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Architecturale benadering  
 
Er is gekozen voor een vierkant, compact gebouw, dat ongeveer 80 x 80 m meet en een grote bruikbare nuttige oppervlakte biedt. 
De architectuur is sober aan de buitenkant, er is veel aandacht voor een rustig ritme en subtiele verhouding tussen verticale en 
horizontale elementen. De langwerpige bakstenen gevels met grote raamopeningen dragen bij tot een stevige doch tegelijkertijd 
vriendelijke uitstraling. Het geheel laat veel daglicht toe dankzij het uitgekiende ontwerp met een grote centrale hal, twee niveaus 
hoog, lichtkappen en patio’s. De verdiepingen zijn in vier gedeeld, met telkens een patio per deel. De rondom lopende gangen 
dragen op hun beurt bij tot de rijkelijke daglichtinval. Ondergrondse parkeergarages, gedeeld door Fase 4 en 6, sluiten direct aan op 
autosnelweg.

Passerelles tussen de gebouwen zullen 
nog gebouwd worden om de circulatie 
van patiënten en bezoekers te bevorderen.
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Hotelsfeer en patiëntenbeleving 
sturen het ontwerp
In 2007 werd het ‘Masterplan campus Gasthuisberg’ uitgeschreven, dat voorziet in een 
verdere concentratie op campus Gasthuisberg. De vooropgestelde einddatum voor dit 
grootschalige project is 2020. Het masterplan omvat verschillende fasen, waarvan 
Fase 4B staat voor de 35.000m² tellende ‘Vrouw en Kind’ campus.
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V oorafgaand aan de bouw werd een 
wedstrijd voor architectenbureaus uit-
geschreven. De THV AR-TE – De Jong 

Gortemaker Algra – STABO dat een rijke ervaring 
binnen de zorgsector kan voorleggen, werd als 
winnaar uitgeroepen vanwege de totaalvisie op 
het voorliggende masterplan, dat de ontwikkeling 
van Gasthuisberg ziet als een stadsontwikkeling, 
met straten, pleinen en losstaande gebouwen. 
De gebouwen bezitten allen een ‘voordeur’ die 
aantrekt om er naartoe te lopen. Tussen de 
gebouwen zullen ook nog passerelles worden 
gebouwd om de circulatie van patiënten en 
bezoekers te bevorderen.

Programma
Voor de dienst verloskunde worden de con-
sultatie, het fertiliteitscentrum, maternele inten-
sieve zorgen en het bevallingskwartier in een 
logisch geheel geïntegreerd, aangeduid als Fase 
IVb 1. Kinderen kunnen er terecht op een 
kindvriendelijke raadpleging, in een multidi-
sciplinair dagziekenhuis en op eigen aangepaste 
hospitalisatieafdelingen, Fase IVb 2 huisvest de 
kantoren voor de administratie, de zieken-
huisschool en een afdeling kamers materniteit. 
Beide bouwdelen zijn via een brug verbonden. 
Fase IVb1 wordt eveneens via een brug 
gekoppeld aan het gebouw ‘Kritieke Diensten’ 
(Fase IVa), waardoor onmiddellijke aansluiting 
ontstaat bij de nieuwe neonatologieafdeling, 
waarvan het ontwerp in 2013 de Vlaamse 
architectuurprijs ‘Innovation 2 Care’ in de wacht 
sleepte.

Achter de toegang wordt je verwelkomd in een 
twee niveau’s hoge en zeer luchtige hal. Hier zijn 
consultatieruimten en een labo in vitro fertilisatie 
ondergebracht. 
Het ambulant centrum, de afdeling gynaecologie 
en pediatrie zijn op het eerste niveau ingetekend. 
Op niveau 2 komt het dagziekenhuis en de 
revalidatieafdeling. De volgende bouwlaag is 
gereserveerd voor het bevallingskwartier. 

Op de twee hoogste bouwlagen komen de 
kamers voor het kinderhospitaal. Op de 4e 
verdieping bevindt zich een afdeling oncologie. 
De 5e verdieping is erop gericht om het langdurig 
zieke kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. 
Zo is er een speelkamer voor kankerpatiëntjes   
in een patio en een beschutte buitenspeel-  
ruimte met 1,80 m hoge glazen balustrade die 
uitkijkt over de Dijlevallei. Per verdieping zijn er    
vier centraal ingeplante ‘zorghubs’.

Gebouw en interieur zijn als één conceptueel 
geheel ontwikkeld. De Jong Gortemaker Algra 
architecten (DJGA) uit Nederland, AR-TE archi-
tecten en STABO ingenieurs uit Leuven, hebben 
reeds ruime ervaring in de samenwerking voor 
de gezondheidssector. De architecten van DJGA 
die de ontwerpfase voor hun rekening namen, 
betrokken al in een zeer vroeg stadium de 
architecten van AR-TE in het proces, zodat de 
look & feel perfect geprojecteerd wordt in de 
uitvoeringstekeningen, detailleringen en bestek-
ken. STABO verzekert tegelijkertijd dat alle 
technische voorzieningen geïntegreerd geraken 
in het ontwerp.

