte moet het nieuwe ziekenhuis straks goed bereikbaar zijn. Hiervoor wordt hard
gewerkt aan het terrein direct rondom het gebouw. Onze directievoerder vertelt over de
stand van zaken.
Veel leesplezier!
Cees van der Zande, projectdirecteur nieuwbouw

Nieuwbouw opgeleverd
Op vrijdag 27 februari kreeg projectdirecteur nieuwbouw Cees van der Zande de sleutel
van het nieuwe Reinier de Graaf uit handen van Frank Brekelmans, projectdirecteur
bouwcombinatie Hurks Kuijpers. Het nieuwe ziekenhuisgebouw is logistiek optimaal
ingericht en heeft een vriendelijke en gastvrije uitstraling. Van der Zande: “Dit prachtige
gebouw is het resultaat van goede samenwerking. Complimenten aan de bouwcombinatie
Hurks Kuijpers. Wat een prestatie om zo’n groot bouwproject binnen de geplande 30
maanden op te leveren.”

Directeur Jaap van den Heuvel: “We
kunnen niet wachten tot de opening van
ons nieuwe ziekenhuis op 31 augustus. Ik
kijk er enorm naar uit. Het gebouw is
prachtig en overtreft onze verwachtingen.”

Mijlpaal
Met de oplevering van het nieuwe
ziekenhuis bereikt Reinier de Graaf een
belangrijke mijlpaal. Vanaf maart start de
inrichting van het gebouw en de inhuizing

Mooi eindresultaat
De bouwcombinatie Hurks Kuijpers
realiseerde een eigentijds en duurzaam
ziekenhuis van zes verdiepingen. Frank
Brekelmans: “Als bouwcombinatie zijn we
tevreden over het resultaat. En dat we het
project op de afgesproken datum konden
opleveren. Dit is gelukt doordat de planning
goed is bewaakt en Reinier de Graaf tijdig

van alle (medische) apparatuur. Eind
augustus verhuizen de patiënten en
medewerkers naar het nieuwe gebouw.

de juiste beslissingen nam. Op de top van
het project werkten er 600 bouwvakkers
tegelijk aan dit mooie, 56.500 m2 grote
ziekenhuis.”

Buitenterrein in beeld
Met de oplevering van het nieuwe Reinier
de Graaf ziekenhuis is het tijd om het
spiksplinternieuwe gebouw volgens alle
wensen in te richten. Tijd om de blik naar
‘buiten’ te richten. Projectmanager en
directievoerder nieuwbouw Ad van Pelt
(adviesbureau Stevens Van Dijck) heeft zijn
jas al aan en staat klaar om het
ziekenhuisterrein op te gaan.
Vanaf het allereerste begin is hij bij de
nieuwbouw betrokken. “Het is geweldig dat het gebouw er nu staat. Er is keihard aan
gewerkt.” Vlak voor de entree van het nieuwe ziekenhuis wijst hij op de reeds definitieve
bestrating. De grote antracietkleurige tegels vormen een perfect geheel met de
nieuwbouwgevel. “Ja, de architect heeft overal aan gedacht. Ook komt er nog een
prachtig toegangsplein.”
We lopen verder langs twee patio’s die, zoals Van Pelt zegt, vooral ‘groen’ moeten
worden. Het thema natuur is belangrijk voor Reinier de Graaf, zowel voor de beleving
binnen als buiten het gebouw. Lees meer.

Iedereen zit goed bij Reinier de Graaf
Wachten in een ziekenhuis is niet altijd te
voorkomen. Maar als dat nodig is, dan
graag zo comfortabel mogelijk. Goed
zitmeubilair voor patiënten en bezoekers is
dus belangrijk. Na een zorgvuldige
selectieprocedure heeft Reinier de Graaf
meubelleverancier Gispen gekozen.
“De proefontwerpen van Gispen sloten het
beste aan bij onze wensen”, vertelt projectleider Nieuwbouw Facilitair Bedrijf Deborah
Nieuwesteeg enthousiast. “Gispen biedt ons bovendien het beste wat er op de markt te
krijgen is. En dat hoeft niet per se van het eigen merk te zijn. “ Lees verder.

Succesvolle installatie loodzwaar bestralingsapparaat
Maandagochtend 2 februari luidde het
startsein voor het transport van het eerste
grote medische apparaat in het nieuwe
ziekenhuis. De losse onderdelen van de 5
ton zware lineaire versneller gingen op
grote karren stuk voor stuk het nieuwe
gebouw in.
‘’Het transport verliep voorspoedig”, vertelt
projectleider Vaste Medische Inrichting Tonnie van den Dobbelsteen. “Het monteren van
dit grote bestralingsapparaat duurt ongeveer vier weken. Daarna gaan we de toestellen
afregelen en testen in samenwerking met onze afdeling Klinische Fysica. Zo weten we
zeker dat de in totaal twee lineaire versnellers gebruiksklaar zijn voor patiënten als het
ziekenhuis opent eind augustus.’’ Lees meer.

Nog meer nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van Reinier de Graaf? Kijk dan op
de homepage van www.reinierdegraaf.nl.
Meer ‘comazuipers’
Spoedeisende Hulp ebolaproof
Reinier rent voor patiëntjes

Werken bij Reinier

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

Volg Reinier op:

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Meld u hier af.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

