
Een selectie uit het studenten werk van het atelier:

oikos-logie 2019
Lobbenstad Sint-Niklaas en het AZ Nikolaas

begeleiders: Marc Belderbos en Erik Rombaut

KULeuven faculteit Architectuur (Campus Sint-Lucas),

Hoogstraat 51, B-9000 Gent / Paleizenstraat 65-67, B-1030 Brussels. 

We citeren en selecteren hier uit het atelierwerk van de studenten dat in één 

semester werd gemaakt. Zoals elk werk is ook dat van deze studenten 

onvolkomen, maar wel zéér creatief. Het stemde in ieder geval ons tot nadenken, 

wij hopen dat het ook bij U zo is,…
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Atelier Oikos-Logie 2019: AZNikolaas.

 Dit atelier bestaat meer dan 10 jaar, de focus van het atelier is zeer breed. 

 Doel is de studenten te leren dat de uitsluitende focus op het gebouwniveau niet 

langer kan, in tijden met diverse grote (mondiale) uitdagingen: klimaatcrisis, 

mobiliteitscrisis, biodiversiteitscrisis, vervuiling met persistente gifstoffen en 

kunststoffen, etc…

 Doel is dus de studenten leren omgaan met impactstudies van hun ontworpen 

gebouw en vooral ook van de locatie ervan op samenleving (sociaal), milieu en 

natuur. 

 Zoektocht naar gebouw en locatie die oplossingen bieden in plaats van nieuwe 

problemen te creëren:  waterneutraal en koolstofneutraal bouwen, met bio-

gebaseerde materialen, groene mobiliteit, verdichten in de kernen, respect voor 

open ruimte, circulair bouwen…

 De tijdshorizon/impactonderzoek van dit atelier is minimaal 2 à 3 generaties… 



Weerhouden locaties door de studenten na grondige 

fysiografische voorstudie: Stationsomgeving1, huidige 

parklocatie2, singel/tangent Oost-site3 en Fabiolasite (N16) 4

1

3

4

2

Helaas heeft geen enkele groep site 3 (singel/tangent Oost site) verder ontworpen, 

maar ons lijkt dat zeker verder te bekijken. Deze plek in de stad heeft grote potenties. 



VOORSTEL: Locatie Fabiolaplein (N16)

ONTWERP van  

BEUSELINCK Joséphine - LEPOUTRE Tomàs - ROOMS Anne-Sophie



 Het AZNikolaas wordt geplaatst op het Fabiolaplein, N16 wordt ondergronds 

gebracht met vanuit de tunnel toegangen tot ondergrondse parkeerterreinen.

 De huidige ‘Fabiolablokken’ worden afgebroken, want voldoen niet aan 

hedendaagse sociale en milieunormen, ze worden vervangen door ‘eigentijdse 

woonvormen in het Fabiolapark’

 De Odisee Hogeschool wordt mee opgenomen op de nieuwe locatie.

 De bestaande (bovengronds gebrachte) openbaar vervoercorridor 

(station/ziekenhuis/shopping) speelt een cruciale rol in verbinding met binnenstad en 

station, ook voor de ambulance/spoeddiensten.

 Ook de site ‘Waasland shoppingcenter’ wordt geconnecteerd met ziekenhuis via 

blauwgroene wadi’s en parkzone

 …

ONTWERP van  

BEUSELINCK Joséphine - LEPOUTRE Tomàs - ROOMS Anne-Sophie

Locatie Fabiolaplein (N16): een synthese



Impressie van het ontwerp

ONTWERP van  

BEUSELINCK Joséphine - LEPOUTRE Tomàs - ROOMS Anne-Sophie



Impressie van het ontwerp: AZ Nikolaas en hogeschool 

Odisee geïntegreerd. 

ONTWERP van  

BEUSELINCK Joséphine - LEPOUTRE Tomàs - ROOMS Anne-Sophie



VOORSTEL: Locatie stationsomgeving. Alternatief 1.

ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse



 De R42 wordt voor autoverkeer geknipt ter hoogte van het station/AZNikolaas. 

