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VK is actief in vier marktsegmenten: Healthcare, 
Buildings, Industry en Infrastructure. 

In Healthcare biedt VK een totaalpakket onder één 
dak: masterplanning, architectuur, engineering, 
interieur en landscaping. 

Vastgoedontwikkelaars, architecten, industriële 
klanten en overheden doen beroep op VK 
voor engineering van Buildings, Industry en 
Infrastructure.

Daarbij is duurzaamheid voor ons een topprioriteit.

VK’s HEALTHCARE afdeling biedt u meer dan 50 
jaar ervaring in het ontwerp en de engineering 
van ziekenhuizen, centra voor geestelijke 
gezondheidszorg en faciliteiten voor ouderenzorg.

Onze specialisten zorgen daarbij voor de 
juiste balans tussen technologie en menselijke 
waardigheid, gebaseerd op duurzaamheid. 

VK wordt erkend als toonaangevend bureau op 
de Belgische Healthcare-markt. Haar portefeuille 
bevat nu de nieuwbouw van twee ziekenhuizen op 
‘greenfi eld’-sites met meer dan 700 bedden, naast 
de lopende projecten voor verschillende andere 
grote Belgische ziekenhuizen en aanbieders van 
ouderenzorg.

Daarnaast is VK actief in Vietnam, Kazakstan en 
Rusland, waar het zijn expertise en know how wil 
vermarkten. 

De HEALTHCARE afdeling van VK integreert alle 
disciplines binnen het ontwerp- en bouwproces, 
van master planning, programmatie, architectuur 
en engineering tot interieurontwerp en 
landschapsarchitectuur. De multi-disciplinaire 
aanpak garandeert een optimale wisselwerking 
tussen het architecturale concept en de studies 
voor technische, civiele en structurele engineering.
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Als multidisciplinair ontwerp- en studiebureau 
integreert VK architectuur, interieurarchitectuur, 
stabiliteit, speciale technieken en infrastructuur. 
Vanaf de ontwerpfase wordt rekening gehouden 
met alle disciplines in het bouwproject en -traject. 
Jaren ervaring leren dat een geïntegreerd concept 
de beste resultaten garandeert op lange termijn, 
zeker wanneer ook de levenscycluskost van een 
gebouw in rekening wordt gebracht. 

Vooral geavanceerde technieken in het kader van 
duurzaamheid zijn vanaf de allereerste ontwerpfase 
in aanmerking te nemen. Zo wordt hun potentieel 
maximaal ontwikkeld. Bovendien kunnen zij, mits 
een integrale aanpak, de architecturale identiteit 
versterken. 

De steeds gesofisticeerder medische uitrusting 
schept ook heel wat randvoorwaarden die best zo 
vroeg mogelijk ingecalculeerd worden. Daarnaast 
blijft de medische spitstechnologie snel evolueren; 
onze architecten en ingenieurs leggen dan ook 
een proactieve ontwerpstrategie aan de dag. 
Tijdens een meerjarentraject, van masterplan tot 
operationeel ziekenhuis, anticiperen we continu 
op de mogelijke integratie van robots, scanners 
en andere complexe apparatuur. Uiteraard hebben 
we daarbij steeds oog en oor voor de aanwezige 
organisatieprocessen en -modellen.

integrated design

symbiose tussen energie, logistiek, 
                    comfort en gebruiksvriendelijkheid

Een geïntegreerd ontwerp levert een duurzaam 
gebouw op. Daarbij focust VK niet alleen op  het 
technische niveau en het energievraagstuk. 
Als pionier op het vlak van duurzaamheid, 
behandelt VK het energievraagstuk al een hele 
tijd via simulaties met geavanceerde software. Zo 
berekenen we diverse energie-scenario’s doorheen 
de levenscyclus van een gebouw. 

Maar daar stopt duurzaamheid niet voor VK: 
wij zoeken de perfecte symbiose tussen het 
energievraagstuk, logistieke intelligentie, comfort 
en gebruiksvriendelijkheid.  

Een duurzame zorginstelling is voor VK niet alleen 
energiezuinig. Een geïntegreerd zorgontwerp 
verhoogt ook de belevingswaarde en het 
welbehagen van patiënten/bewoners, en de 
efficiëntie van het personeel, via doordachte, 
essentiële elementen: overvloedig daglicht, 
(visueel) contact met natuur en water, specifieke en 
afwisselende materiaal- en kleurkeuzes, …

Een geïntegreerd ontwerp ondersteunt  
progressieve architectuur, waar kwaliteit, veiligheid, 
efficiëntie en klantvriendelijkheid voorop staan. 
Daarbij is progressieve architectuur geen doel 
op zich, maar een middel tot een efficiënte 
zorgomgeving en een complete zorgervaring.
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integrated design

symbiose tussen energie, logistiek, 
                    comfort en gebruiksvriendelijkheid

HEALING

Een intelligent en duurzaam ontwerp in de brede 
zin van het woord, brengt evenwicht tussen de 
mens en zijn omgeving. VK is continue op zoek 
naar nieuwe manieren om de belevingswaarde 
van zowel patiënten als personeel te verbeteren. 
Fysiek, maar vooral mentaal comfort heeft 
ontegensprekelijk een gunstige invloed op dit 
welbehagen en het genezingsproces.

Voor het personeel kan een geïntegreerd concept 
en een doordacht ontworpen werkomgeving 
de operationele efficiëntie verhogen. Meer 
productiviteit, meer functionaliteit  en een 
lagere foutenlast leiden tot jobtevredenheid, 
enthousiasme en trots op de werkplek  -   zeer 
belangrijke aspecten in het aantrekken en 
behouden van personeel.

Patiënten hebben dan weer vooral nood aan 
een gezond binnenklimaat en een uitnodigende 
omgeving die vertrouwen en rust creëert. 

Het binnenklimaat vormt een essentieel fysiek 
onderdeel van een gezonde omgeving, vooral 
voor patiënten met een zwakke of verzwakte 
gezondheid, en al dan niet bedlegerig. 

Voor het emotionele welbehagen vormt de 
omgeving een bepalende factor. Daglicht, 
toegankelijke buitenruimtes en contact met 
de natuur brengen positieve afleiding. Ook 
materialen, kleuren en integratie van kunst 
dragen bij tot angstreductie, met positief gevolg. 

In de “gedwongen” zorgomgeving is de 
kamer van groot belang. Zelfredzaamheid 
is een essentiele factor: het zelfbeeld wordt 
gestimuleerd, en het personeel ontlast. Maar ook 
privacy en persoonlijke identiteit zijn een hoog 
goed. Voor even of voor langere tijd, “de” kamer 
moet “mijn” kamer worden.  

Voor VK maken al deze aspecten, samen met 
hoogstaande medische toepassingen, deel uit 
van een ‘healing environment’. 

E M O T I O N E E L  W E L B E H A G E N

A N G S T R E D U C T I E

O P E R A T I O N E L E
       E F F I C I E N T I E
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CARING

De overgang van thuiswonen naar groepswonen 
is een grote stap, die vaak gebeurt uit noodzaak. 
Bepaalde aspecten in de nieuwe thuisomgeving 
kunnen de overgang verzachten.

