Experience Center, Radboudumc
Experience Center is uitmuntend omdat ...
transformatie, renovatie en nieuwbouw samen met een compleet nieuw interieur een prettige
verblijfsplek maken waar creativiteit bruist. Hier krijgt de zorg van de toekomst vorm, zichtbaar voor
iedereen. Het bestaande gebouw heeft een uitnodigende openheid gekregen en een strak en modern
interieur en exterieur. Binnen zijn alle installaties en voorzieningen vervangen door de laatste technische
en digitale innovaties met state-of-the-art presentatie- en AV-middelen.
De uitbreiding heeft zowel het oppervlakte vergroot, als ook en vooral de dynamiek en creativiteit het
gebouw binnengetrokken. De nieuwe golvende gevel neemt het losstaande theater op in het gebouw.
Gelijktijdig is de verwaarloosde buitenruimte overkapt en omgevormd tot het nieuwe bruisende hart.
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In Nijmegen is een bruisende plek ontstaan voor onderzoekers, studenten,
congresbezoekers en medewerkers van Radboudumc. Op innovatieve wijze is
onbenutte buitenruimte, samen met de renovatie van het bestaande gebouw,
getransformeerd naar het visitekaartje voor het academische centrum. Op een
centrale plek op de nieuwe campus is dit dé ontmoetingsplek geworden voor leren,
innoveren en verbinden.
Sociale hub vol ontmoetingen Verdeeld over vijf verdiepingen zijn trainen, leren en
innoveren door het hele centrum verweven. Via de hoofdentree loop je langs het
Innovation Park direct door naar het nieuwe overdekte binnenplein. Dat bevindt
zich één niveau lager is via een ruime, als gekantelde schijf vormgegeven, zit- en
looptrap bereikbaar. De trap is bij entertainment en bijeenkomsten op het plein
een ideale tribune. Met zijn vele aansluitende functies en hoogte van 12 meter is
het atrium een uitnodigende en prettige verblijfsruimte, en dé sociale hub van
het gebouw. Verder biedt het Center plaats aan: congres-theaterzaal, vergaderen conferentiezalen, college- en onderwijszalen, klinisch trainingscentrum, skills
& simulatielabs, studiezaal 2.0, uitgebreide bibliotheek en Innovation Park. Dit
laatste is een creatieve broedplaats waar Health Innovation Labs hun plek hebben
gekregen en samen werken aan de duurzame gezondheidszorg van de toekomst.
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HET GEBOUW
IS ALS EEN
KATALYSATOR VOOR
INNOVATIE ... HET IS
DE VITRINE VAN HET
ZIEKENHUIS
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