
 

 

 
 
 

Bouw & renovatie 
nieuwsbrief 

 
Meer informatie over de bouw & renovatie van het IJsselland vindt u ook 

op: 
www.ysl.nl  

 

Bijeenkomst 26 maart 

Op 26 maart vond een bijeenkomst voor omwonenden van het 

IJsselland Ziekenhuis plaats in het restaurant van het ziekenhuis. 

Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst hebben we het ontwerp van 

de renovatie van de interne verbouwing van de kliniek en de 

centrale hal laten zien.  

Daarnaast hebben we de aanwezigen geïnformeerd over de 

bouwplannen van het nieuwe OK-complex. In deze nieuwsbrief vindt 

u de informatie die tijdens de bijeenkomst aan de orde is geweest.   

 

 

Renovatie van de kliniek 

http://www.ysl.nl/


 

 

 

De nieuwe afdelingen in de kliniek krijgen een open karakter. Bij 

binnenkomst is er een centrale balie en bij de balie is een “uit je 

bed plek” met verschillende indelingen en zitgelegenheden voor 

bezoek en patiënten. 

 

In de kliniek zijn vier-bedkamers en een-bedskamers. Bij elk bed is 

een afsluitbare patiëntenkast en bevindt zich een bedwandpaneel 

met geïntegreerde leeslamp. De uitstraling van de kamer is strak en 

opgeruimd.  

Bij de eenpersoonskamer is er mogelijkheid tot rooming-in. Dit 

biedt mogelijkheid voor familie, partner, (mantel)zorger om te 

blijven slapen. 



 

 

 

De renovatie van de kliniek duurt ongeveer twee jaar.  

 

Wat merkt u hiervan? 

Tijdens de bouwperiode zullen materialen aangevoerd worden. 

Daarnaast zal gedurende de renovatie het bouwterrein nodig 

blijven.  

 

 

Renovatie OK-complex 

Ons OK-complex dient gerenoveerd te worden. Het huidige complex 

is bijna 28 jaar oud en verouderd qua afmetingen en techniek. Dit 

past niet binnen de bestaande vierkante meters van het ziekenhuis. 

Het ziekenhuis is voornemens haar nieuwe OK’s te realiseren in een 

stuk nieuwbouw aan de voorzijde van het ziekenhuis. Hieronder de 

impressies.   

 

Het nieuwe gedeelte van het OK-complex komt op palen (sluit aan 

op de 1e verdieping van het ziekenhuis), in het donkere deel op het 

dak zal techniek gerealiseerd worden. Deze huisvesting bevindt zich 



 

 

aan de voorzijde (Rotterdamse zijde) van het ziekenhuis:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Het bouwterrein zal er als volgt uitzien: 

 

Kenmerken van het plan 

 Nieuwbouw op voorterrein ziekenhuis.  



 

 

 Bouwen op palen om aansluiting te houden met rest van OK- 

complex op 1e verdieping én geen parkeerplaatsen te 

verliezen. 

 Prefab gebouw, plaatsing in ongeveer 1 week op lokaal 

gemaakte onderconstructie. 

 

We houden rekening met u als buurtbewoner 

Het ontwerp en de bouw van een OK-complex is één 

van de meest ingewikkelde projecten in een 

ziekenhuis. Hierbij is wat er in het gebouw 

plaatsvindt absoluut leidend en in hoge mate 

bepalend voor de vorm en afmeting van het 

gebouw.  

We vinden het van groot belang om rekening te 

houden met onze buurtbewoners, daarom hebben 

we bij het ontwerp rekening gehouden met 

voldoende groenstroken; er zullen extra 

groenstroken aangelegd worden en bomen geplant 

worden.  

Welk groen dit zal zijn willen wij graag in overleg 

met u bepalen.  

 

In het nieuwe OK-complex komen aan de zijde van 

de woningen beperkte hoeveelheid en geen grote 

ramen.  

De installaties staan binnen in de techniekruimte en 

de roosters zijn gepositioneerd aan de zijde van het 

ziekenhuis. 

De nieuwbouw zal verlicht moeten worden, met 

name het parkeren eronder. Dit verlichtingsplan van 

de nieuwbouw willen wij ook graag in overleg met u 

bepalen.    

 

Tijdens de bouw worden boorpalen gebruikt in 

plaats van heipalen. De nieuwbouw wordt op een 

externe locatie uitgevoerd, hierdoor duurt de bouw 

op locaties minder lang en is er minder 

 



 

 

bouwoverlast.  

 

Hoe ziet de planning eruit? 

In april wordt de omgevingsvergunning ingediend. 

De voorbereidingen van het inrichten van het 

bouwterrein vinden plaats rond mei/juni. Deze 

voorbereidingen omvatten het aanpassen van de 

rotonde voor de ingang en het verplaatsen van de 

bouwketen. 

De eigenlijke bouwactiviteiten starten uiteraard pas 

na het verkrijgen van de omgevingsvergunning.  

De werkzaamheden buiten zullen ongeveer een half 

jaar duren.  

 

Inspraak 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn er een 

aantal thema’s die wij graag met u willen 

bespreken. Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich 

aanmelden via bouw@ysl.nl 

Deze oproep is met name bedoeld voor direct 

belanghebbenden. 

 

 

Roken 

Tijdens de bijeenkomst is ook het roken ter sprake 

gebracht. Sinds januari 2019 is het terrein van het 

ziekenhuis namelijk rookvrij. Op de plekken net 

buiten het terrein zal het ziekenhuis op de meest 

gebruikte plekken extra schoonmaken en de 

gemeente zal prullenbakken gaan plaatsen. Verder 

wordt er door de gemeente extra gehandhaafd. 

 

 

Geluid 

Er is door verschillende bewoners opgemerkt dat 

bevoorrading aan de Capelse zijde (via de 
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Poortmolen) overlast geeft. Het ziekenhuis is 

inmiddels in gesprek met bedrijven omtrent gedrag 

van chauffeurs en geluidsproductie van 

vrachtwagens. 

Aan de Rotterdamse zijde wordt er hard gewerkt om 

de geluidsproductie van koelmachines, die op de 

norm van het toegestane zit, nog verder naar 

beneden te brengen. 

Heeft u vragen over de bouw en renovatie van het ziekenhuis, dan 

kunt u deze stellen via bouw@ysl.nl 
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