
Code D OPEN OPROEP 29

2901 Regionaal Ziekenhuis Turnhout

Projectvoorstel

1 / 30december 2015code D projectvoorstel OO 2901



inhoud
1 visie
ambities

2 krachtlijnen
uitgangspunten op basis van de ruimtelijke analyse
uitgangspunten eenheidscampus
concept ziekenhuis
uitgangspunten mobiliteit
landschapsplan

3 aanpak
campusstrategie en zorgstrategie

4 fasering
continuïteit van de dienstverlening

5 functionaliteit
organisatie van het programma

6 flexibiliteit
aanpasbaarheid en elasticiteit
structuur

7 duurzaamheid
globale aanpak

8 financieel
studiekosten, meting, raming en planning

9 planning en proces
budgetbeheer en procesbeheer
technisch financieel plan

2 / 30 december 2015code D projectvoorstel OO 2901



ambities1   visie

Het specifieke van voorliggende 
opgave zit in een symbiotische 
benadering van kernwaarden die 
zich bevinden in zowel een fysieke 
als in een mentale leefwereld. 
Kernwaarden die zich situeren in 
verscheidene domeinen en op 
verschillende schaalniveaus. Het 
ontwerpend onderzoek dat we in 
deze wedstrijdfase hebben gevoerd 
kan gebald worden tot één begrip:

vervlechting

De kracht van onze visie ligt in de 
combinaties van de kernwaarden, 
zoals op de figuur weergegeven.

patiënten
tevredenheid

veiligheid en zekerheid
snel herstel

korte wachttijden
sterk betrokken bij proces
aangepaste verblijfsduur
functionele processen

...

staf en medewerkers
goed evenwicht werk en leven

ruimte voor 
ontwikkeling en innovatie

positieve werksfeer
werken aan motivatie

functioneel werkproces
goede omkadering

aangepaste toekomstgerichte 
technologie

...

bezoekers
positief imago

meerwaarde voor de omgeving
campus als katalysator 

voor recreatie
...

naasten
sterke betrokkenheid

aangename functionele 
publieke zones

goede begrijpbare informatie
evidente wayfinding

...

Ons team steunt op kennis uit 
ontwerpend onderzoek & evidence 
based design, op ervaring uit talrijke 
projecten in de gezondheidszorg, 
op onze beproefde methodologie, 
besef en betrokkenheid in het 
algemeen. Onze visie is inherent 
gericht op patiënten. Het ziekenhuis 
ontvangt patiënten en hun familie op 
een menselijke manier en bovenal 
wordt het ziekenhuis een helende 
omgeving voor de geleverde zorg en 
behandeling. Wij zullen dan ook het 
patiënten-perspectief van harte mee 
betrekken in het ontwerpproces. 

unieke campus

Een unieke ziekenhuiscampus, dat 
is ons doel. Door het uitwerken van 
een geoptimaliseerde structuur die 
in de volgende decennia de evoluties 
en verwachtingen elastisch kan 
absorberen. Door het ontwikkelen 
van een aantrekkelijke leefwereld 
waarin een rimpelloos functionerende 
werkomgeving ten dienste kan blijven 
bestaan voor patiënten en naasten. 
En door het zoeken naar een optimaal 
evenwicht tussen menselijkheid en 
een professionele omgeving, sociale 
duurzaamheid en efficiënte workflow.
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zorg
strategie

campus
strategie

fusieziekenhuis als 
centrumziekenhuis:
twee campussen 
die samensmelten 

maken een centrumziekenhuis 
tot eenheidscampus

toekomst en heden
generisch en

niet functiegebonden

zorggever en zorgontvanger:
welbehagen van de ene 

zorgt voor het welbehagen 
van de andere: 

zorgzame betrokkenheid

proces van de masterplanning:
gevoerd door 

ontwerper en beheerder,
zorgstrategie 
in dialoog met 

de campusstrategie

centrumziekenhuis in een park:
 “in het groen” 

en 
“het groen in zich”

gebouwen en zijn infrastructuren:
nieuwe structuur vult 

de potenties en kwaliteiten aan 
van bestaande structuur

maatschappelijke rol:
macro -

 centrumziekenhuis 
voor De Kempen

micro - 
toekomstplannen 

Noordelijke Kanaalzone 
van Turnhout
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uitgangspunten  op basis van de ruimtelijke analyse2   krachtlijnen

krachtlijnen
In een sector die intrinsiek veranderlijk is onder invloed van demografische, technologische en 
organisatorische ontwikkelingen maken we onze aanpak van VERVLECHTING concreet door 
twee sleutelwoorden; algemeenheid en aanpasbaarheid.:

Algemeenheid van het project houdt in dat een systematiek wordt ingebouwd die een veelvoud 
aan verschillende functionele invullingen kan ondersteunen binnen dezelfde structuur. Dit 
concept bewijst zijn waarde zowel op korte termijn tijdens het plannen, als op lange termijn met 
de onvermijdelijk noodzaak om functies te wijzigen. Wanneer de noodzaak zich voordoet zal de 
aanpasbaarheid van het project ervoor zorgen dat de wijzigingen aan klinische en paraklinische 
functies zo vlot en eenvoudig mogelijk kunnen uitgevoerd worden. Hoewel het project de 
uitbreiding van een bestaand ziekenhuis omvat, hebben wij ernaar gestreefd het globaal ontwerp 
concept zo elastisch mogelijk te maken zodat het project groter of kleiner kan verschaald worden 
zonder afbreuk te doen aan de essentiële kwaliteiten.

De toepassing van deze twee sleutelwoorden verleent het project een robuustheid tegenover de 
uitdagingen in de toekomst van het ziekenhuis. Zo blijven herinrichtingswerken tot een minimum 
beperkt, en wanneer herinrichting onvermijdelijk is zullen de kosten beperkt blijven. Maar bovenal 
zullen de patiënten en het ziekenhuispersoneel zo min mogelijk gestoord worden.

In ons voorstel gaan we een open dialoog aan tussen :
- ziekenhuiscampus en zijn (toekomstige) wijdere omgeving,
- (gebouw)infrastructuur en zijn landschappelijke omgeving,
- nieuwe en bestaande gebouwen,
- patiënten, naasten,
- medewerkers en staf,
- bezoekers en aanleunende functies,
- specialisten en studenten.

Voorbeelden hiervan zijn onze scherpe aandacht voor de beleving van daglicht overal waar 
mogelijk voor het welzijn van zowel patiënten als personeel. De materiaalkeuze is in functie van 
een rustgevende en ontspannen omgeving. Verder besteden wij in dit project uiteraard bijzondere 
aandacht aan toegankelijkheid zodat het ziekenhuis even verwelkomend is voor iedereen, 
ongeacht hun fysieke toestand. Een rationeel en gescheiden circulatiesysteem verzekert een 
optimaal logistiek verloop en maakt het voor medewerkers, bezoekers  en patiënten makkelijk 
begrijp- en bruikbaar. Tot slot is de relatie met de groene omgeving dermate significant voor een 
helende impact op het well-being gevoel van de patiënten, naasten, bezoekers en medewerkers.

Conclusie? Een pragmatisch en realistisch masterplan met futureproof toepassingen waar het 
evenwicht tussen programma, kwaliteit, tijd en budget permanent aandacht zal krijgen. Het 
creëren van een uitnodigende fysieke omgeving om te verblijven, te werken, te onderzoeken, 
kennis en ervaring uit te wisselen. Hiermee bekomt men niet alleen een ziekenhuiscampus die 
de noden van vandaag kan beantwoorden en de verwachtingen van morgen kan inlossen, men 
zal tevens de beste specialisten en ambitieuze stafleden aantrekken die op hun beurt nog meer 
patiënten kunnen overtuigen.
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landbouw

kasteelpark
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open en gesloten 
De projectsite ligt ten noorden 
van het kanaal, op de ontmoeting 
van een open agrarisch landschap 
en een waardevol gesloten bos. 
Als overgangsgebied tussen het 
stedelijk weefsel en het open 
landschap.  Samen met het historisch 
kasteelpark bakent de gesloten 
landschapsstructuur van de Wieltjes 
ten zuiden van de site een duidelijk 
landschappelijke boord af. Binnen 
dit gebied wordt volgens het RUP 
Heizijdse Velden vanwege de 
landschappelijke waarde, de nabijheid 
van de stad en de nabijheid tot de 
belangrijke natuurwaarden in het 
noorden geopteerd om naast ‘wonen’ 
belangrijke delen open te houden 
voor recreatieve functies. Wonen 
verweven met landbouwontwikkeling 
en recreatie-toerisme.

waardevol landschap
Het gebied is een mozaïek van kleine 
landschapselementen. 
Er zijn de biologisch waardevolle 
bomenrijen op en rond de site, die de 
percelen afbakenen en het landschap 
bepalen. De houtwallen en bosjes 
in een agrarisch landschap. Het 
biologisch zeer waardevol bos ten 
zuiden van de site.  
Er zijn de waterlopen die karakter 
geven. De Meirgoren vallei loopt 
langs de site, als begrenzing voor 
stedelijk wonen ten noorden van het 
kanaal.
Dit landschappelijk waardevolle 
en oorspronkelijke karakter dient 
bij de verweving met andere 
functies maximaal bewaard te 
blijven. Het opwaarderen van het 
aanwezige ecosysteem wordt  als 
leidraad gehanteerd voor het eigen 
landschappelijk concept.

behoud en versterking
Inzetten van positieve beelddragers.
Het behouden en aanvullen van 
de bomenrijen (vaak eiken) die 
kenmerkend zijn voor het landschap. 
De waterhuishouding als 
landschappelijk element op de site 
voorzien, bijvoorbeeld door een 
nieuwe aansluiting op de bestaande 
Rondevenloop te maken. Het 
opvangen van regenwater met een 
visuele meerwaarde.
Deze wadi’s dienen als 
verstromingszone en kunnen ingericht 
worden als natuurlijke moeraszone 
met oevers onder een zachte helling, 
beplant met inheemse soorten.

