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SLOOP OUDE GEBOUWEN
Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
Zomer 2020

De oude gebouwen worden gesaneerd: containers staan opgesteld om de materialenstromen te sorteren en af te voeren.

Na de verhuizing naar het nieuwe
ziekenhuis in mei 2018 is een aantal
gebouwen, die niet meer geschikt zijn
voor het huisvesten van afdelingen of
functies, leeg komen te staan. Eén van
deze gebouwen (het Ca-gebouw) is
gerenoveerd en weer in gebruik.
Daarnaast wordt een aantal andere
gebouwen van binnen gesloopt en
gerenoveerd; zodat die ook opnieuw
in gebruik worden genomen.
Eind 2022 zal er op het vrijgekomen
terrein ruimte zijn voor nieuwe
ontwikkelingen. Hoe gaat de campus
van het Erasmus MC er in de toekomst
uit zien?

NIEUW NEST De broedplaats van
de slechtvalk is door de op handen
zijnde sloop van het oude Dijkzigt
verplaatst naar het dak van het
nieuwe Na-gebouw. Wonderwel
zijn er in de nieuwe nestkast twee
eieren gelegd en uitgekomen!
De eerste vliegles heeft de
landelijke dagbladen gehaald. Een
onfortuinlijk slechtvalkje mocht
na een gekke landing op het
voorplein logeren in de vogelklas
van Karel Schot, maar is inmiddels
teruggebracht naar het dak van
het Erasmus MC.
Volgorde: Sloop V, Ga, D, C, H. Renovatiesloop Ec, Fd, Bd.

Sloop en renovatiesloop

OVERLAST Gedurende de gehele
periode is geluid-, trilling- en
stofoverlast mogelijk. Indien de
ramen niet open mogen vanwege
teveel stofoverlast, zullen
patiënten en bezoekers door
medewerkers van het Erasmus MC
op de hoogte gebracht worden.
VEILIG Wij zijn ons ervan bewust
dat we dicht bij het ziekenhuis
werken en zullen de gebouwen
veilig, zorgvuldig en met zo min
mogelijk overlast slopen. Ondanks
verschillende maatregelen zal het
niet ongemerkt aan u voorbijgaan. Wij vragen hiervoor uw
begrip.

Ziekenhuis Dijkzigt, 1961.

De leegstaande gebouwen zijn niet meer
aangesloten op de infrastructuur van het
Erasmus MC en worden gesloopt. In november
2019 heeft de sloopaannemer, Oranje, de
gebouwen van het Erasmus MC overgenomen
en is sindsdien verantwoordelijk voor het
sloopgebied.
Amoveren Alle gebouwen worden gestript om
de herbruikbare materialen eruit te halen.
Aansluitend wordt asbest gesaneerd, waarna
de gebouwen gesloopt kunnen worden. Bij de
renovatiesloop blijft de constructie en de
buitengevel staan, maar wordt binnen (bijna)
alles verwijderd.
Ec, Fd en Bd krijgen een renovatiesloop en
worden geschikt gemaakt voor onderwijsfaciliteiten. Gebouw Bd zal geschikt worden
gemaakt voor huisvesting van andere
afdelingen van het Erasmus MC.

Materiaal dat voor hergebruik of recycling geschikt is, wordt gesorteerd en verzameld.

Hergebruik materialen
Er worden zoveel mogelijk materialen
hergebruikt; is dit niet mogelijk dan worden
de materialen gesorteerd en gerecycled.
Materialen die vrijkomen uit de sloop worden
gebruikt voor en door (bouw)projecten in
Rotterdam, ziekenhuizen in Afrika, particulieren
en kunst. Momenteel is, gezien de
omstandigheden, de vraag naar zeepdispensers groot. Interesse in vrijgekomen
materialen kijk dan op:
https://www.oogstkaart.nl/donorgebouw/dijkzigtziekenhuis-erasmus-mc/

Kijk op de website van Erasmus MC naar een korte film
over het hergebruik van de materialen van gebouw
He/Hs dat voorheen aan de ’s-Gravendijkwal stond:
https://youtu.be/wsOeWO_xE3Y

‘Een gebouw is een
opslagplaats van nuttige
grondstoffen’
– Thomas Rau –

Stedebouwkundig Masterplan Erasmus MC.

Masterplan Erasmus MC –
De ontwikkeling van de
‘Smart Health Tech Campus’

Concept Masterplan Erasmus MC, 2019.

Met de sloop van het voormalige Dijkzigt
ziekenhuis en andere gebouwen ontstaat er
eind 2021 voor eerst sinds decennia ruimte op
het terrein van Erasmus MC. Ambities en
beschikbare ruimte zorgen voor de unieke kans
om een campus te realiseren. De campus is
het gebied waarbij, naast het bestaande
ziekenhuis, allerlei nieuwe onderzoek-,
onderwijs- en zorginstellingen kunnen worden
gehuisvest. Zo worden de al aanwezige
topinstituten versterkt door de intensieve
samenwerking met onder andere de TU Delft.
Het intensiveren en uitbreiden van de
samenwerking tussen publieke en private
partijen op locatie zal leiden tot meer
bedrijfsactiviteiten en maatschappelijke
toegevoegde waarde.

Sloopactiviteiten 2020
Met de klok mee:
steigeropbouw, het
bouwterrein, lege en
opgeruimde ruimtes klaar
voor sanering en sloop en
het nathouden van stof
om verspreiding te
voorkomen.

Planning
zomer 2020
najaar 2020
winter 2020
zomer 2020
medio 2021
eind 2022

sloop gebouw V, L en Ga
sloop gebouw C en D
renovatiesloop Ec/Fd
start renovatiesloop Bd
start sloop H-gebouw (ziekenhuis)
sloop H-gebouw gereed

Colofon
Uitgave
Fotografie
Visuals
Vormgever
Oplage
Datum

Programma Integrale Bouw (PIB),
Erasmus MC
Oranje, BOOT en Erasmus MC
Juurlink [+] Geluk
Ernst de Jonge
1.500 ex.
juli 2020

Informatie en contact
http://www.erasmusmc.nl/vastgoed
werkinuitvoering@erasmusmc.nl

Informatie voor medewerkers
Medewerkers kunnen zich aanmelden voor de
nieuwsbrief: werkinuitvoering@erasmusmc.nl
AGORA: Werk in uitvoering – Sloop oude gebouwen

