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LABORATORIUMGEBOUW ONDERWIJS & NAVORSING 4,
GASTHUISBERG LEUVEN
--

nieuwbouw laboratorium op de site Gasthuisberg binnen het masterplan van de
Universiteit Leuven

--

programma: laboratoria, cleanrooms, kantorenclusters en 2 ondergrondse parkeerlagen
met 304 parkeerplaatsen

--

opdracht met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten

--

winnend project na architectuurwedstrijd

STUDIE
2005 - 2009
REALISATIE
2008 - 2011
OPDRACHTGEVER
Katholieke Universiteit Leuven en
UZ Leuven
ONTWERPTEAM
Vereniging van Studiebureaus:
Abscis - Provoost - Ingenium Air Consult
LIGGING
Campus Gasthuisberg
3000 LEUVEN
BRUTO OPPERVLAKTE
30 000 m² (labo’s en kantoren)
10 000 m² (ondergrondse parking)
KOSTPRIJS
€ 34 890 000
excl. BTW en erelonen

LABORATORIUMGEBOUW ONDERWIJS & NAVORSING 4,
GASTHUISBERG LEUVEN
Het laboratoriumgebouw Onderwijs en Navorsing 4 neemt
een strategische plaats in binnen het masterplan voor de site
Gasthuisberg. Het vormt het begin- of eindpunt van een nieuwe
noord-zuidas en is tevens het scharnierpunt tussen de zone
‘Onderwijs’ en de zone ‘Ziekenhuis’ van de campus.
Het programma bevat zowel ruimten voor KU Leuven (verschillende
VIB onderzoeksgroepen, Centrum voor Stamcelonderzoek) als
voor UZ Leuven (industriële apotheek en cleanrooms voor de
weefselbank), naast een ondergrondse parkeergarage. Het
gedeelte voor UZ Leuven bevindt zich eveneens grotendeels
ondergronds en geeft aansluiting op een supplytunnel.
Het laboratoriumgebouw Onderwijs en Navorsing 4 moet
enerzijds de onderzoeksnoden op korte termijn opvangen en
anderzijds voorzien in strategische uitbreidingsmogelijkheden op
middellange termijn. Flexibiliteit en duurzaamheid vormen dan
ook het vertrekpunt van het ontwerp. Binnen de krijtlijnen van
het masterplan is een structuur bedacht waarin de huidige en
toekomstige programma-onderdelen en circulatiestromen optimaal
kunnen functioneren. De publieke vierde bouwlaag vormt de sleutel
tot deze gefaseerde ontwikkeling.

Deze ‘public layer’ verzorgt niet alleen de toegang en de fysieke
verbinding met de bestaande en toekomstige gebouwen, maar
neemt ook de meer publieke functies van het programma op
(cafetaria, auditorium, buitenruimte). Dit publieke niveau geeft
schaal aan het binnenkomen en maakt meteen ook de opzet van
het hele gebouw duidelijk als een reeks rond patio’s georganiseerde
circuits.Door de bouwenveloppe diep in te snijden en de primaire
circulatie langsheen de patio’s te leggen, worden de interne routes
in en doorheen het gebouw duidelijk voelbaar, zonder te raken aan
de scherpe aflijning van het bouwblok.
Een duidelijke zonering inzake utilitaire en ondersteunende labo’s
enerzijds en grotere labo’s en kantorenclusters anderzijds, maakt
zelforiëntatie doorheen het gebouw zo eenvoudig mogelijk. Uiteraard
biedt deze zonering ook op vlak van technieken en duurzaamheid
een duidelijke meerwaarde. De constructie en architecturale
vormgeving van het gebouw en de technische installaties spelen
op die manier maximaal op elkaar in. Dit wordt verder ondersteund
door het gebruik van een balkenloze paddenstoelvloer, welke een
eenvoudige integratie van ventilatiekanalen toelaat.
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