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Ernst Kuipers
voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC

“  Voor ons allemaal is dit ‘once in a lifetime’.  
Het oude ziekenhuis stamt uit 1961,  
met verpleegafdelingen met middenin  
een balie en artsenkamers aan de uiteinden.  
We hebben de mogelijkheid gekregen  
een ultramodern gebouw te realiseren.  
Zo’n kans krijg je eens in de zestig jaar. ”
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Welkom

Middenin een stad vol iconen bouwt het Erasmus MC een nieuw 
ziekenhuis. Het ontwerp is strak, functioneel, doordacht. De moderne 
gebouwdelen sluiten naadloos aan op het Sophia kinderziekenhuis, 
het innovatieve Onderwijscentrum en de monumentale onderzoeks
toren van de medische faculteit.

Het casco is grotendeels gereed maar nog altijd is er de dynamiek van 
de bouwplaats, met bouwliften en gehelmde vaklieden. Hier ervaar 
je de kracht van Rotterdam: geen woorden maar daden, samen gaan 
we er voor. Dichtbij is er andere bedrijvigheid, we zijn in het grootste 
universitair medisch centrum van Nederland.

Terwijl in de nieuwbouw de Raad van Bestuur vergadert en hyper
moderne labstraten bloed en feces analyseren, werkt in het facul
teitsgebouw een researchteam aan een nieuw vaccin. Artsen in spe 
leren individueel of in groepen in het lichte en ruim telijke Onder
wijscentrum en het Skillslab; in en rond het oude beddenhuis worden 
patiënten onderzocht, geopereerd en verpleegd. 

Medewerkers, patiënten en studenten zijn zich bewust van een nieuw 
perspectief. Op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde Rijndam en in 
de Passage ervaar je nu al de healing environment van het acade misch 
ziekenhuis van de 21ste eeuw. Veel daglicht, groen, en een warme, 
com fortabele inrichting, gericht op het reduceren van de bij een 
zieken  huisbezoek behorende stress.

Uitgangspunt voor de nieuwbouw is dat het een plek is waar je 
gastvrij wordt ontvangen, goed wordt behandeld en aangenaam 
verblijft. Een plek ook die ambities uitstraalt: hier bieden we complexe, 
hoogwaardige zorg en vinden onderwijs en onderzoek plaats voor een 
betere kwaliteit van leven. 

Welkom in Ons Nieuwe Erasmus MC. In deze brochure nemen wij u 
in vogelvlucht mee van de eerste tekeningen voor de nieuwbouw van 
het ziekenhuis tot ons ideaalbeeld voor 2018 en volgende decennia: 
een state of the art ziekenhuisgebouw, klaar voor de uitdagingen van 
de toekomst.

Raad van Bestuur, architecten, adviseurs, bouwers en 
projectleiding nieuwbouw Erasmus MC
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Ontwerpopgave

Vier partners staan in 2002 gezamenlijk aan de start van het 
ontwerptraject voor het nieuwe ziekenhuis: het Erasmus MC als 
opdrachtgever, EGM architecten, Aronsohn (constructies) en Royal 
HaskoningDHV (installaties en techniek). Voor het landschaps
ontwerp en de groene verblijfsgebieden levert Juurlink [+] Geluk 
een belangrijke bijdrage. Ptg advies begeleidt de programmering 
en het gebruikersoverleg ten behoeve van de inrichting van het 
gebouwcasco. Bureau Peutz is adviseur op het gebied van onder 
meer bouwfysica en windhinder. 

Door de schaalgrootte en de complexiteit van de opdracht staan de 
experts voor een gigantische uitdaging. Alle functies van het acade
mische ziekenhuis moeten in het nieuwe casco passen, met optimaal 
gebruik van de vierkante meters en slimme verbindingen. Het gebouw 
dient klaar te zijn voor nieuwe technologieën en hoogwaardige 
patiëntenzorg en de doelstellingen ten aanzien van energiegebruik, 
comfort en flexibiliteit zijn fors.

Eerste schetsen
De eerste tekeningen tonen het conceptueel model van het nieuwe 
ziekenhuis. Er is dan al besloten dat op de bestaande locatie in de 
stad wordt gebouwd en dat het Erasmus MC een themagerichte 
indeling krijgt. Specialismen en voorzieningen worden rond bekende 
ziektebeelden als oncologie en hart en vaatziekten zoveel mogelijk 
bijeengebracht voor extra synergie. Op basis van productiecijfers 
krijgt elk patiëntenthema een aantal vierkante meters toegewezen 
met een bijpassend budget voor de inbouw.

Drie thema’s krijgen een plek in het eerste deel van de nieuwbouw, is 
de oorspronkelijke gedachte. Maar niet in gescheiden gebouwdelen, 
die zouden de uitwisseling beperken. Juist in de grensgebieden liggen 
mogelijkheden om in de toekomst groei, krimp of nieuwe ontwikke
lingen op te vangen. Dus presenteert het ontwerpteam een maquette 
van één groot complex met aaneengeschakelde gebouwdelen en 
overkapte atria, die de samenhang tussen de thema’s versterken. Dit 
model vormt nog steeds het fundament voor het nieuwe ziekenhuis.

Functionele gelaagdheid 
De thematische inrichting wordt gecombineerd met een verticale 
gelaagdheid, bijvoorbeeld alle poliklinieken op de lagen 1 tot en met 3 
en de verpleegafdelingen op de lagen 8 tot en met 12. De Radiologie 
op laag 5 is vanuit verschillende themapoliklinieken bereikbaar. 
Laag 7 is geheel bestemd voor techniek: luchtbehandelingskasten, 
koel machines, verwarmingsketels, transformatoren en medische 
gassen. Ook op de begane grond is veel techniek ingepast.

