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BUDGET
€  13.360.843,- 

PROGRAMMA
- stralingsbunker en glazen verbindingsgang (fase 1)
- afbraak klooster, radiotherapie, nieuwbouw kankercentrum met 
  5 bouwlagen (fase 2)
- oncologisch dagziekenhuis, consultatieruimten, nierdialyse, 
  gynaecologie, groepsdirectie, labo, hoorcentrum (fase 3)  

VOORGAANDE FASEN
Zie overzichtsfi che projecten GZA Ziekenhuizen | Campus Sint-
Augustinus.

BOUWHEER
GZA (Gasthuiszusters Antwerpen) vzw

CONTACTPERSOON
Dhr. Luc Van de Velde / Tel. 03 443 36 00 / +32 3 443 36 00

ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv / BEC Ingenieursbureau (stabiliteit) / 
Grontmij (technieken) 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
- 2006- 2007 (fase 1) 
- Juni 2008 - Januari 2011 (fase 2)
- Februari 2011 - Februari 2012 (fase 3)

LIGGING
Oosterveldlaan 24
B-2610 Wilrijk 

OPPERVLAKTE
11.206 m² (fase 1,2,3)

STRALINGSBUNKER / GLAZEN VERBINDINGSGANG / ONCOLOGISCH DAGZIEKENHUIS / RADIOTHERAPIE

Nieuwbouw kankercentrum

FOTOGRAFIE Yvan Glavie
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gen.  Het gebouw werd  ontworpen met respect en in harmo-
nie met de omgeving. De gevels werden opgetrokken in een 
combinatie van donkere gevelsteen, terracotta ceramische 
tegels en grote glaspartijen. De strakke, eigentijdse vorm-
geving onderstreept niet alleen de eigenheid van het gebouw 
maar fungeert tevens als een moderne interpretatie van het 
architecturale erfgoed van de volledige campus.

Veel aandacht werd ook besteed aan de technische uitwerk-
ing van het project.  Zo werd het plein voor het gebouw voor-
zien van een vloerverwarmingssysteem. Zo kunnen we de 
klinkers bij vriesweer opwarmen en ijzel- of sneeuwvorming 
vermijden. Binnenin zorgt het vernieuwde onthaal voor een 
betere opvang van de patiënten. Ook het comfort van de 
patiënten werd onder de loupe genomen. Klimaatplafonds 
in de kamers zorgen voor een optimaal thermisch comfort, 
grote binnenramen onderstrepen het lounge-eff ect van de 
kamers en diverse binnentuinen zorgen dat ook inpandige 
kelderruimtes ontsloten worden.

Elke dag ontvangt GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augusti-
nus een tweehonderdtal ambulante patiënten met kanker.  
Dankzij de opening van het nieuwe Oosterveldcomplex 
hoeven zij niet langer het ganse ziekenhuis te doorkruisen 
voor een consultatie of een behandeling.  Sinds begin dit 
jaar wordt hen op één locatie een geïntegreerde zorg aange-
boden: radiotherapie, raadpleging, oncologisch dagzieken-
huis, psychologische ondersteuning, klinische studies, so-
ciale dienst en diëtiste zijn allemaal in deze nieuwe vleugel 
te vinden.

Het begin van een geïntegreerd kankercentrum.
De bouwwerken voor deze nieuwe vleugel vingen aan in 2006 
met de realisatie van twee nieuwe stralingsbunkers voor de 
afdeling radiotherapie en een glazen verbindingsgang met 
het ziekenhuis. De opening van deze nieuwe afdeling op 1 
september 2007 was een eerste stap in de oprichting van 
een geïntegreerd en multidisciplinair kankercentrum.

De tweede fase van de werken bestond uit de afbraak van 
het voormalige klooster van de Gasthuiszusters van Antwer-
pen en het bouwen van een nieuw gebouw, bestaande uit 
een volledige kelderverdieping en 5 bovengrondse bouwla-

StralingsbunkerAfdeling oncologie

Glazen verbindingsgang Receptie
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Kankercentrum Sint- Augustinus


