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“Eerste gebouwdelen tonen nieuw elan”

Nieuwbouw Erasmus MC

Realisatie bouwdeel West
in volle gang

Ingebruikname
Passage en Plein
In januari 2014 hebben we met trots de opening van
het nieuwe Plein en de Passage gevierd. De Open Dag
voor dit gebied en de gebouwen Na, Nb en Nc werd druk
bezocht.
Vanuit de nieuwe Ingang Wytemaweg stap je een ruim
en overzichtelijk publieksgebied binnen. Het gebied is
overkapt met een glazen dak en verbindt de huidige
bouw en de nieuwbouw met elkaar. Het daglicht dat
naar binnen valt en de zitjes tussen het groen bieden
een aangename en beschutte verblijfsomgeving.

Extra gebouwdeel
In december 2013 is door
de Raad van Bestuur
het besluit genomen
het Thoraxcentrum in
te passen in de nieuwbouw. Helaas lukt het
niet om alle functies
in het gebouw, dat nu
gerealiseerd wordt, onder
te brengen waardoor de
nieuwbouw uitgebreid
gaat worden.

Opening
Spoedeisende Hulp
In oktober 2014 opent de SEH aan het
dr. Molewaterplein haar deuren. Het Erasmus
MC wil hiermee één fysieke toegang voor
alle acute zorg realiseren. Voor kinderen en
volwassenen is er één aanmeldloket, maar
beiden hebben wel een eigen wachtgebied
(zie artist impressions).
De entree ligt naast de toekomstige hoofdingang aan het dr. Molewaterplein.
Voor de ambulances wordt een nieuwe
ambulance inrit aangelegd. Het voorplein
aan de Wytemaweg wordt tijdelijk ingericht
met een aantal parkeerplaatsen. Begin 2015
opent ook de Tandarts Spoed Dienst (TSD)
haar deuren op deze locatie.

Artist impression wachtgebied kinderen

Belangrijke nieuwe adressen
Ingang Wytemaweg:
Wytemwaweg 80, 3015 CN Rotterdam
Ingang Parkeergarage Wytemaweg:
Wytemaweg 12, 3015 CN Rotterdam
Vanaf oktober 2014 SpoedEisende Hulp
Erasmus MC: dr. Molewaterplein 30,
3015 CN, Rotterdam
De parkeergarage Wytemaweg sluit direct
aan op het nieuwe publieksgebied en is
vanaf de centrumzijde goed bereikbaar.

Artist impression wachtgebied volwassenen

Artist impression ontvangst

Aanleg buitenruimte
Om de aansluiting van het nieuwbouwcomplex op de stad, qua logistiek, maar ook
qua sfeer goed op elkaar af te stemmen wordt
het groenplan, in gezamenlijkheid met de
gemeente Rotterdam, verder doorgetrokken.
Het gezamenlijke project heeft betrekking op
de Zimmermanweg, de Wytemaweg en het
dr. Molewaterplein.
Van mei 2014 tot juni 2015 wordt als eerste de
herinrichting van de Wytemaweg uitgevoerd;
met als mijlpaal de opening van de SpoedEisende Hulp aan het dr. Molewaterplein 30 in
oktober 2014.
De rijweg wordt versmald, waardoor er meer
ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers en
extra bomen (zie artist impression).
In 2016 en 2017 wordt de Zimmermanweg
en het dr. Molewaterplein voor de nieuwe
hoofdingang van Erasmus MC heringericht.
Het definitief ontwerp hiervoor bevindt zich in
de afrondingsfase.

Wytemaweg met ambulanceroute en parkeergarage
voor bezoekers Erasmus MC

Aan de zijde van de Westzeedijk wordt tussen het Erasmus
MC en het Natuurhistorisch Museum het park opnieuw
aangelegd. De werkzaamheden zijn eind mei 2014 klaar.
In november en december 2014 worden de bomen geplant.

Artist impression nieuwe situatie Wytemaweg

Informatie

Actuele informatie over de bouwactiviteiten
kunt u vinden op de website van de nieuwbouw: www.erasmusmc.nl/nieuwbouw/bouw
Er worden regelmatig folders uitgegeven
waarin u informatie over de nieuwbouw
kunt vinden.
Algemene informatie over het nieuwbouwproject en de andere grote bouwprojecten
is ook te vinden bij de informatiehoeken
in de Centrale Hal op de hoofdlocatie en bij
de hoofdingang van Erasmus MC-Daniel den
Hoed.
Voor medewerkers is actuele praktische
informatie te vinden op intranet:
Werk in Uitvoering (homepage, links
bovenaan, menu populaire pagina’s) en
algemene informatie over de nieuwbouw

op www.intranet.erasmusmc.nl/nieuwbouw
(homepage, links bovenaan, menu populaire
pagina’s). Medewerkers kunnen zich hier
ook abonneren op de digitale Nieuwbouw
Nieuwsbrief.

