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I4CARE VOF

Consortium Four Care bestaat uit vier bedrijven: Trebbe, Van Wijnen, ENGIE Services en Unica.

Trebbe en Van Wijnen zijn verantwoordelijk voor het bouwkundige deel, terwijl ENGIE Services

en Unica alle installaties realiseren. De nieuwbouw bestaat uit vier blokken, met daartussen een

aantal groene binnentuinen. Het ontwerp geeft volgens de architect ‘invulling aan de vraag naar

een topklinisch ziekenhuis met een menselijke maat dat kleinschaligheid en patiënt centraal

stelt’. (Ontwerp is van Wiegerinck Architecten, de buitenruimte van Bosch Slabbers).

Er is gekozen om twee locaties op één samen te brengen omdat medische, specialistische zorg

steeds meer multidisciplinair wordt. Een patiënt ziet vaak meerdere specialisten die nauw met

elkaar samenwerken en elkaar snel moeten kunnen raadplegen. Daarvoor is het belangrijk dat ze

dicht bij elkaar zitten, liefst op één locatie. Met deze nieuwbouw maakt Amphia een efficiency- én

kwaliteitsslag.

RENOVATIE EN NIEUWBOUW

Het nieuwe ziekenhuis krijgt er vijfenzeventigduizend vierkante meter bij; samen met het

bestaande ziekenhuis – dat wordt gerenoveerd – ontstaat een nieuw Amphia van bijna

honderddertig duizend vierkante meter. In de nieuwbouw komen onder meer

vijfhonderdtweeënzeventig eenpersoonskamers en een operatiecomplex met tweeëntwintig

kamers. De oplevering staat gepland in 2019. Amphia verwacht dat zo’n 4200 patiënten dagelijks

gebruik gaan maken van de nieuwe hoofdingang.

In de nieuwbouw is extra veel aandacht besteed aan duurzaamheid en zuinig/slim omgaan met

energie, water, voedsel, afval en medicijnen. Er wordt een warmte koude opslag (WKO)

gerealiseerd en mede daardoor vermindert de CO₂ uitstoot met 80%. De 47

Nieuwbouw Amphia Breda
Consortium Four Care bouwt het nieuwe, ultramoderne ziekenhuis in
Breda, bestaand uit unieke duurzame oplossingen. OC Verhulst levert

de luchtbehandelingskasten.



luchtbehandelingskasten van OC Verhulst zijn allen A-label kasten, welke zorgen voor 786.800

m³/h gezonde lucht.

Meer weten over dit project? Kijk op de website van Amphia.

https://www.amphia.nl/over-ons/nieuwbouw
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