gebouw in het park
Een compact ziekenhuis op één 
zijde van de site. De mogelijkheid tot 
behoud van het open landschap aan 
de andere zijde. 
Er is de potentie een connectie te 
realiseren met het op te waarderen 
kasteelpark. Op die manier  kunnen 
we komen tot een ziekenhuis in 
een park. Als ontmoetingsplek met 
een centrale groene ruimte Als 
revalidatiepark. Een parkziekenhuis 
als haven van rust.
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uitgangspunten  op basis van de ruimtelijke analyse2   krachtlijnen

PP

P

nadruk op de auto
Voorlopig is de bereikbaarheid van 
de site voornamelijk gebaseerd op 
gemotoriseerd verkeer. 
We ondersteunen de visie uit het 
RUP Heizijdse Velden: 
“het principe van infiltrerend lokaal 
verkeer tussen steenwegen en 
woonclusters. Geen doorgaand 
verkeer omwille van woonkwaliteit 
en verkeersleefbaarheid. Er worden 
doorheen de heizijdse velden geen 
nieuwe hoofdwegen aangelegd. Dit 
betekent dat de keuze om om de ring 
niet te sluiten wordt ondersteund. Dit 
is van groot belang voor het gewenste 
rustgebied met kwalitatief wonen.  
Zowel voor het wonen als voor 
recreatie zijn goede verbindingen 
voor fietsers en voetgangers met de 
kernstad fundamenteel.”

een ontmoetingsplek
Ziekenhuiscampus als 
ontmoetingsplek: cafetaria, speeltuin, 
visvijver, ... Het ziekenhuis koppelen 
aan recreatieve en sportieve functies. 
Niet enkel voor patiënten maar ook 
een aangename plek voor éénieder 
om te vertoeven. Het imago als 
machine veranderen: focus op de 
mens, zowel op de patiënt, op de 
bezoeker als op het personeel. Zo 
wordt de site een een magneet voor 
bezoekers, die dankzij de uitbouw 
van een intensief netwerk voor zacht 
verkeer gemakkelijk de weg vinden 
naar deze nieuwe place-to-be.

een machine?
De uitgestrekte parking en grote 
hoeveelheid verharding verstopt de 
potenties van het multifunctioneel 
gebruik van de site. Het conglomeraat 
van de gebouwen van het ziekenhuis 
is te zeer op zichzelf gekeerd en benut 
de relaties met de context te weinig

meer zacht verkeer
Opmaak van een bedrijfsvervoerplan, 
met als doel het bevorderen van 
duurzame verplaatsingen die 
verband houden met de activiteiten 
van het ziekenhuis. De uitbouw 
van een perceeloverschrijdend 
netwerk van fietsroutes en 
wandelpaden. Aantakken op het 
fietsknooppuntennetwerk. Een 
veilige fietsoversteek voorzien op de 
steenweg naar Merksplas.

P

PP

grijze massa
Het aandeel ‘harde’ infrastructuur 
heeft de bovenhand op de ‘zachte’ 
inrichting. De parking en de 
wegenis lopen rond het gehele 
gebouwencomplex, wat maakt dat 
de ziekenhuissite vandaag eerder 
monofunctioneel gericht is op een  
werkomgeving.

wordt groene omgeving
Het aandeel van de ‘zachte’ 
inrichting moet de bovenhand 
krijgen op de ‘harde’ infrastructuur. 
Het landschappelijk aantrekkelijk 
inrichten van de campus maakt dat 
iedereen er wil vertoeven, zowel 
bezoekers als werknemers maar 
bovenal de patiënten.

P
P

juridische context
(1) voorzieningen en openbaar nut, (2) 
gebied voor openbaar nut recreatie 
Koekoek, (3) reservegebied voor 
strategisch woonproject Heizijdse 
Velden, (4) randstedelijk groengebied 
De Wieltjes, (5) agrarisch gebied, (6) 
natuurgebied Boones Dijk.
(2) werken, handelingen, 
voorzieningen en inrichtingen die nodig 
of nuttig zijn voor het mogelijk maken 
van gemeenschapsvoorzieningen, 
openbare nutsvoorzieningen zijn 
toegelaten.
(3) verder te onderzoeken of 
deze zone bebouwd zou kunnen 
worden, naast wonen moeten 
belangrijke delen worden 
opengehouden voor recreatieve 
functies. In de woonclusters 
moeten gemeenschapsfuncties op 
buurtniveau aanwezig zijn.

potenties benutten
Ten noorden: link met agrarisch 
gebied; landbouwontwikkeling en 
recreatie-toerisme.
Ten oosten: link met de 
toekomstige woonbuurt, 
aansluitingsmogelijkheden met 
toekomstige woonclusters als 
eilanden in een groene omgeving cfr. 
het MER-plan Heizijdse Velden. 
Ten zuiden: aansluiten op het 
kasteelbos.
Ten westen: de Koekoek: in de 
toekomst te gebruiken als snelle 
bovenlokale ontsluiting naar het 
knooppunt van de ring van Turnhout 
met de steenweg naar Merksplas,. 
Mogelijkheid tot onmiddellijke 
aansluiting op een toekomstige 
parkeervoorziening.
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uitgangspunten eenheidscampus2   krachtlijnen
u i t g a n g p u n t e n    e e n h e i d s c a m p u s

terug naar de essentie
De huidige campus dateert van de 
jaren 70. Door de jaren heen zijn heel 
wat uitbreidingen en toevoegingen 
gemaakt waarbij de zuivere structuur 
gaandeweg vertroebeld raakt. De 
interactie van de infrastructuur met 
zijn omgeving laat nog heel wat 
potenties on(der)benut. Via een 
gefaseerde uitzuivering brengen we 
de hele infrastructuur terug naar zijn 
essentie.

kasteelpark
Het waardevol bos ten zuiden van 
de projectsite, met zijn uitlopers op 
onze site, bezit de potentie om het 
op te waarderen tot een kasteelpark, 
gekoppeld aan het ziekenhuis.  Door 
deze landschappelijke invulling door 
te trekken op eigen terrein versterkt 
de groene buffer naar de Steenweg.

herkenningspunt
Het herkenbare gezicht van het huidig 
ziekenhuis wordt gerecupereerd. Een 
duidelijk oriëntatiepunt centraal op de 
site markeert één ingang.

hoofdingang
De hoofdingang ligt centraal en 
is van overal op de site duidelijk 
waarneembaar, mede dankzij 
het gebouw L als landmark en 
herkenningspunt. Het voorplein loopt 
als een piazza naar binnen in het 
ziekenhuis.

sokkel
De belangrijkste functies van het 
ziekenhuiswezen, het medisch 
technisch blok, wordt vervlochten 
met het bestaande ziekenhuis. De 
getrapte opvatting nestelt zich in 
het park en laat een gefaseerde 
bouwwijze toe. De sokkel wordt de 
basis voor een ‘tweede maaiveld’.

u i t g a n g p u n t e n    e e n h e i d s c a m p u s

ruimte maken
Voornoemde zuivering als aanleiding 
om meer ruimte te creëren voor een 
parklandschap. Het differentiëren van 
het zorgpark genereert verschillende 
sferen. Zowel voor recreatie als 
voor rust. Het noordelijk deel van de 
site reserveren voor een boeiende 
inrichting.

bouwzone beperken
Door het nieuw te bouwen 
programma te vervlechten met de 
bestaande bebouwing spelen we 
in op ‘nabijheid’ en beperken we de 
bouwzone zodat er ruimte blijft voor 
‘openheid’. Een compacte opvatting 
van het nieuw te bouwen weefsel 
benut veel potenties en geeft nieuwe 
mogelijkheden voor de toekomst.
         

centrum
Aan het herkenningspunt wordt 
alle flow centraal verdeeld: korte 
afstanden als vertrekpunt voor een 
evidente wayfinding en als basis 
voor de concentrische opvatting met 
betrekking tot het programma.

aantakken
Het respecteren van de 
hoofdstructuur van het bestaande 
ziekenhuis bepaalt de inplanting van 
de toekomstige uitbreidingen.

paviljoenen
De kamervleugels als bouwstenen 
in paviljoenopvatting genereren 
schakeling, koppeling en herhaling. 
De conceptuele basis voor flexibiliteit 
en elasticiteit. Deze typologie geeft 
daglicht aan alle functies.
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uitgangspunten eenheidscampus2   krachtlijnen

PP

compact parkeren
Door het centraliseren van de 
parkeerbehoefte blijft een groot 
deel van de site vrij voor een groene 
ruimte. De inplanting het dicht bij de 
Steenweg vermijdt hard verkeer op 
site.

taluds
De taludwerking van de parking vormt 
samen met het bestaande begroeide 
talud een buffer naar de Steenweg. 
Het ‘schermt’ het parkziekenhuis af 
van de luidruchtige kant.

zonering park
Drieledige zonering; talud als 
beschutting, ontmoeting en activiteit 
- centrale rustplek in onmiddellijke 
relatie met het ziekenhuis - recreatie 
als stapsteen naar de buren.

campus midden in het 
park
Het aanwezige kasteelpark benutten 
om de eigen site landschappelijk te 
versterken en zo het statuut bekomen 
van een park. Een helende omgeving 
in het groen. Het karakter van het 
landschap doortrekken tot in het 
ziekenhuis; in de binnentuinen en op 
het tweede maaiveld.

uitbreidingspotentieel
Op het eigen terrein blijven potentiële 
bouwzones beschikbaar, al dan 
niet rechtstreeks verbonden met 
het ziekenhuis, afhankelijk van de 
toekomstige functie.

park(eren)
De compacte parking krijgt een 
landschappelijke afwerking wat de 
structuur eveneens inzetbaar maakt 
voor activiteiten.

ruimtelijke context
De inrichting van de open ruimte richt 
zich op de nabije omgeving en de 
toekomstige ruimteontwikkeling. De 
invulling van het eigen parklandschap 
vervlecht zich met de huidige en 
toekomstige context.

landschapselementen
De streekbepalende en waardevolle 
kleine landschapselementen inzetten 
om het eigen parklandschap te 
structureren en organiseren.

inbedden in groen
Het vermijden van belemmerende 
infrastructuur tussen het ziekenhuis 
en het park. De typologie van 
paviljoenen vergroot het raakvlak met 
het groen.
De huidige gesloten zijgevel van 
gebouw L wordt een verticale tuin.

