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INLEIDING
Herlokalisatie van AZ NIKOLAAS; Sint-Niklaas

Eind 2013 maakte AZ Nikolaas bekend te verhuizen naar een nieuwbouwcampus
aan de zuid-westzijde van Sint-Niklaas. Op basis van een locatieonderzoek in overleg met de stad Sint-Niklaas werd in 2014 geopteerd om het nieuwbouwziekenhuis
in te planten langsheen de N41 op een terrein van 18 ha dat wordt begrensd door
de Heimolenstraat, de Ringgracht en door de hoogspanningslijn die van de N41
richting Smissstraat loopt. Zomer 2015 werd NERO samen met VECTRIS door het
stadsbestuur geselecteerd om een Masterplan/MOBER voor de nieuwe campus op
te maken.
De doelstellingen van het masterplan bestaan uit het integreren van de nieuwe
campus in het Lobbenstadmodel voor de stad Sint-Niklaas en het in begin 2015
vastgestelde nieuwe mobiliteitsplan.
In overleg met een ruime stuurgroep samengesteld uit stadsbestuur, AZ Nikolaas,
en vertegenwoordigers van het buurtcomité (adviserend) wordt gezocht naar een
delicaat evenwicht tussen nieuwe (infra)structuur, de bestaande woonomgeving
en een actieve landbouwbedrijvigheid. Hierbij wordt gestreefd naar een duurzame
symbiose tussen verdichten en het vrijwaren van de open ruimte.
Het ontwerpend onderzoek werd op 3 oktober 2016 d.m.v. een buurtoverleg voorgesteld aan de omwonenden.
Dit masterplan is het resultaat van dit onderhandelend ontwerpen, heeft een bindend karakter en primeert t.o.v. onderliggende studies (vb. MOBER).
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I. SITUERING
De site voor de nieuwe ziekenhuiscampus
van AZ Nikolaas ligt net ten zuiden van de
bebouwde ruimte van de stad, in een zone
omringd door een grootschalige bovenlokale
verkeersinfrastructuur. De N70 in het noorden; N41 en N16 respectievelijk aan west- en
oostzijde en de E17 ten zuiden van de campus. De nabijheid van deze ontsluitingen
was o.a. bepalend in de locatiekeuze voor dit
regionaal ziekenhuis. Tegelijkertijd sluit de
campus nog steeds aan bij het stedelijk weefsel en is vlot bereikbaar vanuit het centrum.
Als we verder inzoomen merken we dat de
ongeveer 18ha grote site voor de campus aan
3 zijden omringd wordt door een historisch
traceerbaar wegenstelsel dat in de afgelopen
decennia dicht geslibd is met traditionele
Vlaamse lintbebouwing. De percelen langs de
Heimolenstraat, Smisstraat, Dendermondsesteenweg, en Kiemerstraat keren hun vaak
rommelige achterkanten naar de door deze
straten ingesloten resterende open ruimte,
die doorsneden wordt door de prominent
aanwezige hoogspanningsinfrastructuur,
waarvan 1 lijn gedefinieerd werd als de begrenzing van de campus.

