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Te midden van de grootschalige renovatie van de afdeling Tandheelkunde van het 

Radboudumc heeft de redactie van iD Magazine een tafel en drie stoelen geplaatst. Plaats 

nemen Ton van de Beek, directeur van het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB), Jeroen Simons, 

partner en architect bij Inbo en Stefan Timmers, adviseur bij Deerns. Ze discussiëren over de 

rol die ze vervullen in het team dat de renovatie tot een goed eind moet brengen en ervoor 

moet zorgen dat de afdeling Tandheelkunde haar koppositie behoudt op het gebied van 

patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. »

Aan tafel in het 
transformerende 
Radboudumc

“ Inhoudelijke diepgang bereik je alleen als team”

iD
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Van links naar rechts: Stefan Timmers, 
Ton van de Beek en Jeroen Simons.

Waarom is er gekozen voor 
renovatie in plaats van nieuwbouw?
Ton: “We hebben nieuwbouw als optie wel 
onderzocht, maar al vrij snel de conclusie 
getrokken dat renoveren de betere 
oplossing zou zijn. Het gebouw dat hier in 
2017 uiteindelijk staat, kan de vergelijking 
met nieuwbouw doorstaan. Op alle 
gebieden. Met name de functionele en 
technische kwaliteit, maar ook de 
gebruikskwaliteit komen op een hoog 
niveau.”
Jeroen: “Het oude gebouw wordt volledig 
gestript. Het betonnen casco is echter nog 
uitstekend. Bovendien is de oorspronke-
lijke kenmerkende architectuur van het 
gebouw heel goed en bruikbaar door zijn 
hoge plafonds, ritmische balkstructuur, 
vides en mooie details.”
Stefan: “Renoveren is in dit geval voorde-
liger dan nieuwbouw. Een van de voor-
waarden is namelijk dat er doorgewerkt 
kan worden tijdens het bouwproces. Er 
staan hier 120 tandartsstoelen, zeg maar 
120 kleine tandartspraktijken. Daar zit 
enorm veel techniek omheen. Om dat 
tijdelijk elders onder te brengen is niet 
rendabel.”

Wat gaat er precies gebeuren?
Jeroen: “Het gebouw wordt veel opener en 
transparanter dan het nu is. De gevel 

wordt in zijn geheel vervangen en alle 
installaties worden vernieuwd. De 
laagbouw wordt, op de collegezalen na, 
helemaal gesloopt. Er komt een groot 
centraal atrium. Alle verschillende functies 
van het gebouw en alle afdelingen in het 
gebouw zijn beoordeeld, gesorteerd en 
worden opnieuw ingedeeld. De patiënt 
komt meer centraal te staan. Er komt voor 
hen één centrale ingang en alles met 
betrekking tot patiëntzorg en kort verblijf 
wordt gesitueerd op de begane grond en 
eerste twee verdiepingen. De uitstraling zal 
schoon, fris en modern zijn.”
Ton: “Het is een gefaseerd plan. Tot aan de 
zomervakantie van 2016 wordt de 
onderste helft van het gebouw aangepakt; 
de kelder en de eerste tot en met de derde 
verdieping. In de tweede fase die daarna 
start en duurt tot en met de zomer van 
2017, gaan de overige verdiepingen, waar 
de kantoren komen, op de schop.”

Waarom staat dit team aan de 
aftrap?
Stefan: “Natuurlijk omdat we de tender 
hebben binnengehaald, maar dat hebben 
we kunnen doen op basis van onze kennis. 
Kennis van de opdrachtgever, kennis van 
de materie en kennis van het gebied en de 
mensen. Dat geldt voor alle partijen binnen 
het team, ook Croes, de constructeur. Je 

moet weten welke oplossing of welk 
proces past bij de opdrachtgever. Je moet 
de cultuur snappen.”
Jeroen: “Wij werken al lang met Deerns. 
We hebben gezamenlijk een methodiek 
voor bestaand vastgoed ontwikkeld.  
Hierbij worden architectuur, vastgoedstra-
tegie, techniek en duurzaamheid in 
onderlinge samenhang bekeken in plaats 
van afzonderlijk. Met deze methodiek kun 
je veel sneller een gefundeerde uitspraak 
doen over de haalbaarheid en rentabiliteit 
van een renovatie. Daarnaast is dit een 
opdracht in total engineering. Wij zijn 
daardoor als architect ook verantwoordelijk 
voor de disciplines waar we minder 
verstand van hebben. Dan moet je werken 
met partners die je volledig kunt vertrou-
wen.”
Ton: “Dit team trekt echt samen op. Dat 
zag je in de tender al terug in de inhoude-
lijke diepgang van de conceptuele keuzes 
in hun plan. Daar kom je alleen als je op 
een lijn zit. Daarom vinden we het erg 
prettig dat dit team ook onze nieuwbouw 
van Sociale Wetenschappen gaat 
ontwerpen.”