Dankzij de functionele gelaagdheid vinden patiënten binnen ‘hun’ 
thema snel en gemakkelijk hun weg. Alle functies zijn gesitueerd 
rond eenzelfde liftkern en gelijksoortige ruimten zijn herkenbaar 
door kleur en materiaalgebruik. De functionele gelaagdheid kent ook 
een acute kolom (verticale verbindingsas). Traumapatiënten kunnen 
vanuit de nieuwe Spoed Eisende Hulp op straatniveau in grote liften 
snel naar een IC of OK worden gebracht op de vierde, respectievelijk 
de zesde verdieping. 

Kliniek
Installaties

OK / IC
Dagbehandeling

Diagnostiek
Polikliniek
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Het besluit uit 2004 om de ontwikkeling van het casco en 
de inbouw van de nieuwbouw los te koppelen, is cruciaal 
geweest voor de ingebruikname van een ultramodern zieken
huis in de eerste maanden van 2018, weten we nu. De inbouw 
en verdeling van functies bleven flexibel, met voldoende 
ruimte voor innovaties.
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Standaard inbouw
Spreek en onderzoekskamers, en ook de eenpersoons patiënten
kamers in het nieuwe ziekenhuis, zijn in principe standaard ingericht, 
zodat ze voor verschillende specialismen inzetbaar zijn. ‘Standaard 
waar het kan, specifiek waar nodig’, is het motto. Voor bijvoorbeeld de 
bestralingsbunkers van de afdeling Radiotherapie is vanzelfsprekend 
een speciaal ontwerp gemaakt. Hetzelfde geldt voor de hybride OK’s, 
waar traditionele open operaties en minder invasieve (kijk)operaties 
gelijktijdig plaats kunnen vinden. Op de afdeling Radiologie en 
op de OKlaag zijn al voorbereidingen getroffen, zoals extra vloer
versteviging, voor het inpassen van apparatuur die in de toekomst 
mogelijk wordt aangeschaft.

Uitsluitend eenpersoons patiëntenkamers bouwen is 
rond de eeuwwisseling een welhaast revolutionaire keus. 
Argumenten zijn de toenemende behoefte aan privacy, 
zorg op maat, zwaardere en meer complexe 
zorg, en een toenemende druk op hygiëne en veiligheid.

Corina Schols
projectleider inrichting, ptg advies
 

“  De keus voor eenpersoons patiëntenkamers is bij 
de oplevering niet meer trendsettend, maar was 
dat wel toen we met het ontwerp begonnen. Als 
we in 2007 het nieuwe ziekenhuis volledig had-
den ontworpen, hadden we bij de oplevering een 
ouderwets ziekenhuis gehad. Ik zeg ook wel eens: 
eigenlijk doen we een renovatie. Het casco stond 
er al toen we de inbouw gingen ontwerpen. ”
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Gebouwkwaliteiten

‘De patiënt centraal’ is tijdens het ontwerpproces een belangrijke 
leidraad. Ondanks de omvang van het complex dient er oog te zijn 
voor de ‘menselijke maat’, lezen we in één van de eerste documenten. 
Er wordt gestreefd naar een healing environment en een veilig 
en duurzaam gebouw. De bestuurders, de programmeurs en de 
architecten, maar ook de adviseurs en de bouwers, stellen hoge eisen 
aan de gebouwkwaliteiten.

Healing environment
Voor de gebruikers van een gebouw worden de sfeer en beleving 
bepaald door factoren als vorm, materiaal en kleurgebruik, daglicht, 
verlichting, temperatuur en geluidsniveau. Als het klopt, valt het niet 
op. Als het niet klopt, kan dat bijdragen aan het stressniveau dat 
patiënten en bezoekers toch al in een ziekenhuis ervaren. Een plezie
rige werkomgeving heeft een positief effect op medewerkers en de 
mensen die zij ontmoeten. 
We zien dat terug in het nieuwe ziekenhuis. Op de verpleegafdelingen 
hebben de eenpersoons patiëntenkamers eigen sanitair. Er is uiteraard 
een goede klimaatbeheersing en luchtverversing; toch kunnen des
gewenst de ramen worden geopend voor een optimaal contact met 
de buitenwereld. Illustraties aan de wand zorgen in behandelruimten 
voor een rustgevende sfeer, terwijl op de IC’s een akoestisch en rustig 
plafond minder prikkels veroorzaakt voor de ernstig zieke patiënten.
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De publieke gebeiden en de atria van het nieuwe ziekenhuis krijgen 
zoveel mogelijk beplanting; groen is immers bewezen stressreduce
rend en draagt mede bij aan het herstel. Vanwege de grote tempera
tuurverschillen is gekozen voor plantensoorten die tegen een stootje 
kunnen: vooral bamboe maar ook andere exotische flora. In de 
publieke ruimten is veel hout toegepast voor een warme, natuurlijke 
sfeer. Zo ontstaan kleine oases rondom en in het ziekenhuis.

Door de glazen wanden en overkappingen komt veel daglicht de 
ruimtes binnen. Vanuit vrijwel alle OK’s, ICboxen en alle eenpersoons 
patiëntenkamers kun je naar buiten kijken. Trappenhuizen zijn zoveel 
mogelijk gesitueerd langs buitengevels met grote vensters, een 
verwijzing naar het oude Dijkzigt ziekenhuis. De combinatie van 
trappen en liften stimuleert het gebruik van de trap. Op de grote 
daktuinen grenzend aan de verpleegafdelingen van het Erasmus MC 
worden boomgaarden aangelegd. 