De zone voor deze nieuwe campus bestaat
momenteel, met uitzondering van een 3-tal
woonpercelen, volledig uit akkers en weiland en wordt in het noorden begrensd door
de Ringgracht. Behalve deze Ringgracht en
de historisch verankerde perceel- en grachtenstructuur zijn er weinig landschappelijk
waardevolle relicten traceerbaar.
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II. PROGRAMMA
EEN KLEINE GESCHIEDENIS
In veel opzichten lijkt het hospitaal / ziekenhuis één van de laatste bastions van
het modernistische dictum ‘form follows function’, waarbij de opdrachtgevers
en hun ontwerpers streven naar een perfect geconditioneerde machine die
steeds opnieuw ruimte biedt voor nieuwe technologieën nodig voor een state
of the art medische praktijk; maar ook voor het stroomlijnen van de circulatie
(oorspronkelijke een medische term afgeleid van de bloedstroom) van patiënten en medische staf.
De utilitas (de instrumentele kwaliteit van de architectuur) primeert hier op de
belevingswaarde (venustas) en de duurzaamheid (firmitas).
Elk functionalisme is echter (anders dan het modernistisch dictum laat geloven)
tijdsgebonden. De visie op de gezondheidszorg, hygiëne, controle heeft in de
moderne tijd een reeks ingrijpende verschuivingen ondergaan en zo ook haar
ruimtelijke, architecturale, vertaling. Door terug te grijpen naar de ontstaansgeschiedenis van de moderne ziekenhuisarchitectuur kan beter in kaart gebracht
worden wanneer en waarom bepaalde conceptuele aanpassingen zijn gebeurd
en kan eveneens worden afgewogen in hoeverre deze relevant zijn voor een
hedendaagse zorgomgeving. Hierbij is het echter belangrijk dat het vandaag de
duurzaamheid is die dient te primeren en dat dit aspect dan ook in het verder
proces dient meegenomen te worden.
Een groot deel van de vroeg 20° eeuwse ziekenhuiscampussen zijn gelegen in
een parklandschap. De uitgestrekte groene omgeving zou een heilzame werking hebben op de zieke; gezondheid werd geassocieerd met voldoende licht
en verse lucht die (toen) in de stedelijke omgeving amper voorradig was. De
verschillende programmatorisch gescheiden paviljoenen werden binnen de
campus op een gepaste, hygiënische afstand van elkaar ingeplant.
De symmetrische ordening van de gebouwen was afgestemd op rust, orde en
overzicht.
Bepaalde aspecten van dit model zijn nog steeds bruikbaar in de 21° eeuw: de
parkachtige (prikkelarme) omgeving is geschikt voor zorgactiviteiten die geen
gepaste plek vinden in de stad (psychische zorg, langdurige revalidatie, …)
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In de tweede helft van de 20° eeuw werd
door schaalvergroting en wijzigende
inzichten in de medische praktijk dit
campus model bijgestuurd waarbij enkele
van zijn belangrijkste kwaliteiten verloren
gingen. De open ruimte tussen de paviljoenen slipte steeds verder dicht en de
verschillende gebouwen werden vanuit
een interne gebruikerslogica met elkaar
verbonden d.m.v. luchtbruggen en indien
nodig ondergrondse gangen. Verplegend
personeel en patiënten (controle) kwamen
liever niet meer buiten. Het parklandschap
werd gereduceerd tot een onderhoudsarm kijkgroen of parkeerplaats.
Bij de realisatie van nieuwe ziekenhuizen
in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw
kwam de patiënt (en bezoeker) steeds
verder op de achtergrond. De medische
sector werd steeds meer gespecialiseerd,
waarbij gezondheidszorg steeds meer
als een technische aangelegenheid werd
gezien en waarbij de verantwoordelijkheid voor haar (ruimtelijke) ontwikkeling
steeds meer bij gespecialiseerde artsen
en eveneens gespecialiseerde ontwerpers
kwam te liggen.
Het ziekenhuis werd een perfecte machine, met een hoge dichtheid om de werking van het personeel te optimaliseren,
compact om het steeds stijgend aandeel
technieken (HVAC) te organiseren, waarbij
wisselvallig daglicht steeds meer werd
vervangen door beheersbaar kunstlicht.
Ook de omgang met patiënt en bezoekers
werd technisch afgehandeld, signalisatie
verving oriëntatie en het zicht op, de relatie tot de omgeving werd verder ondergeschikt gemaakt.
De kwaliteit van de medische zorg primeerde duidelijk op elke vorm van ruimtelijke kwaliteit.
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Rond de laatste eeuwwisseling worden de
eerste aanzetten gegeven tot de vermaatschappelijking van de zorg. Dit uit zich in
een aantal aspecten. Patiënten worden
enkel nog in specifieke gevallen langdurig binnen de dure medische omgeving
gehuisvest.
De continue ontwikkeling van de medische ingrepen vragen niet langer om langdurige opname. Patiënten worden zo vlug
mogelijk in hun eigen maatschappelijke
omgeving geplaatst.
Tegelijkertijd wordt de maatschappij
steeds verder het terrein van de zorginstelling binnengelaten. Dit uit zich in
het bijzonder door de ontwikkeling van
verschillende (zelfstandige) woonvormen
naast of op het terrein, al dan niet voor
zorggebruikers (ouderen, psychiatrische
patiënten), maar ook door de inplanting
van nieuwe OCMW gebouwen, revalidatiecentrum, …
Deze verschuiving heeft eveneens impact op de vormgeving en de ruimtelijke
organisatie van de ziekenhuisarchitectuur. Daglicht wordt terug een belangrijk
aandachtspunt waardoor verschillende
ziekenhuisvleugels terug verder gespreid
of geclusterd worden. Daarnaast wordt
steeds meer geopteerd om de buitenruimte en het landschap toegankelijk te
maken.
Ziekenhuizen worden door hun schaalvergroting steeds meer beschouwd als een
dorp met een acti(e)ve(rende) en attractieve omgeving. Hierbij wordt natuurlijk
nog steeds de afweging gemaakt tussen
spreiding en daglichttoetreding t.o.v. wandelafstanden (voor personeel).
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PROGRAMMA AZ NIKOLAAS
In functie van dit masterplan en op basis van ervaring met gelijkaardige projecten
heeft AZ Nikolaas samen met haar eigen ontwerpers een programma samengesteld
voor de nieuwe ziekenhuiscampus.
Dit programma werd, o.a. d.m.v. door AZ Nikolaas georganiseerde plaatsbezoeken
aan recente realisaties in België en Nederland, getoetst aan een aantal traditionele
ziekenhuistypologieën om de ruimtelijke impact op de site te kunnen inschatten.

