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Verbonden en duurzaam
Een patiëntvriendelijk, duurzaam en compact ziekenhuis 
dat verbondenheid uitstraalt, dat waren onder andere de 
uitgangspunten voor het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis in 
Delft. EGM architecten vertaalde dit naar een ontwerp waarin 
openheid, overzicht, oriëntatie en de verbinding met Delft 
en omgeving een grote rol spelen. En dat het werkt is in de 
praktijk bewezen. Het ziekenhuis met meer dan vierhonderd 
bedden, wordt sinds de opening druk bezocht door de 400.000 
bewoners uit de regio en lijkt zo letterlijk opgenomen door de 
omgeving. 

Esculaap zorgt voor verbinding
Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft een bruto vloeroppervlak 
van 56.500 vierkante meter, maar is door het ontwerp in de 
vorm van een esculaap, erg compact. De afdelingen ‘slingeren’ 
rondom een centrale as die de bouwdelen met elkaar verbindt. 
Hierdoor hebben alle kamers daglicht en is zijn er overal 
verassende vergezichten over de stad Delft en de omgeving. 
Dit ontwerp betekent ook: korte loopafstanden, goede 
bereikbaarheid en een efficiënte logistiek.

Centrale hal met daglicht, overzicht en uitzicht
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Afdeling

6 opname afdeling

14 radiologie

15 nucleaire geneeskunde

16 spoedeisende hulp
(SEH)

17 bloedafname
laboratorium

18 radiotherapie

22 gipsafdeling

24 mortuarium en
obductieruimte

29 logistieke functies en
centrale ruimten

33 MER- en SER-ruimten

35 personeelsgarderobe

37 entrees en centrale hal

38 restaurant en
winkelbezoekers

39 stiltecentrum en
geloofsruimten

40.1 huisartsenpost (HAP)

40.3 poliklinische apotheek

90 techniek ruimten

92 verkeersruimte

93 liften

94 trappenhuizen

95 W-schachten

97 E-trafokasten

99 E-kasten
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Afdeling

1 algemene verpleegafdelingen

2 algemene verpleegafdelingen met CCU en EHH

7 medium care verpleegafdeling

8 intensive care verpleegafdeling

21 dialyseafdeling

23 depotheken

25 kantoor voor zorgverleners

33 MER- en SER-ruimten

40.4 herstel unit

40.5 cardio research

90 techniek ruimten

92 verkeersruimte

93 liften

94 trappenhuizen

95 W-schachten

97 E-trafokasten

99 E-kasten
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Overzicht afdelingen 3e verdieping

B

Begane grond

Doorsnede

Derde verdieping
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Architectuur en beleving
Bij het nieuwe ziekenhuis draait alles om verbinding; met de mens, de stad en de omgeving. 
Die verbondenheid is zowel binnen als buiten zichtbaar. Buiten verwijst de bijzondere gevel met 
ritmering, materialen en kleurnuances naar de Delftse grachtenpanden en de directe omgeving. 
Binnen zijn de warme kleuren gebruikt die gebaseerd zijn op werken van de schilder Vermeer en 
verwijzen grote afbeeldingen van duinen, kassen en weilanden naar de weidse omgeving van het 
verzorgingsgebied. 

“Met de ontwerpers en de partners hebben we 
bovengemiddeld prettig samengewerkt. Normaal 
gesproken duurt zo’n proces wel acht tot tien 
jaar. Door zelf de dagelijkse projectleiding in 
handen te houden en strak te plannen, hebben 
we een uniek resultaat behaald: een verbonden 
en duurzaam ziekenhuis binnen zes jaar, zónder 
tijds- of budgetoverschrijding.
Jaap van den Heuvel, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Reinier de Graaf Groep

Verbonden met de Delftse omgeving
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Het duurzaamste ziekenhuis van Nederland
Het Reinier de Graaf Gasthuis maakt als eerste ziekenhuis 
in Nederland gebruik van een Pharmafilter, een duurzame 
waterzuivering- en afvalinstallatie die 98 procent van al 
het ziekenhuisafval omzet in energie en schoon water. 
Verder wordt de milieubelasting beperkt door toepassing 
van Cradle to Cradle materialen en –bouwtechnieken, 
warmte- en koudeopslag, optimalisatie van de 
installaties met stralingsplafonds, warmteterugwinning uit 
ventilatielucht, energiezuinige verlichting en een drievoudige 
glasgevel met geïntegreerde zonwering. Hiermee is het 
Reinier de Graaf Gasthuis nú al het duurzaamste ziekenhuis 
van Nederland.