Binnen de zorgstructuur wil de bewoner vooral 
de eigen levenswijze nog kunnen bepalen. 
Dit is cruciaal voor zijn fysische en psychische 
gezondheid. Ook hier speelt zelfredzaamheid in 
de eigen kamer een belangrijke rol. Daarnaast is 
keuzevrijheid essentieel, bvb. door de afwisseling 
van de privé-ruimte met gezellige leefruimtes.

Sociaal contact is een ander aspect van 
betekenis, en mag niet verengd worden 
tot de zorgomgeving. Zo moet een aantal 
ruimtes voorzien zijn op een ruime groep 
bezoekers (familie, vrienden, kennissen, …).  

Bovendien kan een woonzorgcentrum zich 
verankeren in de leefomgeving door verschillende 
functies te integreren: fitness, fysiotherapie, 
kapper, pedicure, en zelfs winkels, een restaurant 
of lounge. Ook een plein of groenzone verbindt 
het woonzorgcentrum met zijn omgeving.

De overkoepelende zorgstructuur, met 
verpleegposten, logistieke en andere 
ondersteunende diensten, zorgt ervoor dat de 
zorg, het welzijn en comfort voor de bewoner 
plaats hebben binnen een functioneel en 
efficiënt geheel.

VK verzoent functionaliteit met comfort, 
efficiëntie met welzijn, overzichtelijkheid met 
keuzevrijheid. Zo kan de woonzorgomgeving 
evolueren tot een voorbeeld van wellness, een 
ontwikkeling die door steeds meer trends in de 
zorgsector wordt aangekondigd. 

Z E L F R E D Z A A M H E I D

K E U Z E
   V R I J H E I D

E F F I C I E N T I E

M A A T S C H A P P E L I J K E  I N T E R A C T I E

HC NL binnenwerk version3.indd   4 2/15/2012   11:02:23 AM



WONEN EN ZORGEN OP MAAT

VK ziet de focus in de zorgsector steeds meer 
verschuiven naar het woonaspect, met een 
aangepaste invulling van het levenslang wonen-
principe. 

Steeds meer woonzorgcentra bieden verschillende 
woonvormen aan: van kortverblijf, over serviceflats 
en zorgflats, naar assistentie- en aanleunwoningen, 
tot de woonzorgafdeling. Deze variatie aan 
leefomgevingen weerspiegelt verschillende 
gradaties van zorg, volgens de actuele behoefte 
van de consument. Daardoor kan een bewoner, 
bij stijgende zorgbehoefte, in dezelfde 
woonzorgomgeving blijven vertoeven. 

Technologie en ergonomische ontwerpen 
verhogen enerzijds de zelfredzaamheid, en 
daardoor ook de privé-sfeer. Anderzijds laten zij de 
verpleging toe om te evolueren naar een subtielere 
aanwezigheid, zonder evenwel de veiligheid en het 
welzijn van de patiënten te verlagen. 

Dankzij flexibele oplossingen kan zelfs de kamer 
worden aangepast aan de zorgintensiteit die de 
bewoner nodig heeft. Zo kan een bewoner ook bij 
sterk toenemende zorg in zijn vertrouwde kamer 
blijven wonen.

Een genormaliseerde woonomgeving biedt een 
veelvoud van functies aan, waardoor de sociale 
interactie versterkt binnen de woonzorgomgeving, 
maar ook naar de buitenwereld toe. Bovendien 
verschaft het de bewoner keuzevrijheid naar 
tijdsbesteding en sociaal contact. Ook de 
buitenaanleg kan daarbij een belangrijke rol 
spelen: geurtuinen, moestuinen en doe-tuinen 
vormen aangename en gewaardeerde ruimtes tot 
verpozing.

Als ontwerper van zorgomgevingen stemt VK 
de woonervaring en -vormen zoveel mogelijk 
af op de noden van de zorginstelling. Via 
flexibele oplossingen en door te anticiperen op 
in- of uitbreiding, spelen we in op toekomstige 
ontwikkelingen in de sector en op de veranderende 
maatschappelijke visie op zorg. 

Tegelijk wil VK de ecologische voetafdruk van 
de woonzorgcentra minimaliseren, via gerichte 
ontwerpmatige en technologische oplossingen.

de woonervaring afstemmen 
op de noden van de zorginstelling

K E U Z E
   V R I J H E I D

E F F I C I E N T I E
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ENERGIEZUINIG

De vraag naar gebouwen met een beperkte 
energievraag maakt ook opmars in de medische 
en de zorgsector. VK heeft de nodige ervaring 
en expertise met deze materie. Jaren voor 
duurzaamheid een ingeburgerd begrip werd, 
verrichte VK pionierswerk ter zake. 

Tijdens het ontwerp- en realisatieproces reikt 
VK zijn klanten duurzame oplossingen aan. De 
ontwerpmatige oplossingen worden al dan niet 
gecombineerd met geavanceerde technologieën 
zoals betonkernactivering, co-en trigeneratie, 
geothermie, …, met toepassingen van herbruikbare 
energie zoals fotovoltaïsche cellen, windenergie, 
regenwaterbeheer, …, of met bewezen fysische 
en natuurlijke wetmatigheden zoals natuurlijke 
ventilatie, nachtkoeling, geavanceerde isolatie en 
zonweringssystemen, …

Uiteraard stellen een medische omgeving en 
sommige zorgsituaties specifieke eisen naar 
hygiëne en comfort, waardoor bepaalde energie-
arme oplossingen niet toepasbaar zijn. Desondanks 
heeft VK intussen verschillende referentes in de 
zorgsector gerealiseerd, waar duurzaam bouwen 
werd toegepast. 
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ECONOMISCHE LEVENSCYCLUSANALYSE

De gemiddelde levenscyclus van een gebouw 
telt 50 jaar. Tijdens deze periode kan de functie of 
werking van een gebouw variëren. Een duurzaam 
gebouw laat aanpassingen toe, architecturaal en 
technisch, met een minimum aan inspanningen.

De economische kost van een gebouw is een 
belangrijke factor van de totale zorginvestering. 
Daarom bestudeert VK verschillende scenario’s van 
de levenscyclus, op basis van knowhow, ervaring en 
geavanceerde software. Zo bieden wij onze klanten 
belangrijke inzichten doorheen het ontwerp- en 
realisatieproces.

BREEAM CERTIFICATOR

VK is officieel erkend als “BREEAM Assessor”. 
Daardoor kunnen de architecten en engineers 
van VK energetische prestaties van gebouwen 
evalueren, binnen internationale ontwerpnormen. 
Met deze continue inspanningen wil VK duurzame 
oplossingen blijven bieden aan zijn klanten.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEEN

betonkernactivering
natuurlijke ventilatie
nachtkoeling
fotovoltaische cellen
regenwaterbeheer
geavanceerde isolatie
geothermie
cogeneratie
trigeneratie
zonwering
warmterecuperatie
efficiënte verlichting
vraaggestuurde systemen
...

O.L.Vrouwziekenhuis Aalst
Photovoltaische cellen in de inkompartij wekken 
energie op en dienen tegelijk als beschutting 
tegen het zonlicht.