extra 
ontwikkelingsgebied 
Het woonuitbreidingsgebied ten 
oosten van de site kan dienst doen 
als bodem  voor zorggerelateerde 
functies. Noodzaak aan een 
campusstrategie.
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concept ziekenhuis2   krachtlijnen

slagaders
Vertrekkend vanuit de zorgpiazza 
bedienen korte armen van de 
zorgboulevard alle hoofdfuncties 
van het ziekenhuis. Deze korte 
loopafstanden vergemakkelijken de 
wayfinding.

publieke functies
Het koppelen van de meest 
publieke functies aan zorgpiazza en 
zijn slagaders. Ruimtelijke uitwerking 
van het nieuwe hart zorgt voor een 
aangename ongedwongen sfeer. 
Versterkt het ziekenhuis als aantrek-
kingspool voor ander gebruik, zoals 
conferentieruimte, shop(s), galerij, 
fitness, cafetaria...

onthaal
De zorgpiazza zorgt voor een duidelijk 
onthaal. De onmiddellijke aansluiting 
van de zone voor de inschrijvingen 
is helder en bevrijdt de lokettenzone 
van passage.

zorgpiazza
Het introduceren van een nieuw 
hart waaraan een logische interne 
verdeling gekoppeld wordt. Centrum 
voor activiteiten. Het bestaande 
gebouw L benutten als landmark en 
herkenningspunt.

concentrische opvatting
De meest publiekgerichte functies 
bevinden zich het dichts bij de 
zorgpiazza, in en rond het hart situeren 
zich de meest publiekgerichte 
activiteiten, de rustige helende 
functies verschuiven naar de 
buitengordel, naar de rust van het 
omliggende parklandschap. Actieve 
en passieve gordels.

deskundige evaluatie
Degelijke en deskundige analyses 
zuiveren de meest waardevolle 
elementen uit de bestaande 
infrastructuur en behouden de 
essentie.

implementatie sokkel
Passend in de behouden structuur 
huisvest een sokkelvolume de 
medisch-technische functies. Sokkel 
met patiotuinen als voedingsbodem 
voor het ‘tweede maaiveld’; 
introductie van het parkkarakter op 
en in de infrastructuur.

paviljoenen
Typologie van het paviljoen om het 
raakvlak met het parklandschap te 
intensifiëren en om een helend verblijf 
te stimuleren. Paviljoenen op het 
‘eerste’ en ‘tweede’ maaiveld.

groen perspectief
Vervlechting van het ziekenhuis 
met het karakter van het park, extra 
muros en intra muros. De sfeer van 
de zorgpiazza wordt sterk bepaald 
door de geflankeerde patiotuinen. 
De perspectieven van de slagaders 
eindigen in patiotuinen of krijgen 
zichtvensters op het omliggende 
parklandschap.

hoofdkernen
De slagaders leiden snel naar de 
belangrijkste verticale kernen die 
de hoofdfuncties bedienen. Vanop 
de zorgpiazza is de wayfinding naar 
deze kernen evident gezien de korte 
trajecten.
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patio
Daglichtoptimalisatie door beperkte bouwdiepte.
Natuurlijk licht tot op verdieping -1;

ziekenhuis in het park, park in het ziekenhuis
Groene long met mogelijke kunstintegratie.
Kan open of beglaasd overdekt.
Ventilatie in combinatie met groen → zuiverdere lucht.

daglicht
Licht en lucht tussen de paviljoenen.
Door deze paviljoenopstelling & patio’s zijn alle ruimtes voorzien van daglicht.

de identiteit van het geheel

spoed
huisartsen
medische beeldvorming
dagkliniek
OK
intensive care
apotheek
verloskwartier

psychiatrie
pediatrie
materniteit
palliatieve
geriatrie

opleidingen
cafetaria
fitness
welness
vergaderzalen
commercieel ondersteunend
inschrijvingen

administratie

polikliniek
fysiotherapie
pijnkliniek

beddenvleugels
dialyse
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+01 patiënten transport

+00 bezoekers

-01 techniek & logistiek
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concept gescheiden circulaties
Een rationeel en gescheiden circulatiesysteem verzekert een optimaal logistiek verloop en maakt 
het voor staf, bezoekers en patiënten makkelijk begrijp-en bruikbaar.

concept korte loopafstanden

concept technieken transport

bestaand nieuw nieuw

productie koud / warm
productie luchtbehandeling

bestaand nieuw nieuw
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concept ziekenhuis2   krachtlijnen

ruimte als kunstgalerij ter beschikking stellen
Kunstintegratie in openbare gebouwen kan op veel manieren. Een voorbeeld:
In een ruimte van 100 a 150 m² langs de care-piazza en/of care-boulevard krijgt een geselecteerde 
kunstenaar voor een bepaalde periode (vb 1 jaar) de kans een aantal van zijn werken op te stellen. 
Aanvullend zal deze kunstenaar in overleg  binnen het ziekenhuis een aantal zo mogelijk nieuwe 
werken integreren. (vb ter ondersteuning van de way-finding)
In een volgende periode krijgt een andere kunstenaar dezelfde mogelijkheden. Zo ontstaat er 
een ritme met telkens nieuwe kunstwerken waardoor alle gebouwgebruikers steeds nieuwe 
kunst(werken) zullen ervaren (ziekenhuis als helende (kunst) gallerij).
In overleg met alle andere ziekenhuizen van de groep en mogelijk ook daarbuiten kan een selectie 
van een aantal kunstenaars opgesteld worden die zo in een rotatiesysteem van telkens vb 1 jaar 
elk een beurtrol toebedeeld krijgen in elk van de ziekenhuizen.
Zo wordt de verplichte investering in kunstwerken beperkt tot de ter beschikking stellen van de 
100 a 150 m²  ( ca. 120.000 euro i.p.v. de 0,5 procent van de totale investering = ca. 600.000 
euro) en worden door het rotatiesysteem telkens nieuwe kunstwerken voorgesteld een positieve 
beleving voor eenieder.

kunst en onderzoek, kunst is onderzoek, onderzoek is kunst
De symbiose tussen mens en miljoenen micro-organismen die we hosten.
Petrischalen met micro-organismen van het menselijk lichaam toegepast als individueel pixel van 
een figuur. De plaats van elke petrischaal in het totaalbeeld staat in relatie met de origine van deze 
organismen op of in ons lichaam.
Deze invulling kan zowel geïntegreerd worden in de beglaasde wand van het laboratorium (eerste 
verdieping)  langs de boulevard (noordzijde : beleving door laboranten ,patiënt en bezoeker)als 
deze langs de beddengang (zuidzijde beleving door staf en patiënten in bed) waardoor ook direct 
daglicht in het labo vermeden wordt.  
Financieel kan deze kunst-onderzoekintegratie samen met een instituut voor onderzoek (vb 
Janssen pharmaceutica) gedeeld worden.

Julia Lohmann: ‘co existence’
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uitgangspunten mobititeit2   krachtlijnen

mobiliteit
Er dient een bedrijfsvervoerplan opgemaakt te worden, met als doel het bevorderen van duurzame 
verplaatsingen die verband houden met de activiteiten van het ziekenhuis.  Onze focus ligt op de 
zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer, maar we kunnen niet om de parkeerbehoefte heen 
die er in de nabije toekomst nog zal zijn. Door een compact parkeergebouw dicht bij de Steenweg 
te voorzien kan storend zoekverkeer op de site vermeden worden. Er is plaats voor minstens 
duizend parkeerplaatsen, zonder dat deze merkbaar zijn op het terrein. De parkeerstructuur is 
uitgerust met een grote fietsenstalling. De opvatting van de parking is flexibel aanpasbaar naar 
meer stalling voor tweewielers in de toekomst.
Eén van de grote verkeerstechnische aandachtpunten is de aansluiting op het wegennet: het 
kruisen van autoverkeer met zachte verkeersdeelnemers wordt vermeden. De fietspaden worden 
comfortabel en veilig vormgegeven. Een gescheiden rijstrook met voldoende bufferruimte op de 
openbare weg zorgt voor een vlotte verkeersafwikkeling. Wisselstroken aan in- en uitrit vermijden 
oponthoud op piekmomenten.

fietser
Een netwerk voor  zacht verkeer 
dooradert de ziekenhuiscampus. De 
ambitie is om aan te sluiten op het 
fietsknooppuntennetwerk zodat de 
ziekenhuiscampus wordt vervlochten 
met de omgeving. Het ziekenhuispark 
wordt een ontmoetingsplek, waar 
gebruik kan gemaakt worden van de 
aanleunende functies. 
De overdekte fietsenparking voor 
patiënten en bezoekers bevindt zich 
vlak bij de ingang. De stallingen 
voor het personeel zitten in het hart 
van het gebouw in de onmiddellijke 
nabijheid van de omkleedruimtes om 
het fietsgebruik te stimuleren.

P

P

P PP

P

P

P PP

voetganger
Een parklandschap met wandelpaden 
die een oase aan rust kunnen 
betekenen. Een ontspannen en 
helende omgeving. Aan de ingang 
van het ziekenhuis komt een centraal 
plein die als een piazza naar binnen 
doorloopt. Langs alle zijden staat 
het ziekenhuis in rechtstreeks 
contact met het groen, zonder 
dat de infrastructuur deze relatie 
onderbreekt.

ambulance
Ambulances worden niet gehinderd 
door ander verkeer en blijven uit 
het zicht. Ook de afstand tot spoed 
blijft minimaal (efficiënt!) en wordt 
gesitueerd aan de zijde van de 
Steenweg, het ‘begin’ van de site. De 
ziekenwagens kunnen geparkeerd 
worden aan de spoedafdeling, die 
langs twee zijden toegankelijk is.

alternatieve toegang
Er kan onderzocht worden of op 
termijn het hoekperceel van de 
Koekoek verworven kan worden. 
Juridisch gezien lijkt het mogelijk 
hier een vlotte bedieningsweg voor 
het parkeergebouw te voorzien., en/
of een uitbreiding voor de parking. 
De bedieningsweg zou kunnen 
aansluiten ter hoogte van de 
T-aansluiting van de ring van Turnhout 
met de Steenweg op Merksplas. 
Een heldere verkeersontsluiting voor 
het bovenlokaal verkeer. Zo kan de 
huidige toegang van de site ontlast 
worden en vooral gebruikt worden 
door eigen dienstverkeer, openbaar 
vervoer en kiss-en-ride verkeer.

