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Renovatie Tandheelkunde, Radboud Universiteit

Kruisbestuiving en ontmoeting zijn de sleutelbegrippen in het ontwerp 
voor de renovatie van het Gebouw voor Tandheelkunde, onderdeel van de 
Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit en de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het gerenoveerde gebouw combineert 
theorie en praktijk in onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. 
Met nieuwe gevels, een nieuw centraal atrium en nieuwe installaties 
ondergaat het gebouw een duurzaamheidsslag gericht op 
energiebesparing, comfortverhoging, flexibel gebruik en een eigentijdse 
uitstraling. De juiste scheiding en verbindingen tussen gebruikersstromen, 
tussen praktijkruimten en onderwijs- en instructieruimten, het veranderend 
en flexibel gebruik ook op langere termijn en de keuze voor degelijke 
materialen maken het gebouw klaar voor de toekomst. 

Tandheelkundige precisie 
Na eerdere plannen voor nieuwbouw is gekozen voor renovatie van het markante 
gebouw Tandheelkunde, geliefd bij de universitaire gemeenschap. Dit bood een 
geweldige kans om de potentie van de vaak verguisde betonarchitectuur uit die 
periode te tonen. Als een Feniks is het gebouw na 47 jaar in nieuwe glorie 
herrezen. Het is een van de weinige gebouwen van architect Dijkema, die op de 
campus gehandhaafd zullen blijven. 

Mensen, die het gebouw een paar jaar geleden voor het laatst hebben gezien, 
moeten twee keer kijken voor ze door hebben dat het veranderd is: de nieuwe 
gevel van de hoogbouw is een interpretatie van de oude gevel, maar
wat licht was is nu zwaar en andersom. Bovendien blijken bij nadere 
beschouwing de metalen geveldelen door hun glas een bijzonder verloop van 
licht naar donker te hebben. Maar vooral de plint is veranderd: deze was gesloten 
en hard, maar is nu transparant en uitnodigend. Hierdoor 
is de verbinding met en betekenis voor de campus sterk verbeterd. Gebouw en 
terrein markeren samen de entree tot de campus. 

De laagbouw in de oorspronkelijke situatie was
erg onoverzichtelijk. De klinieken beneden en de onderwijspraktijken in de 
hoogbouw waren slecht vindbaar. Een belangrijke ingreep van de renovatie was 
de introductie van een overzichtelijk en uitnodigend kliniekenplein in de vorm van 
een centraal atrium, dat bovendien licht in het hart van het gebouw brengt. Aan 
het atrium ligt een reeks prachtig verlichte behandelruimten, die middels een 
slimme routing en zachte materialisering bijzonder geschikte plek is geworden 
voor kinderen en voor hen die bang zijn voor de tandarts. 

De focus lag op het benutten van bestaande kwaliteiten en waar mogelijk 
gebouwvolgend ontwerpen. De stoere betonconstructie van de hoogbouw is nu 
zichtbaar. Zware betonnen vloerliggers zijn in het zicht gebracht en vergroten de 
ruimtelijkheid. Voor het werk aan de bijzondere betonconstructie in de hoogbouw, 
was gewichtsbalans letterlijk sturend in het ontwerpproces. Verwijdering van 
gewicht maakten plaatsing van nieuwe gevels met triple-glas, lichtgewicht beton 
en geanodiseerd aluminium, met zonwering, mogelijk. 

Het tektonische karakter van het pand is steeds het uitgangspunt geweest. Mooi 
gedetailleerde trappenhuizen, tegelvloeren en wandbetimmeringen zijn in ere 
hersteld. Ambachtelijk bekiste betonnen kernwanden, ontdaan van verf, geven 
karakter en oriëntatie. De tandheelkundige precisie van gebruikers contrasteert 
fraai met de robuustheid van het gebouw. Het palet van donkere en lichte, frisse, 
gladde materialen en kleuren completeert het herboren karakter van het stoere 
gebouw. 
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Stimulerende werkomgeving 

Het nieuw gerenoveerde gebouw voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde
combineert onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg op vooraanstaand niveau. Het 
gebouw stimuleert synergie tussen alle activiteiten. De opleiding Tandheelkunde 
gaat vakinhoudelijk over precisie en het plezier van het maken. Het 
Mondzorgkunde onderwijs leidt op voor zorgverlening gericht op preventie, 
gedragsverandering en basisinterventie. Het meest interessante van de 
onderwijsinstelling is de mix tussen theorie en praktijk. Hier wordt ook 
daadwerkelijk behandeld. 