AZ Sint-Maarten Mechelen
Een uitgekiende zonwering reduceert de koellast 
in de patiëntenkamers en versterkt tegelijk de 
architecturale identiteit van het gebouw.

Open Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem
De serreconstructie laat niet alleen natuurlijke 
ventilatie en nachtkoeling toe, maar heeft via 
een wintertuin ook een therapeutische waarde 
voor patiënten die zich niet vrij over de campus 
kunnen bewegen.
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caring for healthcare
Als toonaangevend ontwerp- en studiebureau 
in de Belgische gezondheidszorg, en met 
duidelijke ambities in het buitenland, gaat VK 
een ontegensprekelijk engagement aan met 
het healthcare-segment en onze klanten, om 
toekomstgerichte zorgomgevingen te ontwerpen.

Daarom blijft VK, als lerende organisatie, zijn 
expertise aanscherpen en kennis verruimen, steeds 
op zoek naar betere manieren om helende en 
gezonde omgevingen te creëren.

Zo beschikt VK uiteraard over een uitgebreide 
bibliotheek, met talrijke vakpublicaties en 
gespecialiseerde tijdschriften uit binnen- en 
buitenland, die onze architecten en ingenieurs 
informeert over nieuwe technieken, trends en 
realisaties.

Daarnaast is VK aanwezig op tal van seminaries, 
congressen en lezingen in binnen- en buitenland 
om de vinger aan de pols te houden.

Op regelmatige basis bezoekt VK ook 
voorbeeldprojecten in het buitenland, zoals 
de Verenigde Staten, Zwitserland, Frankrijk, 
Nederland, Scandinavië, ... Daarbij willen we vooral 
kennis maken met nieuwe benaderingen van 
zorgomgevingen. Vaak nodigen we klanten uit op 
deze bezoeken  -  de interactie van verschillende 
visies leidt tot stimulerende en boeiende inzichten.

VK is niet alleen op zoek naar steeds nieuwe kennis, 
we dragen ook graag bij tot initiatieven die kennis 
uitdragen.
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caring for healthcare

Zo (co-)organiseert VK verschillende evenementen 
voor healthcare-stakeholders, waar zowel onze 
eigen experts als externe sprekers specifieke 
thema’s vanuit verschillende standpunten 
belichten. VK stond onder andere in voor de co-
organisatie van het eerste World Design & Health-
congres in België. Andere initiatieven waren VK-
themadagen rond ouderenzorg en ziekenhuizen 
van de toekomst. 

Ook externe organisatoren spreken VK graag aan 
voor lezingen, waar onze experts hun visie en 
expertise op het vlak van healthcare delen. Zo 
verzorgde VK meerdere lezingen op het seminarie 
“Ziekenhuizen in de 21ste eeuw” voor de MAPO, 
de Medische Academie voor Postdoctorale 
Opleidingen in Sint-Petersburg. Ook voor World 
Design & Health, Expo 60+ en Healthcare Belgium 
gaf VK al verschillende lezingen.

Daarenboven nodigen we graag healthcare-
professionelen uit voor rondleidingen in VK-
projecten met baanbrekende toepassingen of 
innovatieve ontwerpoplossingen. Tijdens deze 
bezoeken kunnen onze architecten en ingenieurs 
dan VK’s ontwerpprincipes en -oplossingen duiden 
aan de hand van concrete case-studies.

Vanuit zijn engagement in de healthcare-sector 
wil VK staan voor kwaliteitsvolle, functionele en 
comfortabele zorgomgevingen, waar ouderen, 
zorgbehoevenden en zieken zich veilig en welkom 
voelen.
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Healthcare in de toekomst

Gezondheidszorg is een mondiaal maatschappelijk 
thema: iedereen komt er vroeg of laat mee 
in aanraking. De komende decennia zal de 
toenemende maatschappelijke vraag de druk op 
de zorgsector opdrijven. Daardoor worden, nog 
meer dan voorheen, proactiviteit en preventie 
de sleutelwoorden: de nadruk zal verschuiven 
van ziektebestrijding naar welzijn, met verfijning 
van health-IT en communicatietechnologie als 
onontbeerlijke onderdelen van het diagnostische 
en behandelingsproces.

Zo zullen ziekenhuizen heruitgevonden moeten 
worden als regeneratieve en helende plaatsen. 
Samen  met duurzame ‘welzijnscentra’, ‘dagcentra’ 
en ouderenvoorzieningen worden zij dan de 
voorbeelden van een gezonde samenleving. 

Bij het creëren van deze duurzame en gezonde 
omgevingen zullen ontwerpers een belangrijke 
rol spelen. Vooral gespecialiseerde Healthcare 
Planners & Designers, vanuit hun engagement voor 
zorg, zullen zich kunnen onderscheiden door hun 
kennis en expertise.

Veel meer dan een flexibel en aanpasbaar 
ontwerp, vereist een helende omgeving analyses 
omtrent functionaliteit, organisatiemodellen, 
circulatieflows en werkprocessen, die door 
specialisten met inzicht en ervaring worden 
vertaald in hoogperformante en intelligente 

zorgomgevingen, zonder in te boeten aan 
veiligheid en comfort voor patiënten, bewoners, 
personeel en bezoekers. Want niet alleen blijft 
de zorgsector professionaliseren en de medische 
technologie zich verder ontwikkelen. Ook de 
patiënt en bewoner zal zijn zorgomgeving steeds 
meer gaan bekijken via de bril van de consument, 
met een toenemend belang voor veiligheid en 
comfort.

De ‘healing environment’ zal bijgevolg nog winnen 
aan belang. Nieuwe inzichten in het mentale welzijn 
van de patiënt en bewoner zullen voor nieuwe 
accenten zorgen. De nieuwe en beperkte (tijdelijke) 
leefruimte moet niet alleen hoogperformant, maar  
ook beheersbaar, vertrouwd en menselijk zijn. 
Daarnaast zullen specifieke familiezones en semi-
private punten, als verpozingsruimte met familie 
en vrienden, steeds meer de belangrijke sociale 
functie versterken. De rest van de wereld kan ook 
binnen handbereik blijven door mediawalls in 
kamers en semi-publieke zones met toegang tot 
media, entertainment, sociale netwerken, virtuele 
werk- en leeromgevingen, telemedicine, …

Als Healthcare Planner & Designer blijft VK zijn 
knowhow en expertise aanscherpen en uitdiepen, 
om zijn healthcare-klanten nu en in de toekomst 
geïntegreerde en proactieve oplossingen te bieden 
bij het ontwerpen en realiseren van hun duurzame 
en helende zorgomgevingen.

looking forward
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looking forward
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O. L . V R O U W Z I E K E N H U I S
Aalst, België