Duurzaam en milieuvriendelijk
In het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis zijn duurzaamheid en 
aandacht voor het milieu subtiel ingepast. Verlichting gaat pas aan 
wanneer een ruimte betreden wordt, herentoiletten hebben waterloze 
urinoirs. Waar installaties en apparaten warmte produceren, wordt 
deze zoveel mogelijk teruggewonnen en opnieuw gebruikt om het 
energiegebruik te beperken. Het Pharmafilter dat straks op eigen 
terrein afval verwerkt van het nieuwe ziekenhuis ligt verscholen 
onderin de nieuwbouw. Onzichtbaar is ook de ondergrondse warmte 
en koude opslag, waarmee de restwarmte en koude van het gebouw 
kan worden opgeslagen voor hergebruik.

Ook de bouw en installatietechniek is doorweven met duurzaam
heid. De constructie met verstevigde vloeren, grote overspanningen 
en voldoende ruimte voor nieuwe technieken kan zeker honderd 
jaar mee. Over alles is nagedacht en met vrijwel alles is rekening 
gehouden. Zo zijn voor de vloeren speciale boorstramienen getekend, 
zodat bij functiewijzigingen probleemloos nieuwe leidingen kunnen 
worden aangelegd.

Cor Geluk
landschapsarchitect, Juurlink [+] Geluk

“  Er zijn hele discussies geweest: hoe openbaar 
moeten de verblijfsruimten zijn, en hoe privé?  
We hebben geprobeerd een soort huiskamersfeer 
te creëren waardoor mensen zich op hun  
gemak voelen, even weg zijn uit het ziekenhuis.  
Er is gekozen voor houten zitelementen en  
plantenbakken met een zitrand. Dat geeft  
het gevoel dat je in de buitenruimte bent. ”
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Veiligheid 
In een wereld met steeds meer kennis van bedreigingen door micro
organismen, straling en dergelijke, heeft het realiseren van een 
gebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet een hoge prioriteit. 
Het ontwerp van de klimatisering en luchttechnische afscherming 
van bijvoorbeeld laboratoria, diagnostische of behandelafdelingen 
stelt de adviseurs voor de nodige hoofdbrekens. Met medewerkers die 
bijvoorbeeld met TBCbacteriën moeten werken, kun je geen risico’s 
lopen. Gelukkig blijkt het nieuwe gebouw zo goed te zijn toegerust op 
alle wet en regelgeving, dat laboratoria gemakkelijker dan voorheen 
hun kwali teitskeurmerken krijgen.

Door op etages met bijzondere functies  zoals Radiologie en OK  
langs de houten gevel grenzend aan de atria een voorzetgevel te 
plaatsen met ruimte voor aanvullende voorzieningen, kan aan de 
randvoorwaarden voor onder meer klimaat en geluid worden voldaan. 
Op de verpleegafdelingen zijn de houten gevels speciaal behandeld 
om grondige reiniging en desinfectie mogelijk te maken.
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Architectonisch ontwerp

Het ontwerp voor het nieuwe ziekenhuis kenmerkt zich door drie 
belangrijke elementen: maximale flexibiliteit, logische verbindingen, 
en een functionele indeling en inrichting. Grote overspanningen tus
sen gevels en kolommen (op veel plaatsen 9.60 meter) zorgen voor 
veel vrijheid in het gebruik van het vloeroppervlak. 
Ook de verdiepingshoogte van 4 meter geeft maximale flexibiliteit; 
door voldoende ruimte voor techniek zijn er op alle plaatsen bijvoor
beeld laboratoria of poliklinieken te maken. Schuiven met capaciteit 
is mogelijk doordat ruimten zoveel mogelijk standaard worden 
ingericht.

Publiek gebied
Voor een uitnodigende en logische verbinding tussen de bestaande 
en de nieuwe gebouwdelen langs de ’sGravendijkwal, de Westzeedijk 
en de Wytemaweg is een backbone ontworpen, inmiddels omgedoopt 
tot ‘de Passage’. Deze brede looproute, met daaronder een logistieke 
gang, stimuleert de interactie tussen faculteit en ziekenhuis. 
Opvallende witte trappen vormen de entree van en de verbinding met 
het Onderwijscentrum en verderop is er ook op voetgangersniveau 
een entree naar de researchtoren.
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Verschillende gevels
Om te zorgen dat het nieuwe ziekenhuis niet te massief oogt, is in het 
ontwerp voor de gevels gebruik gemaakt van hoogteverschillen en 
zogeheten verticale parcellering. Per gebouwdeel zijn andere venster
afmetingen toegepast, bijvoorbeeld verticale ramen in de kantoor en 
laboratoriumtoren en horizontale vensters in de middelhoge zieken
huisgebouwen. Op die manier heeft de bebouwing het aangezicht van 
nevenstaande losse gebouwen, maar vormt wel één geheel. Net als de 
grachtenpanden in Amsterdam, zo duidt de architect.

Willemineke Hammer
projectarchitect, EGM architecten
 

“  Het ontwerp van het Erasmus MC past bij  
Rotterdam. Het heeft die Rotterdamse stoerheid. 
Toch zijn er ook hele kleine details die, als je  
er even bij stilstaat, het oog strelen.  
Verpleegkundigen die tegen elkaar opmerken  
dat hier en daar de gevel net even anders is  
of een klein stukje uitsteekt. Zoals je wel eens  
ziet op vakantie in Italië… Maar het klopt ook  
als lachende kinderen en hun naasten even  
ontsnappen aan het kinderziekenhuis tussen  
het groen in het publieksgebied. ”
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Beeldbepalend interieur
De interieurafwerking van het nieuwe ziekenhuis bestaat uit voor
namelijk rationele materialen, zoals beton, glas en harde vloeren, 
maar ook hout. Het kleurengamma varieert tussen wit en warmgrijs. 
Heldere indelingen en rustige kleuren zorgen voor een tijdloze uit
straling. De variaties daarop creëren een sfeer van vriendelijkheid en 
menselijkheid. Patronen en kleuren, geïnspireerd door de natuur en 
handwerk, worden toegepast op wanden en in los meubilair, maar ook 
op lampenkappen en stoffering. 