Welke factoren zijn het belangrijkst 
binnen deze renovatie?
Ton: “Wat ik zelf zeer bijzonder vind, is het 
constante spanningsveld waarbinnen we 

Jeroen 
Simons: 
“Een open 
gebouw als 
dit vraagt 
om een 
andere 
mindset.”
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blijven. In alle opzichten wordt hier goed 
voor patiënten gezorgd. Het is zonder 
patiënten namelijk niet mogelijk om goed 
op te leiden.”

Wat maakt de renovatie bijzonder?
Stefan: “Omdat veertig procent van het 
oppervlak in bedrijf blijft gedurende de 
verbouwing moet een groot deel van de 
oude installatietechniek in gebruik blijven, 
terwijl gelijktijdig al volledig nieuw wordt 
geïnstalleerd. Door onze structuur- en 
ontwerpkeuzes kan dat naast elkaar. In het 
gebouw zit boven de verlaagde plafonds 
veel hoogte verstopt. Die wilden we 
teruggeven aan de gebruikers. Door 
leidingen anders te leggen, worden de 
ruimtes zestig centimeter hoger.”
Jeroen: “Een open gebouw als dit vraagt 
om een andere mindset van degenen die 
in het gebouw actief zijn. Je komt te 
werken in grotere ruimtes met meerdere 
mensen. Je moet anders omgaan met 
privacy van bezoekers. Er zijn nogal wat 
consequenties. Het is altijd weer een 
uitdaging om alle handen op elkaar te 
krijgen voor mooie ontwerpen als deze.”
Stefan: “Het Universitair Vastgoed Bedrijf 
(UVB) heeft door haar regie een belangrijke 
rol gespeeld. Ook op installatiegebied 
moesten er knopen worden doorgehakt. 
Het Radboudumc benadert dit project als 
een medisch gebouw waarbij het gebrui-
kelijk is dat alles dubbel moet worden 
uitgevoerd. Wij benaderen het als een 
onderwijsgebouw met een medische 
toevoeging. Je bent constant aan het 
zoeken naar de juiste balans en het 
onderbouwen van keuzes. Daarbij speelt 
UVB met haar duidelijkheid een doorslag-
gevende rol. UVB is er in geslaagd om bij 
iedereen een hoge mate van betrokken-
heid te creëren bij het eindresultaat en de 
route daarheen.”

Hoe past het nieuwe gebouw in de 
ambitie van de universiteit?
Ton: “Dit gebouw past in de groeiende 
duurzaamheidsambitie van de universiteit. 
Hierbij denken we aan de lange termijn. 
Dat is ook onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. We willen naar een 
situatie toegroeien waarbij we energetisch 
grotendeels zelfvoorzienend zijn. Dit 
gebouw is, wanneer het gereed is, tachtig 
procent energiezuiniger dan in de oude 
situatie.”