Sinds 1986 werkt VK met de ziekenhuisdirectie aan 
de campusontwikkeling. Na enkele renovaties en 
uitbreidingen werd een master plan uitgetekend, 
waarvan al 2 projecten zijn afgerond. In project 1 
werden afdelingen uitgebreid en gerenoveerd. 
Het 2de project is een nieuw dagziekenhuis, 
met consultaties en ondergrondse parking, dat 
ambulante en hospitalisatie-activiteiten scheidt. 
Het onthaal werd verplaatst naar het nieuwe 
gebouw, dat is verbonden met het bestaande 
deel via een zorgboulevard. Het oudere deel en 
de nieuwbouw zijn gekoppeld via het medisch-
technisch blok, het hart van het ziekenhuis. Ook 
krijgen de speerpuntactiviteiten, zoals nierdialyse 
en cardiologie, meer ruimte. De ondergrondse 
parking lost dan weer een aanhoudend 
parkeertekort op. Het O.L.Vrouwziekenhuis heeft 
ook als eerste in België een heliplatform op het dak.

opdracht
master plan
renovatie + uitbreiding algemeen ziekenhuis
nieuw dagziekenhuis

klant
O.L.Vrouwziekenhuis vzw

VK diensten
master planning
programmatie
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp
medische uitrusting

oppervlakte
96.000 m²
622 bedden

1997 - 2009

hospitals
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A LG E M E E N  Z I E K E N H U I S  S I N T-J A N
Brugge, België

Het AZ Sint-Jan startte enkele jaren geleden met 
een totale renovatie in verschillende fasen. In het 
beddenhuis nam VK al enkele verpleegafdelingen 
onder handen, en ontwierp het proefkamers als 
model voor de resterende verpleegafdelingen. 
Zo kreeg de materniteit ruimere kamers, 
modern en huiselijk. De renovatie van de steriele 
verzorgingseenheid levert dan weer hogere 
beddenbezetting op door de beschermende 
omgeving: overdruk en sasvorming handhaven een 
hygiënische en bacterie-arme omgeving. Als buffer 
tijdens de komende renovaties, is het medisch-
technisch blok opgehoogd met 6 verdiepingen. Ook 
het circulatieblok werd aangepakt: de gordijngevel 
is vervangen door een performante glazen gevel, 
en de inkomzone kreeg een nieuwe aankleding. 
Daarnaast leverde VK een haalbaarheidsstudie 
over de energieprestatie van de zuidgevel van het 
beddenhuis. Door de renovaties ontstaan nieuwe 
inzichten naar ruimtelijkheid, invulling en comfort 
die VK, samen met de directie, vertaalt in een 
master plan.

opdracht
master plan
renovatie algemeen ziekenhuis

klant
AZ Sint-Jan Autonome Vereniging

VK diensten
programmatie
master planning
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
interieurarchitectuur

oppervlakte
25.000 m²

2003 - 2011
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Door plaatsgebrek en versnippering zag de 
ziekenhuisdirectie zich genoodzaakt een wedstrijd 
te organiseren voor een nieuw ziekenhuis. Laureaat 
VK werkte nauw samen met de directie aan een 
ontwerp voor de nieuwe campus. Via pathologische 
clustering worden 6 polen gecreëerd: Vrouw & 
Kind en beperkte hospitalisatie, Neuro & Loco, 
Abdo & Thorax, Oncologie, Geriatrie, Psychiatrie. 
Dit concept verbindt dagziekenhuis, polikliniek en 
verpleegeenheden tot ‘zorgvloeren’. Een centrale 
straat, met patio’s voor maximaal daglicht, vormt de 
ruggengraat van het ziekenhuis. De poliklinieken 
zitten aan de voorkant, noord-oost en noord-
west gericht. Hun opbouw in trapvorm geeft het 
ziekenhuis een menselijke schaal. Het gevelritme 
schetst de interne flexibiliteit: elke 135 cm kan een 
wand geplaatst worden. Ook de beddenvleugels 
aan de rustige achterkant, met uitgekiende 
zonwering, vermijden het typische massieve aspect 
van een ziekenhuis via een open vingerstructuur. 
Tegelijk reduceert het compacte ontwerp met 7 
bouwlagen de voetafdruk van het gebouw.

H . - H A R T Z I E K E N H U I S  R O E S E L A R E - M E N E N
Roeselare, België

opdracht
nieuw algemeen ziekenhuis

klant
H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw

VK diensten
masterplanning
programmatie
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
111.000 m²
722 bedden

2005 - 2015
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A LG E M E E N  Z I E K E N H U I S  S I N T- M A A R T E N
Mechelen, België

Sint-Maarten wil 3 campussen verenigen in 
een nieuwbouwproject, waarvoor het een 
architectuurwedstrijd organiseerde. Laureaat VK 
baseerde zijn schetsontwerp op het uitgewerkte 
organigram en een conceptnota van het ziekenhuis. 
Functionele vlekkenplannen, stroommodellen en 
relatieschema’s werden in nauwe samenwerking 
met de klant verfijnd tot een ontwerp met een 
duidelijke zorgvisie: zowel ambulante en klinische 
zorg, als chronische en acute zieken worden 
gescheiden. Hospitalisatie-afdelingen worden 
verzameld per zorgvloer en verticaal verbonden 
met de medisch-technische diensten in de sokkel. 
Een centrale ruggengraat, die de verticale en 
horizontale circulatie verzamelt, vormt de hoofdas 
waaraan alle diensten zijn gehecht. Ruime patio’s 
voorzien alle ruimtes van daglicht, creëren 
transparantie en houden de campus ‘leesbaar’. Het 
ontwerp toont een ziekenhuis op mensenmaat dat 
eenvoud en rust uitstraalt - een solide gebouw met 
een specifieke zonwering als fragiele huid, die de 
kwetsbaarheid van de plek benadrukt.

opdracht
nieuw algemeen ziekenhuis

klant
Emmaüs

VK diensten
programmatie
architectuur
interieurarchitectuur

oppervlakte
114.000 m²
723 bedden

2007 - 2015
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V I N M E C  I N T E R N AT I O N A L  H O S P I TA L
Hanoi, Vietnam

Vingroup wil met dit project hoogstaande 
gezondheidszorg aanbieden in Noord-Vietnam. 
De tijdelijke vereniging VK-dwp baseerde zijn 
ontwerp  op een bestaande haalbaarheidsstudie. 
Gesitueerd in een project voor stadsontwikkeling, 
wordt het ziekenhuis verankerd in de omgeving 
door een plein waar de centrale inkom op uitgeeft. 
De hoofdcirculatie zit vervat in een centrale 
ruggengraat, doorkruist door 5 vleugels. Dit 
creëert binnentuinen, en beperkt de schaal van 
het gebouw. De vleugels zijn verbonden door 
buitengangen, zodat H-vormige beddenvleugels 
met een eigen verticale circulatie ontstaan. De 
5 vleugels zijn geïnspireerd op de Vietnamese 
interpretatie van de 5 natuurelementen (hout, vuur, 
metaal, water, aarde). Zo wordt het gebouw op een 
unieke manier afgestemd op de lokale benadering. 
De rustige omgeving wordt volop benut via 
overvloedige buitenruimte en wintertuinen. VK-
dwp ontwerpt met dit moduleerbare en duurzame 
project een omgeving die alle aspecten van een 
‘healing environment’ bevat.

