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Het gebouw wordt gekarakteriseerd als 'alzijdig'.

Huisartsen en apotheker werken
multidisciplinair samen

De apotheker heeft een prachtige balie en volop ruimte op de begane grond.

Strakke lijnen domineren het gebouw van Medisch Centrum de Grebbe aan de Diepenbrocklaan in Bergen op Zoom. Niet
alleen de architectuur spreekt aan, ook de indeling, het kleurgebruik, de inrichting en de materiaalkeuze. Grasso Den Ridder Architecten heeft de ambities en wensen van de vier huisartsen en de apotheker, die eigenaar zijn van het moderne
gebouw, tot in de finesses uitgewerkt en vormgegeven. Trots is het gevoel dat heerst.
De huisartsen liepen in hun vorige, afzonderlijke,
praktijken tegen een ruimteprobleem aan. Daarnaast
was de apotheker toe aan een tweede vestiging. De
locatie waar basisschool de Grebbe was gevestigd,
bleek ideaal voor een geheel nieuwe gezamenlijke
vestiging. Die omvat vier huisartspraktijken, de apotheek en een keur aan zorgdisciplines, van logopedie
tot psychologie en fysiotherapie. Hans de Rooij en
Harrie Krielen geven namens hun medeoprichters
Wilma Leenheer, Thea Koster, Lennie Huysmans en
Jan Vingerhoets inzicht in de aanpak. De architecten
Stefan Grasso en Ferry den Ridder vullen dat vanuit
hun bureau aan.

Kleurgebruik vrolijkt de wachtkamer in MC de Grebbe op.

Nieuwbouw
Aan de voormalige school tornen, was geen optie.
Nieuwbouw bracht uitkomst. De huisartsen pakten
het multidisciplinair aan. De Rooij benadrukt de unieke
constructie. “We zijn nu niet alleen initiatiefnemers,
maar ook eigenaars, gebruikers en verhuurders. Samenwerken is ons wel bekend en hier komt dat op
allerlei vlakken tot uiting.” De huisartsen kochten niet
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Grasso Den Ridder Architecten was ook verantwoordelijk voor de inrichting van MC de Grebbe.

alleen het perceel, maar ontwikkelden samen met de
architect, zonder tussenkomst van derden (ontwikkelaar/bouwmanager), het gehele centrum. Grasso Den
Ridder kreeg het volle vertrouwen en beschaamde dat
niet. Het bedrijf voerde de regie in nauw overleg met de
opdrachtgevers. Grasso: “Vanaf de initiatieffase tot en
met de oplevering, zowel bouwkundig als qua interieur.” De artsen onderschrijven dat ‘functioneel’ prioriteit
had en dat daarnaast ‘betaalbaar’ een belangrijk aspect
was. “We zijn dan ook binnen de financiële normen van
de Landelijke Huisartsen Vereniging gebleven.”

‘Eigentijds’

Privacy

MC de Grebbe is een ‘alzijdig’ en autonoom gebouw,
midden in de wijk. De entree van het centrum ligt aan
een pleintje. De architectuur wordt omschreven als
‘eigentijds met gebruik van natuurlijke en duurzame
materialen’. De glazen wand waarachter de apotheek
is gevestigd, heeft een etalagefunctie. Den Ridder:
“Die glaspui is iets naar binnen gedrukt en begeleidt
de bezoeker naar de entree.” De verspringende raampartijen doorbreken de strengheid van het strakke
volume.

Onderdeel van de ontwerpopgave was het spanningsveld tussen privacy en overzicht. “Met zaken
waar we al jaren in onze eigen praktijken tegenaan
liepen, konden zij aan de slag”, zegt Krielen. Grasso
omschrijft die uitdaging als ‘een kwestie van puzzelen’. Bijvoorbeeld het contact tussen de huisarts en de
assistent zonder direct in contact te komen met de
patiënt in de wachtkamer en tegelijk het gewenste
overzicht te behouden over de wachtkamer door diezelfde assistent. ➤
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DE STEK, SIJSELE
Tekst: Michel Vanden Heede

Een vide waar de trap naar boven eindigt, vormt een
geluidsgordijn dat zorgt voor de nodige ‘afstand’ tussen de wachtruimte en de balie zonder het overzicht
te belemmeren. Ook de positie van de spreek- en
onderzoekkamers, op gepaste afstand van de wachtruimte, zorgt voor privacy voor de patiënt.

Licht

zijn hoogwaardige materialen toegepast bij de bouw
en inrichting. Aan bijzondere wensen van gebruikers
is gehoor gegeven. Goed voorbeeld is de sportvloer
in de fysioruimte, maar ook het klimaatsysteem (VRF)
dat af te stemmen is op de wensen van de individuele
gebruiker en dat bovendien energiezuinig is. “MC de
Grebbe is een maatpak. Niet alleen voor de professionals, maar net zo goed voor de cliënten.” n

Strategische lichtstraten en een uitgekiend lichtplan
zorgen voor een aangename sfeer. Krielen staat stil
bij de spreekkamer op de begane grond die wordt
bemand door specialisten van het Lievensberg ziekenhuis, met wie nauw wordt samengewerkt. “Denk
onder meer aan wondverzorging. Patiënten blijven
daardoor langer in de ‘eerste lijn’. Voor die zorg hoeven ze niet naar de poli in het ziekenhuis en kunnen
ze indien noodzakelijk efficiënter in de ‘tweede lijn’
worden ondergebracht.” In MC de Grebbe hebben ze
daarmee niet alleen een proeftuin ‘samenwerking’ in
huis, maar anticiperen ze ook op de zorgparagraaf in
de Miljoenennota.

