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1 Het nieuwe Erasmus MC

2 Voor het nieuwe ziekenhuis is 

voor de huidige centrale locatie 

op Hoboken gekozen

bestaande complex gebouwd. Hier bevonden zich tot twee jaar 
geleden allerlei entrees en luchtbruggen, die verbindingen 
legden tussen de verschillende gebouwen. Dit terrein moest 
worden vrijgemaakt van alle bebouwing en infrastructuur en 
alle leidingen moesten worden verlegd. Deze operatie werd 
Tranche 0 genoemd en omvatte geen sloop van geneeskundeaf-
delingen, maar wel de verhuizing van stafafdelingen naar 
nieuwe of tijdelijke huisvesting.
Na een grondige analyse is buiten het bouwterrein eerst een 
nieuwe parkeergarage voor het personeel gebouwd en een 
nieuwe (tijdelijke) hoofdingang aan de westzijde van het 
complex. Het voert te ver om hier de complexe logistieke gevol-
gen te beschrijven, maar na deze nieuwe bouwdelen begint een 
bouw- en sloopperiode die vooral van het personeel en de 
bezoekers veel acceptatievermogen vraagt. Het is interessant te 
weten dat de ligduur in het Erasmus Medisch Centrum (EMC) 
nog maar vier dagen is. De hinder door bouwen komt daardoor 
vooral terecht bij het personeel en minder bij de patiënten.

Het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum is het komende 

decennium toneel van grootschalige bouwactiviteiten. Behalve 

nieuwbouw van het ziekenhuis en het onderwijscentrum, staat 

onder meer ook uitbreiding van het Sophia Kinderziekenhuis op 

het programma. De bouwactiviteiten hebben plaats in twee tran-

ches. In dit artikel wordt het ontwerp van Tranche 1 toegelicht.

ir. George Henkens en 
ing. Bert Splinter
Aronsohn Constructies 

raadgevende ingenieurs bv

Het ziekenhuisbestuur wil het nieuwe ziekenhuis zichtbaar, 
bereikbaar en herkenbaar houden voor alle bewoners van 
Rotterdam en omstreken én voor de studenten. Daarom is voor 
de huidige centrale locatie op Hoboken gekozen (foto 2), en 
niet voor een locatie ergens aan de rand van de stad.
Tijdens Tranche 1 blijft het ziekenhuisdeel – het Dijkzigt – 
functioneren, evenals de Daniël den Hoedkliniek in Rotter-
dam-Zuid. Na oplevering van Tranche 1 in 2017 kan het Daniël 
den Hoed worden afgestoten en het Dijkzigt ontruimd. Hierna 
kan plaats worden gemaakt voor Tranche 2. 
Tranche 1 wordt min of meer op het voorterrein van het 
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Na verlening van de ontwerpopdracht adviseerde Aronsohn de 
parkeerbehoefte niet op de bouwkavel op te lossen. Een derge-
lijke oplossing verhoudt zich immers niet met snel bouwen. Uit 
het overleg tussen het EMC en de gemeente Rotterdam werd 
het idee geboren een garage te bouwen onder het naastgelegen 
Museumpark. Deze garage werd door het Ontwikkelings 
Bedrijf Rotterdam (OBR) verder ontwikkeld en zonder aanbe-
steding opgedragen aan de ingenieurs van Gemeentewerken. 

In lijn van dit advies werd aangegeven dat kelders zouden 
moeten worden vermeden. Kelders vergen in vergelijking tot 
bovengronds bouwen veel meer bouwtijd (zeker twee maanden 
extra voor één laag). Dit bleek goed mogelijk. Alleen de twaalf 
bestralingsbunkers zijn als kelder uitgevoerd. Dit is ook logisch 
omdat de stralingsafscherming onder de grond veel minder 
omvangrijk is dan boven de grond.

