
 
 

Q&A buurtoverleg 13/12/2021 

 
1. Wat gebeurt er met de parkeergelegenheid voor de bewoners van de 

Oplintersesteenweg? 

De bewoners van de Oplintersesteenweg krijgen geen aparte parkeerzone op de site. Op 

dalmomenten gaan we zeker bekijken om het parkeergebouw toegankelijk te maken 

voor buurtbewoners. 

 

2. Wat is de verhouding in oppervlakte tussen het oude en het nieuwe gebouw? 

Het huidige ziekenhuis heeft een grondinname van 8800m² en het nieuwe ziekenhuis 

heeft een grondinname van 9000m². 

Voor de huidige maaiveldparkings verspreid over het ganse terrein komen we aan 

4000m², terwijl de grondinname van het parkeergebouw dezelfde oppervlakte aan 

grondinname beslaat. 

De nieuwbouw heeft echter een meer compacte volumetrie wat toelaat om het 

programma van de twee campussen te laten samensmelten op een beperkte footprint. 

 

3. Wat zal er ondernomen worden om de enorme toestroom van wagens van 

werknemers en bezoekers die allemaal naar de Houtemstraat gestuurd worden te 

kanaliseren? 

Er is een studie en milieueffectenrapport in opmaak om de verschillende verkeerstromen 

en knooppunten aan te pakken samen met stad Tienen. Hier wordt de komende 

maanden verder aan gewerkt. Deze bezorgdheid nemen we zeker mee in het project. 

 

4. Momenteel staan er zendinstallaties voor mobiele operatoren op de gebouwen, 

worden deze behouden? 

In deze fase zitten we momenteel nog niet, dit wordt later nog bekeken. 

De vraag vanuit deze instanties is wel reeds gekomen. 

 

5. Graag toelichting over hoe we geëvolueerd zijn naar de creatie van een 

ziekenhuiscampus naar een voedselpark? 

We willen meer naar een gezondheidscampus streven dan naar een ziekenhuiscampus. 

Het doel is om er een mooi geïntegreerd geheel van te maken. 

De stadsakker heeft doorheen de jaren een nauwe verwevenheid met de campus Sint-

Jan opgebouwd. Bij de realisatie van het nieuwbouwziekenhuis willen we dit verhaal 

versterken en nieuw leven in blazen. 

 

 

 



 
 

6. Het gebouw is sterk naar achter gebouwd (naar Oplintersesteenweg), vanwaar deze 

keuze? 

Deze keuze heeft vooral te maken met de fasering waarbij het huidige ziekenhuis tijdens 

de bouwfase van de nieuwbouw gereduceerd wordt tot het essentiële, zodat de 

nieuwbouw rond het restant van het bestaande ziekenhuis kan opgebouwd worden 

zonder significant functieverlies. Dit is qua timing en overlast op de site tijdens de 

bouwfase de meest efficiënte optie. Er zal zeker een buffering aanwezig zijn tussen de 

nieuwe gebouwen en de bestaande tuinen. De zijde van de gevel die richt op de tuinen 

van de Oplintersesteenweg hebben door de achterliggende functies (geen kamers, maar 

technische ruimtes, operatiezalen, medische beeldvorming,…) minder beglaasde delen 

zonder daarbij qua architectuur te vervallen tot een achterzijde. Er is dus geen uitkijk van 

patiënten/bezoekers op de achtertuinen.  

 

7. Wat is de blauwe zone aan de zijde van de Houtemstraat? 

Dit is een waterpartij tussen het parkeergebouw en de Houtemstraat. Het ontwerp van 

deze zone moet nog verder verfijnd en aangepast worden aan de functie die deze zone 

zal krijgen. 

 

8. Gaat het parkeergebouw toegankelijk zijn voor buurtbewoners? 

Op dalmomenten gaan we zeker bekijken om het parkeergebouw toegankelijk te maken 

voor buurtbewoners. Dit is ook opgenomen als een voorwaarde in de 

opstalovereenkomst die het ziekenhuis is aangegaan. 

 

9. Wat zijn de zwarte blokjes op het plan fasering (toekomstvisie)? 

In het wedstrijdontwerp werd er rekening gehouden met uitbreiding op de site van een 

aantal functies. Dit is in het huidige ontwerp niet meer van toepassing aangezien alle 

diensten werden geïntegreerd in de nieuwbouw of het Sociaal Huis. De site wordt buiten 

de nieuwbouw en het parkeergebouw gevrijwaard van bijgebouwen.  

 

10. Wat is de verdere timing? 

In de eerste helft van 2022 wordt er verder afgestemd met alle betrokkenen (overheden, 

buurtbewoners, ziekenhuis,…) en wordt het ontwerp gefinaliseerd. Vervolgens wordt het 

vergunningstraject opgestart in de tweede helft van 2022. In 2023 worden de verdere 

studies vervolledigd en gaan we naar een periode waarbij het project in 

aanbestedingsfase komt. We zijn hier echter sterk afhankelijk van een aantal parallel 

lopende procedures bij vergunningverlenende en subsidiërende overheden, dus deze 

timing is slechts een vooropstelling en kan nog bijgestuurd worden afhankelijk van de 

noodzaak. 