Functionele inrichting
De architecten kijken, samen met gebruikers, niet alleen naar 
esthetiek maar ook heel goed naar functionaliteit. Belangrijk is dat 
materialen voor de hygiëne goed gereinigd kunnen worden en dat 
ontwerpen geen risico’s met zich meebrengen op verwondingen. 
Ook wordt voortdurend de vraag gesteld: hoe willen patiënten, 
bezoekers en medewerkers een ruimte gebruiken? En welke vaste 
inrichting en welk meubilair hebben ze daarbij nodig? 

Een goed voorbeeld is de wachtkamer van de Spoed Eisende Hulp. 
Mensen die hier komen, zijn vaak onrustig. Voor hen is een mooie, 
comfortabele stoel niet als enige belangrijk, ze willen ook ruimte om 
te kunnen ijsberen. Er moet een tafel zijn waar je in een tijdschrift 
bladert, maar ook een hoekje om even te ontsnappen aan de drukte.

André Broekmeulen
adviseur bouwfysica, bureau Peutz
 

“  Als bouwfysicus heb je oog voor details, zoals 
speciale glasrandverbindingen om condens te 
voorkomen, en voor de relatie van het gebouw 
met de omgeving. Je adviseert over windhinder, 
brandveiligheid, klimaatbeheersing en warmte-
isolatie. Heel bijzonder is de geluidabsorberende 
balkenconstructie bovenin de Passage. Die valt op 
door het ontwerp, maar is dus ook functioneel. ”
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Back-ups
Wat betreft de elektrische voedingen, het interne computernetwerk, 
en beveiligde internetverbindingen via WiFi is gekozen voor een 
ringstructuur, die zorgt voor een backup bij onverhoopte calamiteiten. 
Voor de stroomvoorziening kan bovendien worden omgeschakeld 
naar verschillende inkooppunten. Ook stadsverwarming en drink water 

Ook voor de technische en logistieke infrastructuur van de nieuw
bouw is gefocust op de patiënt qua veiligheid en functionaliteit. 
De techniek zoveel mogelijk draadloos? Nee dus. In de nieuwbouw 
is nog altijd rekening gehouden met bekabeling. Bijvoorbeeld voor 
veilige, continue communicatie met medische apparatuur. Kritische 
voorzieningen zijn bedrijfszeker ontworpen en uitgevoerd.

Techniek en logistiek

komen vanuit twee aanvoerpunten binnen. Daarnaast zijn er zes 
noodstroomaggregaten. Bijzonder is de sprinklerinstallatie in vrijwel 
het hele gebouw, dat zie je niet veel in ziekenhuizen.

Gebruiksgemak
De patiënt kan straks op de eenpersoons patiëntenkamer met een 
tablet de verlichting en het binnenklimaat regelen, de tv bedienen, 
en communiceren. Al deze nieuwe technieken hebben zich tijdens 
het ontwerp en de bouw ontwikkeld en zijn naderhand ingepast. 

Voor optimaal comfort voor de patiënt is gekozen voor klimaat
plafonds, die warmte of juist kou uitstralen boven het bed, en lokaal 
ingesteld kunnen worden.
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Centrale techniek op laag 7
Om optimale flexibiliteit en indelingsvrijheid op de verdiepingen 
mogelijk te maken, is laag 7 geheel gereserveerd voor technische 
voorzieningen. Via schachten worden lucht, water en gassen vanuit 
ringleidingen naar de juiste plek gebracht. Beheer, onderhoud en aan
passingen zijn hierdoor ook geconcentreerd en kunnen met minder 
overlast voor gebruikers plaatsvinden.

Logistiek
De inrichting van de nieuwbouw zorgt er voor dat patiënten, bezoe
kers en medewerkers gemakkelijk hun weg vinden. De routes voor 
personen en goederen zijn duidelijk en waar nodig gescheiden. 
Er is veel licht, lucht en ruimte. Als patiënt word je altijd begeleid 
door daglicht, je loopt als je een hoek om gaat altijd naar het licht. 
Daarvoor zijn bewust openingen naar atria en buitengevels vrijge
houden. 
Ook voor de omvangrijke goederenlogistiek zijn oplossingen gevonden. 
Een ‘logistieke backbone’ vormt de verbindingsroute vanuit de goede

Hans Ruchti
adviseur installaties, Royal HaskoningDHV

“  De technische ontwikkelingen in de gezond-
heidszorg gaan snel. Daardoor konden gebruikers 
voor het ontwerp van de inrichting van de  
nieuwbouw moeilijk voorzien wat ze jaren  
later bij de oplevering nodig zouden hebben.  
Toch is het gelukt om niet alleen op hoofdlijnen 
de technische infrastructuur te bepalen, maar  
ook de details van bouw en techniek af te  
stemmen op toekomstbestendig gebruik. ”

renontvangst op maaiveld onderaan de Westzeedijk naar het Sophia 
en de stijgpunten in de nieuwe gebouwdelen van het ziekenhuis. 
Voor het interne transport van weefsel en bloedmonsters, medische 
middelen en andere kleine zaken is een buizenpostnetwerk aangelegd, 
het grootste in Europa.
In de Passage op niveau 1 ervaren voetgangers de publieke ruimte als 
een onderdeel van de stad, met winkels, horeca en verblijfsruimten.