opdracht
nieuw algemeen ziekenhuis

klant
Vingroup

VK diensten
programmatie
architectuur
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
82.000 m²
500 bedden

2010 - 2012
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B I N H  C H A N H  P E D I AT R I C  H O S P I TA L
Vietnam

Het organische bloem-concept breekt met het 
traditionele ziekenhuisontwerp. De holistische 
aanpak, met integratie van architectuur en 
engineering, creëert een helende omgeving. VK, 
2050 A+P en Nhat My vertaalden een complex 
programma naar een heldere structuur. Zwevend 
boven het landschap, hebben de verpleegeenheden 
een sterke identiteit en verhoogt de leesbaarheid 
van het gebouw. Het ovalen grondplan van de 
verpleegeenheden, met de interne circulatie in de 
holte, verkleint de wandelafstand en maximaliseert 
het toezicht. De verpleegeenheden zijn verbonden 
met de medische diensten op het gelijkvloers via 
3 circulatiekokers, die de logistieke, publieke en 
patiëntenstroom van elkaar scheiden. De medische 
diensten worden ingeplant rond een centraal plein 
dat een dagelijkse toestroom van 6.000 patiënten 
aankan. Een organische helling fungeert als buffer 
voor de rest van het gebied, maar ook als dak voor 
de medische diensten. Het schermt het medisch-
technisch blok af van direct zonlicht, maar verschaft 
daglicht via verzonken tuinen.

opdracht
nieuw kinderziekenhuis

klant
Ministerie van Volksgezondheid Vietnam

VK diensten
master planning
programmatie
architectuur
speciale technieken
stabiliteit
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
105.000 m²

wedstrijdontwerp 2011

World  
Architecture 
Festival 2011
Category Winner

winnaar Future Healthcare Project  -  WAF Awards 2011
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U N I V E R S I TA I R  Z I E K E N H U I S  B R U S S E L
Brussel, België

Ruimtegebrek, versnippering, circulatie- en 
parkeerproblemen verhinderen de efficiënte 
werking van het UZ. Na een wedstrijd werd 
VK aangesteld voor een ruimteplan, met een 
zorgstrategie en ontwikkeling voor de komende 
10 jaar. Dit levend document toont een acute nood 
aan uitbreiding en reorganisatie, met optimalisatie 
van de wisselwerking tussen diensten, zoals het 
medisch-technisch blok, de polikliniek, spoed en 
expertisecentra. Daarbij moeten de expertisecentra 
duidelijke eenheden worden binnen een coherent 
geheel. Ook de logistieke en bezoekerscircuits 
zijn toe aan reorganisatie, en de circulatiestromen 
moeten van elkaar gescheiden worden. Per 
onderdeel wordt een aanpak en timing uitgewerkt, 
rekening houdend met bouwtechnische 
mogelijkheden en  technologische ontwikkelingen. 
Dit resulteert in conceptnota’s, relatiediagrammen 
en gedetailleerde programma’s van eisen per 
dienst. Via vlekkenplannen vertaalt de correcte en 
gedetailleerde informatie zich in bouwkundige 
plannen, inclusief budgetten en fasering.

opdracht
ruimteplan
renovatie en uitbreiding van een universitair 
ziekenhuis

klant
UZ Brussel

VK diensten
master planning
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
interieurarchitectuur

oppervlakte
864 bedden

2009 - 2016
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E R A S M U S Z I E K E N H U I S
Brussel, België

Voor de uitvoering van zijn master plan voor 
het Erasmusziekenhuis, schreef de ULB een 
architectuurwedstrijd uit. Naast een grondige 
renovatie, moet een verbinding voorzien worden 
met een nieuw ziekenhuis op de campus, het Jules 
Bordet. Laureaat VK - Ma2 - Hoet+Minne evalueerde 
het master plan en bood een oplossing met grote 
impact en een minimum aan kosten. De verbinding 
met het nieuwe Jules Bordet zal tegelijk het 
niveauverschil tussen ziekenhuis en dagziekenhuis 
overbruggen in de vorm van een nieuw gebouw. 
Over 5 niveaus wordt het medisch-technisch 
blok uitgebreid met nucleaire geneeskunde, 6 
extra OP-zalen, radiologie, endoscopie en de 
spoeddienst. Ook enkele bestaande afdelingen 
worden aangepakt, zoals de ambulante cardio-
vasculaire afdeling, het volledige operatiekwartier, 
radiologie en een deel van de spoed. Daarnaast 
worden 7 verpleegeenheden van elk 36 patiënten 
gerenoveerd. Verder lossen nieuwe gangen en 
liften acute problemen op in de circulatie.

opdracht
uitbreiding en renovatie van een universitair 
ziekenhuis

klant
Université Libre de Bruxelles

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
35.000 m²
252 bedden

2008 - 2020
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R E VA L I DAT I E C E N T R U M
Esneux, België

In 2006 won tijdelijke vereniging VK-Dethier de 
architectuurwedstrijd voor de renovatie van een 
revalidatiecentrum. Het engagement van VK in 
de Healthcare-sector, onderbouwd door enkele 
projectbezoeken, was een pluspunt voor de jury. 
Daarbij werd de aandacht voor het comfort van 
patiënt, bezoeker en personeel, in combinatie 
met het beperken van uitbatingskosten sterk 
op prijs gesteld. Het project telt 3 onderdelen: 
hydrotherapie, consultaties - beide op het 
gelijkvloers - en hospitalisatie, op de verdieping. 
Hydrotherapie heeft verschillende baden, met 
ruime fysio- en ergotherapieruimtes, alle voorzien 
van de nodige faciliteiten. In de buitenaanleg is 
zelfs een volwaardige revalidatiepiste voorzien. In 
een omgeving waar patiënten intensief worden 
verplaatst met rolstoelen en bedden, is veel 
aandacht besteed aan ergonomie, gebruiks- en 
onderhoudsvriendelijkheid. Om daarbij het lange 
verblijf voor de patiënten (tot 6 maanden) zo 
aangenaam mogelijk te maken, zijn de kamers ruim 
en huiselijk, met terras en zicht op het groen.

opdracht
renovatie revadilitatiecentrum

klant
Universitair Ziekenhuis Luik

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur

oppervlakte
6.000 m²
40 bedden

2006 - 2010
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B R A N D W O N D E N C E N T R U M  M I L I TA I R  H O S P I TA A L
Neder-Over-Heembeek, België

Het Militair Hospitaal wil het Brandwondencentrum 
opwaarderen tot Europees referentiecentrum. 
Een bouwteam met Wycor en VK vervolledigde 
het bestaande behoeftedossier. Zo werden 
de afdelingen volledig gescheiden via 
circulatiestromen en sasvorming. Een eerste 
afdeling omvat het onthaal, een crisiscentrum en 
dagkliniek. Vanuit het crisiscentrum gaan patiënten 
naar de ‘high care’- of ‘medium care’-afdeling. De 
‘high care’-afdeling is enkel toegankelijk via een 
sas. Bijzondere hygrothermische en hygiënische 
voorwaarden eisen er een specifieke kameropbouw 
en -afwerking, bestand tegen een relatieve 
vochtigheid van 80%. Zo heeft de buitenschil een 
cellulaire en dampdichte isolatie. ‘Medium care’ 
en ‘low risk’ zijn huiselijker ingericht en voorzien 
voor mindervaliden, met 2 centrale baden. Een 
uniek brandscenario maakt een lange evacuatietijd 
mogelijk en minimaliseert het besmettingsgevaar. 
De brandcompartimenten per afdeling zijn 
aangevuld met laterale subcompartimenten, zodat 
van elke afdeling de helft kan blijven werken. 