Om op de bouwplaats snel te kunnen bouwen, ligt het voor de 
hand het gebouw zo te bedenken dat zo veel mogelijk onderde-
len worden verwerkt, die elders zijn vervaardigd, of dat nu staal 
is of beton. Dit begint al bij de paalfundering. Natuurlijk kan 
een gebouw in Rotterdam niet zonder paalfundering. De paal-
punten staan in het pleistoceen en dat begint in dit deel van 
Rotterdam op 18 m onder maaiveld. Zoals bekend betekent 
funderen in deze laag niet dat zware of hoge gebouwen zetting-
vrij zijn: de laag van Kedichem veroorzaakt zettingen. In 
sommige gevallen kan worden overwogen de palen naar een 
volgende zandlaag te brengen, maar die laag is hier niet 
beschikbaar.

De uitgangspunten
Het ziekenhuis formuleert een groot aantal uitgangspunten en 
wensen. De meest indrukwekkende is: “Veilig is heilig, healing 
is leading en duurzaam is goedkoper”. Eén van de uitvloeisels 
hiervan is, dat het ziekenhuis uitsluitend 1-bedskamers heeft.
Voor het ontwerp van de constructie stond in het begin 
centraal dat de overlast tijdens de bouw zou moeten worden 
beperkt en er dan ook snel zou moeten worden gebouwd. Dit is 
welhaast vanzelfsprekend, immers het ziekenhuis had ervoor 
gekozen op de eigen locatie te bouwen.
Nog voordat de constructie adviseur was geselecteerd, waren er 
al ideeën voor een Industriële Flexibele Demontabele (IFD) 
oplossing en waren er zelfs al contacten gelegd met uitvoerende 
partijen.
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3 Groot deel van het ontwerp gaat uit van 

kolommenstructuur in de gevel en  

stabiliteit verzorgd door de liftkernen

4,5 Besteksoplossing voor de vloeren  

bestaande uit een vloer op balkbodems

Uitzondering hierop vormt de 120 m hoge toren, die is ontwor-
pen als een gevelbuis.

Niet alle dilataties zijn bedoeld om de bouwdelen te kunnen 
laten ademen. Dilatatie 4 is een bouwdilatatie die de grens 
vormt tussen de eerste bouwstroom en de tweede van Tranche 
1. De dilataties 6 en 7 zijn een gevolg van de zettingen die in dit 
gebied zullen optreden. De dilataties zijn over het algemeen zo 
uitgevoerd dat één zijde van de vloer op de andere zijde is 
opgelegd. Daarnaast zijn in sommige dilataties betonnen 
deuvels aangebracht om horizontale krachten over te brengen 
naar een bouwdeel ernaast. 

Bij Aronsohn zijn prefab-betonpalen altijd favoriet geweest. Je 
ziet wat je in de grond brengt, de palen zijn robuust en kunnen 
zeer diep worden geheid en zeer hoge belastingen kunnen 
worden toegelaten. Bij hoge paalconcentraties is een prefab paal 
het enige paaltype dat snel achter elkaar kan worden geheid. 
Maar er is natuurlijk een nadeel: het heien veroorzaakt trillingen 
en er wordt geluid geproduceerd. In dit geval zijn de extra kosten 
om deze hinder weg te nemen inzichtelijk gemaakt. Aan de 
opdrachtgever is aangegeven welke voordelen er zijn, vooral in 
termen van bouwtijd. De trillingen beschouwden wij als niet-
kritisch en het geluid kan door toepassing van een hydraulisch 
heiblok worden beperkt. Uiteindelijk werd al in 2005 besloten 
dat de voordelen van heien van prefab palen overtuigend waren. 
In totaal zijn circa 2000 heipalen nodig.