Jeroen: “We halen alle beton naar binnen 
door een nieuwe gevel te plaatsen, 
daarmee zijn alle koudebruggen weg. 
Daarnaast maken we het gebouw slimmer. 
Door aanwezigheidsdetectie te combine-
ren met zonwering, LED-verlichting, 
verwarming en klimaat boeken we veel 
winst.”
Stefan: “We halen het maximale uit het 
gebouw. Een goed voorbeeld is de 
luchtbehandelingsinstallatie. Deze blaast 
altijd lucht naar buiten die iets warmer is 
dan de buitenlucht. Daar zit dus nog een 
energiepotentieel in. Die laagwaardige 
energie halen we er ook nog uit en 
gebruiken we om de lucht te bevochtigen. 
Dat kost dus geen energie extra. Een 
innovatieve oplossing waar we nu ook 
patent op hebben aangevraagd. Maar we 
doen meer. Door een gebrek aan capaci-
teit kan het gebouw niet aan een bestaan-
de warmte-koudeopslag (WKO) worden 
gekoppeld. Werken met eigen bronnen 
kan ook niet, omdat het gebouw zich 
boven een waterwingebied bevindt. We 
hebben nu door middel van grote 
waterbuffers een korte termijn energieop-
slag gecreëerd.”
Ton: “Dit project staat niet op zichzelf. Op 
de hele campus streven we meer openheid 
en contact na. Inbo denkt daar ook in 
mee. De komende vijf jaar zijn we druk met 
allerlei concrete projecten zoals de 
uitbreiding van het Gymnasion ten 
behoeve van de Faculteit Management-
wetenschappen, de ombouw van een 
aangekocht klooster (Berchmanianum) tot 
Academiegebouw, nieuwbouw voor 
Sociale Wetenschappen, uitbreiding van 
de bètafaculteit en het creëren van een 
parkachtig landschap in het zuidelijk 
gedeelte van de campus. We ontwikkelen 
nu ook al een visie voor de periode na 
deze projecten. Met deze renovatie voor 
Tandheelkunde en de komende nieuw-
bouw voor Sociale Wetenschappen 
hebben we alvast twee ijkpunten voor de 
toekomst.”    «

Onderstaande twee 
artist impressions 
tonen de afdeling 
Tandheelkunde van 
het Radboudumc na 
de renovatie.

Stefan 
Timmers: 
“We halen 
het maxi-
male uit het 
gebouw.”

Ton van de Beek: “We 
willen naar een situatie 
toegroeien waarbij we 
energetisch grotendeels 
zelfvoorzienend zijn.”

als team opereren. De Radboud Universi-
teit is eigenaar van het gebouw. Het 
Radboudumc de gebruiker. De gebouw-
eigenaar betaalt de renovatie. De gebruiker 
betaalt de vaste lasten. Als de eigenaar 
meer investeert in verduurzamings-
maatregelen dan heeft vooral de gebruiker 
daar voordeel van. Dat levert veel gezonde 
discussie op want iedere betrokkene 
preekt zijn eigen passie en wil zijn wensen 
gerealiseerd zien. Als vastgoedbedrijf 
hebben we dus vooraf duidelijke spelregels 
opgesteld en hebben we gewerkt met een 
taakstellend budget. Wil men dan iets 
extra’s dan moet men ook aangeven wat 
niet hoeft. Overigens wordt de gehele 
renovatie uit eigen middelen betaald.”
Stefan: “In de ontwerpfase is veel 
aandacht besteed aan het waarborgen  
van de gebruikersinstallaties tijdens het 
bouwproces. Dat is cruciaal. Omdat de 
afdeling Tandheelkunde probleemloos,  
en het liefst zonder overlast, open moet 
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De gebouwschil is de belangrijkste 

klimaatinstallatie van het gebouw. 

Vandaar dat het gebouw voorzien is van 

tripple-glas, hoogwaardige isolatie van 

gevel en dak en perfecte zonwering. 

 

Hierdoor ontstaat een energiezuinig 

gebouw met heel veel daglicht en een 

beperkte transmissie  

 

De glaskap van het atrium is aan de 

noordkant van het gebouw 

gepositioneerd, waardoor de hoogbouw 

als zonneluifel functioneert. 

 

De laagbouw wordt bedekt met een 

groendak, zodat er minder 

hemelwaterafvoer nodig is dan de 

huidige situatie en er een prettig aanzicht 

ontstaat vanaf de hogere ruimten. 

 

 

 

 

 

Klimaatplafonds op 3,6m  tussen de vloerbalken  
 

Ruime behandelzalen met op maat gesneden pendelverlichting 

ONDERSCHEIDENDE TECHNIEKEN 
• Humidifree 

De door Deerns ontwikkelde methode om 

gratis te bevochtigen wordt in alle 

luchtbehandelingskasten toegepast. Dit door 

een combinatie van warmteterugwinning, 

adiabatische bevochtiging en regeltechniek 

• KTEO 

Korte Termijn EnergieOpslag door het 

toepassen van het sprinklerbassin als 

thermische buffer waardoor de inzet van de 

warmtepomp wordt gemaximaliseerd en de 

inzet van koelmachines geminimaliseerd. 

• Intelligente ruimteregeling 

De regeltechniek combineert gegevens 

van de vele aanwezigheidsmelder, 

temperatuuropnemers om de 

klimaatinstallatie, zonwering en 

verlichting energetisch aan te sturen.  
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