brandweer
De brandweer kan alle gebouwen 
bereiken via een ringweg rond de 
campus. Deze ringweg verbindt het 
voorplein met het uiteinde van de 
logistieke weg en wordt onzichtbaar 
aangelegd in het landschappelijke 
groen. Dit kan eenvoudig door 
stroken grasperken te voorzien op 
een stevige minerale funderingskoffer.

bus
De bushalte krijgt opnieuw een 
volwaardige plaats net bij de ingang 
van het ziekenhuis, nu op het centrale 
plein. De kiss-and-ride aan de 
piazza stelt bezoekers ook in staat 
personen zeer dicht bij de ingang af 
te zetten, om nadien de wagen in het 
parkeergebouw te stallen.

auto
De aanwezigheid van gemotoriseerd 
verkeer op de site is afwezig omdat 
de voertuigen onmiddellijk hun 
stalling krijgen aan de kant van 
de Steenweg. Het merendeel van 
het verkeer kan rechtstreeks het 
parkeergebouw binnen. Het grote en 
efficiënte gebouw is overgroeid door 
parklandschap, waardoor het aan 
het zicht wordt onttrokken. Talloze 
recreatiemogelijkheden zijn denkbaar 
op het dak: tribune, glijbaan, 
picknick, zonnebaden, uitkijkpost,... 
Een parkeergebouw waarop iets te 
beleven valt.

logistiek
Voor logistiek verkeer wordt een 
aparte bedieningsweg op de site 
voorzien. Laden en lossen worden 
niet gehinderd door ander verkeer en 
blijven uit het open parklandschap. Er 
is een keerpunt op het einde van de 
logistieke zone. In de logistieke zone 
kan overwogen worden  beperkt en 
kort parkeren te organiseren voor 
dienstvoertuigen of spoedartsen. De 
medische gassen, het containerpark 
en de leveringen zijn bereikbaar en 
onzichtbaar ingeplant in het groen.
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zicht
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scherm

grondverzet

Een parkeergebouw met een 
landschap er bovenop, dat 
zicht biedt op het ziekenhuis, 
het park en de velden.
De oriëntatie is ook ideaal om 
er te zonnebaden. Een oase 
van rust boven op een 
parking. Het gebouw als 
tribune.
Twee zijden van de parking 
zijn open en laten het licht 
toe in de parking.

Een deel van de uitgegraven 
grond wordt op het gebouw 
geplaatst en dient als bodem 
voor bomen en struiken op het 
landschap.

De zijden waar het 
parkeergebouw zich als 
gebouw kenbaar maakt 
worden voorzien van een 
bomenscherm, zodat de 
visuele impact op de omgeving 
tot een minimum herleid 
wordt.

De topografie van het terrein 
laat toe om de parking op 
hetzelfde niveau te plaatsen 
als de kelder van gebouw L. 
Zo kunnen de fietsers de 
parking binnen zonder een 
helling op of af te moeten, en 
zitten we toch niet te diep 
aan de voorzijde.

De parking kan in twee fases 
uitgevoerd worden, waarbij de 
eerste fase de werking van het 
ziekenhuis en de bestaande 
parking niet verstoort. 

We plannen een bedrijfvervoerplan op te maken, met als doel het bevorderen van duurzame 
verplaatsingen die verband houden met de activiteiten van het ziekenhuis.  Onze focus ligt op de 
zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer, maar we kunnen niet om de parkeerbehoefte heen die 
er de eerste jaren zal zijn. Door een compact parkeergebouw aan het begin van de site te voorzien kan 
storend zoekverkeer op de site vermeden worden. Er is plaats voor minstens 1030 parkeerplaatsen, 
zonder dat deze visueel aanwezig zijn op het terrein! 

De toepassing van een parkeergarage met hellende parkeervloeren wordt met klem afgeraden wanneer 
er sprake is van gebruik door zorggerelateerd functie. Dus was de keuze voor een parkeergarage met 
vlakke vloer was snel gemaakt. De voordelen hiervan zijn enerzijds de korte looproutes en stijgpunten 
die goed inpasbaar zijn voor voetgangers, en anderzijds kan door de centrale ligging van op- en 
afritten het verkeer de parkeergarage redelijk snel verlaten.

Eén van de verkeerstechnische aandachtpunten is de aansluiting op het wegennet: het kruisen van 
autoverkeer met zwakke verkeersdeelnemers moet zoveel mogelijk worden vermeden. Indien deze 
niet vermeden kunnen worden worden deze kruisingen zondanig zijn vormgegeven dat voor de zwakke 
verkeersdeelnemers een veilige situatie worden gegarandeerd.
Een gescheiden rijstrook met voldoende bufferruimte op de openbare weg zorgt ervoor dat de 
verkeersafwikkeling niet wordt belemmerd. Wisselstroken aan in-en uitrit zorgen voor extra vlotte 
werking.

Doordat de in- en uitgangen voor voetgangers op maaiveld niveau op grote moelijke afstand 
herkenbaar zijn, kan de parkeergarage gemakkelijk worden teruggevonden.

potientie om aan te sluiten 
aan het kruispunt:
steenweg ontlasten en nog 
minder verkeer op de site zelf 
genereren. Een haven van 
rust!
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Een parkeergebouw met een 
landschap er bovenop, dat 
zicht biedt op het ziekenhuis, 
het park en de velden.
De oriëntatie is ook ideaal om 
er te zonnebaden. Een oase 
van rust boven op een 
parking. Het gebouw als 
tribune.
Twee zijden van de parking 
zijn open en laten het licht 
toe in de parking.

Een deel van de uitgegraven 
grond wordt op het gebouw 
geplaatst en dient als bodem 
voor bomen en struiken op het 
landschap.

De zijden waar het 
parkeergebouw zich als 
gebouw kenbaar maakt 
worden voorzien van een 
bomenscherm, zodat de 
visuele impact op de omgeving 
tot een minimum herleid 
wordt.

De topografie van het terrein 
laat toe om de parking op 
hetzelfde niveau te plaatsen 
als de kelder van gebouw L. 
Zo kunnen de fietsers de 
parking binnen zonder een 
helling op of af te moeten, en 
zitten we toch niet te diep 
aan de voorzijde.

De parking kan in twee fases 
uitgevoerd worden, waarbij de 
eerste fase de werking van het 
ziekenhuis en de bestaande 
parking niet verstoort. 

We plannen een bedrijfvervoerplan op te maken, met als doel het bevorderen van duurzame 
verplaatsingen die verband houden met de activiteiten van het ziekenhuis.  Onze focus ligt op de 
zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer, maar we kunnen niet om de parkeerbehoefte heen die 
er de eerste jaren zal zijn. Door een compact parkeergebouw aan het begin van de site te voorzien kan 
storend zoekverkeer op de site vermeden worden. Er is plaats voor minstens 1030 parkeerplaatsen, 
zonder dat deze visueel aanwezig zijn op het terrein! 

De toepassing van een parkeergarage met hellende parkeervloeren wordt met klem afgeraden wanneer 
er sprake is van gebruik door zorggerelateerd functie. Dus was de keuze voor een parkeergarage met 
vlakke vloer was snel gemaakt. De voordelen hiervan zijn enerzijds de korte looproutes en stijgpunten 
die goed inpasbaar zijn voor voetgangers, en anderzijds kan door de centrale ligging van op- en 
afritten het verkeer de parkeergarage redelijk snel verlaten.

Eén van de verkeerstechnische aandachtpunten is de aansluiting op het wegennet: het kruisen van 
autoverkeer met zwakke verkeersdeelnemers moet zoveel mogelijk worden vermeden. Indien deze 
niet vermeden kunnen worden worden deze kruisingen zondanig zijn vormgegeven dat voor de zwakke 
verkeersdeelnemers een veilige situatie worden gegarandeerd.
Een gescheiden rijstrook met voldoende bufferruimte op de openbare weg zorgt ervoor dat de 
verkeersafwikkeling niet wordt belemmerd. Wisselstroken aan in-en uitrit zorgen voor extra vlotte 
werking.

Doordat de in- en uitgangen voor voetgangers op maaiveld niveau op grote moelijke afstand 
herkenbaar zijn, kan de parkeergarage gemakkelijk worden teruggevonden.

potientie om aan te sluiten 
aan het kruispunt:
steenweg ontlasten en nog 
minder verkeer op de site zelf 
genereren. Een haven van 
rust!
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parkeergebouw
Een parkeergebouw, een heuvel in het 
landschap van waaruit men afdaalt 
naar de ingang van het ziekenhuis, 
een uitkijkpost met zicht op het 
ziekenhuis, het park en het open 
agrarische landschap. De oriëntatie 
is ideaal om er te zonnebaden. 
Een oase van rust bovenop een 
parkeergebouw.
Twee zijden van de parking zijn 
volledig open en laten licht en lucht 
toe in de parking. De flankerende 
bomenrijen verzachten het beeld naar 
de omgeving.
De lay-out en organisatie van de 
parkeerniveaus zorgen voor een 
logische en vlotte verkeersafwikkeling. 
Eens uit de wagen lopen de 
voetgangerstrajecten in één lijn naar 
enerzijds een verticale stijgkern 
en anderzijds een riante opening 
in de heuvel. Het daglicht zuigt de 
voetganger naar de ingang van het 
ziekenhuis.
De parking kan in twee fases 
uitgevoerd worden, waarbij de eerste 
fase de werking van het ziekenhuis en 
de bestaande parking niet verstoort. 
De uitgegraven grond wordt in een 
eerste fase gestockeerd en gebruikt 
om de heuvel te creëren, een nul-
balans qua grondverzet.
De topografie van de site laat toe om 
de parking op hetzelfde niveau aan te 
zetten als de kelder van gebouw L. De 
aanzetdiepte voor de funderingsplaat 
is niet te groot. Fietsers kunnen de 
parking binnen zonder een helling te 
moeten gebruiken.
De toepassing van een parkeergarage 
met hellende parkeervloeren wordt 
met klem afgeraden wanneer er sprake 
is van gebruik door zorggerelateerd 
functie. Daarom wordt hier geopteerd 
voor een parkeergebouw met vlakke 
plateaus.
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landschapsplan2   krachtlijnen