De constructie
Vanwege de uitgangspunten was een haast industriële bouw 
noodzakelijk. Veel is dus al in prefab beton bedacht, maar wel 
zo dat een hoge bouwsnelheid mogelijk was. Natuurlijk ontstaat 
bij een zo omvangrijk gebouw al snel veel repetitie, maar de 
verbindingen moesten ook niet tijdrovend zijn.
Het constructieve ontwerp is sterk beïnvloed door de bouw-
volgorde. Lange tijd werd rekeninggehouden met oplevering in 
gebouwdelen; dat bepaalde de discussies over dilataties – en 
daarmee over de stabiliteit. Het gebouw is een grote-stadzie-
kenhuis en dat betekent dat de straat en het trottoir zich tot aan 
de gevels uitstrekken. Daarbij passen geen gesloten (lees 
dragende) gevels. Bovendien komt in de gevels veel variatie 
voor, deels het gevolg van dat wat zich erachter afspeelt, deels 
omdat dit de enige manier is om een zo groot gebouw (in het 
algemeen 50 m hoog) esthetisch verantwoord in te passen. Dit 
resulteerde in een kolommenstructuur in de gevel. De stabiliteit 
wordt verzorgd door de liftkernen (fig. 3). Van de installatie-
schachten zijn steeds de wanden waar de kanalen uittreden 
niet-constructief, omdat tijdens de levensduur van het gebouw 
regelmatig installaties moeten worden gewijzigd.

Ontstaansgeschiedenis
Tot het midden van de jaren 60 werd het wetenschappelijke karakter van de 

stad Rotterdam bepaald door de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH). 

Minister Diepenhorst (kabinet Cals) besloot in 1965 tot de stichting van een 

zevende medische faculteit, in de hoop dat dit samen met de NEH perspectie-

ven zou openen voor een volwaardige Rotterdamse universiteit. Op het terrein 

Hoboken beschikte Rotterdam reeds over het toen tamelijk nieuwe stadzieken-

huis Dijkzigt. Door een faculteitgebouw naast dit ziekenhuis te bouwen, kon 

een academisch ziekenhuis worden gerealiseerd.

Zonder uitgeschreven programma van eisen is gedurende de jaren 1965 tot 

1972 een geweldige prestatie verricht: in hoog tempo werd een gigantisch 

onderwijscentrum ontworpen en gebouwd, met laboratoria, collegezalen, huis-

vesting voor de staf en de noodzakelijke parkeervoorzieningen. Dit bouwplan is 

in allerlei tijdschriften uitvoerig beschreven en de diverse artikelen zijn nog 

steeds buitengewoon lezenswaard en educatief. De bouwprestaties van toen 

dwingen nu nog respect af.

Op hetzelfde terrein verrezen in de jaren ‘90 nog het Sophia kinderziekenhuis, 

de Bloedbank en diverse kleinere gebouwen. Al met al is het complex inmiddels 

45 jaar oud.
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Vloersystemen
Uit het streven naar een flexibel in te richten ziekenhuis is een 
overspanning ontstaan van 7,2 m in de richting van de gevel en 
9,6 m in de breedte van het gebouw. De verdiepinghoogte van 
4,0 m is overgenomen van de bestaande faculteitstoren. Met deze 
randvoorwaarden en de wens een slimme en snelle bouwwijze te 
ontwikkelen, zijn dertien vloersystemen onderzocht. Holle 
vloeren zijn nadrukkelijk aan de orde geweest, vooral om flexibi-
liteit te bieden voor het systeem van vuilwaterafvoer. Het verschil 
tussen een kantoor en een ziekenhuis is de veelheid van afvoe-
ren, die nu altijd alleen bereikbaar zijn vanuit de verdieping 
eronder. Lange tijd is gezocht naar een goede oplossing, maar ten 
slotte is het idee verlaten in verband met de onbeheersbaarheid 
van infectieverspreiding in de ruimte onder de loopvloer. 
Voorspanning of kanaalplaten waren niet gewenst in verband 
met toekomstige aanpassingen.