Plein en parkeergarage
Voor de nieuwe hoofdingang is een stedelijk plein met groen en ver
blijfsfuncties ontworpen. Het heeft de uitstraling van een aankomst 
en vertrekpunt, hier komen voetgangers en taxi’s aan. De loopafstand 
tot metrostation Dijkzigt en de bushaltes is enkele minuten. 
Aan de andere kant van het complex wordt de entree van de parkeer
garage aan de Westzeedijk nog meer dan nu een specifieke ingang 
voor automobilisten, fietsers en trampassagiers. Vanuit de parkeer
garage Museumpark is de Passage via een overdekte looproute snel en 
makkelijk te bereiken. 
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Way finding
Voor de bewegwijzering is gekozen voor een logische opbouw. 
Medewerkers, patiënten en bezoekers komen binnen via één van de 
acht ingangen, bijvoorbeeld Erasmus MC Hoofdingang of Erasmus MC 
Museumpark. Vervolgens vinden zij aan de hand van een gebouwcode, 
een verdiepingsnummer en een bestemming hun weg. Eenmaal in 
het goede gebouwdeel, kan men via de liftkern (met dezelfde code) 
omhoog of omlaag naar de juiste verdieping. Patiënten krijgen al 
voor hun bezoek aan het ziekenhuis van de afdeling de benodigde 
gegevens, zoals het gebouwdeel en het nummer van de bestemming. 
Bijvoorbeeld het nummer van een ontvangstpunt op de polikliniek of 
van een ontvangstlounge op de verpleegafdeling. Het nummer begint 
consequent met het cijfer van de verdieping.
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In beton gegoten flexibiliteit 

Thema’s later ingepast
Thema Hersenen & Zintuigen krijgt als vierde thema een plek in de 
nieuwbouw, wordt in 2009 besloten. Dat kan nog relatief eenvoudig; 
de bouw moet nog beginnen en interimvoorzieningen kunnen 
hiertoe een meer definitief karakter krijgen, wat gunstig is voor de 
uiteindelijke investeringskosten. Later, in het voorjaar van 2013, komt 
het verzoek om ook thema Thorax in de nieuwbouw te huisvesten. 
Binnen het gebouwconcept en dankzij de flexibiliteit die in het casco 
was voorzien, is ook dit mogelijk. Om op de juiste plek extra bedden 
te kunnen realiseren, is een uitbreiding van de nieuwbouw nodig: 
gebouw Rg. Onderin deze integraal aansluitende uitbreiding wordt 
plek gevonden voor het Pharmafilter.

Flexibiliteit
Bijzonder aan dit laatste stukje nieuwbouw is dat het casco en het 
inbouwpakket gelijktijdig ontworpen worden. Het is een gigantische 
klus. Het ontwerp voor de zesde verdieping moet als gevolg van de 
inpassing van thema Thorax vrijwel volledig worden herzien met het 
oog op inpassing van OK’s, Interventiekamers en ICboxen. Voor de 
buitenriolering richting het Pharmafilter gaat het hele terreinontwerp 
op de schop. 

In afwachting van nieuwe tekeningen wordt een deel van de afbouw 
‘on hold’ gezet. Uiteindelijk lukt het om alle functionaliteiten die nodig 
zijn te realiseren. In goed overleg met de bouwdirectie en de Bouw
combinatie nieuwbouw Erasmus MC lukt het zelfs deze aanpassingen 
nog mee te nemen als onderdeel van de projectoplevering in 2017. 

SEH
In 2012 valt het besluit om de Spoed Eisende Hulp versneld te real
iseren naast de nieuwe hoofdingang. Gelijktijdig worden de SEH’s 
van het Sophia en het Erasmus MC geïntegreerd. Op 1 oktober 2014 
wordt de fonkelnieuwe afdeling in gebruik genomen. De polikliniek 
Revalidatiegeneeskunde Rijndam en Fysiotherapie is dan al als eerste 
patiëntenfunctie ingehuisd in de nieuwbouw.

Een flexibel casco? De ontwerpers van het nieuwe zieken
huis hebben het uitgevonden. De vloeren, liftkernen en 
technische schachten staan vast, maar op de grensvlakken 
tussen thema’s en afdelingen kan met capaciteit ‘geschoven’ 
worden. Deze flexibiliteit wordt in zowel de ontwerp 
als de uitvoeringsfase meteen benut: twee keer wordt een 
compleet thema alsnog ingepast in de nieuwbouw.
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Stephan Versteege
manager realisatie nieuwbouw Erasmus MC
 

“  We werken aan het mooiste gebouw van  
Nederland. De grootste uitdaging was en is nog 
steeds: met de enorme hoeveelheid wijzigingen 
toch in control blijven. De belangrijkste aanpas-
sing was de uitbreiding van de nieuwbouw  
met Rg door de inpassing van thema Thorax  
en natuurlijk de realisatie van de Pharmafilter-
installatie in dat laatste gebouwdeel. ”
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Ontwerpers op de werkvloer
Al vroeg in het ontwerpproces  meer dan tien jaar voor de opleve ring 
 worden medewerkers betrokken bij het ontwerp en de inrich ting 
voor de nieuwe afdelingen. Een enorme uitdaging voor hen is 
te bedenken hoe in 2017 de stand van zaken zal zijn qua apparatuur  
en ICT. Hoe gaan we straks werken op een OK of in de kliniek met 
alleen maar eenpersoons patiëntenkamers? Door met professionals 
van de werkvloer in mockups werkprocessen te simuleren, kunnen  
de uitgangspunten worden geformuleerd voor wat we tegenwoordig  
‘Vernieuwend Werken’ noemen. Het enthousiasme om mee te 
ontwerpen komt in een stroomversnelling als de eerste paal wordt 
geslagen. Er worden workshops en ontwerpcafés gehouden. Ook 
patiënten organisaties denken en praten mee over de nieuwbouw.

