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NIEUWBOUW KANTOORGEBOUW, GROBBENDONK

CT Paramedics is een volledig dienstverlenend bedrijf voor 
zelfstandig verpleegkundigen over heel België.
De thuisverpleger staat door de aard van zijn werk, dicht 
bij de patiënten die hij/zij verzorgt. Vandaar de keuze van 
de zaakvoerders om zich te vestigen op een locatie die het 
zwaartepunt vormt van deze activiteit. Het kantoor, dat ingeplant 
wordt in een woonzone, wordt opgevat als een ‘open huis voor 
verpleegkunde en aanverwante dientsverlening’, waarin de 
verschillende activiteiten gecombineerd worden onder één 
gemeenschappelijke koepel. 

Het gebouw is opgebouwd als de stapeling van 2 balkvormige 
volumes: het onderste volume bevat de inkom, en alle publieks-
gerelateerde functies: onthaal, seminarielokaal, vergaderzalen. 
Ook de verpleegunit en een opslaglokaal zijn om praktische 
redenen hier gesitueerd. Het bovenste volume bevat de 
kantoorruimte voor CT Paramedics. 
Het seminarielokaal bevindt zich aan de straatzijde. Om deze 
functie enigszins bij het openbare leven te betrekken, wordt een 
grote glaspartij voorzien, die gedeeltelijk wordt gemaskeerd door 
vertikale lamellen. Zo ontstaat een subtiel spel van doorzicht en 
afscherming, waardoor het contact binnen-buiten aanwezig is, 
doch zonder zich op te dringen. De lamellen hebben ook een 
zonwerende functie. 

Het bovenvolume beslaat de volledige bouwbreedte van het 
perceel. Het onderste volume heeft een beperktere breedte, 
waardoor het bovenvolume gedeeltelijk uitkraagt. Hiermee wordt 
een overdekking en accentuering gerealiseerd van de inkom. 
De gevel is opgevat als een afwisseling van enkele duidelijk 
afgelijnde open (beglaasde) en gesloten vlakken. Qua 
gevelmateriaal wordt er gewerkt met een kleinschalig materiaal, 
dat zich laat integreren in de omgeving. De noordgevel, is 
voornamelijk blind, vooral om akoestische redenen (nabijheid 
autostrade). Aan deze zijde worden hogere groenelementen 
aangeplant, wat het zicht op deze gevel enigszins animeert. 

Achteraan het perceel is er parkeergelegenheid. Deze wordt 
opgevat als groene ruimte, met waterdoorlatende verharding. 
De parking bestaat uit 2 kleinere parkeerzones voor 10 wagens, 
gescheiden en omzoomd door halfhoge groenelementen en 
enkele inheemse bomen. Ter hoogte van de voorgevel wordt 
een parkeerstrook voorzien voor de dienstvoertuigen van de 
thuisverplegers. Het alom gekende beeld van de kleine auto met 
opschrift geeft een zekere herkenbaarheid aan het kantoor, en 
heeft op subtiele wijze de functie van uithangbord.
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