In plaats daarvan is gekozen voor een massieve betonvloer met 
balkstroken in de lengterichting. In deze oplossing bleken de 
installatiewensen goed mogelijk. Het is in dit verband interes-
sant te vermelden dat de installatie 13% van het vloeroppervlak 
en 40% van het budget vergt.
In het kader van snel bouwen is gezocht naar een uitwerking 
die het in zich had de handelingen onder de vloer snel op te 
starten; daarom leek een onderstempeling ongewenst, voor 
zowel de balkstroken als de vloer.

Ontwerpfeiten
De nieuwbouw is 180 000 m2 bvo groot, omvat onder meer 19 operatiekamers, 

12 radiotherapiebunkers, 5 CT’s en 6 MRI’s. Aanvankelijk was het uitgangspunt 

deze 180 000 m2 als geheel uit te werken tot en met het definitief ontwerp, om 

daarna bouwdelen aan te besteden en uit te voeren. Teneinde een goed inte-

graal ontwerp te maken, is dit idee gewijzigd in een aanbesteding van het 

totale nieuwbouwvolume in één keer en zelfs als één perceel. Dat wil zeggen 

dat installateurs als onderaannemer werken van de bouwkundige aannemer. 

Omdat het niet realistisch was om van een zo groot bouwwerk, waarvan de 

bouw tussen 2009 en 2017 plaatsheeft, al in 2008 de indeling definitief vast te 

stellen, is het casco (constructie, gevel en hoofdinstallatie) aanbesteed en is de 

afbouw opgedragen met een zogenoemd verrekenboek.

De ontwerpopdracht aan Aronsohn dateert van begin 2003. Het voorlopig 

ontwerp is klaar december 2005; het definitief ontwerp wordt in juni 2006 

goedgekeurd. In januari 2008 kunnen de geselecteerde aannemers de bestek-

documenten ophalen. In mei 2009 is de opdracht voor de nieuwbouw Tranche 

1 verleend aan de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC en in oktober 

2009 is de Bouwcombinatie met het werk begonnen. De eerste paal is geheid 

op 1 december 2009 en op 9 maart 2010 is de laatste paal van de eerste fase 

van de nieuwbouw de grond in gegaan. De oplevering van Tranche 1 wordt in 

2017 verwacht.

6

7



Erasmus MC in aanbouw 3 2010 27

6 De gevelelementen zijn gedacht als sandwichelementen die 

als een geheel worden gemonteerd in halfsteensverband

7 Het interieur van de toren wordt overheerst door de  

schachten voor de vele installaties en de zes liften

8 Indeling van het nieuwe Erasmus MC

tiekamers gesitueerd en niveau 7 is geheel voor techniek.
De bijbehorende balkhoogten (inclusief de vloerdikte) zijn 500 
respectievelijk 600 mm.

De vloeren en de balken zijn zo gedetailleerd dat het betrekke-
lijk eenvoudig is in de toekomst gaten door de vloer te boren. 
Hiertoe is wapening geordend op een afstand van 300 mm en 
zijn de prefab delen voorzien van sparingen. De druklaag wordt 
over deze sparingen heen gestort. Deze zal er te zijner tijd uit 
moeten worden geboord.
Gedurende het totale ontwerptraject en ook nog nu tijdens het 
verder uitwerken van de indeling van het ziekenhuis, is het 
strenge uitgangspunt geweest dat vloeren vlak werden en 
niveauverschillen niet werden toegelaten. De ervaring leert dat 
bij flexibiliteit altijd alleen wordt gedacht aan kolommen en 
wanden, maar een vloer die niet vlak is levert natuurlijk veel 
meer problemen op, zowel aan de onder- als aan de bovenzijde. 
Vouwen in de vloer zijn dus vermeden. 

