
 
 

Basisinformatie Health Sciences Campus Gasthuisberg  
 
UZ Leuven en K.U.Leuven hebben een gemeenschappelijke visie ontwikkeld i.v.m. de 
verdere uitbouw van de campus Gasthuisberg tot de “Health sciences campus 
Gasthuisberg” ( = een geïntegreerde campus voor een universitair ziekenhuis, 
biomedisch onderwijs, biomedisch onderzoek en aanverwante activiteiten). De 
geïntegreerde visie omtrent zorg, onderwijs en onderzoek moet de strategische 
positie als universitair medisch centrum in Vlaanderen en Europa versterken. 
Sleutelwoorden hierbij zijn optimale zorg, (kennis)valorisatie, integratie, netwerking en 
talentontplooiing. Ook zal in de toekomst een nog meer uitgesproken aandacht 
voor kwaliteit typerend zijn voor de te nemen strategische beleidsopties.  
 
Voor UZ Leuven betekent dit dat de acute zorg en de hiermee verwante klinische 
activiteiten, die momenteel plaatsvinden op andere campussen van UZ Leuven, 
naar de Gasthuisberg campus worden overgebracht. De Pellenbergcampus zal 
worden omgevormd tot een centrum voor middellange en langdurige revalidatie; 
het gebied van de campus in het oude centrum (Sint-Rafaël & Sint-Pieter) zou 
worden omgevormd tot een woon- zorgzone, met hierin een gebouw voor 
transmurale zorg.  
Ook de infrastructurele aanpassingen op de andere campussen zijn opgenomen in 
het projectplan.  
 
Voor de K.U.Leuven betekent dit dat het biomedisch onderzoek en onderwijs 
maximaal op campus Gasthuisberg wordt gecentraliseerd. Daarnaast werd reeds 
een groot deel van de biomedische opleidingen van de KHLeuven op de campus 
ondergebracht. 
 
Om de campusplanning van campus Gasthuisberg optimaal te onderbouwen werd 
in 2004 een masterplan opgesteld dat de uitbouw van de verschillende functies van 
K.U.Leuven en UZ Leuven op duurzame wijze verzekert.  
In de eerste plaats focust dit masterplan op een aantal zones waarin gebouwen 
specifiek voor ziekenhuisfuncties, voor onderzoek en voor onderwijs (zullen) worden 
gerealiseerd. 
 

 

 
 

 
Voor de (voor)financiering van de ontwikkeling van de Health sciences campus 
Gasthuisberg werd –gezien de grootte van de geplande investeringen- een 
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aanvraag ingediend bij de Europese Investeringsbank voor het verkrijgen van een 
kredietopening. Door het EIB werd de aanvraag na een uitgebreide visitatie en 
bijhorend onderzoek goedgekeurd en werd een kredietopening van 325 mio € 
toegestaan.   
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KERNPROJECTEN 
De kernprojecten die binnen UZ Leuven in uitvoering zijn of op korte termijn starten 
zijn  

• Nieuwbouw Fase IVa: kritieke diensten  
we voorzien  in dit nieuwe gebouw van 32.000 m² (fase IVa) een gloednieuwe 
spoedgevallendienst, 10 bijkomende operatiezalen en nieuwe intensieve 
afdelingen voor hospitalisatie en dialyse. 

• Nieuwbouw Fase VI: Psychiatrie 
Ook het nieuwe psychiatrische ziekenhuis (fase VI) krijgt zijn plaats binnen onze Health 
Sciences Campus met een nieuwe setting voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, 
zowel voor ambulante als gehospitaliseerde patiënten. 

• Nieuwbouw Fase IVb: Vrouw & Kind  
Meer dan 30 jaar geleden werd de basis van UZ GHB gelegd met de komst van het 
kinderziekenhuis op de site Gasthuisberg. Vandaag plannen we met fase IVb een  nieuwbouw 
waarin alle zorg voor kinderen en moeders in de toekomst zal plaatsvinden.  
Zowel de raadpleging, verloskamer, materniteit als pediatrische afdelingen vinden een 
aangepast en kindvriendelijk onderkomen in deze 25.000 m². 

Daarnaast zijn volgende projecten opgenomen in het projectplan: 
• Nieuwbouw Fase IVc: Kinderpsychiatrie en ziekenhuisschool 
• Nieuwbouw Fase VII:  Uitbreiding Oncologie 
• Nieuwbouw en renovatie Medisch ambulant centrum 
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• renovatie en uitbreiding van verscheidene diensten binnen de 
bestaande faciliteiten (bv. tunnels voor transport van goederen, 
pathologie, mortuarium, kantoren, enz.); 

• Renovatie  en nieuwbouw voor de Pellenberg campus ten behoeve 
van een nieuw centrum voor middellange en langdurige revalidatie 

 
 

 
 

 
Vanuit de K.U.Leuven zijn volgende belangrijkste kernprojecten opgenomen:  

• Auditorium  
• Onderwijs en navorsing 4  

K.U.Leuven brengt in dit nieuwe gebouw van ongeveer 30.000 m² laboratoria voor 
gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek onder.   

• Rega-instituut (± 12.000 m²) 
• Uitgebreide renovatie van de bestaande onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten; 
• Een kinderdagverblijf. 

 
NIET-KERNPROJECTEN  
 
Volgende niet-kernprojecten zijn in ontwikkeling: 

• Kopstation voor energievoorzieningen, cascoruimte voor een datacenter (in 
uitvoering) 

• Ondergrondse parkeergarage  
De mobiliteit op en rond de campus Gasthuisberg dient globaal te worden 
opgevolgd. Hierbij zal de nodige aandacht worden besteed aan de promotie 
van alternatieve en openbare vervoerswijzen en aan de veiligheid van de 
zwakke weggebruiker.  
Door de specificiteit van de ziekenhuissite zal een belangrijke aandacht 
blijven uitgaan naar de bereikbaarheid per auto. In een eerste fase  is door UZ 
Leuven in 2009 gestart worden met de realisatie van een ondergrondse 
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parkeergarage binnen het ziekenhuiskwadrant van 1500 plaatsen. 
Met zijn 1.500 parkeerplaatsen wordt dit parkeergebouw het grootste in de 
regio Leuven. Tevens dient het als sokkel waarop later fase IVb (moeder en 
kind), fase IVc (kinderpsychiatrie) en fase VI (psychiatrie) zullen verrijzen. (in 
uitvoering) 

• Studies hebben uitgewezen dat een aantal servicefuncties, aangepaste 
cateringactiviteiten en een zorghotel voldoende potentieel hebben om 
verder ontwikkeld te worden en dit eventueel met de bouw van een 
toekomstige nieuwe inkomhal.  

 