 



 
 

11. Waar komt de parking? 

 
Het parkeren wordt ondergebracht in een parkeergebouw – hier aangeduid op een 

visualisatie – om de wagens zo veel als mogelijk uit de aanblik van de overwegend groen 

ingevulde site te houden. In het wedstrijdontwerp werd een “groene” maaiveldparking 

opgenomen, maar die optie werd niet weerhouden door o.a. de Stad Tienen en het 

Ziekenhuis.  

 

12. Hoe wordt het gratis parkeren in de woonomgeving of de parking van de GrandSlam 

aangepakt? 

Er wordt op de site een parkeergebouw voorzien voor personeel, bezoekers en 

patiënten. Uit de gegevens van het voorafgaande locatieonderzoek dat door MOW 

Vlaanderen werd uitgevoerd blijkt dat deze ruim in aanbod voldoet aan de vraag. Het 

vermijden van gratis parkeren in de buurt dient bekeken te worden met de Stad Tienen 

en betrokken partijen om elders overlast te vermijden.  

 

13. Hoe gaan jullie om met het grondwater tijdens de werken? 

De werken zullen zeker op een correcte manier gebeuren. Indien er moet bemaald 

worden op de site om de werken uit te voeren zal dit immers onderdeel zijn van een 

afzonderlijke studie waarbij de effecten op de omgeving worden afgetoetst. Dit is een 

wettelijke verplichting. 

 

14. Is er een optie om de Houtemstraat en de Oplintersesteenweg éénrichting te maken? 

Dit moet blijken uit de mobiliteitsstudie en kadert in een visie die het projectgebied 

overstijgt. Desgevallend dient dit dus in overleg te gebeuren met de betrokken actoren. 

 

15. Hoe ligt de ontsluiting van het ziekenhuis momenteel voor? 

Dit is een onderdeel van de mobiliteitsstudie die momenteel nog in de observatie- en 

studiefase zit. In de presentatie zijn de uitgangspunten reeds uiteengezet: er wordt 

voorrang gegeven aan de trage weggebruiker op de site met een ontsluiting voor 



 
 

personenwagens aan de noordzijde van het terrein en logistieke toegang langs de 

vesten. De ambulances kunnen als enige langs beide zijden het terrein op- en afrijden, 

maar voor de rest wordt doorgaand verkeer zo veel als mogelijk vermeden. 

 

16. Wordt er een rechtstreekse verbinding tussen de Kabbeekvest en de parking van het 

ziekenhuis voorzien voor gemotoriseerd verkeer? (vb. via Pelikaanweg of via de vrije 

zone tussen de Admontstraat en de Houtemstraat) 

Er wordt voorrang gegeven aan het beperken van gemotoriseerd verkeer over de site om 

fietsers en voetgangers voorrang te geven en het groene karakter van de site te 

vrijwaren. 

 

17. Hoe lang zal de Stadsakker op de huidige locatie kunnen blijven vermits de afbraak van 

de B-vleugel in de eerste fase komt? 

Een continue werking van de Stadsakker is één van de uitgangspunten bij het ontwerp 

van de omgevingsaanleg en de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Bij het uitwerken van 

dit concept in de uitvoeringsplanning wordt dit verder op punt gezet. Er zijn hierover al 

gesprekken gevoerd en afstemming gebeurd met de Stadsakker. De velden van de 

Stadsakker zullen in een vroege fase (net voor of na de afbraak van de B-vleugel) 

verplaatst worden naar een nieuwe locatie op de site, rekening houdend met de 

beperking in oppervlakte die de bouw van het nieuwe ziekenhuis met zich meebrengt. 

 

18. Hoe verloopt de overgang naar de nieuwe locatie? 

Het uitgangspunt van huidig ontwerp is de bouw van het nieuwe ziekenhuis in één fase. 

De verhuis van de activiteiten op de bestaande campussen naar de nieuwbouw zal 

daarom ook in één fase gerealiseerd kunnen worden. 

 

19. Wat is de impact op de luchtkwaliteit? 

De impact op de luchtkwaliteit is een onderdeel van het milieueffectenrapport dat nog 

opgesteld zal worden. Gezien de noodzaak tot implementering van nieuwe technieken 

en een ecologisch performanter gebouw verwachten we hier eerder een verbetering van 

de situatie. 

 

20. Is er een milieueffectenrapport? 

Er wordt nog een MER opgesteld als onderdeel van het vergunningstraject dat nog 

verder doorlopen wordt. 

 

21. Hoeveel bedden zijn er voorzien in de nieuwbouw? 

Er zijn momenteel 272 hospitalisatiebedden voorzien en 63 dagziekenhuisbedden. 

  



 
 

 

22. Zullen 700 parkeerplaatsen volstaan? 

Uit de gegevens van het voorafgaande locatieonderzoek dat door MOW Vlaanderen 

werd uitgevoerd - waarbij de metingen van de huidige verplaatsingen werden 

geëxtrapoleerd - blijkt dat dit ruim voldoende is. De capaciteit wordt nog verder 

onderzocht in de mobiliteitsstudie horende bij de opmaak van het MER. 

 

 

  