patio

binnentuin

tweede maaiveld

parkeerheuvel

publiek grasveld

publiek
viewpoint

fitness tuin

wadi

groenzone

speeltuin

ontmoetingsplek

terras

bloementuin

plantentuin

wandelpad

logistieke zone

logistieke zone

medische gassen

ingang
kiss & ride
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landschapsplan2   krachtlijnen

groenzone

bloementuin

watertuin

bestaande voetbalveld

groenzone

groenzone

plantentuin

groenzone

wandelpad
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campusstrategie en zorgstrategie3   aanpak

procesbeschikbaarheid  
Wat we in de afgelopen jaren geleerd hebben is dat integraal ontwerpen ontstaat vanuit collectief 
gedragen doelen. Gedragen door opdrachtgever, bestuurders, ambtenaren, projectteam, 
ontwerpers en technici. De inhoud dreigt namelijk vaak door de kluwen van verantwoordelijkheden 
en afspraken sluipenderwijs uit beeld te verdwijnen. Het collectieve doel dient een verhaal te 
worden dat keer op keer verteld kan worden en blijft groeien in de hoofden van de betrokkenen. 
Onze visie heeft een hoge mate van flexibele en elastische functionaliteit met daarbij effectieve en 
mooie beelden waardoor het verhaal werkelijk leeft. Op deze wijze dragen wij onze ontwerpen uit, 
de opdrachtgever kan zich het collectieve verhaal eigen maken. Vooral in een omgeving zoals een 
nieuwe ziekenhuiscampus waar functionaliteit en (ruimtelijke) belevingswaarde elkaar uitdagen 
vormen wij een sterk team dat op zoek gaat naar een stimulerend ontwerp.

procesbereidheid
Ervaring uit een groot aantal gelijkaardige projecten laat ons team putten uit een brede kennis 
van klinische procedures, workflow, ziekenhuis logistiek, ook vanuit het perspectief van de patiënt 
en in verschillende context. Deze ervaring, de mogelijkheid om ideeën en oplossingen aan te 
dragen vanuit andere, gelijkaardige situaties is een verrijking in elke fase van het ontwerpproces, 

organisatiestructuur  
In het kader van de beheersbaarheid van het realisatieproces stellen we bovenstaande 
organisatiestructuur voor. Deze is nader te bepalen in overleg met de opdrachtgever. Rond 
een kernteam ‘cirkelen’ sub-teams. De groep van het kernteam bevat de vertegenwoordigers 
van de stakeholders; naast de projectregisseur van de opdrachtgever zetelt de projectarchitect 
van het ontwerpteam in dit kernteam. Een ervaren architect en deskundige met een ruime 
ziekenhuisexpertise in al zijn aspecten en onderdelen. De kernfiguur van het ontwerpteam zal alle 
leden van het ontwerpteam positief aansturen op een proactieve manier. Hij is zeer vertrouwd 
en up-to-date met de vigerende erkenningsnormen en aanbevelingen, de subsidieprocedures en 
–voorwaarden, de technische uitrusting specifiek voor ziekenhuizen en de programmatorische 
complexiteit binnen de ziekenhuisbouw. Steeds beschikbaar met respect voor ieders idee en 
visie staat hij garant voor een open, wendbare en gecoördineerde communicatie die toelaat om 
op verschillende vlakken gelijktijdig te accelereren. In overleg stimuleert hij de kruisbestuiving, 
structureert en organiseert hij de samenwerking met en tussen alle interne en externe actoren en 
ziet hij erop toe dat alles in functie van de doelstellingen volledig en tijdig onderzocht, uitgewerkt en 
aangeleverd wordt. Hij bepaalt, samen met de projectregisseur en de verantwoordelijken van elk 
sub-team de agenda voor het kernteam en nodigt eventueel cruciale personen uit in de periodieke 
samenkomsten van het kernteam. Hij streeft een campusstrategie na die flexibel en elastisch zal 
zijn, instelbaar naar tijd en ruimte. Deze organisatiestructuur streeft naar beheersbaarheid en 
zuiverheid om te komen tot de essentie van het realisatieproces.

sub-teams 
Met alle relevante actoren onderzoeken we vanuit een ‘open-minded’ houding de sociale, 
culturele, economische en functionele vraagstukken, zowel in de breedte als in de diepte, 
zonder de doelstellingen uit het oog te verliezen die permanent worden bijgesteld in functie van 
het onderzoek. Dankzij de diverse samenstelling van ons team, breed en wendbaar met een 
samenstelling van jonge dynamische en gedreven medewerkers, gecombineerd met ervaren 
experten met Vlaamse en internationale referenties, kunnen alle aspecten van deeldomeinen ruim 
onderzocht worden. Specifieke werkgroepen; de sub-teams, onderzoeken gericht hun domein 
en debatteren met afgevaardigden en betrokkenen van de opdrachtgever. Input van externen kan 
gefilterd en verwerkt worden. Elke medewerker van het ontwerpteam staat in voor inspirerende 
ideeën, toepasselijke voorbeelden en gefundeerde onderzoeken. De projectarchitect zetelt in elk 
sub-team en zit deze telkens voor. Medewerkers kunnen deel uitmaken van verschillende sub-
teams, zoals ook afgevaardigde betrokkenen van de opdrachtgever deel kunnen uitmaken van één 
of meerdere sub-teams.

onderzoekend ontwerpen
Het team benadert elke vraag zonder vooropgesteld antwoord en hanteert daarbij een onderzoekend 
ontwerpproces. Ontwerpen wordt initieel ingezet om de potenties die in de vraag, de context en 
het programma verscholen zitten bloot te leggen en te vertalen naar een aantal ontwerpmatige 
‘what-if-hypotheses’, en zo deze hypotheses ten volle te onderzoeken in een diepgaande oplossing. 
Deze resultaten worden vervolgens teruggekoppeld naar de initiële vraag en zijn de basis om deze 
te bevragen, te herkaderen en aan te scherpen in overleg met de kerngroep. Op dat moment 
worden prioriteiten vastgelegd en keuzes gemaakt. In dit processcenario is de opdrachtgever 
gelijkwaardig aan de ontwerper. Dit proces is toekomstgericht, maakt vernieuwing mogelijk en 
resulteert in bewuste keuzes.

heldere beeldende communicatie 

Wat ons zeer belangrijk lijkt is de communicatie omtrent het realisatieproces. Om helder tot de 
essentie te komen gebruiken we hiervoor verschillende media: maquettebouw | 3-dimensionale 
simulaties | referentiebeelden | schetsen | schema’s | …. Onze presentaties zijn op maat voor 
de communicatie met zowel leken als professionelen. De essentie is de overvloed aan data en 
gegevensfactoren bondig te vatten en eenvoudig te memoriseren.

praktische werkingstools
Ter voorbereiding van te maken keuzes worden de mogelijke scenario’s en opties vergeleken en 
afgetoetst. Het performante BIM model met o.a. het 3D tekenpakket REVIT, ligt aan de basis van 
een futureproof-uitwerking met een gezond evenwicht tussen programma, kwaliteit, budget en 
tijd. Ter ondersteuning van het realisatieproces stellen we ons communicatieplatform open voor 
alle participanten waardoor iedereen met welbepaalde toegangsrechten op de meest efficiënte 
wijze en op elk ogenblik alle gegevens van het project kan consulteren, adviseren en/of bewerken.

en in het bijzonder telkens wanneer het erop aankomt gebruikers actief te betrekken. Indien de 
opdrachtgever de gebruikers in de ontwerpfase wenst te betrekken zal dit project team ervoor 
zorgen dat de inbreng en het perspectief van elke gebruikersgroep efficiënt en op zinvolle manier 
bijdraagt tot het ontwerp. 

vervlechting
Een zorgstrategisch plan wordt onderbouwd met een masterplan. Vaak vloeit het masterplan voort 
uit de zorgstrategie; éénrichtingsverkeer. In het tot op heden gevoerde onderzoek ontdekken 
we opportuniteiten op ruimtelijk vlak die zeker de moeite waard zijn verder uit te diepen in het 
realisatieproces. We zijn overtuigd dat deze opportuniteiten de zorgstrategie kunnen beïnvloeden; 
we kunnen spreken van een campusstrategie. In dit licht stellen we voor het masterplan en het 
technisch financieel plan te definiëren als het campusstrategisch plan. De vervlechting van het 
zorgstrategisch plan en het campusstrategisch plan maakt ze evenwaardig en laat ze in dialoog 
treden. De ambitie houdt in dat evoluerende tendensen zowel zorgstrategisch als ruimtelijk met 
elkaar vervlochten kunnen worden: tweerichtingsverkeer.

zorg
strategie

campus
strategie

sub-team
ruimtelijke planning

sub-team
gebouwen

sub-team
landschapsarchitectuur

sub-team
mobiliteitsub-team

energie

sub-team
duurzaamheid

sub-team
fasering

kernteam
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continuïteit van de dienstverlening4   fasering

legende
A afbraak
R renovatie
N nieuwbouw
V verhuis
O omgevingsaanleg

SJ campus Sint-Jozef
SE campus Sint-Elisabeth

fase 1 N bouwen parkeergarage in 2 fasen (700 + 300 pp)

fase 7 A gebouw I & J
fase 8 V OK, beeldvorming, kleedkamers, sterilisatie, spoed, schoonmaak, mortuarium van gebouw C, B, 

A, E & SE naar paviljoen B-1 & B+0 & B+1
fase 9 R gebouw A+1 & K+1, nieuwe beddengang en labo

fase 10 N paviljoen C
fase 11 V logistiek, restaurant personeel, centrale keuken, apotheek, intensive care, verloskwartier, medium 

care van gebouw D, E, H, F, SE naar paviljoen C+0, C+1

fase 18 N paviljoen E
fase 19 V a polikliniek SJ & SE naar paviljoen D+1 & D+2
 b restaurant bezoekers, welness, fitness, hartrevalidatie naar paviljoen D+0
 c binnentuin en boulevard paviljoen D+0
 d alle administratie naar gebouw L
 e psychiatrie van SE naar paviljoen E+1
 f opleiding van SE naar paviljoen E+0
 g polikliniek naar gebouw L+1 & L+2
 h palliatieve van SE naar H+0

fase 20 O aangepaste toegang terrein met gescheiden circulaties bezoek, spoed en dialyse
fase 21 O nieuwe circulatie leveringen
fase 22 O parkaanleg op dak nieuwe parking

nummering bestaande gebouwen
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SE