Receptenboek en afbouwbestekken
De vraag ‘wat gaat het kosten?’ is herhaaldelijk aan de orde. Hoe 
blijven we met onze ambities en verlanglijstjes binnen het budget? De 
installatieadviseurs lossen het op door een zogenoemd ‘receptenboek’ 
te maken, met basis recepten en al afgesproken eenheidsprijzen voor 
de verschillende onderdelen van de afbouwbestekken. Zo is er al bij 
aanbesteding een goed beeld van de eindprijs, terwijl het definitieve 
ontwerp voor de afbouw nog niet voorhanden is. Er is bijvoorbeeld een 
recept voor verlichtingsarmaturen met tien meter snoer, een recept 
voor wandcontactdozen, en een recept voor een persluchtaansluiting.

Terwijl de aannemer met de bouw van het casco begint, maken de 
architecten en adviseurs onder leiding van de programmeurs de 
afbouwbestekken voor de verdiepingen. Tot in de kleinste details 
wordt vastgelegd en doorgerekend hoe de afdelingen worden inge
richt en wat het bijbehorende kostenplaatje is. Dat maakt het mogelijk 
keuzes te maken: wat kan wel, wat kan niet? Ook hier geldt: standaard 
waar het kan, specifiek waar nodig. De laatste afbouwbestekken 
voor de aannemer zijn eind 2014 gereed. Daarna zijn in principe geen 
wijzigingen meer mogelijk. De praktijk laat echter zien dat er een con
stante afstemming is tussen bouwdirectie en bouwer om de planning 
te optimaliseren. En, om tegemoet te komen aan late aanpassingen 
die nodig zijn om het ziekenhuis state of the art te maken. Specifiek 
waar nodig, dus.
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Bouwen aan ambities
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Bouwen naast het volledig in bedrijf zijnde ziekenhuis vereist van 
het projectmanagement, de bouwdirectie en de aannemers een 
strakke planning en slimme technieken om de overlast tot een 
minimum te beperken. Alles moet op de millimeter en de minuut 
kloppen. Goede onderlinge afstemming en communicatie is cruciaal 
om het werk compleet en op tijd op te kunnen leveren.

Samen bouwen

BAM Bouw & Techniek, Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling 
Speciale Projecten en ULC Installatiegroep verenigen zich in de 
Bouwcombinatie (en de Installatiecombinatie) Nieuwbouw Erasmus 
MC. De bouwbedrijven hebben al vaker samengewerkt. Toch staan 
ook zij voor een in Nederland ongekend groot en complex project. 
Om het enorme bouwoppervlak en de uitgestrekte bouw periode 
goed te kunnen beheersen, knippen ze het project op in zeven bouw
stromen, met elk een eigen uitvoerings organisatie.

Veiligheid en bouwroutes
Tijdens de bouw is er veel oog voor veiligheid. Niemand komt zonder 
pasje de bouwplaats op. Personeel van onderaannemers krijgt een 
instructievideo te zien over de spelregels. Vrachtauto’s hebben een 
ticket nodig om het terrein op te komen. Geen ticket of ticket ver
lopen? Haal een nieuwe en kom morgen maar terug! Rondleidingen 
voor bijzondere gasten en eigen personeel worden vanaf eind 2015 
beperkt om de bouw zo min mogelijk te verstoren.

Vanwege het strakke aanrijdschema voor het bouwverkeer is een 
goede bereikbaarheid van de bouwplaats een eerste vereiste. 
Dat betekent voortdurend contact met de gemeente Rotterdam over 
eventuele wegwerkzaamheden. De Maastunnel moet regelmatig dicht 
voor onderhoud, waardoor vrachtauto’s om moeten rijden.

Maarten Huisman
hoofddirectievoerder namens EGM architecten 
 

“  We bouwen aan de ambities van het Erasmus 
MC. Daarmee spelen we Champions League.  
Daar komt bij dat we op een postzegel bouwen 
en dat de patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek 
om ons heen gewoon door moeten kunnen gaan.  
Er zijn verschillende partijen betrokken met eigen 
personeel. Zo’n enorm project kun je alleen met 
goed resultaat volbrengen als je samenwerkt  
en respect hebt voor elkaar en voor de mening en 
ideeën van anderen. ”
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Fred Reurings
directeur, Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC
 

“  We hebben veel geïnvesteerd in de onderlinge 
samenwerking, ook met de onderaannemers.  
In het begin was iedereen nog met z’n eigen  
bedrijfsvoering bezig. Maar al snel zijn we  
één geworden, tot aan de werkvloer toe.  
Het voordeel van zo’n lang bouwtraject is dat  
je met elkaar door een andere bril leert kijken.  
De samenwerking wordt naar een hoger plan  
getild, waardoor het totale proces ook op onder-
delen efficiënter wordt. ”
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Wijzigingen in het bestek
Uit ervaring weten de aannemers en bouwdirectie dat er tijdens 
de bouw veel wijzigingen zullen komen. Want een ziekenhuis wil 
vanzelfsprekend optimaal gebruik maken van nieuwe technieken 
en inzichten. Dat geldt zeker voor het Erasmus MC, een academisch 
ziekenhuis. Daarbij komt dat het bouwtraject met acht jaar uitzonder
lijk lang is.

Op voorhand wordt rekening gehouden met een groot aantal aan
passingen van het bouwbestek. Aanvragen  groot en klein  worden 
geregistreerd en beoordeeld op praktische en financiële haalbaarheid. 
Pas daarna gaan ze naar de werkvoorbereiding. Elke wijziging in 
het bestek krijgt een nummer en een bedrag voor het meerwerk, 
vanaf € 300,. Begin 2016 zijn al 3.000 wijzigingen geregistreerd; 
de inpassing van thema Thorax voor in totaal € 7 miljoen is van alle 
wijzigingen het meest ingrijpend.

