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Het Health Park
Door het groen rondom de monoliet te 
herstructureren kunnen monoliet, het groen en de 
omliggende stad één ruimtelijk en landschappelijk 
continuüm worden, één integraal “AMC Health 
Park”. Dit park wordt enerzijds bijeen gehouden door 
lange lijnen en doorzichten en bestaat anderzijds uit 
verschillende sferen: van hoog intensief en stedelijk 
direct rondom de monoliet tot laag intensief en 
landschappelijk wat verder weg. 

Het publieke interieur van het ziekenhuis – de 
straten en pleinen – vormen het hart van dit AMC 
Health Park. Hier heeft het intensiveren van het 
groen - beplanting speelt vanaf de opening in 1984 
een rol in het interieur – een kalmerende werking op 
bezoekers onderweg naar de arts. 

Direct rondom de ziekenhuisgebouwen heeft het 
groen de kwaliteit van een intensief gebruikt 
stadspark. Hier kunnen patiënten of bezoekers die 
naar buiten komen buurtbewoners zien oefenen 
op de sporttoestellen in het park. Hier prikkelen 
planten en kruiden, water, bomen en vogels de 
zintuigen van patiënten en doen hen de klinische 
omgeving van het ziekenhuis snel vergeten. 
Hier komen, afgeschermd door hagen, patiënten, 
bezoekers, studenten en medewerkers samen om 
bijvoorbeeld een verjaardag te vieren maar ook om 
slecht nieuws te verwerken. 

In de buitenste groene ring, verder weg 
gelegen van de gebouwen, is de inrichting juist 
landschappelijker. Lange paden, doorzichten 
en stilteplekken bieden de mogelijkheid het 
landschap op grotere schaal te ervaren. Hier 
ontmoeten joggende buurtbewoners revaliderende 
patiënten, die zichzelf uitdagen om elke dag een 
grotere afstand door het park af te leggen. Het 
herstructureren van het groen zorgt ervoor dat 
bestaande doorgaande wegen aan de noordzijde 
van het AMC - zoals de Meibergdreef en de 
Paasheuvelweg –onderdeel worden van dit deel van 
het park, dat zo een park kan worden voor de hele 
stad. 

Gezien de kosten en het gedeelde eigendom – het 
beoogde park ligt ten dele op AMC-eigendom en 
ten dele op gemeentegrond - is het denkbaar dat 
het Health Park gefaseerd wordt aangelegd, waarbij 
de focus in eerste instantie ligt op de entreesituatie.

Ruimtelijke structuur van het Health Park
Het groen gelegen tussen de monoliet en de stad 
is in feite opgebouwd uit verschillende “ringen”: 
van hoog intensief en stedelijk groen direct rondom 
de monoliet tot laag intensief en landschappelijk 
groen wat verder weg. Deze opbouw vormt een 
goede basis voor het Health Park, dat zo als vanzelf 
verschillende sferen krijgt. 

Het huidige groen echter kent te weinig ruimtelijke 
samenhang en is  bovendien ontoegankelijk. Wij 
onderschrijven de stelling in de Welstandsvisie 
AMC (2016) dat de heldere orthogonale structuur 
van de monoliet een goede basis biedt om 
meer samenhang aan te brengen tussen de 
hoofdgebouwen, het omliggende terrein en de 
stad. Wij stellen voor deze orthogonale structuur 
van de monoliet door het omliggende groen door 
te zetten naar de omliggende stad. Niet door de 
omliggende gebouwen aan te pakken – dat is te 
kostbaar – maar juist door ingrijpen in het groen 
en de structuur van fiets-, loop- en rolstoelroutes. 
Enerzijds wordt het groen gesnoeid om doorzichten 
te herstellen, anderzijds worden nieuwe bomenrijen 
aangeplant om lijnen te versterken. Enerzijds 
worden onduidelijke, slecht gebruikte of slecht 
onderhouden paden verwijderd, anderzijds worden 
nieuwe paden aangelegd die de orthogonale 
structuur versterken en het park veel toegankelijker 
maken. Zo worden de monoliet, het groen en 
de omliggende stad samen één ruimtelijk en 
landschappelijk continuüm, één integraal “AMC 
Health Park”.