TOTALE VLOEROPPERVLAKTE ZIEKENHUIS
waarvan N-1 (logistiek technieken)

103.000m2
13.000m2

--> BVO ZIEKENHUIS

90.000m2

UITBREIDING

18.500m2

NEVENPROGRAMMA:
BVO VRIJSTAANDE GEBOUWEN

12.000m2

PARKEREN ZIEKENHUIS

55.000m2

waarvan 8.000m2 ondergronds onder ziekenhuisgebouw
van de resterende oppervlakte 1/5 ondergronds onder parkeergebouwen
--> BVO PARKEREN ZIEKENHUIS

(GEINTEGREERDE RANDPARKING)

38.000m2

8.000m2

BVO TOTAAL (inclusief uitbreiding + randparking)
166.500m2
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Typologisch onderzoek traditionele ziekenhuisgebouwen --> flexibiliteit van architecturale uitwerking
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footprint 25.000m2

Ondanks de continue evolutie in de medische zorg lijkt het gehanteerde repertoire
aan architecturale modellen voor deze zorg eerder beperkt en blijft dit variëren op
vroeger vastgelegde thema’s.
Deze schijnbare typologische schaarste biedt echter het voordeel dat de ruimtelijke impact vrij correct kan ingeschat worden. Op basis van de eerste schetsmatige
organisatiemodellen van AZ Nikolaas kan de footprint voor het nieuwe ziekenhuis,
exclusief nevenfuncties vastgelegd worden op 25.000m2 met aansluitend een uitbreidings- / wisselzone met een footprint van 6.500m2.
Gezien de blijvende ontwikkeling in de zorg is deze extra zone noodzakelijk om tegemoet te komen aan de toekomstige technologieën en verschuivingen.

footprint uitbreiding +6.500m2
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III. PLANOLOGISCHE
CONTEXT
LOBBENSTAD
Dit masterplan maakt deel uit van een
verdergaand onderzoek van het door de
stad Sint-Niklaas gehanteerde Lobbenstadmodel. Dit model steunt op een radiale structuur van woon-lobben met een
hoge dichtheid, afgewisseld met groenblauwe vingers, open groen ruimte.

Radiale stadsuitbreiding Gross Berlin 1910

Ecopolis Tjallingii

Dit lobbenstadmodel werd aan het begin
van de 20e eeuw ontwikkeld als een antwoord op de steeds verder concentrisch
uitbreidende stadsontwikkelingen, waarbij de fysieke afstand tot de omringde
open ruimte steeds groter werd en het
fysieke contact met de natuur dreigde
verloren te gaan.
Tegenover de concentrische spreiding
werd een radiale stadsgroei geponeerd
waardoor het landschap samen met
‘gezonde’ verse lucht tot in de binnenstad
kon getrokken worden.
Deze paradigmashift in de stedelijke ontwikkeling vroeg, en vraagt nog steeds om
een gewijzigde perceptie van de traditionele tegenstelling stad >< land, open
ruimte. Waar in een traditionele visie de
open ruimte buiten de stad ligt, vertrekt
dit radiale model vanuit een innige verweving en uitwisseling tussen beide. Deze
nieuwe, meer complexe en gevoelige verhouding tussen stad en land verhoogt de
leef-kwaliteit binnen de stedelijke ruimte
en vrijwaart de resterende open ruimte.
Het model van de radiale stad werd eind
20e eeuw theoretisch verder uitgewerkt in
het ecopolis-concept met aandacht voor
de integratie van verkeerstromen, de rol
van het openbaar vervoer en de zwakke
weggebruiker.
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LOBBENSTAD SINT-NIKLAAS
Zoals reeds aangehaald in de situering,
bevindt de nieuwe campus zich net buiten
de huidige stedelijke ruimte, op de overgang naar de vernevelde sub-urbane
ruimte; in realiteit deel van, maar mogelijk
minder betrokken bij, gepercipieerd als,
deel van de stad.

