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Tekst | Patricia van der Beek  

‘Pandjesstructuur vereist minutieuze
 voorbereiding en afstemming’

In opdracht van woningcorporatie HW Wonen 
en in samenwerking met stichting Zorgwaard 
ontwikkelt en bouwt Van Mierlo de ‘Rembrandt’. 
“In een eerder stadium liet Zorgwaard een deel 
van de Egmontshof slopen”, vertelt Roderik 
Outhuis, projectleider bij Van Mierlo. “Op die 
locatie realiseren wij nu het zorggebouw en het 
woongebouw. Na oplevering nemen de cliënten 
van Zorgwaard er hun intrek en wordt het laat-
ste deel van de Egmontshof gesloopt. Op de 
kavel die dan vrijkomt, verwezenlijken wij nog 
eens circa 68 koopwoningen.” Over alle werk-
zaamheden wordt uitvoerig gecommuniceerd 
met de omwonenden, op wie dit omvangrijke 
bouwproject de nodige impact heeft.

ELKE BEUK EEN ANDERE 
UITSTRALING
Het zorggebouw biedt ruimte aan 102 zorgeen-
heden voor verschillende doelgroepen. Op de 
begane grond komen algemene en zorgfuncties 
zoals een restaurant, kantoren, een fysiotherapeut 
en een dieetadviseur. In het woongebouw komen 

De Egmontshof was decennialang een belangrijk verpleeghuis voor Oud-Beijerland en 
omstreken. Nu maakt het gebouw plaats voor een modern en veelomvattend woon-
zorgcomplex. De ‘Rembrandt’ bestaat uit een zorggebouw, een woongebouw en en-
kele tientallen woningen.

73 zelfstandige appartementen voor 55-plussers, 
een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 
Tussen het zorg- en woongebouw wordt een 
autovrij en openbaar binnenplein aangelegd. 
Outhuis: “Ondanks zijn omvang behoudt het 
complex een menselijke maat. Dit is vooral te 
danken aan het pandsgewijze ontwerp van archi-
tectenbureau Wim de Bruijn. Door te variëren in 
gevelafwerkingen, waaronder de kleuren van het 
metselwerk en de kozijnen, gaf hij elke beuk een 
andere uitstraling.” 

TWEE BOUWSYSTEMEN
Van Mierlo bouwt het zorggebouw en het 
woongebouw gelijktijdig, in twee aparte 
bouwstromen. “Vanwege de verschillende 
gebouwfuncties passen we twee bouwsyste-
men toe”, aldus Outhuis. “Het zorggebouw 
omvat grote overspanningen, veel sparingen 
en verdiepingshoogten tot 3,40 meter. Hier 
passen we kalkzandsteen wanden en breed-
plaatvloeren toe, op zo’n zeshonderd heipalen 
en in het werk gestorte funderingen en begane 

grondvloeren. We zijn nu bijna op hoogte en 
al druk bezig met het stel- en metselwerk.”

Op de begane grond van het zorggebouw wordt 
hard gewerkt aan een WKO-centrale voor het 
duurzaam opwekken van warmte en koude voor 
het zorg- en woongebouw. HW Wonen denkt 
nog na over andere duurzame oplossingen, 
zoals zonnepanelen en LED-verlichting.

MET ELKAAR MEEDENKEN
Het woongebouw heeft verdiepingshoogten 
van 2,62 meter en een dragende structuur met 
woningscheidende wanden. Van Mierlo voert 
dit bouwdeel uit met breedplaatvloeren en in 

het werk gestorte wanden, gebruikmakend van 
hun eigen wandkist. Van de vijf bouwlagen 
zijn de eerste twee inmiddels gereed. Outhuis 
verwacht in november het hoogste punt te 
bereiken, maar benadrukt: “Het slagen van dit 
project valt of staat met de juiste afstemming 
tussen partijen. Om die reden voeren we de 
werkzaamheden – bij beide gebouwen – tot en 
met het casco ‘lean’ uit. Ook de pandjesstruc-
tuur vereist minutieuze voorbereiding en 
afstemming. Voor de metselaars en timmerlie-
den stellen we bijvoorbeeld werktekeningen per 
geveldeel op. Door continu met elkaar mee te 
denken, houden we de voortgang erin en leve-
ren we in het derde kwartaal van 2016 twee 
prachtige gebouwen op.”    ❚