Het AMC HEALTH PARK is een stimulerende en inspirerende omgeving 
waarin gezondheid en welzijn van patiënten, medewerkers, studenten 
én buurtbewoners centraal staan. Het park kent een rijke schakering aan 
plekken waardoor eenieder die er komt te allen tijden de plek vindt die 
bij hem of haar past. Markante routes door het groen bieden een heldere 
oriëntatie en stimuleren keer op keer tot bewegen en ontmoeten. Het 
midden in het park gelegen en organisch vormgegeven entreepaviljoen 
geeft bezoekers een royaal welkom en stelt hen door de zachte vormgeving 
en warme, natuurlijke materialen op hun gemak. Zo herdefinieert het AMC 
HEALTH PARK de positie van het ziekenhuis van een introverte, medische 
machine tot een stimulerende en gastvrije ontmoetingsplek midden in de 21e 
eeuwse samenleving.
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Het publieke interieur van het ziekenhuis vormt het
hart van het AMC Health Park (1). Het groen direct 
rondom de monoliet is hoog intensief en stedelijk (2). 
Wat verder weg wordt het groen lager intensief en 
landschappelijk (3).

Verspreid in de directe omgeving van het 
AMC liggen enkele openbare ruimten, 
in de toekomst aan te vullen met nieuwe 
openbare ruimten.

Nieuwe paden versterken de orthogonale 
structuur van het park en maken het veel 
toegankelijker.

Nieuwe bomenrijen worden aangeplant 
om meer doorzichten te creeren en de 
orientatie in het groen  te versterken. 
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Het AMC Health Park vindt zijn climax 
bij de hoofdentree, waar een prachtig 
vormgegeven entreepaviljoen bezoekers op 
een vanzelfsprekende manier binnen leidt. 
De uitgangspunten van het gehele park – 
een orthogonale basisstructuur met daarin 
een netwerk aan routes - leiden hier tot een 
heldere en uitgesproken entreesituatie. Boven 
een landschap, dat is voorzien van de lange 
lijnen uit de Hollandse polder zoals bomenrijen 
en sloten, zweeft een expressief vormgegeven 
netwerk van verkeersroutes, dat de monoliet 
verbindt met de stad. Centraal in dit netwerk 
aan verkeersroutes staat het entreepaviljoen. 
Zo wordt het AMC vanuit verschillende 
richtingen uitstekend bereikbaar. 

 

De lichte, vrije vormgeving van het entreepaviljoen 
contrasteert sterk met de monoliet. Dit contrast 
beoogt enerzijds van de belangrijkste publieksentree 
een bijzonder en duidelijk herkenbaar moment 
te maken in het geheel van orthogonale lijnen en 
vlakken. Anderzijds menen wij dat gebogen lijnen en 
lichte materialen een minder intimiderende indruk 
maken op bezoekers dan de ruwe stenen buitenkant 
van de monoliet. 

Positionering paviljoen
Het paviljoen is zo gepositioneerd dat het zich bevindt 
op het kruispunt van alle routes op niveau 00 en 
niveau 01. Het paviljoen is helder van opzet, waardoor 
bezoekers zich eenvoudig en snel kunnen oriënteren. 

Tussen het paviljoen en het AMC bevinden zich twee 
loopbruggen die bezoekers door een geklimatiseerde 
binnenruimte naar de hoofdentrees van het AMC 
brengen. Deze loopbruggen bevinden zich ter hoogte 
van de boomtoppen en bieden mooi uitzicht op en in 
het groen. 

Verbinding health park en AMC
Het entreepaviljoen en het park zijn met elkaar 
verbonden door een brede, groene helling. Zo 
wordt het park ook op laag 00 een vanzelfsprekende 
kwaliteit voor bezoekers en patiënten. De groene 
treden bieden verblijfsruimten met uitzicht op het 
park en de activiteiten erin. Minder validen bereiken 
het park vanuit niveau 01 per roltrap of per lift. 

Voetgangers
Op niveau 00 lopen voetgangers vanuit het 
trein- metro en busstation via een loopdek tussen 
de boomtoppen door naar de hoofdentree. Aan 
weerszijden van een ruimbemeten looproute 
bevinden zich zitjes en uitkijkpunten. 

