
Bijzonder in de weg naar de realisatie van het nieuwe ziekenhuis is de unieke 
samenwerking met Hurks van der linden en Kuijpers Installaties, verenigd 
in Bouwcombinatie Bernhoven vof. De bouwcombinatie was samen met het 
ontwerpteam verantwoordelijk voor de bestekken en bouwtekeningen. 
Het ziekenhuis weet zich daarmee verzekerd van een optimaal gebruik van de 
inhoudelijke kennis van alle partijen. En van een maximale bijdrage aan de voort-
gang van het bouwtraject en tijdige oplevering, binnen de gestelde budgetten.

Adres
ziekenhuis Bernhoven
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden

Mijlpalen
Start bouw 23 augustus 2010
Eerste paal 22 september 2010
Eerste gevelelement januari 2011
Hoogste punt zomer 2011
Oplevering november 2012

Oppervlakte
Totaal vloeroppervlak 55.000 m2

Geveloppervlak 18.000 m2

waarvan groene gevels 2.700 m2

Terrein 4,8 ha

Parkeren
Parkeren bezoekers 600 auto's 
Parkeren auto's personeel 600 auto's 
Fietsenstalling bezoekers 125 fietsen 
Fietsenstalling personeel 350 fietsen 

Bedden
Totaal aantal bedden 380 bedden 
waarvan Intensive Care 12 bedden 
waarvan Cardio Care 8 bedden
waarvan Stroke Care 5 bedden 
Operatiekamers 8 stuks      

Totale investering € 130.000.000,-     

Betrokkнн Facts
Ziekenhuis Bernhoven Ziekenhuis Bernhoven

www.bernhoven.nl/nieuwbouw

Wĳ bouwen aan д toekomst voor u!

Bouwkunde
Funderingspalen 980 stuks 
Bakstenen 420.000 stuks 
Staal 1.800.000 kg   
Beton 25.000 m3

Binnenwanden 55.000 m2

Liften 11 stuks

Installatietechniek
Koelvermogen 4.000 kilowatt
Warmtevermogen 3.000 kilowatt
Verse lucht 600.000 m3 per uur
Sanitaire toestellen 1.800 stuks
Voedingskabel 300 km
Datakabel 560 km 

Bouwplaatsmedewerkers 450



Langs de rondweg van Uden-Noord, midden in het groen, verrijst een eigentijds
ziekenhuis. Het wordt het nieuwe onderkomen van ziekenhuis Bernhoven. 
Op het bouwterrein zullen de komende maanden de contouren van het com-
plex zich steeds duidelijker aftekenen. Op 22 september 2010 is de eerste paal
de grond ingegaan.   

Het kloppend hart van het ziekenhuis vormt de hot floor, de plek waar vitale 
afdelingen en ruimtes als de intensive care, operatiekamers en behandelkamers
samenkomen. Ook is een prominente plaats ingeruimd voor het beddenhuis,
waarin onder andere de verpleegbedden, de spoedeisende hulp en de verzor-
ging van moeder en kind ondergebracht zijn. Imposante technieklagen waken
boven het gebouw over de technische en technologische ondersteuning van 
alle disciplines. Daarmee is de hardwarekant van het ziekenhuis klaar voor 
morgen én overmorgen.

Minstens zo belangrijk is de software, de mensen die zich elke dag inzetten
voor de gezondheid van hun patiënten. De medewerkers van ziekenhuis 
Bernhoven werken met passie en aandacht. Of ze nu directe zorg verlenen of 
in ondersteunende functies werkzaam zijn. Plezier in het vak en interesse in de
patiënten en in elkaar zijn twee van de kernwaarden die Bernhoven koestert en
die straks in de nieuwe omgeving nog meer gestalte zullen krijgen. Net als onze
professionaliteit en ons ondernemerschap. We staan voortdurend open voor
vernieuwing en verbetering. 

Alle partijen, intern en extern, dragen eraan bij dat de missie van ziekenhuis
Bernhoven straks nóg tastbaarder wordt: samen eigentijds de allerbeste zorg
bieden. Een belofte die we nu en in de toekomst aan onze patiënten en aan 
elkaar doen. 

In ‘t kort
Ziekenhuis Bernhoven

Met passе
Ziekenhuis Bernhoven