opdracht
renovatie brandwondencentrum

klant
Ministerie van Defensie

VK diensten
programmatie
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
interieurarchitectuur
medische uitrusting

oppervlakte
7.000 m²
26 bedden

2007 - 2009
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F O R E N S I S C H  P S YC H I AT R I S C H  C E N T R U M
Antwerpen, België

Geïnterneerden zitten nog vaak in de gevangenis, 
waar zij niet adequaat worden behandeld. 
Dus besliste de federale regering een aantal 
forensisch psychiatrische centra te bouwen. VK 
won de architectuurwedstrijd voor het centrum 
in Antwerpen. Het ligt tussen de E17-snelweg en 
een natuurgebied. Geconcipieerd rond een plein, 
als een klein dorp, stimuleert het re-integratie.  Het 
ontwerp werkt met gradaties van ‘open’ en ‘gesloten’, 
naargelang de behandeling. Een gesloten, 
ommuurd deel langs de E17 bevat de inkom en 
de eenheden “crisis - observatie & oriëntatie” en 
“intensief”. Tegelijk dient het als buff er voor het 
natuurgebied. Daarbuiten creëren paviljoenen 
met behandelingseenheden openheid vanuit het 
centrum. Ze richten zich naar het natuurgebied, van 
waaruit de groene lobben worden doorgetrokken 
tot in het centrum.

opdracht
nieuw forensisch psychiatrisch centrum

klant
Regie der Gebouwen

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
17.250 m²

2008 - 2012

mental healthcare
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Met dit ontwerp wil VK de kleinschaligheid 
behouden van de bestaande ruimtelijke structuur, 
en dit zowel intern als extern. Daarom is het 
centrum ook ontworpen als een aaneensluiting van 
meerdere volumes met verschillende bouwhoogte. 
Bovendien bestaat het gelijkvloers uit een semi-
transparante sokkel, om zo het gebouw te openen 
naar het leven op straat. Daarin worden onthaal, 
psycho-sociaal centrum, een sportlokaal, ateliers 
en leefruimtes ondergebracht. De livings zijn 
ruim, licht en aangenaam om te vertoeven, zodat 
ze uitnodigen tot de dagelijkse activiteiten. De 
meer massieve verdiepingen bevatten kamers 
en ruimtes voor directie en de therapeuten. Het 
gebouw is geconcipieerd rondom een binnentuin 
voor een maximale integratie van groen, en 
met therapeutisch eff ect voor de patiënten.  De 
binnentuin, als verlengstuk van de tuin, versterkt 
het transparante karakter, en benut het natuurlijk 
licht en het groen optimaal. Terrassen dienen als 
schakel tussen de leefruimtes en de tuin. 

opdracht
nieuwe A-dienst

klant
Broeders van Liefde

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
3.550 m²
60 bedden

2008- 2013

P S YC H O - S O C I A A L  C E N T R U M
Leuven, België
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P S YC H I AT R I S C H  C E N T R U M  S I N T- A M A N D U S
Beernem, België

VK ontwerpt al vele jaren voor Sint-Amandus (meer 
dan 300 bedden) en begeleidt de directie bij het 
master plan. Daarbij stond VK in voor verschillende 
uitbreidingen. Een nieuw paviljoen voor geriatrische 
patiënten heeft enkel een gelijkvloers en is 
aangepast voor rolstoelen en zuurstoftoediening. 
De kamers liggen rond 2 binnentuinen, omzoomd 
met een beglaasde wandelgang. Een nieuwe 
afdeling voor Sterk Gedragsgestoorde en/of 
Agressieve patiënten benadrukt dan weer de 
veiligheid. Zo zijn alle plaatsen in het gebouw 
makkelijk en snel bereikbaar vanuit de centrale 
verpleegpost. Een opnameafdeling voor psycho-
mentale patiënten werd in het groen ingeplant voor 
een therapeutisch effect, met grote ramen en een 
wandeldreef doorheen het gebouw. De etage met 
slaapkamers is meer gesloten. De 3 subafdelingen 
(gesloten opname en korte behandeling, open 
opname en middellange behandeling, gesloten 
opname en lange behandeling) zijn opgevat als 
duplexen: leefruimtes op het gelijkvloers en de 
wachtruimtes en nachtvertrekken erboven op.

opdracht
master plan
uitbreiding psychiatrisch centrum

klant
Broeders van Liefde

VK diensten
master planning
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
6.280 m²

2001 - 2011
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O P E N B A A R  P S YC H I AT R I S C H  ZO R G C E N T R U M
Rekem, België

Opdrachtgever VIPA, het Vlaamse agentschap 
voor financiële steun aan infrastructuurwerken 
van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, 
wilde het bestaande zorgcentrum aanpassen 
aan de nieuwe visie op psychiatrie en opteerde 
voor een nieuwbouw. Daarbij was duurzaamheid 
belangrijk, zowel technisch als functioneel, met 
aandacht voor het therapeutische effect van de 
architectuur. VK, in tijdelijke vereniging met De 
Vloed en Verstraeten, maakte het master plan en 
het algemene concept op. Het duurzame aspect 
blijkt deels uit de materiaalkeuze, groendaken, 
zonnepanelen, nachtkoeling, natuurlijke ventilatie 
en andere technieken. Maar het blijkt ook uit 
het architecturale concept. Zo zijn de nacht- en 
leefruimtes verbonden via een serre waar de 
temperatuur slechts minimaal geregeld wordt. Op 
die manier ervaren patiënten er de veranderende 
lichtintensiteit en temperatuur naarmate de dag 
vordert en de seizoenen elkaar afwisselen. Zeker 
voor patiënten die niet vrij over de campus kunnen 
bewegen, biedt dit grote therapeutische waarde.

opdracht
master plan
nieuw psychiatrisch zorgcentrum

klant
VIPA

VK diensten
master planning
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur

oppervlakte
24.000 m²

2001 - 2007
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W O O N E R F  Z E V E N H U I Z E N
Gent, België

VK ontwierp dit tehuis als een klein woonerf, met 2 
gekoppelde woningen voor telkens 5 à 6 personen, 
een woning voor 4 personen en een kleine entiteit 
voor studio-wonen (2 x 2 personen). Elk van deze 
woonvormen krijgt een apart volume in het tehuis 
en fungeert autonoom, met een eigen toegang, 
binnentuin met terras, en achterdeur. Een lange 
gang verbindt de verschillende woonblokken, die 
haaks staan op deze ruggengraat. Aan de andere 
kant van de gang liggen de ondersteunende 
functies. Vooraan zorgen de lage bouwhoogte en de 
verschillende woonblokken voor kleinschaligheid. 
Ook in de verbindingsgang doorbreken de 
haakse woonvolumes de monotonie. Ze creëren 
er bovendien verschillende zichten op de 
omgeving. De gemeenschappelijke functies 
hebben daarentegen een massieve uitstraling. De 
gevelbekleding versterkt dit onderscheid: baksteen 
voor de achtergevel tegenover hout en grote 
raamoppervlakken voor de woonvolumes.