De jaargetijden kenmerken zich door hun verschillen. 
Weertypen, buitentemperaturen, de verschijningsvormen en 
bloeiwijzen van vegetatie veranderen van seizoen tot seizoen.
Bij het bepalen van het pallet aan vegetatie voor het AMC 
Health Park is ingezet op het expliciet maken van de 
veranderlijkheid van de natuur gedurende het jaar. Zo worden 
patiënten en bezoekers bewust gemaakt van de cycli in de 
natuur – en van het leven zelf. Het kleurenpallet in het park 
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verandert van frisgroen in de lente tot donkergroen in de 
zomer, van roodbruin in de herfst tot ijzig grijs in de winter. 
Het ervaren van deze veranderlijkheid helpt patiënten te 
accepteren wat hen is overkomen en geeft hen kracht zich in 
te zetten voor hun revalidatie en herstel.
De vegetatie verschilt bovendien in de verschillende delen 
van het park. Nabij de hoofdentree, waar het groen dichtbij de 
bezoekers groeit en details van het groen goed zichtbaar zijn, 

is de beplanting bloemrijk en soms zelfs eetbaar. Wat verder 
weg is het groen ruiger en landschappelijker.
Bij het vormgeven van de verblijfsplekken in het park is 
ingezet op een rijk pallet aan gebruiksmogelijkheden. Zo wordt 
het mogelijk om de buitenactiviteiten te koppelen aan de 
seizoenen: van genieten in de lentezon tot het opzoeken van 
beschutting in de zomer, van slenteren door herfstbladeren tot 
ijspret in de winter. Zo wordt het park een plek om telkens naar 
terug te keren.
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SITUATIE PARKEREN
De rondweg biedt toegang tot de verschillende 
parkeervoorzieningen. Het parkeren bij de 
hoofdentree is vanaf de rondweg op 2 manieren te 
bereiken.
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LAAG 01 AMBULANCE / SEH
De ambulances en het verkeer voor SEH / HAP 
hebben ieder een eigen baan tot aan de ingang.

LAAG 01 PARKEREN BEZOEKERS
Parkeren voor bezoekers en de kiss en ride hebben 
gescheiden rijbanen.

LAAG 01 VOETGANGERS EN FIETSERS
Voetgangers bereiken veilig via voetgangerspaden 
het voetgangersplatform, van waar ze met trap, 
roltrap en lift niveau 00 bereiken.

LAAG 00 VOETGANGERS
Het dek is louter het domein van voetgangers.

De opzet van het plan is zo dat elke 
bezoeker, ongeacht vervoerswijze, even 
comfortabel de hoofdentree bereikt. Door 
de efficiënte logistieke opzet is er in het 
entreegebied naast de verkeersstromen 
voldoende ruimte met een hoogwaardige 
verblijfskwaliteit. Door de orthogonale 
structuur van het park lopen het park en 
het parkeren in het entreegebied visueel 
in elkaar door. Zo is - ondanks de enorme 
hoeveelheid parkeren op het maaiveld - het 
entreegebied vooral groen van aard, waarin 
het entreepaviljoen door de positionering 
en bijzondere vormgeving gemakkelijk 
vindbaar is. 

Voetgangersplatform en droogloop
Direct onder het entreepaviljoen op niveau 
00 ligt op niveau 01 een zogenaamd 
“voetgangersplatform”. Alle voetgangers – 
bezoekers die uit hun auto of van hun fiets zijn 
gestapt, bezoekers die via de droogloop aankomen, 
bezoekers die zijn afgezet bij de kiss-en-ride – 
kunnen via dit platform gemakkelijk niveau 00 
bereiken. Centraal op het voetgangersplatform ligt 
een binnenruimte waarin zich de wachtruimte, de 
roltrap, lift en toiletten bevinden. 

Wanneer het regent – en dat is in Nederland minder 
vaak dan men denkt – biedt een looproute onder 
het loopdek van het station een droogloop naar 
de hoofdentree. Gelegen direct naast het park en 
uitkomend op het “voetgangersplatform” op niveau 
01, waar roltrap en lift zich bevinden, biedt deze 
route net zoveel comfort als de route bovenlangs. 

Fietsers 
Vanuit het netwerk van fietspaden in de omgeving 
is de fietsenstalling naast het entreeplatform via 
een vrij gelegen fietspad te bereiken. Fietsers 
parkeren hun (brom)fiets op niveau 01 direct naast 
het “voetgangersplatform”.

Gemotoriseerd verkeer
Op niveau 01 bevindt zich alle gemotoriseerd 
verkeer, goed gescheiden conform uw “kaders 
voor een nieuwe verkeersstructuur”. Komende 
vanaf het kruispunt Muntbergdreef / Meibergdreef 
wordt dit verkeer nabij het entreegebied verdeeld 
over 4 rijbanen. Het ambulanceverkeer bereikt via 
de direct naast de monoliet gelegen rijbaan de 
spoedentree voor ambulances. De eigen rijbaan 
voor SEH en HAP verkeer ligt daar direct naast 
en leidt naar de toegang voor Spoedeisende 
Hulp en de daarbij horende parkeerplaatsen. De 
derde toegang leidt naar het parkeercircuit, dat 
is onderverdeeld in 2 parkeergebieden. De meest 
noordelijk gelegen separate rijbaan is voor de kiss 
en ride, leidende naar het “voetgangersplatform” op 
niveau 01.

