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Mens en natuur centraal bij Meander Ziekenhuis
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Iedere patiënt een eigen kamer, veel daglicht

en uitzicht op het groen. Het nieuwe Meander

Ziekenhuis in Amersfoort lijkt een en al luxe.

Volgens architect Hans van Beek levert deze

manier van bouwen en inrichten juist geld op.

Eind dit jaar opent het nieuwe Meander

Ziekenhuis in Amersfoort de deuren. Het pand

grenst aan ecologische zone de Eempolder en het

riviertje de Eem stroomt langs het gebouw. De

kaart van Amersfoort en omgeving laat zien dat

het ziekenhuis zich in een ‘groene vlek’ bevindt.

De long van de stad, zo noemt Van Beek die

omgeving. Hij vond eigenlijk dat die plek open moest blijven, maar de beslissing voor de bouw van het ziekenhuis

was al genomen.

Bomen
Van Beek kwam daarom met een ontwerp dat zo goed mogelijk aansluit bij de omgeving en waarvoor zo min

mogelijk bomen gekapt moesten worden. Van Beek in dagblad Trouw: ‘Bouwers vinden bomen meestal in de weg

staan. Dat werd soms een gevecht. Dan was er toch ineens een boom weg, waar dat vermeden had kunnen

worden. Dat wilde ik beslist niet en door daar een flink punt van te maken, drong dat tot iedereen door.’. De

donkere stenen aan de buitenkant van het pand passen bij de bomen die voor het ziekenhuis staan. De

inhammen van het gebouw zijn juist wit, om het geheel wat luchtiger te maken. De platte daken zijn grotendeels

beplant. Dit komt de waterhuishouding ten goede en verbetert het uitzicht. In de gevel zijn vele nestkasten

gebouwd voor gierzwaluwen.

Comfort
De inrichting van het ziekenhuis gaat uit van het belang en de beleving van de patiënt. Het idee hierachter is dat

maximaal comfort zorgt voor sneller herstel en daarmee dus leidt tot reductie van de zorgkosten. De gangen zijn

licht en bieden uitzicht op het groen. Waar je ook bent in het ziekenhuis, er is altijd daglicht te zien. En om

beweging te stimuleren, is de trap zo gesitueerd ten opzichte van de lift, dat gebruikers die zien als de meest

logische keus.

Verder hebben alle patiënten een eigen kamer. Dat lijkt een enorme luxe, maar volgens Van Beek valt dat wel

mee. Patiënten slapen zo beter en kunnen de hele dag door bezoek ontvangen. De deuren hebben geen dranger

en kunnen dus open blijven staan, wat het risico op eenzaamheid verlaagt. De ziekenhuistuin fungeert als

verlengstuk van de revalidatieruimtes: met mooi weer staan de schuifpuien open en zijn patiënten zo goed als

buiten ‘aan het werk’.

Dankzij deze voorzieningen voelen patiënten zich prettiger en zullen ze sneller beter zijn. En hoe minder nachten

een patiënt doorbrengt in het ziekenhuis, hoe lager de kosten.

Ecologische schakel
De bouw van het Meander Ziekenhuis zorgde voor behoorlijk wat beroering bij milieu- en natuurclubs. Toch lijkt

een ziekenhuis in deze omgeving de beste keus. Het gebied had oorspronkelijk namelijk een

industriebestemming, vertelt Willem Oxener, landschapsarchitect bij de gemeente Amersfoort, in Trouw. Hij ziet

het ziekenhuis, inclusief de groene tuin, juist als logische schakel tussen het stadscentrum en de Eempolder.
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