opdracht
nieuw tehuis voor niet-werkenden

klant
Broeders Ebergiste

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
2.577 m²
20 bedden

2004 - 2008
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P S YC H I AT R I S C H  V E R ZO R G I N G S T E H U I S  S A I N T- M A R T I N
Dave, België

Dit psychiatrisch verzorgingstehuis staat op de 
campus van het psychiatrisch centrum Saint-Martin 
(Dave), waar VK al sinds de jaren 1980 actief is. 
Met de focus op sociale re-integratie binnen een 
gestructureerd gemeenschapsleven, werd het 
PVT dan ook ontworpen als een klein dorp met 
huizen, een straat, voetgangerszones, publieke 
en semipublieke plekken, tuinen, graspleinen, 
doorkijken en afsluitingen. Het tehuis bestaat uit 
de gebouwen ‘Escale’ voor meer hulpbehoevende 
bewoners (60 bedden) en ‘Notre Dame’ voor 
meer autonome bewoners (30 bedden). Een 
overdekte gang verbindt Escale rechtstreeks met 
het activiteitencentrum. Bewoners van Notre 
Dame bereiken het activiteitencentrum via de 
tuin, wat een therapeutisch effect heeft. Circulatie 
en leefruimtes werden van elkaar gescheiden 
voor de leesbaarheid van het geheel. De circulatie 
is gegroepeerd op een plateau, dat als een 
ruggengraat alle diensten met elkaar verbindt. 
Terrassen, gazon en activiteitszones zorgen voor 
afwisseling langs het traject. 

opdracht
nieuw psychiatrisch verzorgingstehuis

klant
Broeders van Liefde

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
5.400 m²
90 bedden

2001 - 2009
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S E R V I C E - F L ATS  T E R  M O N D E
Dendermonde, België

De bouwheer, Huize Mariatroon, wil zich profileren 
als een open woon- en zorgcentrum, waar privacy, 
zelfstandigheid en een goed leefklimaat centraal 
staan. Daarom wil de bouwheer het groepswonen 
implementeren, waar ouderen in een herkenbare 
omgeving verblijven, met ondersteunende zorg. 
VK belichaamt deze principes in zijn ontwerp 
voor een nieuw woon- en zorgcentrum en nieuwe 
service-flats. De service-flats werden ingeplant aan 
een straat, met de zorgintensiteit van het rusthuis 
vlakbij. Drie bouwlagen huisvesten 10 serviceflats 
en een gemeenschappelijke leefruimte met 
keuken. Als onderdeel van het straatbeeld werd 
het gebouw kleinschalig uitgewerkt. Zo reduceren 
verschillende gevelmaterialen de brede gevel tot 
kleinere eenheden, waardoor die zich moeiteloos 
integreert in het stedelijk weefsel.

opdracht
nieuw service-flatgebouw

klant
Broeders van Liefde

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
886 m²
10 service-flats

2005 - 2009

senior l iving
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R U S T H U I S  D E  N O O R D H I N D E R
Heist, België

De opdrachtgever heeft 2 zorginstellingen: De 
Noordhinder en een rust- en verzorgingstehuis 
in Westkapelle. De campus van De Noordhinder 
omvat een L-vormig serviceflatgebouw, een 
driehoekige polyvalente ruimte en een rust- en 
verzorgingstehuis in trapvorm. Het tehuis was 
functioneel verouderd en vertoont technische 
gebreken. Een vervangingsnieuwbouw bleek 
de meest optimale oplossing. Om de fasering te 
beperken, worden tijdelijk een aantal bewoners 
gehuisvest in de zorginstelling in Westkapelle. 
Deze breidde namelijk recent uit met een vleugel, 
ook een ontwerp van VK. Het ontwerp voor De 
Noordhinder volgt het principe van kleinschalig 
wonen, met nadruk op ruime kamers. Daarbij 
wordt een huiselijke omgeving gecombineerd 
met een efficiënte zorgstructuur. Zo zorgt een 
centrale circulatie- en verpleegkern voor kortere 
loopafstanden. Ook is het gebouw duidelijk 
leesbaar voor bewoner en bezoeker. Verder wordt 
in het nieuwe gebouw ook een keuken met koude 
lijn voorzien voor beide zorginstellingen. 

opdracht
vervanging rust- en verzorgingstehuis

klant
Autonome Vereniging Het Dak

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
7.670 m²
101 bedden

2005 - 2012
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W O O N  E N  ZO R G  H .  H A R T
Kortrijk, België

Woon en Zorg H. Hart werd in 2 fases gebouwd op de 
site van een oud hospitaal. De klant wou veeleer een 
woon- en zorghotel, waar het gemeenschappelijke 
leven wordt gestimuleerd. In fase 1 ontwierp VK 
dan ook een transparant en polyvalent geheel. 
Via grote ramen nemen de senioren deel aan 
het straatleven. Binnen creëren doorkijken open 
ruimtes, waar een mix van functies (inkom, 
receptiebalie, cafetaria, kapsalon, vergaderzaal, 
lounge en zelfbediening) het gemeenschappelijk 
leven stimuleert. Door nieuwe inzichten tijdens fase 
1, werden de bestaande bouwplannen van fase 2 
ingrijpend gewijzigd. Zo werden kamers verruimd 
door gevelnissen te nivelleren en zijn sommige 
kamers combineerbaar via verplaatsbare wanden. 
De zolderruimte werd zelfs herbestemd voor 
studio’s. Er kwamen ook bijkomende leefruimtes 
voor kleinere leefgroepen. Door het grote succes 
moest de fysiotherapieruimte van fase 1 vergroot 
worden. In het dagverzorgingscentrum ten slotte, 
werden dementerende bejaarden gescheiden van 
de andere gebruikers.

opdracht
nieuw woon- en zorgcentrum

klant
Woon en Zorg H. Hart

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur

oppervlakte
13.165 m²
155 bedden

1998 - 2003
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S E R V I C E - F L ATS  G R O OT E  B R O E L
Kortrijk, België

De zorggroep H. Hart is prominent aanwezig in 
Kortrijk. Naast het zorghotel H. Hart, baat het de 
service-flats Groote Broel uit. De 90 service-flats uit 
fase 1 werden meer ontworpen als residentie dan als 
ouderenvoorziening. De service-flats garanderen 
onafhankelijkheid en privacy door de nodige 
voorzieningen voor de dagelijkse noden. Daarnaast 
bevat het gelijkvloers gemeenschappelijke 
ruimtes, zoals restaurant en tearoom. Zo kunnen 
de bewoners kiezen tussen privacy of gezelschap. 
Het ontwerp van fase 2 toont een transparant 
en afgerond volume, een nieuw baken langs de 
Leie. De dakluifel en beglaasde terrassen rondom 
creëren diepte. Tegelijk zorgt de ronde vorm voor 
een dynamische interactie met de omgeving. 
Een verticale snede accentueert de inkom, het 
trappenhuis en een lift met zicht op de Leie. De 
leefruimtes van de flats liggen in de buitenste schil: 
zo kunnen  de bewoners ten volle genieten van het 
daglicht, het uitzicht en het doorlopende balkon. 
Gemeenschappelijke ruimtes op het gelijkvloers 
omvatten een zitruimte, dienkeuken en fitnesszaal. 