In het gebouw komen we medewerkers, patiënten, studenten, huurders en 
bezoekers tegen. Hierbij is de integratie van diverse processen en logistieke 
stromen aanleiding tot het overwegen en invoeren van nieuwe werkwijzen. De 
huidige eisen en wensen zorgen ervoor dat een totaal nieuwe ordening benodigd 
is om heldere gebruikersstromen te realiseren, en tegelijk een open karakter te 
geven. Bij de indruk die het gerenoveerde gebouw maakt, staat de goed 
doordachte inhoudelijke functionaliteit als leer- en werkomgeving voor 
academisch toponderwijs voorop. 

Optimalisatie is bereikt door ordening naar activiteit in plaats van naar vakgroep 
of specialisme. Kruisbestuiving en ontmoeting zijn hier dan ook sleutelbegrippen. 
De juiste scheiding en verbindingen tussen praktijkruimten en onderwijs- en 
instructieruimten, het veranderend en flexibel gebruik ook op langere termijn, en 
de keuze voor degelijke materialen zorgen alles te samen voor duurzaam, 
energetisch slim en tijdsbestendig gebouw. 

In Tandheelkunde wordt gestudeerd, gewerkt, onderzoek gedaan en worden 
patiënten behandeld. Voor al die gebruikers van het gebouw is met de renovatie 
veel winst geboekt: patiënten kunnen hun weg nu makkelijk vinden. 
Patiëntenstromen en verkeer van studenten, artsen en onderzoekers zijn 
ontrafeld en vanzelfsprekend geworden. 

Klinieken zijn in nauw overleg met de gebruikers op hun werk afgestemd. 
Werkplekken en onderzoeksruimten zijn transparant en open. Kortom: een 
gebouw dat voor alle gebruikers werkt, en waar mensen elkaar kunnen 
vinden. Dat is mooi te zien in het nieuwe atrium: een patiënt die binnenkomt, 
ziet de onderwijspraktijk op de eerste en tweede etage meteen liggen. Daar 
doen studenten hun praktijkervaring op door echte patiënten te behandelen. 
Bij de koffie kan de patiënt een student of onderzoeker tegen het lijf lopen. En 
als een patiënt na binnenkomst in het atrium even naar beneden kijkt, kan het 
zomaar zijn dat hij een studentenfeestje ziet. Dan is het meteen duidelijk dat 
zijn tandarts in een universiteitsgebouw zit. Terwijl de gebruikersstromen 
ontrafeld zijn, zijn met de renovatie de verschillende gebruikers dichter bij 
elkaar gebracht. Een bijzonder resultaat. 
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Interieur

Tandheelkunde kent een bijzondere mix van doelgroepen. Naast studenten 
tandheelkunde en mondzorg komen er ook verschillende type patiënten. 
Enerzijds heeft men te maken met ‘gewone’ patiënten, anderzijds met patiënten 
met lichamelijke en geestelijke beperkingen of juist angstige patiënten. In het 
interieurontwerp is met al deze doelgroepen en hun emoties rekening gehouden.

Bij de start van het ontwerp van het interieur is de Japanse tuin als uitgangspunt 
genomen. Het idee achter de Japanse tuin is dat een natuurlijk landschap wordt 
aangelegd, maar dan in perfectie. De tuinen stralen rust en sereniteit uit. In dit 
interieur wordt deze perfectie weerspiegeld in zowel de heldere en 
minimalistische indeling, als ook in de keuze van materialen. Strakke, witte 
meubels en gietvloeren zijn verrijkt door grote tapijten. De toepassing van 
natuurlijke groenblauw kleuren in combinatie met warme houttinten, vormen een 
mooi contrast met het karakteristieke beton van het gebouw en versterken 
daarmee het originele karakter. 