De nieuwe campus ligt eveneens strategisch binnen de Z-vormige groenstructuur die bepalend is voor dit deel van het
Waasland: een ketting van historische bosrestanten en recentere productiebossen
die bijdragen aan de ecologische diversiteit van het gebied rond Sint-Niklaas.

Op de Ferrariskaart (1777) valt duidelijk af
te lezen dat deze Z-vormige bosstructuur,
met enkele kleine verschuivingen, in de
moderne tijd een historische constante
was en blijft.
Wat echter opvalt is dat behalve de evidente groei van de stedelijke ruimte, ook
het veel meer kleinschalige en fijnmazige
groene netwerk dat complementair was
aan deze Z-vormige bosstructuur vandaag
grotendeels, tot volledig verdwenen is.
Hier liggen mogelijk aanknopingspunten
voor het masterplan.
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Het lobbenstadmodel van de stad SintNiklaas zoekt enerzijds aansluiting bij deze
grootschalige Z-vormige bosstructuur
maar wenst eveneens de bestaande open,
grotendeels agrarische, ruimte rond de
stad te vrijwaren, waar mogelijk te versterken en te verbinden.

Vanuit deze openruimte-gordel vertrekken de groen-blauwe vingers die het
centrum met de rand verbinden. Ook binnen het stedelijk weefsel wordt de open,
groene ruimte ingezet, waar nodig aangevuld om de woonkwaliteit te versterken.

Het is net deze open groene ruimte die de
drager wordt van dit nieuwe stadsmodel.
Er wordt door de stad dan ook het engagement genomen om het naastliggende
open-ruimte-gebied te vrijwaren en
aldus te bestendigen in het lobbenplan
en eventuele toekomstige wijzigingen
ervan, alsook in nieuwe of andere plannen. Meer bepaald gaat het over het
open-ruimte-gebied dat begrensd wordt
door Kiemerstraat, N41, kleine hoogspanningslijn, Smissstraat, Tereken, Dendermondsesteenweg. Dit engagement geldt
als onvoorwaardelijk en onomkeerbaar.
Dit impliceert dat de uitbreiding van het
stedelijk gebied zich beperkt tot de site
van het ziekenhuis.
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Om deze open ruimte te vrijwaren is het
belangrijk dat er enkel verdichting mogelijk is in de specifiek geselecteerde lobben.
Deze verdichting is op een aantal wijzen
interpreteerbaar.
Waar het ecopolis-model grotendeels
steunt op een wijkgedachte, op een
lokaal gerichte, fysieke verdichting met
woonblokken is er binnen de projectzone
eerder sprake van een programmatorische
verdichting die net als bij de lob Waasland
Shopping Center gericht is op de volledige regio. Deze lobben zijn, in tegenstelling tot andere, niet inwaarts gericht en
supplementair, ondergeschikt aan de kern,
maar creëren eerder hun eigen complementaire centraliteit.

Het is deze complementaire, regionale,
centraliteit die eveneens bepalend is voor
de verbindingen met de binnenstad. Hierin ligt de mogelijkheid om het zachte- en
openbaarvervoer netwerk niet enkel in te
zetten als lokale connectie maar te combineren met een randparking die deze
lokale netwerken verbindt met regionale
en uitwisselingen tussen verschillende
mobiliteits-modi faciliteert.
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Locatie site op grens tussen lob en groenblauwe vinger, open ruimte Neerkouter verbonden met centrum Sint-Niklaas
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Ringgracht
Fiets