Het parkeren
Automobilisten rijden na de slagboom via 
parkeerdeel 1 naar parkeerdeel 2, begeleid door 
een dynamisch parkeerverwijssysteem. Via een 
tweebaansweg is het mogelijk van parkeerdeel 
2 terug te rijden naar parkeerdeel 1. Parkeerdeel 
2 is, bijvoorbeeld bij drukte, ook via de zuidelijke 
rondweg te bereiken. Eenmaal uitgestapt kunnen 
bezoekers via ruim bemeten, groene voetgangers- 
en rolstoelpaden tussen de parkeervakken veilig het 
voetgangersplatform bereiken. Voertuigen die via 
de kiss-en-ride rijbaan zijn gekomen rijden daarna 
vanzelf het parkeergebied in. Taxi’s kunnen direct 
naar de uitgang rijden. 
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In het ontwerp voor het entreepaviljoen 
staan een uitstekende toegankelijkheid 
en een goede oriëntatie voorop. Daarnaast 
moet de architectuur van het paviljoen de 
bezoeker op zijn gemak stellen. De schaal, 
de daglichttoetreding, het materiaalgebruik, 
de meubilering, het uitzicht en alle andere 
onderdelen staan hieraan ten dienste. Het 
binnenklimaat is behaaglijk en de akoestiek 
kent weinig nagalm. De tegelvloer van de 
monoliet wordt doorgezet tot ver in het 
paviljoen, om zo de overgang verder naar 
binnen te verzachten. 

Ruimtelijke indeling
De loopzones worden in het paviljoen duidelijk 
gemarkeerd door het doorzetten van de tegelvloer 
vanuit de monoliet. De overgang tussen deze 
tegelvloer en de betonnen vloer van het loopdek 
wordt gevormd door een messing strip. Door de 
strategische plaatsing van enkele gesloten ronde 
volumes - de publiekstoiletten, de koffie-corner, de 
meldkamer, opslag en personeelsruimtes - vinden 
bezoekers op een logische manier hun weg en 
is er weinig bewegwijzering nodig. Tussen deze 
volumes en de loopzones ontstaan als vanzelf 
verblijfsplekken.

Deze plekken zijn nadrukkelijk op verschillende 
manieren ingericht, zodat bezoekers in elke situatie 
en in elke samenstelling een verblijfsplek kunnen 
vinden die bij hen past. Er zijn zitplekken voor 
gezelschappen en voor individuen, plekken gericht 
op het langslopend publiek of juist gericht naar 
buiten, plekken met een zogenaamde ”hoge” zit, 
bijvoorbeeld aan een leestafel, en met een lage zit, 
bijvoorbeeld in een huiselijke bank. De verlichting 
ondersteunt deze opzet door een combinatie van 
vaste en losse armaturen. Het groen, dat van buiten 
naar binnen is doorgezet, helpt de verschillende 
zitplekken van elkaar te scheiden. 

Balie en ontvangst 
De balie is prominent geplaatst op de kruising van 
de ingang en de twee voetgangersstromen richting 
het AMC en wordt gemarkeerd door een lichtobject 
aan het plafond. Alle looplijnen – ook die vanuit de 
roltrap en de lift - komen hier op uit. Vanaf de balie 
is er duidelijk zicht op beide toegangen tot het 
AMC, zodat bezoekers gemakkelijk kunnen worden 
doorverwezen. De balie is rond, waardoor bezoekers 
niet direct náást elkaar hoeven te staan en enige 
privacy is gegarandeerd. De balie heeft een breed 
laag gedeelte voor mindervaliden.

INFORMATIE

i 

doorsnede A
i

i
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Het entreepaviljoen, dat warm, gastvrij en 
rustgevend wil zijn, contrasteert sterk met 
de monoliet, die door zijn omvang en grove 
materiaalgebruik als overweldigend en 
intimiderend kan worden ervaren. Dit contrast 
wordt niet alleen veroorzaakt door de vrije 
vormgeving van het paviljoen, maar ook door 
het materiaalgebruik. De gevels en het dak 
zijn door het gebogen glas en de ranke stalen 
profielen verfijnd en licht. Het interieur heeft 
een natuurlijke, warme uitstraling door het 
gebruik van bijvoorbeeld houten leuningen 
en houtfineer op de gesloten wanden en het 
vaste meubilair, zoals de balie. Hoge betonnen 
plinten maken het publieke interieur robuust 
en onderhoudsvriendelijk. 
 

