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herontwikkeling van het huidige (orthopedisch) universitair ziekenhuis tot een revalidatiecentrum (therapieruimten en
binnensportruimten)
oppervlakte 39.000 m2, toewijzing na 2de ronde internationale architectuurwedstrijd 2008 - oplevering masterplan 2011,
opdrachtgever: UZLeuven, KULeuven

Het sanatorium te Pellenberg werd op het einde van de
jaren 50 gebouwd als een lang slank volume bovenop een
heuvelrug. Twintig jaar later besliste men het sanatorium
aan te passen tot een revalidatieziekenhuis. Het slanke
silhouet werd verzwaard met een aantal medisch
technische functies aanpalend aan de hospitalisatieafdelingen waardoor de gangen daglicht werd ontnomen. De
cafetaria kreeg een verscholen plek aan de achterzijde
van het volume. Het operatiekwartier werd bovenop de
lagere middenvleugel geplaatst. Vandaag zijn geen van
deze ruimtes functioneel aangepast aan de noden van een
modern ziekenhuis of hebben ze afmetingen die voldoen
aan de huidige normen. De oorspronkelijke slankheid is
verloren gegaan en is er een groot verlies aan daglicht.
Bovendien zijn er nog weinig relaties met het omringende
landschap. Het omheinde grasveld achter, de ontoegankelijke bomengroep voor en de uitgestrekte parking naast
het huidige gebouw verhinderen een directe en kwalitatieve
beleving van het glooiende landschap of de romantische
kasteeltuin.
Gezien het programma aan revalidatietherapie en eventueel
bijkomende medisch technische functies verder uitgebreid
dient te worden, is een volledig herdachte situatie onvermijdelijk. De oorspronkelijke functie van het sanatorium -een
gezonde, natuurlijke omgeving inzetten om te herstellen
van een ziekte-, wordt in ere hersteld: de landschappelijke
kwaliteiten van de plek worden ingezet voor een kwalitatiever revalidatieproces.
De heuvelrug en het slanke hoofdgebouw definiëren
de grens tussen landschap en kasteelpark, tussen rust
en activiteit, tussen vergezicht en beslotenheid, zon en
schaduw.
We pikken deze bijzondere condities op en versterken
ze. We ontdoen het bestaande gebouw van overtollige
aanbouwsels en beschouwen de kim van de heuvel als een
sterke grens.
Aan de open landschapszijde wensen we verder niet meer
te raken. Hier wordt niet gebouwd. Storende infrastructuur
verwijderen we. Het gebouw staat met haar voeten in het
landschap. We zetten in op de rust, het vergezicht, de zon,.
De medisch technische volumes passen zich daarentegen
in in het reliëf, en verlenen toegang tot de parktuin.

GBArquitectos, WIT architecten, stabiliteitsingenieur BAS
Dirk Jaspaert en studiebureau technieken Partners nv.
realiseerden eerder het Provinciehuis Vlaams-Brabant.
Voor dit project treed WIT architecten op als masterpanner, verantwoordelijk architect, en coördinator met de
gespecialiseerde studies. Akoestisch advies door Paul
Mees Daidalos-Peutz. Advies zwembadtechnieken Jan De
Wit Artabel. Gonçalo Byrne is klankbord tijdens cruciale
stappen in het ontwerpproces.