Eindpunt wordt van zowel westelijke als oostelijke tangent de ondergrondse 

parkings. De buscorridor Parklaan/Hofstraat wordt verlengd via station naar 

R42 via Unigro en via N70 naar koopcentrum (= buscorridor-ring omheen het 

centrum, tevens toegang voor ambulances)

 De huidige verhoogde spoorviaduct en het station van Sint-Niklaas komen 

ondergronds te liggen, in tunnels. Er werden daartoe door de studenten 8 

referentieprojecten onderzocht om de financierbaarheid en haalbaarheid van dit 

ambitieus en toekomstgericht plan af te toetsen. Het AZ Nikolaas wordt 

vervolgens ontworpen op en onder het uitgebreide Stationsplein.

 AZ Nikolaas krijgt drie ingangen op maaiveld, de hele zone wordt vergroend en 

verbonden met de oude slachthuissite die omgevormd wordt tot 

parkzone/recreatiezone

…

Locatie Stationsomgeving: synthese 

ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse



Ambitieus uitgangspunt van dit ontwerp: vervangen 

spoorviaduct doorheen Sint-Niklaas door tunnel

Maximale spoorhelling voor treinen die in 

Vlaanderen en Nederland gehanteerd wordt 

bedraagt 2.5%

De totale lengte per ‘arm’ bedraagt 1150m

- 400m open gedeelte

- 750m gesloten gedeelte

17m / 1150M = 1.47m / 100m = 1.47% < 2.5%

ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse



Voorgestelde spoortunnel trajecten.



Synthese van de uitgebreide haalbaarheidsstudie

 Referentieproject Nederland: Willem van Oranjetunnel (2017) 

Totale lengte traject: 3.4 km // Ondergronds gedeelte: 2.3 km (2 x 2 sporen) 

Totale kostprijs: 320 miljoen euro

 Traject Sint-Niklaas vergelijkbaar met traject Willem van Oranjetunnel.

ca. zelfde trajectlengte, dus gelijkaardige kosten.

=> indien slechts 2 sporen ipv 2 x 2 sporen dan wellicht 160à200 miljoen euro 

geschatte kostprijs

 Gemiddelde kostprijs overige referentieprojecten (8 projecten): 65.000 €/m

=> 65.000 €/m x 2300m (tunnel)

=> 150 miljoen euro geschatte kostprijs

ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse



Enkele gevolgen van de ondertunneling spoor:

 creatie van nieuwe open ruimte op de plek van de sporen, voor blauwgroene 

assen doorheen de stad, royale ruimte voor stedelijke fietssnelweg 

Antwerpen/Gent, eventueel zelfs boven op de bestaande spoorviaduct 

 investeringsmogelijkheden voor nieuwe projecten,

 geluidshinder van treinen doorheen de stad wordt eindelijk ingeperkt,

 forse waardevermeerdering van vastgoed in de omgeving (wordt door de studenten geschat 

op: binnen 0 - 50m => + € 75.000 / woning ; binnen 50 - 100m => + € 50.000 / woning ; binnen 100 - 150m => + € 25.000 / woning 

Totaal gegenereerd kapitaal: € 63.100.000 ),

 Bij het Stationsplein komt een enorme ruimte beschikbaar waar het AZ 

Nikolaas kan worden ingepast, op een A-locatie perfect bereikbaar voor bus- en 

treinverkeer en ook voor de ambulance via vrije busbanen

ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse



Impressie van het ontwerp

ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse



Impressie van het ontwerp

De R42 wordt voor autoverkeer geknipt ter hoogte van het station/AZNikolaas. 

Eindpunt wordt van zowel westelijke als oostelijke tangent de ondergrondse parkings

ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse



ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse

Bauhaus

Slachthuissite 

park en 

recreatiezone

AZNikolaas

boven station 

en Parkings

Impressie van het ontwerp: AZ Nikolaas in symbiose met 

het station



VOORSTEL: Locatie stationsomgeving. Alternatief 2.

ONTWERP van

Barbara Claerhout, Olga Michaloueva, Charlotte Vandewalle



Ringweg R42 met knip, Centrale plaats 

voor busstation met buscorridors uit alle 

richtingen.

