
Die Wes-Kaapse Departement van Vervoer en Openbare Werke lewer infrastruktuur en dienste aan 
die mense van die Provinsie om positiewe sosio-ekonomiese uitkomstes en veilige, bemagtigde en 
verbonde gemeenskappe te bevorder.   

Die Wes-Kaap se eerste “groenkliniek” wat in Beaufort-Wes gebou word, sal na verwagting in Februarie 2017 klaar wees. Hierdie R23,5 miljoen fasiliteit is deur die Departement van 
Vervoer en Openbare Werke vir die provinsiale Departement van Gesondheid in bedryf gestel. Wanneer dit volgende jaar aan die publiek open, sal dit die volledige reeks primêre 
gesondheidsorg-dienste verskaf.  

Beaufort-Wes is gewoontlik stowwerig, baie warm gedurende die dag en yskoud in die nag. Die konvensionele benadering tot temperatuurregulasie en lugsirkulering is van lugversorging 
afhanklik. Die ontwerpers van hierdie 1 050 m2  enkelverdiepinggebou, het die behoefte aan lugversorging verminder deur toepaslike ontwerpe en natuurlike materiale te gebruik.  

Die gebou se mure bestaan uit dik saamgepakte grond wat gedurende die dag stadig verhit en gedurende die nag stadig afkoel. Dit hou dus die gebou gedurende die warmste tyd van 
die dag koel, en gedurende die nag warm. Ventilasiepype suig hoog bo die grond waar daar minder stof is lug in en stuur dit deur die rotsvoorraad onder die gebou wat die lug temper 
voor dit na die lugversorgingstelsel gaan. Die gebruik van saamgepakte grond en rotse verminder die behoefte aan verhitting en verkoeling, en in plaas daarvan dat dit geproduseer moes 
word, kom beide materiale uit die natuur.  

Die ontwerp maksimaliseer die voordeel van natuurlike lig deur gange met enkelbanke wat ’n noordelike aangesig en natuuruitsig het in te sluit. Die dakoorhang is spesifiek só ontwerp 
om die hoeveelheid son wat in die somer inskyn te verminder, terwyl dit in die winter soveel son as moontlik inlaat. Die gange is wyd genoeg om wagareas vir pasiënte in te sluit en is 
rondom aangelegte binnehowe met inheemse saffraanbome geleë. Energie-doeltreffende ligte en sonwaterverhitting is van die ander groen ontwerpseienskappe wat ingesluit is. Daar 
sal ’n energie-moniteringstelsel by die kliniek geïnstalleer word om die energieverbruik te vergelyk met ander fasiliteite wat eenders is, maar met konvensionele metodes en materiale 
gebou is.     

Die kliniek sal behandeling vir oordraagbare en chroniese siektes, mondgesondheidsdienste, rehabilitasiedienste en gespesialiseerde dienste vir vroue en kinders bied.
  
Ons lei in die lewering van staatsinfrastruktuur en verwante dienste BETER TESAME.
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