Zuyderland Medisch Centrum Heerlen,
Nieuwbouw Gebouw Q
Ziekenhuizen
#ziekenhuizen - #breeam - #lean - #hotfloor - #BIM - #dbfmo

Gebouw Q is onderdeel van het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en is reeds als
nieuwbouw gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit vijf bouwlagen welke ontworpen zijn in een
carrévorm rondom een patio, waardoor veel lichte en prettige ruimtes zijn gecreëerd.

Gebouw Q is gesitueerd ten noordwesten van het bestaande hoofdgebouw en heeft een bruto
oppervlakte van totaal 19.155m². Op alle bouwlagen is de nieuwbouw met de bestaande bouw
verbonden doormiddel van ruime transparante gangen.
In het souterrain is het Spoedplein, met de Eerste Harthulp en de Huisartsenpost gelegen, naast
de Acute Opname Afdeling. Op de begane grond bevindt zich de Centrale Sterilisatie Afdeling en
de Poliklinische Dagbehandeling. Op de, zoals ook in de bestaande bouw genoemde,
tussenverdieping is het Operatiecomplex gesitueerd, met 6 operatiekamers, waarvan 1 hybrideo.k. met direct aansluitend de Intensive Care Afdeling. Op de eerste verdieping is de
Dialyseafdeling gelegen, naast een technische ruimte, waar alle installaties zijn ondergebracht
voor het hele gebouw en specifiek ook voor het direct eronder gelegen operatiecomplex.

Tenslotte is op de tweede verdieping het Vrouw-Moeder-Kindcentrum ondergebracht.
Patiënten, bezoekers en personeel worden, via de hoofdentree en centrale hal, vanuit de
bestaande bouw geleid naar de nieuwbouw. Via de centrale verbindingsgangen, waaraan de
stijgpunten zijn gelegen, worden alle afdelingen ontsloten.
Dialysepatiënten wordt de mogelijkheid geboden om zich af te laten zetten, of om te parkeren, bij
een separate entree voor de Dialyseafdeling in de noordgevel. Bezoekers van het Spoedplein
kunnen aan de oostzijde op souterrainniveau worden afgezet, of kunnen daar kort parkeren bij
een aparte entree. De ambulancehal in het souterrain is voor ambulances bereikbaar via een
aparte rijbaan vanaf de openbare weg.
De nieuwbouw is gerealiseerd binnen een Design Build en Maintaincontract. Om de BREEAMclassificatie Very Good te behalen is het streven naar duurzaamheid een integraal onderdeel van
de ontwerpopgave geweest.
Met de gekozen constructieve structuur en een inbouwpakket van metalstudwanden wordt een
maximale indelingsflexibiliteit gegarandeerd. Het installatie-ontwerp is eveneens integraal
zodanig gestructureerd dat de ruimtelijke en functionele flexibiliteit ook installatietechnisch kan
worden gefaciliteerd.
De gevels van de nieuwbouw zijn evenals het gehele bestaande gebouwencomplex, wit-grijs van
kleur en zijn samengesteld uit prefab betonelementen, voorzien van isolerend gevelpleisterwerk.
Op souterrainniveau heeft het gebouw een transparante plint van antracietkleurige puielementen, enerzijds ten behoeve van een maximale daglichttoetreding en anderzijds om het
bouwvolume visueel op te tillen uit het licht verdiepte terrein. De ambulancehal is ondergebracht
in een kleiner bouwvolume aansluitend aan de hoofdbouwmassa en is voorzien van een
antracietkleurige aluminium gevelbeplating die aansluit op de plint van de hoofdbouwmassa.
De verbindingen met het bestaande gebouw zijn volledig transparant uitgevoerd met
antracietkleurige aluminium vliesgevels, voorzien van houtaccenten
Met de nieuwbouw is een aangename en efficiënte, nieuwe verblijf-, behandel- en werkomgeving
voor het Zuyderland Medisch Centrum gerealiseerd, met duurzaamheid, flexibiliteit,
onderhoudsgemak en een efficiënte en snelle realisatie als integrale aandachtspunten.
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