Eén bouwteam voor finale
Al vroeg in de bouw wordt intensief samengewerkt door de partners 
in de Bouwcombinatie. Daardoor zijn ze goed op elkaar ingespeeld. 
Dat komt goed van pas op het spannendste moment: de bouw van 
het laatste gebouwdeel: Rg. Planningen van de onderaannemers 
sluiten niet goed aan en het gevaar dreigt dat men op elkaar moet 
wachten. De oplossing: alle betrokken bedrijven, inclusief architect 
en adviseurs, vormen één bouwteam, dat wordt aangestuurd door de 
Bouwcombinatie.

Zeker tot en met de zomer van 2016 wordt er nog op volle stoom en 
duidelijk zichtbaar aan het casco gebouwd, terwijl de afbouw van de 
laatste bouwdelen nog tot eind 2017 doorgaat. Gemiddeld zijn in 
de laatste bouwstromen op werkdagen zo’n 700 man aan het werk. 
Vanaf medio 2016 vindt een geleidelijke overdracht plaats van 
verdiepingen en gebouwdelen. Dat schept ruimte voor een goede voor
bereiding, zodat in de eerste maanden van 2018 de nieuwbouw op een 
veilige manier volledig in gebruik kan worden genomen.
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Bijzondere bouwtechnieken 

Fijnmazig heien is onvermijdelijk vanwege de zachte ondergrond 
in Rotterdam, is de conclusie als de projectorganisatie en adviseurs 
al vroeg in het ontwerpproces rond de tafel zitten. Een innovatieve 
methode met geschroefde palen zou extra tijd kosten, zeker gezien 
de omvang van dit project. Besloten wordt om in plaats van diesel
explosieblokken te werken met hydraulische heiblokken met 
een geluiddempende mantel. De geprefabriceerde betonpalen van 
verschillende lengten worden per vrachtauto aangevoerd.

In totaal worden 2.850 palen geslagen, de eerste in 2009, de laatste 
begin 2016. Voor het heien begint, wordt met sonderen vastgesteld 
waar de draagkrachtige lagen liggen en hoe sterk deze zijn. Op 
verschillende plaatsen blijken er nog palen in de grond te zitten van 
oude bouwwerken, zoals het vroegere Ahoy. De lichte vertraging die 
dit veroorzaakt wordt ingehaald door een extra heistelling in te zetten. 
Ook blijven alle palen achter van gebouwdelen die het veld ruimen 
voor het nieuwe ziekenhuis. Daar moet dus omheen worden geheid.

Hijsloods 
Het eerste gebouw, een slanke toren van 120 meter hoog, vraagt 
maatwerk. Op de bouwplaats is weinig ruimte, er kan maar één kraan 
staan. Het idee is om een zich omhoog drukkende bouwloods in te 
zetten, kortweg ‘hijsloods’ genoemd, met twee bovenloopkranen. Deze 
methode is eerder toegepast bij de hoogbouw van Nationale Neder
landen en biedt ook grote voordelen voor het Erasmus MC.

De prefab betonnen kernen, stalen kolommen, en witte sierbetonnen 
gevelelementen kunnen met één van de bovenloopkranen in de hijs
loods worden getild. Binnen het kleine ‘fabriekje’ kan de toren als een 
bouwpakket worden geassembleerd. Elke week ontstaat zo een nieuwe 
etage, waarna de hijsloods van 60 bij 20 meter zichzelf weer 4 meter 
omhoog drukt voor de volgende verdieping. In slechts negen maanden 
wordt in september 2011 het hoogste punt bereikt, met minimale 
overlast voor de omgeving en nauwelijks hinder van weersomstan
digheden.
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George Henkens
adviseur constructies, Aronsohn raadgevende 
ingenieurs bv
 

“  Ik ben er trots op dat is gerealiseerd wat we voor 
ogen hadden: een ontwerp dat met beperkte 
overlast relatief snel kon worden uitgevoerd. 
Het is een unieke opgave, het nieuwe ziekenhuis 
is pal naast het bestaande en in bedrijf zijnde 
ziekenhuis gebouwd. Om dit mogelijk te maken, 
hebben we gewerkt met een methodiek waarbij 
maximaal gebruik is gemaakt van montage vanaf 
de vrachtauto. ”
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‘Wiebelgevels’
Vanwege het enorme gewicht gaan heel hoge gebouwen na verloop 
van tijd een aantal centimeters zakken, ook wel ‘zetten’ genoemd. 
Dat is voor het eerst opgemerkt bij de bouw van de medische faculteit 
(1965), een gebouw dat indertijd een unicum was qua hoogte. Bij de 
nieuwe toren van het Erasmus MC is 20 centimeter zetting berekend, 
bij de lagere bouwdelen 8 centimeter. Om schade te voorkomen wordt 
het hele complex voorzien van flexibele aansluitingen (wiebelgevels 
en wiebelvloeren). Die vangen hoogteverschillen bij verzakkingen op.