Ontkiemd uit de praktijk 
De krijtlijnen van het programma voor de bouw 
van de Vrouw en Kind Campus werden aan-
gereikt vanuit UZ Leuven. Maurits Algra, 
architect-directeur: “We hebben ruimschoots 
overleg gepleegd met de verschillende 
gebruikersgroepen, in dit geval overigens zeer 
ervaren mensen. Voor elke afdeling was er een 
hoofdcontact en per afdeling is er ook een 
specifieke aanpak gedefinieerd”.
Jeroen Warnaar, interieurarchitect: “In samen-
spraak met de gebruikers werd een gedetailleerde 
inhoudsbeschrijving opgesteld. Heel veel 
factoren spelen mee om een definitief plan te 
laten uitgroeien. Er is de organisatie van elke 
afdeling op zich, maar evenzeer het samengaan 
en functioneren binnen de mantel van het 
gebouw”.  
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Voor de sfeerzetting is vertrokken vanuit de lichtheid van het gebouw, 
de instroom van daglicht. Overal zijn er patio’s ingetekend die er 
in verticale doorsnede uitzien als trechters en maximaal licht naar 
binnen halen.

Een bijzonderheid voor de kamers in de pediatrie-afdeling is het 
wastafelontwerp, dat enerzijds een babybadje biedt voor verzor-
ging vanuit de kamer en anderzijds een lavabo wordt als deel van 
de aanpalende badkamer. De opening tussen kamer en badkamer 
kan worden afgeschermd. De inrichting roept de sfeer van een 
hotelkamer op met houtimitatie, HPL-vloeren en levendige kleuren.

De twee niveau’s hoge en zeer luchtige hal van de 
Vrouw en Kind afdeling op campus Gasthuisberg
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Het waren zeer intensieve sessies met kritische 
analyse van de werking en gebruik voor zowat 
elke vierkante meter, om uiteindelijk via dialoog 
tot een finale beslissing te komen.

Look & feel
Voor de sfeerzetting is vertrokken vanuit de 
lichtheid van het gebouw, de instroom van 
daglicht. “Overal zijn er patio’s ingetekend die 
ver in verticale doorsnede uitzien als trechters  
en maximaal licht naar binnen halen” geeft Stef 
Wevers, ir. Architect-bestuurder bij AR-TE, aan. 
“De rechtlijnige indeling die de verdiepingen 
kenmerkt wordt verlaten voor de beneden-
verdieping, waar een kiezelsteenthema is toe-
gepast voor een visuele indeling in zones   
zonder ze te compartimenteren” gaat Jeroen 
Warnaar verder. “Er wordt gewerkt met inge-
zette losse paviljoenen voor de infobalie, 
inschrijvingen, een bibliotheek en wachtzalen 
aan de rand. Voor deze grootse inkompartij 
weerhielden we bamboe als vloerbedekking. 
Bamboe combineert de warmte en vriendelijk-
heid van hout met milieuvriendelijkheid op  
unieke wijze”. Elke kamer beschikt over een 
venster met uitkijk. “De inrichting roept de sfeer 
van een hotelkamer op met houtimitatie, HPL-
vloeren (parketimitatie) en levendige kleuren” 
commentarieert Stef Wevers. 

“De kamerinrichting met maatwerk voorziet een 
slaapbank voor het verblijf van een ouder bij hun 
zieke kind”. Jeroen Warnaar: “Het inkleuren van 
de inrichting gaat zeer breed. Het gaat niet 
alleen om meubels, maar evenzeer om signa-
lisatie, een duidelijke bewegwijzering die de 
circulatie voor elke gebruiker van het gebouw 
vergemakkelijkt. Onze ervaring in de zorgsector 
is uiteraard heel erg nuttig bij het detailleren     
van een zo omvangrijk project als dit”. 

Materiaalkennis is slechts één facet. De voor-
stellen van de ontwerpers werden afgetoetst 
door de interne afdeling ziekenhuishygiëne. 
Soms gaf dat conflicten en werden andere 
keuzes weerhouden.
Het gebruik van kleuraccenten door het aan-
brengen van kleurfolies is bepaald in functie tot 
het versterken van de oriëntatie voor bezoekers 
en personeel. Vloeren en wanden zijn licht ge-
houden voor een tijdloze look. 

Momenteel is de ruwbouw van de ‘Vrouw en 
Kind Campus’ voltooid en de afwerking aan de 
gang. 

Eduard Coddé ✍

Architectenbureau 

De Jong Gortemaker Algra - Rotterdam 
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BEN-project  
 
Het project startte aanvankelijk als een pioniersproject voor een passief ziekenhuis. Na het 
voorontwerp is daarvan afgestapt om uiteindelijk een bijna energie neutraal gebouw neer te 
zetten. De voor de passiefnorm voorziene isolatie bleef behouden: 16 cm PIR in gevel en vloeren, 
20 cm PIR voor de dakisolatie. Ramen met drievoudig hoogrendementsglas met een U-waarde 
0,6 (W/m²K).

Stef Wevers, ir. Architect-bestuurder bij AR-TE:   
“Bij dit soort projecten stelt zich de 

voortdurende uitdaging om bij de materiaalkeuze 
de gewenste hotelsfeer en huiselijkheid 

te verzoenen met de opgelegde normering 
voor brandveiligheid en hygiëne“.