Ondergrondse parking uit twee delen:  

bereikbaar uit tunnel van west tangent, of

oost tangent ; rechtstreekse toegang naar 

ziekenhuis en naar station.

Prominente plaats fietssnelweg 

Antwerpen/Gent.

ONTWERP van

Barbara Claerhout, Olga Michaloueva, Charlotte Vandewalle

Impressie van het ontwerp



AZ Nikolaas Ziekenhuis ontworpen 

op vroegere slachthuissite

Een groene wandeling door de 

ecowijken duurt 7 minuten vanaf het 

station tot de hoofdingang ziekenhuis

ONTWERP van

Barbara Claerhout, Olga Michaloueva, Charlotte Vandewalle

In combinatie met 4 ecowijken, met 

verlaagde bufferzones voor waterinfiltratie 

in een centrale semipublieke groenzone

Impressie van het ontwerp: AZ Nikolaas en 4 ecowijken



ONTWERP van

Barbara Claerhout, Olga Michaloueva, Charlotte Vandewalle

Impressie van het ontwerp: ziekenhuis en ecowijken



ONTWERP van

Barbara Claerhout, Olga Michaloueva, Charlotte Vandewalle

Impressie van het ontwerp: ecowijken

AZ Nikolaas



ONTWERP van

Barbara Claerhout, Olga Michaloueva, Charlotte Vandewalle

Impressie van het ontwerp: ziekenhuis



VOORSTEL: Locatie stationsomgeving. Alternatief  3

ONTWERP van

Joke Oelbrandt, Elias Pattyn, Marie Roels



 De R42 wordt voor autoverkeer geknipt ter hoogte van het station. 

 Het AZ Nikolaas wordt op de voormalige slachthuissite gebouwd,

 Het ziekenhuis wordt met de ondergrondse parkings nabij station verbonden via een 

lang gerekt galerij gebouw. Daarin worden een hele reeks functies voorzien 

(wonen, werken, winkelen, dagverblijf, school, …) die zowel interessant zijn voor de 

omliggende wijkbewoners, als voor de pendelaars voor het station als voor de 

bezoekers van het ziekenhuis.

 In een latere fase kunnen zowel de functies van het Bauhaus als van de KAschool

in de hier voorgestelde galerij gebouwen worden opgenomen, het project wordt 

daartoe gefaseerd voorgesteld door de studenten.

…

Locatie Stationsomgeving 3:  synthese 

ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse



ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse

Impressie van het ontwerp: fasering



ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse

Impressie van het ontwerp: de fietssnelweg



ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse

Impressie van het ontwerp: het ziekenhuis



ONTWERP van:

Jonas Degroote - Mathijs Lecluyse

Impressie van het ontwerp: het ziekenhuis



ONTWERP van  

Froukje de Ree –- Yasmine De Smet – Jolien Rysselinck 

VOORSTEL: Locatie AZ Nikolaas in bestaand stadspark. 

Alternatief 1



 Het park is qua structuur eigenlijk niet anders dan andere 

stadsparken/kasteeltuinen. Het park is zoals vele andere. De ecologische 

waarde kan sterk vergroot worden, het park kan bovendien sterk uitgebreid.

 We hoeven niet het volledige park te beschermen omwille van slechts bepaalde 

beschermde elementen. Die kunnen herinterpreteerd worden in een nieuw en 

groter park zonder dat ze hun waarde verliezen. De bestaande beschermde 

panden worden gerespecteerd en in nieuwe blauwgroene context geplaatst.