De toren
Om binnen de contouren van het bouwterrein het gevraagde 
nieuwbouwvolume te kunnen realiseren, werd al spoedig duide-
lijk dat het gebouw de hoogte in moest. Er is vrij uitvoerig gestu-
deerd naar de plaats waar een extra hoogteaccent mogelijk was. 
Er zijn dikke, dunne, hoge, lage, slanke en stompe volumes in 
maquette onderzocht en uiteindelijk is een slanke toren van 120 
m hoog gekozen. De toren is hiermee wat hoger dan de huidige 
faculteitstoren en veel slanker. De bestaande toren is 32 m diep, 
terwijl de nieuwe toren 20 m diep is.
In de toren worden stafafdelingen gehuisvest en veel laborato-
ria (fig. 8). Vanaf het begin is geadviseerd een toren te maken 
waarbij de stabiliteit aan de gevel zou worden ontleend, om te 
voorkomen dat het kleine vloeroppervlak van de verdieping te 
zwaar door de constructie zou worden belast. Hierbij is eerst 
gedacht aan een zogenoemd diagrid, met schuine stalen kolom-
men zoals het gebouw voor Ernst & Young in Amsterdam. Dit 
omdat de toren aanvankelijk niet prismatisch was. Uiteindelijk 
bleken de architectuur, het gebruik en de bouwkosten toch het 
meest gediend met een prismatische toren. Het werd een 
betonnen gevelbuis (d = 320 mm, C53/65) met schoon beton. 
De gevelelementen zijn ontworpen als sandwichelementen die 
als een geheel worden gemonteerd in halfsteensverband (fig. 6). 
Het interieur van de toren wordt overheerst door de schachten 
voor de vele installaties en de zes liften (fig. 7).

De vloeren van de toren zijn voorzien van betonkernactivering 
en bestaan uit een zelfdragende onderplaat van 160 mm dik en 
een druklaag van 60 mm bij een overspanning van 7,2 m. De 
toren is zonder kelder gefundeerd op een 2 m dikke funde-
ringsplaat die over 333 palen is gestort.

Het plan is voor het bestek uitgewerkt in twee oplossingen. 
Beide gingen uit van een 200 mm dikke, zelfdragende vloer die 
draagt op de balkbodems (fig. 4 en 5). In één oplossing bleek 
het mogelijk de middenbalken zonder stempels uit te voeren. 
Voor de gevelbalken bleek dit niet mogelijk; het kantelen bleek 
een te grote opgave. Daartegenover staat dat zich daar weinig of 
geen installatie bevindt. Over dit geheel wordt een 100 mm 
dikke druklaag gestort, die wordt gevlinderd. Dit betekende wel 
duidelijk meer wapening. Maar daartegenover stond minder 
nat beton en geen stempeling onder de vloer.
De andere oplossing was dat de balkbodems en de betonnen 
bekistingplaat zouden worden onderstempeld.

Als het doel is bouwtijd te winnen en daarmee de extra kosten 
van de niet-onderstempelde oplossing terug te verdienen, is het 
voor de constructieadviseur moeilijk hier verantwoord over te 
besluiten. Daarbij komt dat ingeval van aanbesteden in perce-
len, de winst van een snelstartende installateur er bij de 
inschrijving van de bouwkundige aannemer niet uitkomt; 
immers, men kent elkaar niet eens. Door de aanbesteding niet 
te splitsen in percelen en de aannemer bij de besteding beide 
uitgewerkte (inclusief de wapening) oplossingen te verstrekken, 
is gemeend het meest optimale te hebben bereikt. De inschrij-
vers waren daardoor in de rekenperiode zelf in staat met hun 
installateurs een eigen afweging te maken.
Inmiddels is aanbesteed en gegund, en eigenlijk wordt een derde 
variant toegepast. Beide oplossingen komen immers voor. Bij 
grote verdiepinghoogten, boven de kruipruimte en in gebieden 
met een hoge installatiegraad onder de vloer (de technieklaag 
bijvoorbeeld) wordt de niet-onderstempelde variant toegepast.
De vloeren zijn uiteindelijk 300 mm dik, bij vloerbelastingen tot 
700 kg/m2. Indien hogere vloerbelastingen voorkomen – en dat 
is bij de verdiepingen 5, 6 en 7 – is de vloerdikte 350 mm. Op 
niveau 5 bevindt zich de afdeling radiotherapie (niet de versnel-
lers, die staan opgesteld in de kelder), op niveau 6 zijn de opera-
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 1 Apotheek
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9 Een groot, glasoverkapt publiek gebied, de 