B+1
B+0
B-1

D+0

C+1
C+0

A+1 K+1

SE

SE

SE
SE

SE

D+2
D+1
D+0

E+0

E+1

H+0

L+4
L+3
L+2
L+1

A

L

A

C

D

D

C

E

E

F

F
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E

B
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K
K
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J

7
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9

8
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19e
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18
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11
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B
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B

C

A

B

CD

E

A

B
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19g



continuïteit van de dienstverlening4   fasering

fase 2 A afbraak gebouw Z, verhuis naar tijdelijke huisvesting achter gebouw Y
 (tot het vrijkomen van H+4 dagkliniek. Deze laatste verhuist naar paviljoen A +1)

fase 3 N paviljoen A
fase 4 N paviljoen B
fase 5 V a dagkliniek van gebouw H+4 naar paviljoen A+1
 b nierdialyse van H+0 naar paviljoen A+3
fase 6 V a geriatrie gebouw I naar gebouw H+4 (vroeger dagkliniek)
 b consultaties gebouw A+1 & K+1 naar gebouw H+0 (vroeger dialyse)
 c consultaties gebouw J+0 & J+1 naar paviljoen A+2
 d psychiatrie gebouw Y naar SE voormalige dialyse

fase 12 N logistiek- & techniektunnel van paviljoen A-1 over gebouw K & A
fase 13 A gebouw C, B & A & atrium boven gebouw A

fase 14 N paviljoen D
fase 15 V fysiotherapie van gebouw K+0 naar E+0
 onderzoek van K+2 naar paviljoen D

fase 23 A gebouw Y
fase 24 O parkaanleg algemeen

Een pragmatisch en realistisch masterplan met futureproof toepassingen waar het evenwicht 
tussen programma, kwaliteit, tijd en budget permanent aandacht zal krijgen. 

fase 16 A a gebouw D
 b gebouw F
 c gebouw G
 d gebouw H (annex+0)
fase 17 R gebouw K & A op +0 & +2
 nieuwe functie polikliniek & boulevard
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A+1 A+2
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12

1

4

4

26

BESTAAND TERRAS DAKTERRAS GERIATRIE

33

35

35

17

25

25

35

34
TECHNIEKEN OK

TECHNIEKEN BEDDEN

BESTAAND TERRAS

32

11

31

13

10

38

42

7

42

16

7 29

7

7

44

7 39

9

14
41

41

24

5

37

22

21

18

CARE PIAZZA

SAS DIALYSE

35

35

20

36

28

23

15

43

2

30

8

OK DAGKLINIEK

OK DOKTERS
OK VOORB. RECOV.

OK SEC - KANTOOR

OK CIRCULATIE

BESTAAND GROEN

3

6

19
40

27

LOGISTIEKE CIRCULATIE
& TECHNIEK

PRODUCTIE TECHNIEKEN

NUTSVOORZIENINGEN

organisatie van het programma5   functionaliteit

+01 patiënten transport

+00 bezoekers ‘care piazza’ en ‘zorgboulevard’

-01 techniek & logistiek

plannen van het ontwerp
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Apotheek

Administratie1

Centrale Sterilisatie

2

Dagkliniek

3

EHBO

4

Fysiotherapie

5

Geriatrie

6

Hartrevalidatie

7

Huisartsen

8

Intensive Care

Inschrijvingen

Kantoor Artsen/Chirurgen

9

Labo

Laden & Lossen

10

Materniteit (ongewijzigd)

11

Medische Beeldvorming

Medium Care

12

Mortuarium

13

14

Nierdialyse

Onderzoek

15

OperatieKwartier

Palliatieve

Pediatrie

Pijnkliniek

Polikliniek

Psychiatrie

Spoed (incl. Bloedbank & 
Medische Wachtdienst)

Verloskwartier

16

17

18

19

20

21

Fitness & Wellness

Onthaal

Opleiding

22

Restaurant Personeel

23

Restaurant Publiek

24

25

Sanitair

26

Commercieel Ondersteunende
Ziekenhuisfunctie

27

Vergaderruimte

28

29

30

Wachtruimte

Archief

Bedden

Centrale Keuken

31

32

33

Kleedkamers

34

Logistiek

35

Kantoren Logistiek 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Schoonmaak

Zorgverlenende
Afdelingen

Publieke en
Administratieve Functies

Verticale Circulatie
(bestaand/nieuw)

Technieken

Serviceruimte

Ontmoetingsruimte

Terras

Vide

Groen



12

1

4

4

26

BESTAAND TERRAS DAKTERRAS GERIATRIE

12

1

4

4

33

35

35

17

25

25

35

34
TECHNIEKEN OK

TECHNIEKEN BEDDEN

BESTAAND TERRAS

organisatie van het programma5   functionaliteit

+04 beddenvleugels

+03 beddenvleugels

+02 techniek & polikliniek

plannen van het ontwerp
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Apotheek

Administratie1

Centrale Sterilisatie

2

Dagkliniek

3

EHBO

4

Fysiotherapie

5

Geriatrie

6

Hartrevalidatie

7

Huisartsen

8

Intensive Care

Inschrijvingen

Kantoor Artsen/Chirurgen

9

Labo

Laden & Lossen

10

Materniteit (ongewijzigd)

11

Medische Beeldvorming

Medium Care

12

Mortuarium

13

14

Nierdialyse

Onderzoek

15

OperatieKwartier

Palliatieve

Pediatrie

Pijnkliniek

Polikliniek

Psychiatrie

Spoed (incl. Bloedbank & 
Medische Wachtdienst)

Verloskwartier

16

17

18

19

20

21

Fitness & Wellness

Onthaal

Opleiding

22

Restaurant Personeel

23

Restaurant Publiek

24

25

Sanitair

26

Commercieel Ondersteunende
Ziekenhuisfunctie

27

Vergaderruimte

28

29

30

Wachtruimte

Archief

Bedden

Centrale Keuken

31

32

33

Kleedkamers

34

Logistiek

35

Kantoren Logistiek 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Schoonmaak

Zorgverlenende
Afdelingen

Publieke en
Administratieve Functies

Verticale Circulatie
(bestaand/nieuw)

Technieken

Serviceruimte

Ontmoetingsruimte

Terras

Vide

Groen



+

OK DAGKLINIEK

OK SEC - KANTOOR

OK CIRCULATIE

aanpasbaarheid en elasticiteit6   flexibiliteit

1. kamers
enkele of dubbele kamers

flexibiliteit van het ontwerp
Deze structuur laat het zowel in zijn organisatie als in constructie toe actuele en/of toekomstige 
functies uit of in te breiden, te wijzigen binnen de verschillende bouwdelen en dit met de grootste 
flexibiliteit zowel per bouwlaag als tussen de bouwlagen onderling.

typeplan kamers
enkele of dubbele kamers

(zorghotel)
varianten van kamers

+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
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2. beddenvleugel
de positie van circulatie is vrij

3. connectie beddenvleugel
overlopen afdeling naar ander paviljoen

4. operatie kwartier
gebruik OK zalen door ziekenhuis en dagkliniek

circulatie langs de patio elke gang heeft zicht op natuurlijk 
licht

circulatie centraal plaats voor sociale ruimten met zicht 
op het landschap en de patio (rust, 
meditatie, healing environment)

circulatie langs de gevel

grotere lokaaldiepte waardoor 
andere functies mogelijk worden 
(opleidingen, labo, wzc, serviceflats, 
administratie, ...)

combinatie 2 verpleegeenheden extra kamers mogelijk per verpleegeenheid

een secretariaat per afdeling

mogelijke extra verbinding door 
paserelle in de patio

inpandige extra kamers langs patio

wachtruimte zithoeken inpalmen

beddenvleugel verticaal uitbreidbaar door 
positie van technieken op +2
(van middelhoogbouw)

daglicht toetreding in de paviljoenen

oriëntatie: verticale circulatie komt 
steeds uit op een centrale patio met 
telkens een eigen identiteit (kunst, 
groen, grafiek, ...)



structuur6   flexibiliteit

principe structuur paviljoen

Draaglijnen vallen samen met 
gevels deze kunnen als skelet of als 
draagelementen opgebouwd worden. 
Verticale kernen als windverbanden

Met trekpalen 
mogelijk voor 
parking

fundering 
maaiveldniveau (geen kelder)
paalfundering

kelder 1 niveau
betonnen waterdichte kuip

plaatfundering mogelijk 

(plaat 60cm)

kelder 2 niveaus 
trekpalen owv waterdruk

plaat 60 cm 

economisch meest 

interessant

waterpeil op 2,5 
à 3,5 m onder nulpas

}

bestaande structuur: verbouwing
Bestaande constructie: Betonskelet deels op palen gefundeerd

• Andere indeling mits behoud van 

 functiecategorie en betonskelet

• Nieuwe wanden in licht materiaal

• Muren kunnen verwijderd worden

• Overschakeling naar zwaarder 

 belaste functies

• Doorboringen

• Extra verdiepingen

constructie

• Brandweerstand R120

• Flexibiliteit

 Functioneel / doorboringen

• Recuperatie 

 h...............
• Bouwkost 

 + 

 v...........

STAAL

HOUT

Betonskeletstructuur

essentiële 
randvoorwaarden

overspanning +/- 14 m

oplossing: nieuwe k...
voorgespannen welfsels

doorboorbare zone 
5+30+5 cm

3x120 30

3x120

30

3x120

betonskelet: constructietypes

airdeck

• geen balken
• grote flexibiliteit 

leidingenverloop
• duurzaam
• gewichtsbesparend
• o p t i m a l i s a t i e 

bouwhoogte
• openingen achteraf op 

basis van booplan
• eenvoudig naar 

uitkragingen, opvangen 
lijnlasten, afwijkende 
vormen

• raster van maximaal 
8x8 m²

• duurder

voorgespannen 
welfsels

• grote overspanningen
         tot 14m
• economisch

• doorboringen achteraf 
zeer beperkt

tt-vloer

• grote overspanningen
          tot19m
• openingen achteraf 
          tot 80cm breed

• c o n s t r u c t i e h o o g t e 
(66-68cm): hogere          
verdiepingshoogte

• leidingen kruisen nog 
onder de balken / 
weinig flexibiliteit

• duurder

vlakke betonplaat 
op kolom

• grote overspanningen
         tot14m
• economisch

• raster van maximaal 
8x8 m²

• duurder
• gewicht:
         zwaardere kolommen,      
         fundering

grote overspanningen grote overspanningen

raster van maximaal 

raster van maximaal 

vlakke betonplaat met 
polypropyleen blokken

zonder tussenkolom
overspanning +/-14m

met tussenkolom
overspanning 7m

dikte vloerplaat 
 
kostprijs

gebouwhoogte (volume)
boven maaiveld .....

flexibiliteit

plaatperforaties

bouwsnelheid

marktaanbod

...