Maatpak

De Stek in Sijsele verzoent privébeleving van bewoner met zorgefficiëntie
FEITEN EN CIJFERS
PROJECT: Nieuwbouw Medisch Centrum ‘de Grebbe’,
Bergen op Zoom
Opdrachtgever: Medisch Centrum ‘de Grebbe’
Zorgverlener: Medisch Centrum ‘de Grebbe’,
bestaande uit: vier huisartspraktijken, een apotheek,
fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek, psychologen, verloskundigen, buurtzorg en een prikpost
(dependance van ziekenhuis Lievensberg).
Architect: Grasso den Ridder Architecten,
Bergen op Zoom
Interieur architect: Grasso den Ridder Architecten,
Bergen op Zoom
Bouwmanagement: Grasso den Ridder Architecten,
Bergen op Zoom
Constructeur: Buro Broersma, Den Haag
Los-meubilair: Aarts & Co, Tilburg
Bouwtijd: 2012/2013
Totale oppervlakte terrein: 2.850 m2
Totale oppervlakte gebouw: 1.600 m2

Een rondgang met huisartsen en architecten leert dat
in MC de Grebbe aan het kleinste detail is gedacht. Er

Het levendige woonzorgcentrum
stelt zich open naar de omgeving
Het nieuwe woonzorgcentrum De Stek in Sijsele biedt een antwoord op de nieuwe visie op ouderenzorg. Het hypermoderne gebouw met grote raamoppervlakken maakt via een gemeenschappelijk dorpsplein een verregaande interactie met
de omgeving mogelijk.
Het woonzorgcentrum in de Damse deelgemeente
telt 64 gewone kamers en 7 kamers voor kortverblijf.
Het gebouw is veel ruimer dan het voormalige rusthuis Sint-Jan in Damme. Er wordt gewerkt met leefstraten van twaalf tot achttien kamers. Ideaal voor
zowel de bewoners als het zorgpersoneel. Buren uit
het vroegere rusthuis zitten nu opnieuw dicht bij
elkaar, terwijl het verzorgend personeel vlotter zijn
werk kan doen.

Kleinschaligheid als troef
architectuur interieurarchitectuur

Medisch Centrum de Grebbe, Bergen op Zoom

Kleinschaligheid staat voorop in het Sijselse woonzorgcentrum. De leefgroepen tellen acht personen.
Twee leefgroepen kunnen via mobiele wanden samengevoegd worden tot één verpleegeenheid. Een
centrale keuken kan gemakkelijk beide leefruimtes
bedienen. De verbindingsgang tussen twee leefgroepen bevat gemeenschappelijke voorzieningen, zoals

een badkamer, bergingen, sanitair en noodtrappen,
alsook een verpleegpost. “Deze opstelling garandeert
een efficiënte werking voor het zorgpersoneel, zonder dat de bewoners moeten inboeten aan intimiteit”,
vertelt Claude Devos, senior projectarchitect voor VK
Architects & Engineers.
Het concept van het klassieke gesloten en donkere
woonzorgcentrum is ver weg in Sijsele. De bewoners
van De Stek kunnen ten volle genieten van binnentuinen, terrassen en gemeenschappelijke ruimtes,
in huiselijke kleuren en materialen. “De toegangshal
presenteert een uitnodigende mix van verschillende
functies, variërend van een cafetaria en bieb, tot een
kapsalon en winkel. Door de grote raamoppervlakken wordt het levendige centrum ook opengesteld
naar de omgeving: de binnen-buitenrelatie wordt
versterkt.”

VK Architects & Engineers ontwierp voor het OCMW
van Damme niet alleen het woonzorgcentrum, maar
ook het Sociaal Huis en Huis Oranje, een dagcentrum
voor validen en assistentiewoningen. De zorgcampus
staat op een centrale locatie vlakbij het dorpscentrum.
De bouwvolumes werden geplaatst in een groen,
publiek toegankelijk landschap. Een bushalte op de
campus en een fietsroute van een oude treinbedding
vlakbij, maken de interactie met de omliggende gemeenschap af. “Bovendien werden de publieke ruimtes zoals de bibliotheek, kapsalon, winkel, cafetaria en
keuken ontworpen op maat van de buurt. Het is dan
ook de bedoeling dat de buurtbewoners er gebruik
van maken”, verduidelijken Claude Devos en Nico Godderis, directeur projecten van Antwerpse Bouwwerken
NV. Alle bouwvolumes hebben overigens een eigen architecturale identiteit, maar vertonen cohesie door de
gebruikte materialen.
➤
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