Vragen en/of klachten

Vragen over de nieuwbouw: kijk op de lijst
met veelgestelde vragen (FAQ) op de website
www.erasmusmc.nl/nieuwbouw of mail naar
nieuwbouw@erasmusmc.nl.
Met klachten kunt u terecht bij de medewerkers op de afdeling of bij info@erasmusmc.nl.
Medewerkers kunnen terecht bij de Servicedesk.

Bouwdeel West (2) komt op de plaats van het gebouw dat onlangs gesloopt is;
het verbindt de beide delen van de nieuwbouw met elkaar.

Realisatie nieuwbouw
Bouwdeel West (1) zit in de afbouwfase en wordt wind - en
waterdicht gemaakt, zodat binnen de afbouw (het plaatsen
van wanden, het aanleggen van installaties en leidingen) zo
ongestoord mogelijk kan verlopen.
Voor bouwdeel West (2) – zie hieronder – worden tot medio
juni 2014 de heipalen geslagen. Daarna volgt het aanleggen
van de fundering, het aanbrengen van het ijzervlechtwerk en
het cement storten. In de loop van het jaar worden de trap- en
liftkolommen opgebouwd en de vloeren gelegd. Verwachting is
dat de trap- en liftkolommen in januari 2015 op hoogte zijn.

Het ontwerp voor de
nieuwbouw is in 2013
afgerond. Vanaf een
eerste visie op de nieuwbouw in 1998 tot aan de
Programma’s van Eisen,
layout-tekeningen en
afspraken-tekeningen,
volgen vele jaren van
overleg met verschillende disciplines binnen
Erasmus MC. Een korte
film over het resultaat
van deze periode,
‘Van de tekentafel’, kunt u
bekijken via youtube of:
www.erasmusmc.nl/
nieuwbouw

Fasering
Bouwdeel Oost
Bouwdeel West (1)
Bouwdeel West (2)
Sloop

wat komt er in de nieuwbouw?

Op niveau -1 komen de bestralingsruimten van de Radiotherapie.
Op de etages 1 t/m 3 komen de poliklinische gebieden,
waarbij veel aandacht is voor de aan daglicht gelegen
wachtgebieden, de zogenaamde wachtstrips.
Op de 4e etage komt een groot dagbehandelcentrum.
Hier worden het Dagbehandelcentrum, de afdeling MDL/
Endoscopie en de Dialyse gevestigd, evenals het oncologisch
dagbehandelcentrum.
Het Dagbehandelcentrum bevat o.a. een wachtgebied voor
patiënten en familie, verblijfszones voor alleen patiënten,
behandelkamers voor poliklinische verrichtingen, een
verkoeverruimte met 3 bedden, een transfusieruimte en
een niersteenvergruizer.
Op de 5e etage komt de Radiologie en een deel van
Radiotherapie.
Op de 6e etage komen alle OK’s van het Erasmus MC,
inclusief de interventiekamers en de hybride OK voor het
Thoraxcentrum.
Op de 8e t/m de 12e etage de verpleegafdelingen.
De verpleegafdelingen, herkenbaar aan de afwijkende
gevels (zie boven), liggen in het hogere gedeelte, zodat zij
uitkijken op de groene daken van het lagere deel.
De nieuwbouw voorziet in een aantal daktuinen die een
groene sfeer geven door de aanleg van sedumplanten.
Ook zijn er betreedbare daktuinen ingericht als appel- en
perenboomgaard.

Impressie van het wachtgebied aan
daglicht bij de poliklinieken.

Impressie Dialyse.

Uitzicht vanaf een verpleegafdeling
op de andere gebouwdelen.

Mei 2014:
Start funderingswerkzaamheden voor Bouwdeel West (2),
plaatsen hijskranen en opbouw trap- en liftkernen.
Mei 2014:
Start afbouw Bouwdeel West (1), plaatsen wanden, aanbrengen
leidingen en installaties
Start herinrichting / vernieuwing Wytemaweg, tot medio 2015
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