
Het parkeergebouw van AZ Sint Lucas in Gent biedt 
plaats aan maar liefst 1.450 auto‘s, maar vanaf de 
buitenkant van het markante gebouw is praktisch geen 
wagen te herkennen. En dat was precies de bedoeling. 
Het is een aangenamer beeld vanuit het ziekenhuis en 
het rust- en verzorgingstehuis dat ernaast ligt.

Wie op de ring rijdt, ziet het ziekenhuis en dus ook 
het parkeergebouw duidelijk staan. De architect koos 
bewust voor twee aparte gebouwen: gebouw west met 4 
verdiepingen en gebouw oost met 8 verdiepingen.

Voor de vormentaal en expressie koos de architect 
voor een open parkeergebouw, bestaand uit een 

betonconstructie. Tegenover het strakke raster van de 
parkeerplaatsen staan uitwaaierende vloerplaten met 
groenaanplantingen „voor een vermenselijking van een 
functioneel concept“.

De perforatie in de gevelbekleding laat overdag daglicht 
binnen en 's nachts schijnt het ligt in het gebouw naar 
buiten en dat geeft een leuk effect.

De parkeerdaken werden voorzien van een volledig 
gewapend afdichtingsysteem en een duurzame 
antisliplaag van Triflex. De markeringen kregen 
een opvallende groene kleur, een afgeleide van de 
huisstijlkleur van AZ Sint Lucas, en zorgen zo voor een 
heldere signalisatie voor de bezoekers.

Parkeergebouw AZ Sint Lucas, Gent
Projectreview Parkeren

‘HET PRAKTISCHE EN 
HET ESTHETISCHE 
GECOMBINEERD  

IN EEN 
PARKEERGEBOUW‘



Projectdetails Betrokken partijen

Gewapend parkeerdeksysteem
 � Mechanisch belastbaar
 � Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten
 � Naadloos
 � Flexibel
 � Antislip
 � Snel uithardend
 � Zeer slijtvast
 � UV-bestendig
 � Zelf nivellerend
 � Vele kleurmogelijkheden
 � Scheuroverbruggend
 � Benzine, diesel en (rem)olie bestendig

AZ Sint Lucas
Antwerpse Bouwwerken NV
ABSCIS Architecten
Meekelenkamp Kunststof Techniek BV, in 
onderaanneming van Albitum NV-Ardooie

Eigenaar:
Opdrachtgever:
Architect: 
Applicateur:

Parkeerdak AZ Sint Lucas
Gent
Gewapend parkeerdeksysteem
Juli 2015
5.500 m²
Zeer strakke planning die zonder 
problemen gerespecteerd werd. 

Project:
Plaats:
Systeem:
Opgeleverd:
Oppervlak:
Bijzonderheden:
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