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Bouwdossier AZ Alma Europees
en nationaal gepubliceerd
16 augustus 2011 – Sinds vandaag is het dossier van het
nieuwbouwziekenhuis dat AZ Alma gaat bouwen aan de Ringlaan in
Eeklo ter beschikking van zowel Belgische als Europese aannemers die
voor dit werk willen een offerte indienen.
‘Eigenlijk is dit de officiële start van het bouwproject’, zegt directeur facilitaire
diensten en masterplan Henk Vincent, ‘al zullen anderen misschien de
eerste spadesteek als startmoment verkiezen.’

Het nieuwbouwziekenhuis komt aan de Ringlaan in Eeklo. Zowel AZ Alma
campus eeklo als campus sijsele verhuizen volledig naar het nieuwe
ziekenhuis. Dit bouwproject wordt het grootste ooit in de Meetjeslandse
regio: het gaat om een investering van ruim 220 miljoen euro, waarvan een
kwart door AZ Alma zelf wordt gefinancierd! Het zeven bouwlagen tellende
ziekenhuis (verdieping -1, gelijkvloers en vijf verdiepingen) komt op een
terrein van tien ha en zal plaats bieden aan 513 patiënten. Er zullen meer
dan 110 artsen, 1.200 medewerkers en 125 vrijwilligers aan de slag gaan
om patiënten uit de ruime Meetjeslandse regio dagelijks ‘Zorg met een hart’
aan te bieden.
De publicatie van twee loten van het bouwdossier (de gesloten ruwbouw en
omgevingswerken, en het plaatsen van een omheining rond het bouwterrein)
legt meteen ook enkele belangrijke data vast.
»
»
»
»

De geïnteresseerde aannemers moeten hun prijsopgave indienen tegen
13 oktober 2011, want dan worden alle offertes officieel geopend
Na een studieperiode wordt begin januari 2012 de aannemer
aangewezen
En die krijgt twee maand de tijd om de werken te starten, zodat de
aanvang begin maart 2012 mag verwacht worden
Van dan af duurt het zestig maand (5 jaar) tot de definitieve inhuizing,
die dus begin maart 2017 mag verwacht worden

Voor meer informatie:
Marc Van Hulle, manager PR & Communicatie AZ Alma
050-72.83.32 of 0477-62.78.57
marc.vanhulle@azalma.be
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