MOBILITEITSPLAN
Het mobiliteitsplan van de stad Sint-Niklaas voorziet in het ontlasten van de binnenstad, vrijwaren van de
woonstraten en een optimale doorstroming op de hoofdwegen, waarin de N41 een belangrijke rol speelt.
Er wordt eveneens ingezet op een fijnmazig netwerk voor zacht verkeer gekoppeld aan de lobbenstructuur met connecties tussen de verschillende lobben. Hierbij wordt onder andere een tangentiële fietsroute langs de Ringgracht voorzien.
Naast de aandacht voor de zachte verkeersnetten speelt het openbaar vervoer een belangrijke rol. Een
vlotte ontsluiting van de campus is hierbij onontbeerlijk. Gekoppeld aan het beperken van de parkeerdruk in de binnenstad wordt de campus AZ Nikolaas geselecteerd als locatie voor een stadsrandparking
met 250 à 300 parkeerplaatsen.
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IV. UITGANGSPUNTEN MASTERPLAN
AMBITIE MASTERPLAN
Zoals reeds aangehaald bij de lobbenstad
is er traditioneel (nog steeds) een tegenstelling tussen de stad en het omliggende
landschap.
Het lijkt ons aangewezen om voor we ingaan op de evidente verbinding tussen de
geprojecteerde campus en de stad en de
integratie in de open ruimte, stil te staan
bij de mogelijke invulling / betekenis van
dit landschap.
Deze invulling is sterk afhankelijk van het
doelpubliek, de verschillende gebruikers,
beheerders van deze open ruimte.
Waar er historisch wel een tegenstelling
was tussen stad en land was er echter ook
een duidelijk begrip voor de complexe,
meerduidige, wisselwerking tussen beide.
Het landschap heeft steeds een recreatieve functie gehad voor de stedeling,
een ruimte waar deze activiteiten kon
ontplooien waarvoor binnen de stad geen
plaats (meer) was. Maar deze activiteiten
waren steeds verweven met alle andere
gebruikers en betekenislagen van de
‘open ruimte’.
Vanaf de 19e eeuw werd het landschap
niet langer alleen benut door de stedeling, maar projecteerde deze eveneens
zijn beeld van wat een landschap hoort te
zijn op deze open ruimte. Hierbij werden
een aantal betekenis- en gebruikslagen
die niet beantwoorden aan het pittoreske,
arcadische, beeld van de stedeling bij
voorkeur aan het oog onttrokken.
Tegenover dit cultureel verbeeld landschap stond, en staat nog steeds, het effectief gecultiveerd landschap, tegenover
het arcadische het agrarische, beheerd,
bewerkt landschap.
Deze open ruimte is niet leeg en speelt
een economische en ecologische rol van
betekenis.
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Deze open ruimte heeft net als de stad
een evolutie ondergaan en zal in de toekomst blijven evolueren. De vraag die we
ons daarbij stellen is hoe we deze toekomst verder vormgeven.
Zowel naar ontwerp als naar management
toe dient volgens ons niet teruggegrepen
naar een idylle, maar wordt de realiteit van
de 21e eeuw beter onder ogen gezien.
Waar nodig bijgestuurd, vertrekkend vanuit de bestaande kwaliteiten, actief beschermd, vormgegeven wat kan bijdragen
aan een hernieuwde lezing en duiding van
een productieve open ruimte.
De gekozen site is typisch voor zones net
voorbij de stadsrand maar mist daardoor
ook identiteit en kwaliteit.
Zonder een gepaste ingreep zal het ziekenhuis uitkijken op een drukke verkeersinfrastructuur en de achterkanten van
lintbebouwing. De afbakening van de site
d.m.v. het traject van de hoogspanningslijn lijkt ons, hoewel logisch, bijzonder
arbitrair. Hoe kan in dit ongedefinieerde
veld een zorgcampus een plek creëren.
We denken dat er binnen het veld een
afbakening kan gemaakt worden, een
helend landschap dat aansluit bij, beantwoordt aan de functionele logica van de
klinische wereld, een heterotopia.
Het woord paradijs (pairi daeza) betekende oorspronkelijk, letterlijk, ‘omsloten
landgoed’. De wand is geen defensieve
structuur maar de afbakening waarbinnen
een nieuwe (alternatieve) realiteit wordt
gerealiseerd. De grens maakt een opdeling en produceert, introduceert hierdoor
een plek, een specifieke ruimte.
Aansluitend bij de modernistische logica
van de ziekenhuisgebouwen stellen we
een hedendaags park voor, een begrensde
wereld, een geënsceneerde ruimte.
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Een landschapstheater dat de (bedlegerige) patiënt even laat ontsnappen aan de
realiteit van zijn ziekenhuisopname.
Deze aanpak is niet nieuw en werd, ingegeven door een andere context, reeds in
het verleden toegepast voor zorgomgevingen.
Belangrijk hierbij is dat het niet enkel de
architectuur is die voor de identiteit van
de site zorgt maar een sterke landschappelijke figuur, en dat de duurzame kwaliteit van de site steeds kan worden behouden, waarbij de gebouwen zich kunnen
aanpassen aan de veranderende noden.
Het voorstel vertrekt vanuit een doorgedreven lezing, interpretatie van het landschap.
De externe grens wordt niet bepaald door
de cartesiaanse lijn van het hoogspanningsnetwerk
maar door de bestaande, historisch gegroeide perceelstructuur. Hierdoor ontstaat voldoende, ecologische kritische
massa om als eigen biotoop, in relatie tot
de direct aansluitende landbouw, maar
ook tot de andere groene stepping-stones
van de lobbenstad, te kunnen functioneren.
Het interieur van dit landschapstheater
introduceert een duidelijk leesbaar kader.
Het landschap en de publieke ruimte
wordt vastgelegd waartussen de verschillende gebouwen zich relatief vrij kunnen
ontwikkelen.
Hierbij krijgt het eigenlijke ziekenhuis een
centrale rol waarbij in de groene rand,
nevenfuncties een plaats kunnen krijgen.
Het binnengebied kan vooral efemere vormen van beweging incorporeren. Vb. extensieve graslanden met schraal substraat,
die extra biodiversiteit genereren. Water
als drinkplaats voor vogels en groenblijvende struiken als vogelbeschutting. Het
zijn elementaire aspecten die voor die
beweging zorgen.
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VISIE
LANDSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Zoals we reeds op macroschaal geduid
hebben was er oorspronkelijk in de open
ruimte tussen de grootschalige Z-vormige
bosstructuur een fijnmazig weefsel van
perceelbeplanting aanwezig die bestond
uit boom- en haagsingels gekoppeld aan
de bestaande perceel- en grachtenstructuur die de agrarische open ruimte haar
specifiek karakter gaf.
1770