 De biodiversiteit in het park kan en moet veel hoger! Het park heeft heel veel 

potentieel! Vooral de relatie met het ziekenhuis kan beter: zichten vergroten van 

de buurtbewoners op het vergrote park, en omgekeerd vanuit alle 

patiëntenkamers op het park. Gebruik van het park door de patiënten met 

Hospitaalstraat als groene verbinding met nieuwe parkzone

 …

Een grondige analyse van het bestaande Romain De Vidts 

park is het vertrekpunt geweest: synthese

ONTWERP van  

Froukje de Ree –- Yasmine De Smet – Jolien Rysselinck 



Voordeel bouw van dit ontwerp:  

Geen moeizame fasering nodig 

Mogelijkheid tot nieuw en groter park dat ziekenhuis omarmt

Meer woningen rond ziekenhuis krijgen zicht op park

Aansluiting met buscorridor/ziekenwagenstrook en openbaar vervoer 

halte, nabijheid station op wandelafstand, …

Nabijheid voor stedelingen, synergie met de stad blijft mogelijk

Behoud van de Hogeschool en de beide kastelen

Hospitaalstraat wordt een groene schakel tussen de parkdelen,

Integratie met Hogeschool Odisee blijft behouden

etc….

ONTWERP van  

Froukje de Ree –- Yasmine De Smet – Jolien Rysselinck 



ONTWERP van  

Froukje de Ree –- Yasmine De Smet – Jolien Rysselinck 

Impressie van het ontwerp



Impressie van het ontwerp

ONTWERP van  

Froukje de Ree –- Yasmine De Smet – Jolien Rysselinck 



ONTWERP van  

Froukje de Ree –- Yasmine De Smet – Jolien Rysselinck 

Impressie van het ontwerp



VOORSTEL: Locatie AZ Nikolaas in bestaand stadspark.

Alternatief 2

ONTWERP van 

HAEMERLINCK BRIEK en WAEGEMAN KENZO



Er is goed nagedacht over een fasering om de werking van 

het bestaande ziekenhuis zo optimaal mogelijk te garanderen

Ook hier wordt het stadspark heel sterk uitgebreid na verhuis 

campus De Meesterstraat en blijft de hogeschool Odisee deel 

uitmaken van het geheel. 

ONTWERP van 

HAEMERLINCK BRIEK en WAEGEMAN KENZO



Impressie van het ontwerp

ONTWERP van 

HAEMERLINCK BRIEK en WAEGEMAN KENZO



Impressie van het ontwerp

ONTWERP van 

HAEMERLINCK BRIEK en WAEGEMAN KENZO



Impressie van het ontwerp

ONTWERP van 

HAEMERLINCK BRIEK en WAEGEMAN KENZO



Impressie van het ontwerp

ONTWERP van 

HAEMERLINCK BRIEK en WAEGEMAN KENZO



VOORSTEL: Locatie AZ Nikolaas in bestaand stadspark.

Alternatief 3

ONTWERP van

Sarah Pieters & Camille Veys  

Odisee

AZ Nikolaas



ONTWERP van

Sarah Pieters & Camille Veys  

Er is goed nagedacht over een fasering om de werking van 

het bestaande ziekenhuis zo optimaal mogelijk te garanderen



ONTWERP van

Sarah Pieters & Camille Veys  

Impressie van het ontwerp 

relaties met de omgeving



Impressie van het ontwerp

ONTWERP van

Sarah Pieters & Camille Veys  



 Studenten makten een uitgebreide historische analyse van het kasteel. 

Waarna ze opteren om het kasteel te verplaatsen. Afbraak is omstreden 

vinden ze, verplaatsen is opportuun, die kostprijs van verplaatsen 

vergeleken met kostprijs ziekenhuis vinden ze heel gering.

Impressie van het ontwerp, analyse van het Moelandkasteel

ONTWERP van

Sarah Pieters & Camille Veys  



ONTWERP van

Sarah Pieters & Camille Veys  

Impressie van het ontwerp analyse van enkele ziekenhuis 

vleugels



Oproep aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas: organiseer 

een internationale wedstrijd

 Wanneer studenten architectuur op 1 semester tijd in staat zijn 

zulk een grote creativiteit te ontwikkelen, wat zou het dan zijn 

mocht het stadsbestuur een internationale architecturale en 

stedenbouwkundige wedstrijd uitschrijven om gedegen 

ontwerpbureaus hier mee over te laten nadenken.

 De beslissing over de locatie van het AZ Nikolaas zal namelijk 

mee de kansen/hinderpalen bepalen om van Sint-Niklaas al 

dan niet een klimaatneutrale stad te kunnen maken. 

Dank voor uw aandacht 