backbone, vormt in het complex de  

verbinding tussen de gebouwen

bron: EGM architecten

De toren op deze plaats en op deze grondslag is funderings-
technisch buitengewoon gecompliceerd. De laag van Kedichem 
is op deze plek in Rotterdam niet aan de onderzijde begrensd 
door een nieuwe zandlaag. Zettingen zijn derhalve groot, te 
weten 200 mm.
De laagbouw die ernaast wordt gebouwd, lijkt in verhouding 
tot de toren een gewoon gebouw, maar is toch 60 m hoog. 
Daarnaast is de constructie van dit ziekenhuis tamelijk zwaar. 
De gevels bevatten redelijk veel steenachtig materiaal, de 
vloeren zijn dik en massief. Hierdoor treedt onder de laagbouw 
een zetting op van 80 mm. Als gevolg van de beïnvloeding van 
het hoge gewicht van de toren neemt deze 80 mm in de richting 
van de toren toe, tot wel 135 mm. De laagbouw staat dus scheef 
als daaraan niets zou worden gedaan. Tussen de toren en de 
laagbouw wordt weliswaar een dubbele dilatatie aangebracht, 
maar ook een 40 m hoge glasgevel. Uitvoerig is geanalyseerd 
hoe dit tussenlid moest worden ontworpen zodat nergens 
ontoelaatbare spanningen en vervormingen zouden optreden. 
Daarbij moet worden bedacht dat ook door wind in de toren en 
laagbouw verschillende vervormingen optreden, die eveneens 
in de ordegrootte van centimeters liggen.
De zettingen die worden veroorzaakt door de toren, maar ook 
door de laagbouw, zullen tevens zettingen veroorzaken van de 
bestaande gebouwen. Op enkele plaatsen wordt hierdoor wel 
schade verwacht aan de bestaande gebouwen. Deze schade, die 
pas wordt verwacht over vele jaren (eindzettingen worden pas 
verwacht over 30 jaar), is beoordeeld en heeft niet geleid tot an-
dere nieuwbouwbeslissingen. Oftewel: op schade wordt gerekend.
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BAM Utiliteitsbouw en Ballast Nedam 
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en ULC Groep
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De nieuwbouw bevindt zich op een afstand van 18 m voor de 
bestaande gebouwen. In deze strook wordt de zogenoemde 
‘backbone’ gemaakt, een enorme ‘gang’ (b x h = 18 m x 11 m) 
die de bestaande bouw en de nieuwbouw ontsluit (fig. 9). Vanuit 
deze gang kan men ook de te handhaven gebouwen bereiken. 
Gelijktijdig met Tranche 1 worden de gebouwen van de Medi-
sche Faculteit (bouwjaar 1965-1972) zo aangepast, dat hier een 
modern Onderwijscentrum ontstaat. Vanuit de backbone 
kunnen studenten en personeel dit onderwijscentrum bereiken. 
De vloeren van de backbone en het dak liggen aan één zijde op 
de bestaande bouw en aan de andere zijde op de nieuwbouw. 
Niveau 0 van de backbone is de logistieke gang, terwijl niveau 1 
het niveau is voor de ontsluiting van de gebouwen.

Om het diepe gebouw te voorzien van een menselijke schaal en 
om voldoende licht en groen binnen te krijgen, zijn er verschil-
lende atria ontworpen. De daken hiervan en van de backbone 
zijn alle bijzondere constructies, maar het voert in het kader 
van dit artikel te ver daarop nader in te gaan.