De architect is vrij te kiezen welke gevel in de verschillende gebouw
delen wordt toegepast. Dat is mogelijk doordat alle vloeren van de 
nieuwbouw, met uitzondering van de toren, zijn opgebouwd uit 
kolommen en balken. Hierdoor hebben de gevels geen constructieve 
functie. Dat maakt het gebouw duurzaam, gevels kunnen vervangen 
worden. 
De gevels van de toren zijn opgebouwd uit dragende gevel delen van 
35 centimeter dik en zijn verankerd in een halfsteensverband. Op twee 
plaatsen in het gebouw is met ‘verhuisramen’ geanticipeerd op het 
uitnemen van geveldelen teneinde grote, zware apparatuur te kunnen 
plaatsen.
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Facts & Figures

 Ontwerpperiode 20032015
 Start heien: december 2009
 Hoogste punt: 29 september 2011
 Oplevering eerste deel: 30 januari 2013
 Ingebruikname SEH: 1 oktober 2014
 Verwachte oplevering totale project: dec. 2017
 Ingebruikname: begin 2018

 203.000 m2 bruto vloeroppervlak
 2,2 miljoen m3 lucht/uur
 7500 m2 technische schachten
 7,5 kilometer zonwering
 46 liften
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 Ontwerpperiode 20032015
 Start heien: december 2009
 Hoogste punt: 29 september 2011
 Oplevering eerste deel: 30 januari 2013
 Ingebruikname SEH: 1 oktober 2014
 Verwachte oplevering totale project: dec. 2017
 Ingebruikname: begin 2018

 472 medium care verpleegkamers
 38 ICboxen
 18 ICCUboxen
 8 PACUboxen
 10 Observatorium plaatsen
 94 Dagbehandeling plaatsen
 15.000 m2 laboratoria

 18 Dialyse plaatsen
 5 Ferese plaatsen
 12 Radiotherapiebunkers
 22 OK’s waarvan 1 brachy en 2 hybride
 4 Interventiekamers
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Klaar voor de toekomst 

Hoe ziet het ziekenhuis van de 21ste eeuw er uit na de oplevering 
eind 2017? Het toekomstbeeld van bestuurders, ontwerpers, bouwers, 
medewerkers en patiënten is in de loop der tijd veranderd en zal ook 
de komende jaren wijzigen. Terwijl de laatste delen van het casco 
worden opgetrokken en de inbouw vordert, denken zorgprofessionals 
volop mee over alles wat nodig is voor een veilige transitie naar de 
nieuwbouw en over hoe zij er optimaal kunnen gaan werken.

De uitgangspunten zijn gedurende het ontwerp en bouwtraject 
niet veranderd: functioneel, comfortabel, flexibel, de patiënt centraal. 
Wat betekent dat straks?

Healing environment
Patiënten worden verpleegd in comfortabele eenpersoons patiënten
kamers en ook spreek, behandel en verblijfsruimten hebben veel 
daglicht. De gebouwen hebben een frisse, natuurlijke en rustige 
uitstraling door materiaalkeuze en kleurgebruik. Stress door geluids
prikkels is waar mogelijk voorkomen en midden in de stad biedt 
uitzicht op groen als positieve afleiding.

Logische verbindingen
Het gebouwontwerp, met functionele gelaagdheid en verticale assen 
(liftkernen), zorgt er voor dat patiënten makkelijk hun weg vinden. 
Er is veel licht; routes voor goederen en personen zijn gescheiden. 

Aantrekkelijke verblijfsgebieden
Op diverse plaatsen in het ziekenhuis kunnen patiënten en bezoe kers 
even weg zijn uit de medische wereld. In de Passage, bijvoorbeeld, 
vind je winkels, horeca en zitgelegenheid met veel planten. 

Moderne faciliteiten
De nieuwbouw omvat eigentijdse medische faciliteiten, zoals de 
bestralingsbunkers van het thema Daniel den Hoed en hybride OK’s 
voor zowel traditionele open operaties als minimaal invasieve ingre
pen. Beeldverbindingen vanuit OK’s en multimediaruimten faciliteren 
professionele kennisuitwisseling.
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Gastvrije dagbehandeling
Kleine chirurgische ingrepen, infuustherapie of dagdiagnostische tra
jecten vinden plaats vanuit een centraal dagbehandelcentrum, waar 
patiënten en hun begeleiders gastvrij ontvangen en begeleid worden. 

Duurzame innovaties
Naast warmte en koudeopslag, energiezuinige verlichting en 
de eigen afvalverwerkingsinstallatie is ook het casco van de nieuw
bouw duurzaam. De heldere structuur, grote overspanningen, 
de verdiepings hoogte, en de capaciteit van de centrale installaties 
maken toekomstige functieveranderingen mogelijk.

Toekomstgerichte zorg 
Medewerkers van het Erasmus MC gaan vanaf 2018 vernieuwend 
werken. Meer nog dan in het oude ziekenhuis wordt alle zorg rond de 
patiënt en diens genezingsproces georganiseerd. De nieuwe Zorgsuite, 
met een elektronisch patiëntendossier voor optimale uitwisseling van 
gegevens, ondersteunt de zorgprocessen en draagt bij aan meer regie 
voor de patiënt. 

Onderzoek en onderwijs
Anonieme data voor onderzoek zijn met nieuwe ICT gemakkelijker 
beschikbaar voor researchprojecten van de toonaangevende onder
zoeksteams van het Erasmus MC. Zij werken aan nieuwe behande
lingen, terwijl studenten worden opgeleid tot arts en veelal later tot 
specialist.

Faculteit en kinderziekenhuis
De komende jaren blijft het Erasmus MC het vastgoed vernieuwen. 
Het Sophia kinderziekenhuis (uit 1993) wordt in een volgende bouw
stroom gerenoveerd. Ook de hoogbouw van de medische faculteit, die 
in 2016 het vijftigjarig bestaan viert, krijgt over enkele jaren een grote 
renovatie.

Wij zijn trots! Het Erasmus MC is klaar voor de toekomst, met een 
academisch ziekenhuis van de 21ste eeuw. Waarin op elk moment en 
op elke vierkante meter de patiënt centraal staat.
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Juurlink [+] Geluk landschapsarchitecten.

  
   Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC (BAM Bouw & Tech

niek en Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling Speciale Projecten, 
en Installatiecombinatie Nieuwbouw Erasmus MC bestaande uit 
ULC Installatiegroep en BAM Bouw & Techniek).
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