In tegenstelling tot wat velen denken is
het verdwijnen van deze houtkanten een
relatief recent fenomeen. Satelliet-beelden
tot de jaren ’70 van vorige eeuw tonen
binnen de Neerkouter nog een aanzienlijke aanwezigheid van deze perceel-scheidende boomschermen.

1970

2017

Vandaag, anno 2017, resteren enkel nog
sporen, aanzetten van deze singels.
Alhoewel het begrijpelijk is dat binnen
de huidige agrarische context deze houtkanten geen economische, productieve
waarde lijken te hebben zijn deze singels
inzetbaar om de campus een identiteit te
geven en de gebouwen van de campus af
te schermen van de naastliggende open
ruimte.
De nieuwe aanplant van bomen op de historisch gegronde perceelstructuur filtert
de visuele impact van het ziekenhuis naar
de omgeving toe en versterkt anderzijds
terug de landschappelijke kwaliteit van de
open ruimte.
Door te kiezen voor een ecologisch verantwoorde mix van bomen wordt een
duurzame invulling gegeven aan een ‘helend landschap’.
21
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Herintroductie van singels in het agrarische landschap als visuele filter voor de campus
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Rekening houdend met de duur van het opmaken van RUP en plan-MER; het architecturaal ontwerp van de
campus, de nodige termijnen voor de realisatie, … zien we een mogelijkheid om na het aflopen van het gebruiksrecht (eind 2020) reeds te starten met de aanplant van de singels. Hierdoor wordt reeds voor de start
van de werf de site gemarkeerd en afgeschermd van de in gebruik blijvende landbouwpercelen. De overlast
tijdens de werkzaamheden kan hierdoor mogelijk eveneens gereduceerd worden en de bomen hebben bij
in-gebruik-name van het ziekenhuis reeds een zekere hoogte bereikt.
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ZIEKENHUISGEBOUW
Binnen de nieuwe ruimte gecreëerd door de singels kan het nieuwe ziekenhuisgebouw haar plaats krijgen.
Op basis van het door AZ Nikolaas aangeleverde programma en organisatieschema
wordt een voorlopige enveloppe gedefinieerd waarbinnen het gebouw vorm kan
krijgen.
Aangezien de projectdefinitie voor de nieuwe campus door AZ Nikolaas nog niet volledig is uitgekristalliseerd biedt het masterplan nog enige ‘beperkende vrijheid’.
De maximale bewoonde hoogte wordt beperkt tot 29m boven maaiveld, waarboven
plaatselijk enkel technische uitbouwen mogelijk zijn beperkt tot 9m extra. Het engagement wordt genomen om de gebouwhoogte bij het ontwerp indien mogelijk te
beperken.
Het organisatieschema voorziet in 1 ondergrondse laag voor een logistiek en technisch programma, evenals een 8000m2 ondergronds parkeren voor specifieke doelgroepen.
Eens de projectdefinitie uitgewerkt kan deze enveloppe binnen het RUP verder
verfijnd worden, v.b. door het beperken van de bouwhoogte, zie mogelijke invullingen op volgende pagina.
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Mogelijke invulling sokkel +5 bouwlagen

