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Bouw in beeld

De 11e etage is in maart opgeleverd en in gebruik genomen door de Heelkunde

Bouw- en verhuisplanning 2013
mei

juni

juli

10de verdieping
Restaurant, espressobar en auditorium
Cardiologie van de 7de naar de 5de
Dagbehandeling Infusietherapie van de 7de naar de 5de
Hartcentrum
9de verdieping
8ste verdieping
7de verdieping
Bouw

Verhuizing

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.
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“Voor het einde van het jaar staat
het casco van de nieuwbouw”
Arno Niewold, projectleider uitvoering, stelt zich voor
Sinds begin dit jaar wordt zwaar materieel af- en aangereden om het voorterrein van
het HagaZiekenhuis klaar te maken voor de nieuwbouw. Wat kunnen we de komende
maanden verwachten? We stelden een aantal vragen aan de projectleider uitvoering
van VolkerWesselsHaga.
Wie ben jij?
“Mijn naam is Arno Niewold en ik ben voor
de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis
benoemd tot projectleider uitvoering. Ik
ben getrouwd met Liesbeth, heb drie zonen
(10,14, 16) en woon in Berkel en Rodenrijs.
Sinds 1993 werk ik bij Boele & van Eesteren,
de hoofdaannemer van VolkerWesselsHaga.
De afgelopen jaren heb ik aan vele mooie
bouwwerken gewerkt, zoals het winkelcentrum Spazio in Zoetermeer en twee
zorgcomplexen voor Stichting Saffier de
Residentie in Den Haag.”
Je bent projectleider uitvoering. Wat
houdt dat precies in?
“Voor de nieuwbouw van het Haga is het
mijn taak om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden op het bouwterrein veilig en
volgens plan verlopen. Dit doe ik samen met
een team van uitvoerders die net als ik
dagelijks op het terrein aanwezig zijn tijdens
de nieuwbouw.”

Hoe zorgt VolkerWesselsHaga ervoor dat
de bouwvakkers op het terrein rekening
houden met de patiënten, medewerkers
en omwonenden?
“Alle medewerkers van de bouwplaats doorlopen op de eerste werkdag een uitgebreide
procedure. Zij krijgen een mondelinge en
schriftelijke uitleg over de do’s en don’ts op
het bouwterrein. Om medewerkers expliciet
te informeren over bouwen in de zorg,
maken wij in samenwerking met HagaVernieuwt een instructiefilm. Deze film laat zien
wat het betekent om te bouwen naast een
locatie waar (ernstig) zieke mensen behandeld worden en waar mensen dag en nacht
werken en rondlopen.”
Sinds kort staat er een flinke bouwkeet
op het bouwterrein. Hoeveel mensen
werken daar?
“De bouwkeet is inderdaad flink, 50 x 12
meter. Hij beschikt over zo’n vijftig werkplekken, die vooral bezet zullen worden

Vragen of klachten over de bouw?
Alle interne vragen en klachten over de
nieuwbouw kunnen worden gestuurd
aan hagavernieuwt@hagaziekenhuis.nl.
Externen kunnen hun vragen indienen
via de website www.volkerwesselshaga.nl
door bouwkundigen en installatiemedewerkers van de diverse aannemers. In de keet is
verder een aantal bespreekruimten en
kleed- en schaftruimten voor de 170 bouwvakkers die op het terrein aan het werk zijn.”
Wat is voor jou de grootste uitdaging in
de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis?
“Dat is zonder meer de korte bouwtijd, eind
van dit jaar moet het casco van het gebouw
gereed zijn. Om dit voor elkaar te krijgen,
zullen we werken volgens de methode Lean
Bouwen. Dit houdt in dat de aannemer
samen met leveranciers en onderaannemers
zoekt naar de meest efficiënte werkmethode. Daar besparen we veel tijd mee.
Ik ben erg enthousiast over deze methode
en heb er alle vertrouwen in. Wat ook gaat
bijdragen aan het realiseren van de nieuwbouw in korte tijd, is dat we veel gebruikmaken van geprefabriceerde bouwdelen.
Deze worden kant-en-klaar op de bouwplaats geleverd. De uitdaging wordt
compleet gemaakt doordat we het nieuwe
ziekenhuis willen realiseren met zo min
mogelijk overlast voor patiënten, medewerkers en omwonenden; helemaal zonder
overlast zal helaas niet gaan lukken.”
VolkerWesselsHaga staat voor
samenwerking
De naam VolkerWesselsHaga roept soms
vragen op, omdat de naam van het
ziekenhuis gekoppeld is aan de naam van
de bouworganisatie. Dat heeft een reden:
de uitvraag in de aanbesteding luidde
destijds: Bouwpartner gezocht!
VolkerWessels heeft er bewust voor
gekozen beide namen samen te voegen.
We doen het samen. De naam staat dus
symbool voor de samenwerking.

“De korte bouwtijd is de grootste uitdaging in de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis” (Foto: Natalie Blomsma)

