
Van ziekenhuissite naar 
gezondheidspark en groenpark
De omgeving op de campussen Sint-Jan/Synaps Park en Sint-Barbara wordt inge-

richt als een plaats van rust en natuurbeleving. Er zijn wandelpaden, fiets-

paden, rustplekken en picknicktafels. Intussen worden er ook biologische 

bloemenvelden, een sportveld en een revalidatietraject met hindernissen aan-

gelegd. En op de plannen staan ook de aanleg van een speelbos, extra buiten-

meubilair en meer inzetten op informatie en educatie. Bovendien zal het on-

derhoud in de toekomst transformeren naar een meer ecologisch beheer.… 
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“Na de realisatie van Vipa 4 met de 
K-blok en N-blok op campus 
Sint-Jan enkele jaren geleden 

zijn we van start gegaan met de volgende 
fase, met name de aankoop van 17 hectare 
gronden rond het ziekenhuis”, aldus bedrijfs-
kundige directeur Steven Knuts. Door een 
aanpassing aan het Ruimtelijk Uitvoerings-
plan in 2014 werden heel wat groene zones 
op campus Sint-Jan blauw ingekleurd. Deze 
gronden waren bestemd voor de verdere 
ontwikkeling van de zorgcampus en het 
wetenschapspark, in 2017 omgedoopt tot 
Synaps Park.

Steven Knuts: “Bij de ontwikkeling van 
het nieuwe masterplan wilden we ruim 
aandacht besteden aan natuur en na-
tuurbeleving. De verschillende zieken-
huiscampussen liggen immers volledig 
ingebed in het groen. Campus Sint-Bar-
bara was vroeger een ziekenhuis voor 
mijnwerkers met stoflong waarbij de 
groene omgeving belangrijk was voor 
de revalidatie. Het Sint-Jansziekenhuis 
– nu campus Sint-Jan -  verhuisde in 
1980 naar het Schiepse Bos, een mooi 
en uitgestrekt bosrijk gebied. Voor de 
bouw van het nieuwe ziekenhuis met 
aanliggende parking heeft destijds 
jammer genoeg wel een grote kaalslag 
plaatsgehad in het centrum van de site. 
In het nieuwe plan trachten we dit te 
herstellen.” 

Campus Sint-Jan vormt door zijn ligging 
tussen het stadscentrum en natuurge-
bied Kattevennen de overgang naar het 
Nationaal Park Hoge Kempen. Zowel 
de stad als het ziekenhuis vinden het 
belangrijk om het groene karakter 
te behouden. Bij de opmaak van het 
nieuwe masterplan werd daarom ook 
een landschapsplan ontwikkeld. Steven 
Knuts: “Het is uniek dat we als zieken-
huis ook de omgeving meenemen in 
onze bouwplannen, in samenwerking 
met de andere bewoners van het Sy-
napspark. Het gaat hier om het kinder-
dagverblijf Wombat, de zorgacademie 
LiZa, het Kinderpsychiatrisch Centrum 
en het donorcentrum van 
het Rode Kruis.”
Voor de uitwer-
king van het 
landschaps-
plan werden 

dialoogcafés georganiseerd met de 
betrokkenen en werd gepeild aan de 
hand van bevragingen bij bewoners en 
stakeholders naar de wensen met be-
trekking tot mobiliteit en groenbeleving. 
Het enthousiasme en de belangstelling 
voor de creatie van een groene ruimte 
bleek groot.

Steven Knuts: “Bij de uitwerking van het 
landschapsplan werd zorg gedragen 
voor de bestaande bomen, voldoende 
groen en het behoud van waardevolle 
zones. Op campus Sint-Jan wordt ernaar 
gestreefd om de natuur ook opnieuw 
naar het centrum van de campus te 
brengen. Het is de bedoeling om op 
termijn een nieuwe bezoekersparking te 
bouwen en de bestaande parking om te 
vormen tot een park met waterpartijen 
die tegelijkertijd ook het water afvoeren 
bij overlast, bankjes, rustige plekken en 
wandelpaden.”

Erwin Claessens: “Het meest concreet 
op dit moment zijn de aanleg van het 
biologisch bloemenveld in het Synap-
spark, achter de tuin van de Palliatieve 
Eenheid en naast de bezoekersparking, 
en het revalidatiepark in Sint-Barbara. 
Het fietspadennetwerk werd vervol-
ledigd en er komen wandelpaden die 
aangesloten worden op het Nationaal 
Park Hoge Kempen.”

Steven Knuts: “Op campus Sint-Barbara 
wordt een revalidatiepark aangelegd 
met uitgemeten paden en trajecten. We 
integreren een oefenparcours met hin-
dernissen zoals boomstammen, paden 
met afwisselende ondergrond en een 
verhoogd talud met een leuning tot een 
mooi geheel in een natuurlijk landschap. 
Er worden routes en wandelpaadjes 
voorzien op maat van de revalidanten 
daar. In het revalidatie-
park willen we ook 
een aantal  
 
 
 

mooie glas-in-lood-ramen van de oude 
kapel die op deze locatie stond en vorig 
jaar afgebroken werd, opnemen in een 
kunstwerk.” 

Erwin Claesen: “Daarnaast komen er 
bankjes, picknicktafels en een bijenho-
tel tussen de bomen, maar ook planten 
en bloemen. Het park wordt een plek 
om te ontspannen en tot rust te komen. 
Ook voor de bewoners van het op de 
campus gelegen woonzorgcentrum en 
toevallige passanten vanuit het Natio-
naal Park Hoge Kempen biedt het park 
zeker mogelijkheden.”

Zowel de aanleg van het revalidatiepark 
als die van de bloemenvelden wordt 
deels gesubsidieerd door het Agent-
schap Natuur & Bos.
Op de verschillende campussen zal 
het landschap ook worden ingezet 
als ontspanningsomgeving voor de 
medewerkers. Steven Knuts: “Wanneer 
personeelsleden in de pauze even naar 
buiten gaan om zich te ontspannen, 
dan kunnen ze zich daarna des te beter 
opnieuw focussen op hun werk.”  

Steven Knuts: “De transitie van zieken-
huissite naar gezondheidscampus is 
een ‘dynamisch plan’ dat zal blijven 
groeien en kan worden aangepast in de 
tijd, al naargelang de noden en ideeën. 
Nieuw is dat het Kinderpsychiatrisch 
Centrum onlangs subsidies kreeg voor 
de aanleg van een sportveld, dat zij op 
hun beurt ook ter beschikking stellen 
van de andere bewoners van de site. 
Alle partners op de campus ontmoeten 
en versterken elkaar, wat uiteindelijk zal 
zorgen voor het ontstaan van een leven-
dige en aangename omgeving.” 
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