40cm

+++

21,50m

++++

+++

++++

+++

prefab

28cm

++

20,60m

++**

+++

++++

++++

ter plaatse (inwerking 
betonkernactivering 
geïntegreerde techniek)
of prefab

*   - 90cm  - minder  koststudiehoogte
 - minder geveloppervlak
 - lager luchtvolume te doorsturen

** middenbalk over ganse gebouwlengte
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een helende omgeving
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globale aanpak7   duurzaamheid

In dit deel van de presentatie leest u hoe wij door middel van duurzame architectonische en 
bouwtechnische ontwerpkeuzes een hedendaagse visie op zorg ondersteunen.
Diverse aspecten waaronder energieprestatie, ruimtegebruik, gezondheid en veel meer 
vallen onder de noemer “bouwtechnische duurzaamheid”. Het masterplan voor een duurzame 
ziekenhuisomgeving omvat nog veel meer “software” zoals organisatie, procedures, en beleid. 
Samen met u willen wij:
1. ambitieniveau definiëren
2. vertalen naar concrete maatregelen & prioriteiten
3. op een efficiënte manier realiseren
Duurzaam bouwen beschouwen wij als een natuurlijke houding van de ontwerper: vanuit onze 
opleiding en professionele achtergrond zijn wij geïnteresseerd in kwaliteit: letterlijk duurzaam voor 
een lange tijd en in wisselwerking met de ruime omgeving en milieu.
Tenslotte voelen wij ons verantwoordelijk voor iets wat letterlijk een belangrijke plaats inneemt en 
fysisch raakt aan het leven van een hele gemeenschap, voor een lange tijd.
Een eerste pre-assessment (op basis van BREEAM) wijst uit dat een niveau “very good” zeker 
haalbaar is met ons voorstel, met marge om in samenspraak verschillende maatregelen af te 
wegen of voorrang te geven. Hieronder alvast een voorsmaak:

Projectbeheer
De complexiteit en de investeringen eigen aan het bouwen vereisen een degelijk onderbouwde 
visie op lange termijn, zowel technisch, als functioneel, als cultureel.
De diversiteit van mogelijke ontwerpkeuzes die een impact hebben op de duurzaamheid van 
een gebouw, noopt ons om methodisch te werk te gaan. Onze ontwerpers hebben concrete 
projectervaring met verschillende methodes voor ecologische evaluatie en certificering. 
Onder onze architecten en ingenieurs zijn gekwalificeerde BREEAM assessors. Indien gewenst 
kunnen wij op efficiënte wijze een certificaat nastreven. In ieder geval zorgen onze interne 
specialisten dat duurzaamheid genuanceerd en onderbouwd mee weegt bij elke ontwerpkeuze. 
De recente Belgische en Vlaamse afwegingsinstrumenten op basis van BREEAM omvatten 
daarenboven interessante aanvullingen en verbeteringen.

Hoe kunnen wij dergelijke methodes inzetten voor uw project?
• checklist (eenvoudig): hebben wij alle aspecten tijdig en voldoende overwogen?
• informatie: achtergrond en doel van maatregelen, bij ontwerp en later voor gebruikers!
• stimulans: objectieve criteria, concrete en haalbare acties voor elke verantwoordelijke
• label of certificaat (facultatief): communicatiemiddel, voorbeeldfunctie, objectief gevalideerd

Water
Ons vooronderzoek leert dat wij mogen ambiëren om al het regenwater dat valt op de site
ter plaatse te laten infilteren (oppervlakkig of ondergronds) of te gebruiken: voor onderhoud, 
toiletspoeling en adiabatische koeling. Dit betekent een aanzienlijk kleinere belasting van de 
openbare riolering en risico op overstroming stroomafwaarts.
Ziekenhuizen verbruiken relatief veel water zodat waterbesparende (én hygiënische!) sanitaire 
toestellen zinvol zijn, alsook automatische afsluiters en lekdetectie in bepaalde zones.

Materiaalgebruik
Het ontwerpconcept, gericht op generiek, aanpasbaar 
en elastisch, helpt aan de bron om toekomstige 
bouwactiviteiten te beperken. Door correct te dimensioneren 
en bouwelementen systematisch op elkaar af te stemmen 
ondervinden wij dat zowel de structuren als onderdelen van 
gebouwen een veel langere functionele levensduur hebben.
Uit onderzoek en ervaring hebben wij geleerd met welke 
materialen en details wij hygiëne, onderhoud en robuustheid 
kunnen combineren met verantwoordelijk materiaalgebruik. 
Afgeronde hoeken, een suggestieve boord langs de 
vloer en versterkte plaatmateriaal, laten ons toe om hier 
plinten en beschermprofielen weg te laten: een rustiger 
beeld, eenvoudiger schoonmaak en meer plaats om voor 
beddenvervoer.
VIPA heeft dit jaar een handige Life Cycle Cost rekentool 
gepubliceerd voor woon- en zorgcentra, die wij mits enige 
aanpassingen en instelwaarden ook willen inzetten voor de 
nieuwe ziekenhuisdelen. 

Grondgebruik & ecologie
Bijzondere aandacht gaat naar het behoud van de natuurlijke elementen op de site waaronder 
prachtige oude bomen, aangevuld met nieuwe aanplantingen, groendaken en landschappelijke 
elementen, recuperatie van teellaag, bijna neutraal grondbalans. Tegelijk verhoogt de waarde 
voor de lokale ecologie en voor de beleving en contact met de natuur. 

Transport
Ons masterplan is ontworpen om de parkomgeving maximaal verkeersvrij te houden en logistiek 
veilig te scheiden van personenverkeer. Een bedrijfsvervoerplan voor alle verplaatsingen 
in verband met de ziekenhuisactiviteiten zal inzicht verbeteren in kansen en prioriteiten om 
duurzame verplaatsingen te bevorderen. Met relatief kleine, attente ingrepen maken wij het leven 
aangenamer voor fietsers en gebruikers van openbaar vervoer: veilige stallingen en wachtruimte 
vlak bij de inkom, plaats om natte kleren te wisselen, of een tas op te bergen, een scherm met 
bustijden in realtime, en verschllende winkels en diensten ter plaatse.

Afval en emissies
Een belangrijk onderdeel van het masterplan is de ziekenhuis logistiek met grondige scheiding van 
verschillende afvalstromen, gericht op een veilige verwerking.
Vermijden van lichtvervuiling, lawaai van installaties inperken, luchtafvoer zorgvuldig inplanten 
en natuurlijk door een hoge energieprestatie de uitstoot van NOx, fijn stof & CO2 drastisch 
verminderen.

Gezondheid & comfort
Onze omgeving kan een bron van ergernis zijn, in het bijzonder vanuit een ziekenhuisbed of 
wachtruimte. Wij streven naar een omgeving dat stress factoren elimineert, afstanden verkort, 
mooi verzorgd overkomt (en blijft!).
Artsen en verpleegsters spreken ons geregeld aan over het belang van omgevingsfactoren. 
Van zonlicht, frisse lucht, rust en stilte en bepaalde natuurlijke elementen is aangetoond dat zij 
de genezing bevorderen (evidence based design); mogelijk maar niet bewezen zijn kleurgebruik, 
texturen, kunst en kamerplanten. Privacy & controle: contact en zichtbaarheid kan je regelen. 
Zorgvuldig ingeplante openingen brengen daglicht tot in de gang of badkamer. In alle verblijfsruimtes 
mikken wij b.v. naar 3% daglichtfactor wat zeer hoog is, en de hoogste klasse van hygiënische 
ventilatie (IDA1) in alle kamers en consultatieruimtes, en slechts 3% temperatuuroverschrijding 
(zomercomfort).
Als personeelsleden zich goed voelen in hun werkomgeving straalt dat af op hun omgang met 
patiënten & familie. Zij zijn trots op hun werkomgeving, betrokken, zorgzaam en mee verantwoordelijk 
voor hun ziekenhuis.
Een ziekenhuis is ook ontworpen voor de bezoekers. Naaste familie en vrienden (healing partners) 
spelen een belangrijke rol in het welbevinden & genezingsproces van de patiënten, nog meer zo bij 
ouderen of kinderen. Voor de periode van het verblijf wordt het letterlijk een tweede thuis. 

bouwtechnische duurzaamheid voor een helende omgeving:
1. overvloedig daglicht en zicht op natuurlijke afwisseling
2. een opgeruimd plafond zonder storende elementen de luchtroosters zijn verscholen
3. een aangename warme straling zonder fluitende of stoffige radiatoren
4. natuurlijke texturen en huiselijke toetsen, robuust en onderhoudsvriendelijk
5. contactdozen achter de rand van het bedeind: niet storend, handig en uit de weg
6. een uitrolbare bank voor bezoekers en familie

helende architectuur

vanuit duurzame techniek

Energie
Energieprestatie vormt een groot deel van de milieukwaliteit en van de financiën zowel qua 
investering als terugverdieneffecten. Wij stellen een genuanceerde & ambitieuze aanpak voor 
per gebruikszone, gebaseerd op inzichten uit de VIPA EPI studies, onderzoek van de bestaande 
gebouwen en installaties en de verwachte evolutie van rekenmethodes, wetgeving, technologie 
en kosten. Het Vlaams Energie Agentschap verwacht vanaf 2017 ook voor ziekenhuizen afspraken 
over het E-peil en wellicht ook BEN (“bijna energie neutraal”), in ieder geval tegen 2021.
Een passief standaard ziekenhuis achten wij technisch haalbaar, maar in een globale benadering 
van duurzaamheid krijgen andere maatregelen hier beschreven een hogere prioriteit. Typische 
“passieve” technieken zijn hier wel zinvol: o.a. korte en rechte tracés voor ventilatie, regelbare 
zonwering en geveldetails ontworpen voor grote isolatiediktes en luchtdichtingsfolies.
De energiebehoefte van het bestaande gebouw kan vrij eenvoudig teruggedrongen worden 
door op de gebouwschil aan te pakken: de nieuwe gevelopbouw die wij voorstellen is zeer goed 
geïsoleerd: U=0,20W/m²K. Tegelijkertijd worden de nieuwe leidingen en kanalen in de nieuwe 
buitengevel geïntegreerd.
De bestaande ondergrondse koude- & warmteopslag wordt uitgebreid en vormt de basis van 
een onderhoudsvriendelijke installatie dat weinig primair energie behoeft.