opdracht
nieuw service-flatgebouw

klant
Zusters van Liefde

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
10.780 m²
112 service-flats

1993 - 2005
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H U I Z E  T E R  M E E R S C H
Avelgem, België

Het bestaande woon- en zorgcentrum voldoet niet 
meer aan de hedendaagse functionele normen: 
leefgroepenwerking is niet mogelijk, de kamers zijn 
te klein, de loopafstanden te groot, … VK lost dit op 
met een leesbaar en flexibel ontwerp, gebaseerd 
op de organisatie van de gebruikers: personeel, 
leefgroepen, bezoekers. Verder heroriënteert VK 
het woon- en zorgcentrum, zodat leefruimtes 
en kamers zich richten naar een aangrenzende 
groenzone, die uitgebreid kan worden. Vlakbij 
bevinden zich ook woonzones, publieke functies 
en openbare gebouwen, zoals een kerk en 
ontmoetingscentrum. De herpositionering 
verbindt de omliggende gebouwen en de 
groenzone via een nieuwe as, die uitmondt in een 
plein aan het woon- en zorgcentrum. Door deze 
nieuwe circulatie wordt het woon- en zorgcentrum 
verankerd in het bebouwde weefsel, met een 
grotere verwevenheid met de publieke functies tot 
gevolg. Deze levendige mix van functies zorgt voor 
een makkelijk bereikbare en laagdrempelige plek, 
ideaal voor sociaal contact.

opdracht
vervanging woon- en zorgcentrum
nieuw dienstencentrum

klant
OCMW Avelgem

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
4.860 m²
67 bedden

2009 - 2013
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W O O N  E N  ZO R G  M E U L E N B R O E K E N
Oostnieuwkerke, België

VK ontwierp dit woon- en zorgcentrum met 
oog voor functionaliteit en flexibiliteit. Als een 
aaneenschakeling van volumes integreert het zich 
perfect in de kleinschaligheid van het omliggende 
woongebied. Ook in de leefgroepenwerking wordt 
kleinschaligheid toegepast: 7 tot 8 personen. Alle 
kamers zijn gegroepeerd rond een patio over 3 
bouwlagen. Daarbij zitten de kamers in de buitenste 
schil van de volumes, met zicht op de omgeving. 
De volledig beglaasde gangen en leefruimtes 
daarentegen kijken uit op de patio, wat een grote 
verwevenheid tussen binnen- en buitenruimte 
creëert. Omwille van toegankelijkheid, 
functionaliteit en circulatiepatronen, worden 
de gemeenschappelijke functies en de afdeling 
dementerenden op het gelijkvloers gepland. 
De volledig beglaasde inkom vormt daarbij de 
centrale draaischijf, en bepaalt samen met de 
polyvalente zaal aan de straatkant het gezicht van 
het zorgcentrum. Tegelijk bieden zij een blik op het 
straatleven, en verankeren zo het centrum in zijn 
omgeving.

opdracht
nieuw woon- en zorgcentrum

klant
OCMW Staden

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
8.296 m²
91 bedden

2008 - 2011
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R U S T-  E N  V E R ZO R G I N G S T E H U I S  S I N T- C A M I L LU S
Wevelgem, België

Recent nam Sint-Camillus 51 bedden over van het 
rusthuis Sancta Maria, dat in 2010 zijn erkenning 
verloor. VK ontwierp een nieuwe vleugel voor 
deze aanzienlijke toename. Het nieuwe volume 
werd dwars op de kop van het bestaande tehuis 
aangebouwd. De strakke, witte vleugel rust op 
een houten sokkel met grote ramen. De lichtheid 
van de constructie wordt versterkt door een 
ruime overkraging aan één uiteinde van het 
bouwblok, die tegelijk functioneert als overdekte 
fietsenstalling en losplaats. De sokkel herbergt 
de gemeenschappelijke functies, waaronder de 
administratie en een grote polyvalente ruimte. 
De 3 bovenste bouwlagen tellen elk 17 kamers, 
een badkamer, afzonderlijke doucheruimte, een 
verpleegeenheid en leefruimte met dienstkeuken. 
De leefruimtes zijn telkens gesitueerd op de kop, 
met uitzicht op het dorp en een school. De verticale 
circulatie (liften en trappen) werd gebundeld op 
het scharnierpunt tussen de bestaande bebouwing 
en de nieuwe vleugel.

opdracht
uitbreiding rust- en verzorgingstehuis

klant
Rusthuis Sint-Camillus vzw

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
4.176 m²
51 bedden

2006 - 2010
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R U S T H U I S  O. L . V R O U W  VA N  T R O O S T
Westkapelle, België

Het rusthuis kampte met enkele functionele 
problemen, waar het ontwerp van VK een 
antwoord op formuleerde. Zo moeten enkele 
tweepersoonskamers ontdubbeld worden. Een 
nieuwe vleugel met ruime kamers, leefruimte 
en verpleegpost op beide verdiepingen biedt 
uitkomst als buffer. Door de nieuwe vleugel moest 
de parking naar de achterkant van het rusthuis 
verplaatst worden. Aansluitend werd de inkom 
mee verplaatst, en voorzien van een cafetaria. 
Om het kleinschalig wonen beter in praktijk te 
brengen, werd ook een bijkomende leefruimte 
gecreëerd. Verder voldeed de warme keuken niet 
meer aan de HACCP-normen. Na  ombouwing tot 
opwarmkeuken baat een andere zorginstelling van 
de klant, De Noordhinder, een warme keuken uit 
voor beide zorginstellingen. Tenslotte werden voor 
de administratie nieuwe kantoren ingericht op de 
zolder. Het rusthuis veranderde nauwelijks in de 
afgelopen 50 jaar: het is een vertrouwd zicht in het 
dorp. Met zijn hedendaagse toevoegingen heeft VK 
dat beeld zoveel mogelijk intact gelaten.

opdracht
uitbreiding rusthuis

klant
Autonome Vereniging Het Dak

VK diensten
architectuur
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
interieurarchitectuur
landschapsontwerp

oppervlakte
2.350 m²
46 bedden

2005 - 2009
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België

+32 2 414 07 77
bxl@vkgroup.be

+32 51 26 20 20
roeselare@vkgroup.be

Rusland

+79 111 161 635
russia@vkgroup.be

Kazachstan

+77 172 731 838
astana@vkgroup.be

Vietnam

+84 8 3512 2051
vietnam@vkgroup.be www.vkgroup.be/nl/contact
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Value by design

BUILDINGS INDUSTRY INFRAHEALTHCARE

Value by design
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