Mogelijke invulling sokkel +3 bouwlagen

Mogelijke invulling sokkel +4 bouwlagen

Mogelijke invulling in functie van optimaliseren
ondergrondse parking
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Mogelijke inplanting ziekenhuisgebouw binnen de door de singels gecreëerde nieuwe ruimte
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PARKEREN
De parkeergebouwen voor personeel en bezoekers worden zo compact mogelijk
georganiseerd en optimaal gelokaliseerd. Om de verkeersbewegingen op piekmomenten volledig binnen de campus op te vangen worden de parkeergebouwen diep
op de campus en parallel met de grensbepalende hoogspanningslijn ingeplant.
De totale hoogte van de parkeergebouwen wordt beperkt tot 14m, de hoogte van
de boomsingels. Om de impact tot een absoluut minimum te beperken wordt onder
de parkeergebouwen 1 ondergrondse parkeerlaag voorzien en maximum 4 bovengrondse lagen. Aanvullend op de boomsingels worden bermen voorzien voor de
verdere (akoestische) buffering t.o.v. de open ruimte. De uitwerking van de parkeergebouwen zal voorwerp uitmaken van een diepgaande en vergelijkende studie.
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Mogelijke inplanting ziekenhuis- +parkeergebouwen binnen de door de singels gecreëerde nieuwe ruimte
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VRIJSTAANDE GEBOUWEN
Het nevenprogramma (kinderopvang,
revalidatie, psycho-somatische zorg, ...)
wordt geïntegreerd in de landschapskamers gecreëerd door de aanplant van de
boomsingels op de perceelgrenzen.
De hoogte van deze lage gebouwen
wordt beperkt tot 2 à 3 bouwlagen.
De integratie van deze vrijstaande gebouwen binnen de landschapskamer
reduceert hun impact op de omgeving en
draagt bij aan de kwaliteit van hun eigen
buitenruimte. Het helende landschap
wordt nabij gebracht.

