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De herontwikkeling van het Erasmus Medisch Centrum 

(MC) in Rotterdam garandeert dat dit een van de 

meest vernieuwende ziekenhuizen in zijn soort 

blijft. Kannegieter en Brand-Rex hebben daaraan 

een bijdrage geleverd met een Cat6A S/FTP-

bekabelingsysteem. Een van de redenen om voor 

deze oplossing te kiezen was dat dit systeem

25 jaar gegarandeerd wordt. Zo is het MC klaar voor de 

toekomst.

TOP 20

Het Erasmus Medisch Centrum, een van de acht universitair

medische centra van Nederland, is haar huisvesting aan het 

vernieuwen en uitbreiden. Hiermee wil zij haar internationale 

reputatie verder uitbouwen en in 2013 tot de twintig beste 

medische instituten ter wereld behoren. In 2017 staat op de 

huidige locatie een grotendeels vernieuwd universitair medisch 

centrum, van waaruit het Erasmus Medisch Centrum academische 

zorg, medische opleidingen én wetenschappelijk onderzoek aan 

zal bieden. Met de nieuwbouw van het Erasmus MC wordt het 

hoogst mogelijke ambitieniveau voor wat betreft zorgconcept en 

gebouwkwaliteiten gerealiseerd.

UITDAGINGEN

Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten en BAM Utiliteitsbouw

realiseren het nieuwe universitair medisch centrum op en rond de

huidige locatie in het centrum van Rotterdam. Met de bouw-

opdracht voor het Erasmus MC is een aanneemsom gemoeid 

van € 449 miljoen. De totale omvang van het nieuwe ziekenhuis 

blijft ongeveer gelijk. Het nieuwe ziekenhuis wordt compacter 

en overzichtelijker, waardoor het effi  ciëntere en slimmere zorg 

mogelijk maakt. Dit bouwproject heeft een forse omvang en een 

lange doorlooptijd. Gecombineerd met de dagelijkse 

bedrijvigheid (tijdens de bouw ‘blijft de winkel open’) 

en andere bouw- en renovatieprojecten op de 

locatie vereist dit een grote mate van fl exibiliteit. 

Flexibiliteit van zowel bouwers als medewerkers.

 

PARTNERS

Bij de keuze voor de LAN-bekabeling is het Erasmus MC 

is niet over één nacht ijs gegaan. Voor het advies en opstellen 

van het programma van eisen heeft men gebruik gemaakt van de 

expertise van Royal Haskoning. Bij het opstellen van het eerste 

ontwerp op basis van gigabit ethernet is Erasmus MC uitgegaan 

van een Cat6 UTP-infrastructuur. Veranderingen in technologieën 

en standaarden hebben ervoor gezorgd dat het Erasmus MC in 

samenwerking met Royal Haskoning een herziend programma van 

eisen heeft opgesteld, waarbij meerdere potentiële leveranciers 

vooraf uitgenodigd waren om hun visie te delen. De uiteindelijk 

conclusie was dat een CAT6A S/FTP-oplossing het beste past bij de 

behoefte van het Erasmus MC aan een toekomstvaste en EMC-

veilige bekabelingsinfrastructuur. Aanvullend hierop zocht het 

Erasmus MC ook naar een fl exibele en schaalbare oplossing voor 

het aanbrengen van de glasvezelverbindingen, zowel binnen als 

buiten de gebouwen.

Op basis van de voorgaande criteria is gekozen voor een oplossing, 

gebaseerd op multiducts met hierin geblazen glasvezelkabels. 

Dit alles in gedachte dat het ziekenhuis gebouwd wordt voor 

een periode langer dan 20 jaar waarbinnen ruimte moet zijn om 

mutaties aan te brengen zonder dat het personeel en de patiënten 

hiervan hinder ondervinden. Gebaseerd op deze hernieuwde 

inzichten is een aanbesteding uitgeschreven, waar de combinatie 

Van den Berg Infrastructuren te Zwammerdam als installateur, 
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Brand-Rex als bekabelingsconcept, geleverd via de 

distribiteur Kannegieter te Amersfoort als winnaar 

uit de bus kwamen. De keuze voor Brand-Rex 

is mede gemaakt omwille van toepassing van 

de nieuwste Tool-Free-afmontagetechniek die 

Brand-Rex uniek maakte ten opzichte van haar 

concurrenten op het gebied van afmontagegemak 

en de geringe inbouwdiepte van de connectoren.

TEVREDEN

Bij Erasmus MC is men erg te spreken over de samenwerking 

met Kannegieter en Brand-Rex. “Sinds de start tonen zij hun 

betrokkenheid als leverancier. De medewerkers van Brand-Rex, 

zijn regelmatig op locatie te vinden voor advies en om tussentijdse 

controles uit te voeren. Dit geeft de borging op kwaliteit een goed 

gevoel. Het is tenslotte nog een lange weg naar 2017”, aldus Rik 

Binkhorst, Netwerk Specialist bij Erasmus MC.

Vanuit het ‘fi rst time right’-principe zijn er enkele elementaire 

keuzes gemaakt. Zo wordt de horizontale koperbekabeling 

uitgevoerd op basis van Cat6A S/FTP waarbij er optimale 

bescherming is voor interferentie van verstoringsbronnen en de 

oplossing voldoet aan de laatste standaarden. Geborgd door testen 

van een onafhankelijk instituut (3P). Voor de glasvezel-backbone 

is gekozen voor Single Mode-vezel. Dit betekent dat vanuit de 

huidige 10G-glasvezelbackbone een migratie naar 40G en 100G op 

eenvoudige wijze gerealiseerd kan worden indien dit nodig blijkt.

DUURZAAMHEID

Al was het geen onderdeel van de aanbesteding, Erasmus 

MC is erg verheugd met de keuze voor Brand-Rex 

door de bouwcombinatie IEBU en Van den Berg 

Infrastructuren. Met installatie van een op Brand-Rex 

gebaseerde bekabelingsinfrastructuur, heeft men 

ook gekozen voor leverancier met een CO2-neutrale 

bedrijfsvoering. Een ontwikkeling die voor steeds 

meer organisties hoog op de agenda staat en waar 

Brand-Rex als een van de eerste in zijn industrie al in 

2009 de eerste stappen in gezet heeft. Brand-Rex is sinds mei 

2011 offi  cieel Carbon Neutral en heeft een duidelijke visie op 

duurzaamheid.

KENGETALLEN

De omvang van het nieuwe ziekenhuis aan de hand van een paar 

kengetallen:

• Bruto vloeroppervlak: 185.000 m2

• Netto vloeroppervlak: 90.000 m2

• 43 liften

• 7 kilometer zonwering

• Heipalen van 28 meter lang met een gewicht van 13 ton

• 1.000 heipalen voor bouwdeel Oost

• 1.400 heipalen voor bouwdeel West

• 150 heipalen voor LogistiekCentrum

• 2.100 km Cat6A S/FTP-kabel

• 36.000 Cat6A S/FTP-netwerkaansluitingen

• 18 km geblazen glasvezelkabel

• 9.200 glasvezelconnectoren

• 387 glasvezelpanelen

• Meer dan 30.000 patchkabels
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