doorsnede B

Gevels en dak
De gevel van het entreepaviljoen is semi-structureeel 
beglaasd met - waar nodig - gekromde glasvlakken. 
Zo ontstaat een vormgeving die sterk contrasteert 
met de bestaande monoliet van hoekige, betonnen 
vormen. Het dakoverstek beschermt de glasgevel 
tegen een teveel aan zoninstraling. De rand van het 
dak is licht van kleur, waardoor het meedoet in het 
horizontale lijnenspel van het beton in de gevels van 
de monoliet.
 
Daglichttoetreding
In het dak bevinden zich smalle lichtstroken, 
waardoor het daglicht gefilterd de ruimte in komt. 
Binnen bestaat het plafond uit houten lamellen, 
waardoor het licht gelijkmatig over de ruimte wordt 
verspreid. Het hout geeft het licht een enigszins 
warme gloed mee. Boven de houten lamellen, tegen 
het plafond, zit akoestisch dempende panelen.
 
Constructie
Het voorstel kent in hoofdzaak 3 constructieve 
elementen: het dek op niveau 0, het dak van het 
paviljoen en een kolommengrid dat dek en dak op zijn 
plaats houdt.
 
Het dek bestaat uit een in het werk gevormd 
betonvlak, waardoor gemakkelijk vrije vormen kunnen 
worden gemaakt en kabels en leidingen worden 
geïntegreerd. Ook de vloer van het paviljoen bestaat 
uit in het werk gevormd beton. De staalkolommen 
hieronder lopen door naar het dak, dat uit een 
fijnmazig grid van staalprofielen bestaat. Door deze 
fijnmazigheid is het mogelijk de kolommen relatief vrij 
te plaatsen, zodat zij in de logistieke drukte onder het 
dak nergens in de weg zitten. 
 
Duurzaamheid
Het AMC heeft grote ambities op het gebied 
van duurzame energie. Waar mogelijk draagt 
het entreepaviljoen bij aan deze energetische 
ambities, bijvoorbeeld door het beperken van de 
energiebehoefte, al is het gebouw relatief klein ten 
opzichte van het totale bouwvolume van het AMC.
 
Belangrijker is de bijdrage van het entreepaviljoen 
aan het welzijn van patiënten en personeel, door 
het toegankelijk maken van het omliggende groen. 
Bezoekers en medewerkers worden bovendien 
gestimuleerd om in de parkachtige omgeving te 
bewegen. Wanneer verder wordt gekeken dan 
alleen energetische prestaties - zoals bij de meeste 
meetmethoden voor duurzaamheid, zoals Breeam 
en GPR - draagt dit plan veel bij aan een duurzame 
leefomgeving. 
 
Installatietechniek
Het is belangrijk dat het entreepaviljoen, waardoor 
per dag zo’n 11.000 personen het AMC binnenkomen, 
een goed binnenklimaat kent. Goede ventilatie is 
onontbeerlijk voor een goede regulering van de CO2 
normwaarden en het vochtgehalte, om een teveel 
aan warmte af te voeren en bij extreme warmte de 
ventilatielucht te kunnen koelen. 
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combinatie robuust 
beton en warm hout

verlichting geintegreerd 
in dak en meubels

wachten in een zachte 
omgeving

meubelwerk in 
natuurlijke materialen

tegel uit monoliet loopt 
door in paviljoen

structuur in betondek 
voor plaatsbepaling

ronde vormen verzachten de 
overgang tussen binnen en buiten

monoliet: robuust, ruw beton met 
plankenstructuur, donkere tegel

paviljoen in het park

park - paviljoen: overgang van groen 
naar verharding

combinatie van 
verharding en groen

daglicht gefilterd naar 
binnen

houten lamellen zorgen 
voor warme uitstraling

daklichten brengen 
noorderlicht in het paviljoen

meldkamer direct naast de informatiebalie
met zicht op de entree

installaties onder het dek gaan via de ronde
volumes omhoog en geven vanuit hier 
frisse lucht

installaties onder het dek gaan via de ronde
volumes omhoog en geven vanuit hier 
frisse lucht

houten lamellen geven een warme 
uitstraling

aluminium lamellen geven gefillterd 
daglicht en zijn onderhoudsarm

vloer monoliet loopt door naar buiten, groen 
van het dek loopt door naar binnen
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