gebruikszone isolatie peil ene rg ie -
prestatie 

comfortklasse ventilatieklasse

bedden afdelingen K20 E40 C IDA 1 v l o e r v e r w a r m i n g 
b a s i s , 
luchtbevocht iging, 
topkoeling

consultatieruimtes K20 E40 B IDA 1 klimaatplafonds

medisch-technisch K35 nvt A op maat l u ch t b e h a n d e l i n g 
& ventilatie volgens 
specifieke eisen per 
zone

publiek & kantoren K30 E40 B-C IDA 2 k l i m a a t p l a f o n d s /
radiatoren
lucht bevochtiging

Ter vergelijking: de huidige VIPA criteria eisen maatregelen vergelijkbaar met E80, de EPB norm 
vanaf 2016 voor kantoren van publieke organisaties is E50.
Vanaf de masterplanning maken wij gebruik van dynamische gebouwsimulaties om opties voor 
inplanting en bouwvolumes te vergelijken en later om ontwerpkeuzes in steeds meer detail te 
optimaliseren: van de balans glas/opaak in de verschillende gevels tot details van de kanaaltracés 
en regeling van systemen.
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Bepalen van de projectgrenzen: 
Om de breedtegrenzen van het bouwproject te bepalen vangen we het project aan met een 
workshop met de leidinggevenden om het bouwproject te aligneren met de strategische 
visie van het AZ Turnhout. Door duidelijke doelstellingen en verwachtingen te poneren bij de 
opstart van het project lijnen we het kader waarbinnen gewerkt wordt af. De vrijheidsgraden en 
beperkingen worden aan het licht gebracht, en samen met de gevoeligheden en meetpunten in 
een projectcharter gegoten, wat als rode draad dient voor het project en waaraan alle verdere 
bepalingen worden getoetst. Samen worden een aantal leidende principes afgesproken.

Definitie flexibiliteit en vrijheidsgraden: 
Een aantal elementen vormen een uitgangspunt voor het project, andere elementen zijn nog 
onzeker of omstandigheden kunnen doorheen het project veranderen. Ervaring leert dat dit quasi 
altijd het geval is. Om te vermijden dat dit leidt tot een projectsituatie die niet onder controle is, 
waarbij m.a.w. voor één van de 4 fundamenten (kwaliteit, timing, budget en scope) buiten zijn 
toleranties treedt, moeten ook de onzekerheden en domeinen waarin flexibiliteit nodig blijft ook 
geëxpliciteerd worden.  Op deze manier kan er ook samen nagedacht worden over een manier 
om met de onzekerheden om te gaan of deze in te bouwen in de projectaanpak samen met de 
parameters die bij keuze doorslaggevend zullen zijn. Dit kan bvb gedaan worden door in een 
vroeg stadium alternatieve scenario’s voor te stellen, en deze op basis van vooraf gedefinieerde 
indicatoren te evalueren. 
Een manier om de impact van variatie of onzekerheid te bepalen is sensitiviteitsanalyse: hoe 
veranderen de parameters van een layout (bvb kost, veiligheidsindicator,...) indien bepaalde 
omstandigheden optreden (bvb groter dan verwachte groei, grotere leefgroepen...) 

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden: Bij aanvang is het belangrijk om duidelijk de 
rollen en verantwoordelijkheden in te vullen en daaraan tijdsbesteding te koppelen, zowel bij de 
bouwheer als de leden van het studieteam. Door een open communicatie hierover worden latere 
misverstanden vermeden.

Kwaliteit: 
Kwaliteit kent vele definities. Afhankelijk van wie je de vraag stelt, krijg je verschillende antwoorden: 
kwaliteit is ... functionaliteit, esthetiek, veiligheid, rationaliteit, duurzaamheid, ...  Of het nu gaat om 
een arts, gebruiker, manager of patiënt, aangezien er verschillende definities zijn voor kwaliteit 
en de perceptie ervan verschilt naargelang de belanghebbende, is het van belang hen te 
betrekken gedurende het project. Wanneer een goede wisselwerking tussen het projectteam en 
de belanghebbenden wordt opgezet, levert dit niet alleen zeer waardevolle informatie op, maar 
creëert dit ook betrokkenheid bij het opzetten en uitvoeren van het project. 
Bij voorkeur gebeurt dit van bij de start van het project, voor er definitieve oplossingen zijn 
uitgewerkt. Zo zien de betrokkenen hun elementen terugkomen in het finale resultaat of de 
uitvoering ervan. 
Volgende onderdelen geven weer hoe wij deze holistische visie trachten te concretiseren doorheen 
het project :
 

Uit deze matrix volgt een belangrijke conclusie. Hoewel de meeste risico’s zich pas uiten in de 
uitvoeringsfase, ontstaan ze vooral bij de voorgaande fases. Projectbeheer speelt hierop in door 
doorheen het hele bouwtraject de vier fundamenten scope, kwaliteit, timing en budget aan elkaar 
te koppelen.

Doorheen het project laten we ons leiden door de volgende principes:
Start vanuit de strategie: 
Omdat het in de zorgsector belangrijk is de balans te vinden tussen kwaliteit, toegankelijkheid en 
kosten, vertrekken we vanuit de strategie die het AZ Turnhout hanteert. 
Dit laat toe om het geheel van bij het begin te kaderen en gericht te (her)ontwerpen. De gekozen 
strategie wordt als het ware vertaald naar de processen en het ontwerp wordt hierdoor zowel 
functioneel als architecturaal een meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Samenwerking en kennisoverdracht: 
Tijdens de voorbereiding werken we nauw samen met het management, de medewerkers en 
de patiënten om de verschillende dimensies van de scope af te lijnen. Dit project betekent een 
verandering voor elke belanghebbende en de overtuiging dat verandering ook een verbetering 
inhoudt, dient voor ons te beginnen op dag één van het project. Daarom betrekken we in deze 
fase ook de betrokken partijen, zodat met meningen en gevoeligheden verderop in het project 
rekening kan gehouden worden. In overleg en op basis van cijfers en feiten dragen we de kennis 
over de gevolgen van de gekozen configuratie over zodat de genomen beslissingen objectief en 
onderbouwd zijn 

Het gebruik is het einddoel: 
de doelstelling van dit project is voor ons om te komen tot een gebouw dat beantwoord aan de 
verwachtingen van iedereen die van ver of dichtbij het AZ Turnhout betrokken is.  Wij bundelen 
daarom onze krachten om elk aspect te bewaken, zodat het projectbudget optimaal aangewend 
wordt, met de nodige aandacht voor het dagelijkse gebruik na afloop van de verbouwings- en 
uitbreidingswerken.

C. Kwaliteitsbewaking en risicobeheer

Scope: 
Het bepalen van de scope is een iteratief proces, waarbij we gaandeweg de vorige stap verfijnen 
om te komen tot een gedragen en onderbouwd programma. Het maken van deze keuzes bepaalt 
de richting waarin het project verloopt. Alternatieven kunnen in de loop van het project aangebracht 
worden, maar enkel op een gecontroleerde en dus beheersbare manier. Hierbij is een objectieve 
onderbouwing cruciaal als leidraad voor het nemen van beslissingen. Onze visie op scope van 
uiteen in volgende elementen:

toegang 
tot 

gezondheidszorg

kost-
controle

kwaliteits-
zorg

Definitie Voorbereiding Ontwerp Uitvoering Gebruik

presales
contract

projectopstart

inventarisatie

activiteit- en 
stromenanalyse

functionele 
dimensionering en 
scenario-evaluatie

voorontwerp

ontwerp

bouwaanvraag

aanbesteding

bouw

oplevering

closure 

nazorg

Onvoldoende betrokkenheid van belanghebbenden: Wanneer niet alle belangrijke partijen betrokken zijn bij de 
strategische keuzes in het bouwdossier, leidt dit gedurende het project tot een weg-en-weer discussie, waarbij moeilijk 
een consensus wordt bereikt, of een te frequent bijsturen en veranderen van de te kiezen richting.

Projectomschrijving onvoldoende in 
lijn met visie: De projectomschrijving 
wordt niet strict afgelijnd om flexibiliteit te 
behouden, maar verliest zo de link met de 
strategische visie.

Dimensionering onvoldoende 
onderbouwd: Door het gebrek 
aan accurate dimensionering 
van de functionele eenheden, 
is het ontwerp gebaseerd op 
veronderstellingen i.p.v objectieve 
gegevens, waardoor waardevolle 
ruimte onderbenut wordt.

Aanpak niet afgestemd op de organisatie: Door een standaard 
aanpak of de moeilijke combinatie van het project met de 
operationele werkzaamheden van de interne medewerkers is 
het draagvlak binnen de organisatie ontoereikend.

Complexiteit  van 
de administratie: 
De wettelijke 
bepalingen rond een 
bouwdossier doen 
de project timing 
uitlopen.

Elke partij spreekt eigen taal: Door het groot aantal partijen dat in de loop van het project 
een bijdrage leveren, is er een frequente overdracht van kennis en gegevens. Bepaalde 
elementen worden niet of onvoldoende benadrukt of wederzijds gecommuniceerd. Hierdoor 
stroomt relevante informatie niet altijd door.

fase

oorzaken 
bouwproject 
niet onder 
controle

stappen

interviews workshops

overleg belanghebbende organisaties activiteiten- en stromenanalayse

proceswandelingen patiëntenbevraging

kwantitatief

kwalitatief
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