Terreininrichting St. Jansdal
Ziekenhuis Harderwijk

Projectgegevens
Naam project: Herinrichting voorterrein St. Jansdal Ziekenhuis
te Harderwijk.
Beschrijving werkzaamheden: Engineering en uitvoering
voorterrein. Aanleg infra en groen, plaatsing verlichting en
terreinmeubilair.
Naam opdrachtgever: St. Jansdal Ziekenhuis.
Architect/terreinontwerp: Veenenbosch en Bosch
Landschapsarchitecten.
Adviseur/directievoering: SmitsRinsma.
Projectomvang (excl. btw in euro’s): 470.000.
Start: 15 augustus 2011.
Opleverdatum: 8 december 2011.
Uitvoerduur: 4 maanden.

Het St. Jansdal Ziekenhuis kan haar bezoekers weer
op representatieve wijze ontvangen. De entree van het
Harderwijkse ziekenhuis kreeg een grondige make-over.

De Van de Haar Groep bracht nieuw asfalt en straatwerk aan op
het voorterrein. Ook is er straatmeubilair en verlichting geplaatst.
De nieuwe verhoogde tuinen met bomen, grassen en bloemen
maken de entree tot een aantrekkelijke plek om te wandelen
of te zitten. Voor dit project werd een kwaliteitsaanbesteding
uitgeschreven, waarin ook de voorbereidende engineering was
opgenomen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hield
Van de Haar zoveel mogelijk rekening met de bereikbaarheid
van het ziekenhuis voor bezoekers. De werkzaamheden bij het
ziekenhuis waren onderdeel van een grote verbouwing. Zo
verrees er een ziekenhuisvleugel voor onder meer de nieuwe
afdelingen reactivering, nierdialyse en het geboortehuis.
Bovendien is de parkeercapaciteit flink uitgebreid. Van de Haar
verzorgde ook de terreininrichting rond de nieuwe parkeergarage.

Project uitgevoerd als hoofdaannemer: Ja.
Tevredenheidsverklaring: Ja.
Gemaakt met RAW/systematiek: Ja.
Projectleider Van de Haar Groep: J.J. van de Haar.

Opdrachtgever aan het woord
,,In de afgelopen 25 jaar was het voorterrein verouderd.
Bovendien waren er veel verkeersbewegingen en
filevorming. Dat verkeer hebben we nu gekanaliseerd. Het
resultaat is dat voor de goed bereikbare entree nu een
mooi verblijfsgebied ligt, met beplanting die het hele jaar
kleurrijk is. Patiënten, bezoekers en personeel gebruiken
het terrein bij mooi weer intensief. Elk project kent zijn
uitdagingen, ook deze. Zo zijn we een aantal keer op ons
verzoek afgeweken van het bestek. Daar is Van de Haar
Groep soepel mee omgegaan.”
Ed Bakker, manager bouw St. Jansdal Ziekenhuis

vandehaargroep.nl

