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BUDGET
Confi dentieel 

PROGRAMMA
-  Nieuwbouw (uitbreiding ziekenhuis)
- Gelijkvloers met 5 bouwlagen omvattende: colsultaties, operatie-    
kwartier, dagkliniek, CSA, intensieve zorgen, spoed en onderzoek

VOORGAANDE FASEN
- Zie overzichtsfi che projecten Universitair Ziekenhuis Antwerpen

BOUWHEER
UZA

CONTACTPERSOON
Dhr Dirk De Man

ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv / Arcade Concept Engineering (ingenieurs 
stabiliteit)  / Bureau Partners (ingenieurs technieken) 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
April 2017 - Juli 2022

LIGGING
Wilrijkstraat 10
B-2650  Edegem

OPPERVLAKTE
26.233 m² gebouwen

UITBREIDING ZIEKENHUIS (GEBOUW Q)

RENDERINGEN : SVR-ARCHITECTS
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bruiksfunctie enerzijds en de aansluiting en integratie met het 
bestaande, waardevolle waterlichaam aan de westzijde van 
de site anderzijds. Aan de oostzijde bevinden zich tussen de 
inhammen van het bouwvolume een aantal verblijfsruimtes in 
de vorm van terrassen in een gesloten verharding. Patiënten 
en bezoekers kunnen hiervan gebruik maken om even de 
buitenlucht op te zoeken. 

De terrassen worden met elkaar verbonden door een goed 
toegankelijk verhard pad dat eindigt bij een informele zit-
ruimte aan het waterlichaam. Dit creëert voor minder mobiele 
patiënten de mogelijkheid een eindje te wandelen en te pau-
zeren op een aangename plek bij het water. 

De route rondom het gebouw wordt verder vervolledigd door 
een pad in halfverharding. Waar nodig wordt grindgazon 
voorzien om de brandweer de vereiste toegang te bieden. 
Dit type gazon geniet de voorkeur boven graskunststofplaten 
omdat het zeer eenvoudig te herstellen of bij te werken is. 
Daarbovenop heeft het door de afwezigheid van plastic een 
veel groenere uitstraling en minder impact op het milieu.De 
groeninrichting rond de terrassen straalt rust en sereniteit uit. 

De uitbreiding  en de geplande werken zijn gelegen aan 
de achterkant van het bestaande ziekenhuis (westzijde) ter 
hoogte van hospitaalblok A en B, en in het verlengde   van het 
administratieve gebouw K. 

Het geplande gebouw komt te staan op de plaats waar zich 
nu de bovengrondse parking voor dokters bevindt. De uitbrei-
ding bevindt zich in een omgeving met gebouwen in eigen-
dom van het UZA. De geplande werken zijn afgestemd op de 
architectuur van de omringende gebouwen en vormen alzo 
een geïntegreerd geheel. 

De materiaalkeuze verwijst naar andere (nieuwbouw en 
verbouw) -projecten van het ziekenhuiscomplex. De gevels 
zullen uitgevoerd worden in aluminium (hoofdzakelijk wit, 
met accenten in goudkleur). De sokkel van het gebouw zal 
bestaan uit vezelcementpanelen (wit-lichtgrijs). De bandra-
men van het bestaande ziekenhuis worden hier herhaald, 
zij het eerder gesuggereerd door het lijnenspel van de alu-
panelen.

Het landschapsontwerp is gebaseerd op twee pijlers. De ge-
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Met een meer tuinkarakter contrasteert ze met de natuurlijke, 
inheemse oevervegetatie aan de westzijde. 
Door er het niveau van het bestaande maaiveld te verlagen 
wordt het mogelijk de reeds aanwezige oevervegetatie door 
te trekken tot tegen de westgevel van het gebouw om het op 
die manier te integreren in het landschap. Bovendien wordt 
zowel van in het gebouw als op het wandelpad in halfver-
harding het water zo sterker ervaren. Meerstammige struiken 
en kleine bomen krijgen een plaats rond de terrassen om de 
ruimte een verticaal karakter te geven en het groengevoel te 
benadrukken. 

Grotere boomvormers zijn enkel mogelijk op plaatsen waar 
ze geen storingselement vormen voor brandweerinterven-
ties.
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