Healing environment draagt bij aan welzijn
Patiënten staan ook centraal in de architectuur van het Reinier 
de Graaf Gasthuis. Daglicht, uitzicht, warme kleuren, groene 
patio’s en het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout 
en bamboe dragen allemaal bij aan het welzijn en herstel 
van patiënten. Zo is er een prettige en gastvrije omgeving 
gecreëerd die eerder doet denken aan een hotel dan aan een 
ziekenhuis.

Pharmafilter zet 98 procent van al het ziekenhuisafval omzet in energie en schoon water
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zuidgevel

oostgevel

noordgevel

westgevel

Gevel aanzichten
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Materialisering & detaillering
De hoofddraagconstructie van het zes verdiepingen tellende 
ziekenhuis bestaat uit beton, met uitzondering van de vijfde 
verdieping die opgebouwd is uit een staalconstructie. De gevel 
bestaat uit een demontabele en herbruikbare buitenschil, 
bedekt met keramische platen met daarin houten en aluminium 
kozijnen. Aan de buitenzijde zijn op iedere verdieping 
witte prefab betonbanden bevestigd. Deze lichtgewicht 
gevelelementen accentueren de verschillende verdiepingen en 
gevellijnen en verwijzen naar de gallerijflats in de omgeving. En 
ze zijn ook functioneel: voor gevelreiniging- en onderhoud. 

Flexibel en doelmatig 
Op de begane grond bevinden zich de spoedafdelingen zoals 
de Spoedpost (Spoedeisende hulp en huisartsenpost), de poli-
apotheek en de bloedafname. Op de eerste etage die met een 
roltrap is te bereiken, bevinden zich alle poliklinieken. 

Kleurstellingen gebaseerd op de schilderijen van Vermeer

Stiltecentrum: ruimte voor bezinning in een omgeving gebaseerd op natuurlijk elementen
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“Door de flexibele poli’s kunnen groepen artsen geclusterd worden, waardoor patiënten 
efficiënter geholpen kunnen worden. Het harmonicamodel van het gebouw nodigt de afdelingen 
op de bovenliggende verdiepingen uit flexibel te zijn als dat nodig is. Heeft een afdeling meer 
patiëntenkamers nodig, dan kan zij die bij de naastgelegen afdeling ‘lenen’.
Jaap van den Heuvel, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Reinier de Graaf Groep

Patiënt vriendelijke wachtruimte bij de poli
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Projectgegevens: 
Opdrachtgever
• Reinier de Graaf Groep, Delft

Ontwerp VOF
Architect
• EGM architecten, Dordrecht
Interieurarchitect
• EGM architecten, Dordrecht
Adviseur constructies
• RHDHV, Rijswijk
Adviseur installaties
• Deerns Raadgevende Ingenieurs, Rijswijk

Bouw VOF
Bouwkundig aannemer
• Hurks van der Linden, Sint Michielsgestel
Werktuigbouwkundig installateur
• Kuijpers Installaties Centrale projecten, ‘s-Hertogenbosch
Elektrotechnisch installateur
• Kuijpers Installaties Centrale projecten, ‘s-Hertogenbosch

Bouwdirectie
• Stevens van Dijck bouwmanagers en adviseurs, Zoetermeer

Omvang
• 56.500 m² bvo

Bouw en installatiekosten
• € 110.670.000,- ex. BTW

Ontwerpperiode
• 2010 - 2012

Opleveringsjaar
• 2016

Restaurant als ontmoetingsplaats met zicht op Delft
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