De positieve invloed van de aanwezigheid van groen op mensen en patiënten
is reeds lang onderkend. Deze natuur
dient echter gemakkelijk te vinden en
toegankelijk te zijn, beheer- en beheersbaar, overzichtelijk en wordt bij voorkeur
gekozen i.f.v. biodiversiteit, een duurzame
gemengde beplanting die ook fauna, zoals vlinders en vogels aantrekt.
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Mogelijke inplanting ziekenhuis- +parkeergebouwen + vrijstaande gebouwen binnen de door de singels gecreëerde nieuwe
ruimte
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ONTSLUITING
Uit de mobiliteitsstudie (zie MOBER) blijkt dat de campus volledig kan ontsloten worden d.m.v. het lichten-gestuurd kruispunt N41 – Heimolenstraat. Eens op de campus
kunnen de verschillende stromen (bezoekers, personeel, logistiek, spoed) functioneel
gescheiden worden.
In geval van specifieke calamiteiten, waarbij het kruispunt volledig zou geblokkeerd
zijn, is er voor de spoeddiensten alternatieve ontsluiting mogelijk op de N41 en via
de Heimolenstraat richting N70. In extreme gevallen waarbij ook de N41 en N70 onbereikbaar zouden zijn, kan een extra ontsluiting overwogen worden die tegelijk de
gevrijwaarde open ruimte naast de site niet doorkruist. In normale omstandigheden
is deze route volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Gezien de sterke toename van verkeer op het kruispunt N41 – Heimolenstraat worden zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers) afgeleid en wordt er onder de N41
een fietstunnel voorzien.
Om de leefbaarheid van de woonstraten ten noorden van de campus te garanderen
wordt er in de Heimolenstraat, voorbij de toegang tot de campus een ‘knip’ gerealiseerd, die doorgaand verkeer beperkt tot de lokale bewoners.
De fietsverbinding langs de ringgracht wordt doorgetrokken tot op de campus en
aangevuld met veilige fietsconnecties richting Smisstraat.
De ventweg langs de N41 die gebruikt wordt voor de ontsluiting van de landbouwpercelen wordt behouden.
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Knip
Ringgracht
Fiets
Ventweg
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RANDPARKING
Uit de analyse van de lobbenstad bleek reeds dat de programmatorische verdichting
van de campus gekoppeld aan de regionale functie van het nieuwe ziekenhuis een
opportuniteit levert voor de inplanting van een stadsrandparking.
De hiervoor voorziene 250 tot 300 parkeerplaatsen kunnen geïntegreerd worden in
de parkeergebouwen van AZ Nikolaas.
Een hoogfrequente busverbinding met een beperkt aantal stopplaatsen (Markt,
Station, …) is een duidelijke meerwaarde voor het ziekenhuis en voor een duurzame
mobiliteit voor de stad Sint-Niklaas. In of nabij de parkeergebouwen kan een kleinschalig bus-transferium opgenomen worden.
Ook in de combinatie met de publieke voorzieningen van het ziekenhuis zoals restaurant, cafetaria, vergaderzalen, auditorium, … ligt mogelijk een meerwaarde en dit
kan deze randparking eveneens een eigen specifieke identiteit geven.
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Knip
Ringgracht
Fiets
Ventweg
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V. UITWERKING MASTERPLAN
In functie van de opmaak van het RUP stellen we een beperkte zonering voor, met
voorstellen voor de invulling van deze zones.
Het belangrijkste onderscheid bestaat uit een opdeling tussen Binnenhof en Buitenhof

BUIT

ENHO

BINN

F

ENHO

F
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Het Binnenhof geeft plaats aan de grootschalige infrastructuur van de nieuwe campus, het ziekenhuisgebouw, de parkeergebouwen, de primaire wegeninfrastructuur.
Inplanting, oriëntatie, organisatie van deze gebouwen is door de ontwerper van het ziekenhuis
‘vrij’ te bepalen, binnen de in het masterplan bepaalde, en in het RUP verder te verfijnen enveloppes.
Dit Binnenhof is een ruime jas waarbinnen de architect de toekomstige gebouwen optimaal kan
afstemmen op de laatste ontwikkelingen, nieuwe technologieën, visies van de medische zorg.
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Buffer fiets
Buffer landschap
Buffer vrijstaande gebouwen
Overgang Binnen- Buitenhof

Het Buitenhof is de interface met de omringende open ruimte. Hier wordt het historisch traceerbaar landschap de campus ingetrokken. In deze grenszone wordt de bestaande perceel- en grachtenstructuur behouden, worden de singels georganiseerd
en hierbij enkele randvoorwaarden opgelegd.
De zone ten westen van de campus, langs de Heimolenstraat dient als buffer naar de
woningen van deze straat toe, biedt plaats aan de fietsverbinding en eventueel de
knip voor doorgaand verkeer.
De zone ten oosten van de campus, aansluitend op de open ruimte is eveneens een
zuivere buffer. Hier is geen bebouwing mogelijk.
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Flexibiliteit randpercelen

In de zone ten noorden, aansluitend bij de
Ringgracht krijgen de vrijstaande gebouwen hun plaats.
De bestaande percelen zijn ruim genoeg
om de oppervlaktes van het nevenprogramma, al dan niet gecombineerd, een
plaats te bieden.

in de overgang tussen Binnen- en Buitenhof is er voldoende marge voor de verdere
landschappelijke vormgeving van de
campus, akoestische bermen, waterbuffering en/of zuivering, parkwegen, helikopterplatform, …
Deze zone behoort tot de binnenwereld
van de campus en kan een eigen identiteit
krijgen, aansluitend bij, of net contrasterend aan de gerestaureerde landschapsstructuur.

40

Campus AZNikolaas, vrije landschappelijke invulling.
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SYNTHESE
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