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Nieuwsbrief Samen Bouwen
Een week of vier geleden kondigde ik u
een Kijkdag aan. Deze was afgelopen
zaterdag 4 juli. Ondanks on-Nederlandse
temperaturen stonden ruim voor 11.00 uur
honderden nieuwsgierigen te wachten in
de hitte. Flesjes water en paraplu’s tegen
de zon worden uitgedeeld. Eenmaal
binnen begint de twee kilometer lange
route in het nieuwe en relatief koele
ziekenhuis.
Heel veel enthousiaste reacties en complimenten worden door de vele medewerkers in
dank aanvaard. Niet minder dan ruim 5.200 bezoekers maken onze dag goed.
Ook de gemeente Delft is benieuwd. Deze week kwam het college van B&W
(Burgemeester en Wethouders) op bezoek voor een exclusieve rondleiding.
Is het ziekenhuis al helemaal klaar? Bijna. Er wordt nog hard gewerkt aan de laatste
loodjes. Kennelijk is het met de finish in zicht toch altijd nog nodig een laatste sprint te
trekken. Zo worden de laatste aanpassingen op verzoek van de zorgverleners nog
uitgevoerd. En maken we de opgelopen achterstand bij de realisatie van het Pharmafilter
(onze waterzuivering) in deze laatste weken goed.
Ook wordt de komende weken de verdere inrichting met zaken als meubilair, gordijnen en
voorraden op de afdelingen afgerond. De centrale hal wordt behalve met meubilair verder
ingericht met groen: planten en zelfs bomen.
De vele voorbereidingen van de verhuizing zijn uiteraard in volle gang. Volgende

nieuwsbrief meer hierover.
Ik wens u veel leesplezier en een goede vakantie!
Cees van der Zande,
projectdirecteur nieuwbouw

Succesvolle Kijkdag
“Indrukwekkend.” “Super mooi geworden.”
“Prachtig, nu al.“ Enkele veelgehoorde
reacties van bezoekers tijdens de Kijkdag
op zaterdag 4 juli. Ondanks de hitte
kwamen ruim 5.200 nieuwsgierigen het
nieuwe ziekenhuis van binnen
bekijken. Lees meer.
Op Facebook vindt u nog meer foto's van
de Kijkdag.

Muur van natuur

Ruim 300 met zorg uitgekozen planten
vormen straks een imposant groen
schilderij op de muur achter de roltrap in de
centrale toegangshal. Deze muur van
natuur wordt een ‘absolute blikvanger’,
vertelt directeur Dennis Zuidgeest van het
Westlandse bedrijf Zuidkoop Natural
Projects. Op 13 juli begint het bedrijf met
de opbouw van de groene muur. Lees
meer.

Aanleg Pharmafilter 3.0

Nieuwe parkeergarage

Het ziekenhuis is bezig met de
voorbereidingen voor de aanleg van een
definitieve bezoekersparkeergarage bij de
hoofdingang van het nieuwe Reinier de
Graaf Gasthuis. De tijdelijke parkeergarage
bij gebouw B zal in 2017 gesloopt worden
om plaats te maken voor een definitieve
parkeervoorziening voor patiënten en
bezoekers. Lees meer.

Wethouders in nieuwbouw

In mei klonk opnieuw de inslag van
heipalen op het ziekenhuisterrein. Deze
keer voor de bouw van een nieuwe
Pharmafilter zuiveringsinstallatie en
gasopslag achter het nieuwe ziekenhuis.
Lees meer.

Nog meer nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws van Reinier de Graaf? Kijk
dan op www.reinierdegraaf.nl.
Kinderoncologische zorg dichter bij
huis
Gebouwenloop brengt € 5.000,- op
Huisartsenpost en Spoedeisende
hulp gaan samenwerken
Komt u alvast uw patiëntenpas
maken?

"Wat is het goed te zien hoe de centraal de
patiënt staat. En het kleurgebruik en de
grootstedelijke en de Westlandse
omgeving komen zo mooi terug in de
bouwstijll." Het college van de gemeente
Delft was op 7 juli zeer onder de indruk van
het bezoek aan de nieuwbouw van Reinier
de Graaf. Lees meer.

Werken bij Reinier

Op zoek naar een baan in ons
nieuwe ziekenhuis? Kijk dan op de website
voor alle vacatures.
Op dit moment zoeken we o.a. vrijwilligers
voor service & begeleiding van patiënten.
Als u zich aanmeldt voor de
jobalert ontvang u direct een e-mail als we
een nieuwe vacature publiceren.
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