Bij het inrichten van het Kliniekenplein stond de behoefte van de verschillende 
patiëntencentraal: het plein moet helder, overzichtelijk en aangenaam ogen. Na 
het aanmelden van de patiënten aan de ontvangstbalie, worden ze doorverwezen 
naar de juiste wachtruimte. Deze wachtruimtes zijn allemaal zichtbaar op het 
Kliniekenplein gelegen en worden omsloten door wachtbanken met een hoge 
rugleuning richting het plein. Zo ervaren wachtende patiënten zowel privacy als 
veiligheid. Om daarnaast de kans op angstgevoelens bij deze patiëntengroepen 
te voorkomen, zijn er geen directe Tandheelkundige referenties aanwezig. 

Op het Kliniekenplein bevindt zich tevens een restauratieve voorziening. Door 
over het uitgiftegebied een open dakconstructie te maken ontstaat een beschutte 
plek, die het verblijf aangenamer maakt. Door warme houttinten te combineren 
met de zachtheid van tapijt wordt dit gevoel nog verder versterkt. 

Aan de kant van de hoogbouw verbindt een vide de begane grond met de kelder. 
Via een brug over deze vide is het Studiecentrum bereikbaar. Het Studiecentrum 
ademt de sfeer en identiteit van Tandheelkunde uit door het tonen van historische 
en moderne tandheelkundige apparatuur en technieken. Binnen het 
studiecentrum is een aangenaam studielandschap met lichte en open studie- en 
overlegplekken gecreëerd. De nieuwe glazen gevel biedt volop uitzicht over de 
groene campus en de verdiepingshoogte van zo’n 5 meter maakt dat dit gebied
een zeer aangename plek is geworden om te leren, te ontplooien en samen te 
werken.

Op de eerste en tweede verdieping ligt de onderwijspraktijk. Hier worden 
patiënten geholpen door studenten  Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Op de 
derde verdieping ligt het skills lab en het onderzoekslaboratorium. Hier oefenen 
studenten technieken en ingrepen op zogenaamde ‘mock-ups’. Op al deze 
verdiepingen hebben de gevelzones een eenduidig, helder, licht en gebalanceerd 
kleurenpalet gekregen terwijl de kernen extra krachtig in donkere kleuren zijn 
uitgewerkt, waardoor beide elkaar versterken. 

Op de 4e en 5e verdieping zijn de medewerkers gehuisvest. De werkvloeren zijn 
verdeeld in drie zones. Aan de gevels zijn de open werkplekken gesitueerd met 
daartussen een aantal multifunctionele vergaderkamers. Tussen de open 
werkplekken en de middenkern is een zone ontstaan voor informeel overleg, 
ontmoeten en ontspannen. In de middenkern bevinden zich de 
concentratiewerkplekken, brainstormruimte, overlegkamers en opslagruimten. 

De oorspronkelijke architectuur met sobere en eerlijke materialen, samen met de 
constructieve bijzondere kwaliteit hebben naast de gebruikers het uitgangspunt 
gevormd voor het interieurontwerp. Het interieur sluit naadloos aan op de 
architectuur van het gebouw en heeft een tijdloos karakter gekregen. De 
trendgevoelige accenten zijn gelegd op de flexibel ingerichte 
ontmoetingsgebieden en kunnen eenvoudig worden vervangen wanneer ze niet 
meer voldoen aan de wensen van de tijd. 
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Duurzaamheid 

Het project levert een aanmerkelijke bijdrage aan de verduurzaming en het 
bevorderen van het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving. 
Het gaat om technische maatregelen op het gebied van materialen, water en 
energie. De werkmethodiek Duurzame Kans Bestaand Vastgoed is toegepast om 
de hoge duurzaamheidsambitie te realiseren. Allereerst is de verhouding van 
inhoud en omhullend oppervlak sterk verbeterd voor reductie van de 
warmtevraag. Vervolgens is een nieuwe, hoogwaardig geïsoleerde gevel met 
triple-glas en een energieopwekkend PV-dak aangebracht. Het atrium op het 
noorden vraagt weinig koeling. Binnen stuurt smart aanwezigheidsdetectie de 
zonwering, LED-verlichting, temperatuur en ventilatie. Met maximaal comfort bij 
minimaal energieverbruik. De architectonische wens om al het beton in het zicht 
te brengen, zorgt voor een optimale warmte-accumulatie. Er is maar 20% (!) van 
het oorspronkelijke energiegebruik nodig. 

De bestaande WKO-installatie op de campus bleek ontoereikend voor 
Tandheelkunde. Bijplaatsing van een nieuwe bron was niet toegestaan. 
Daarom is in de kelder een eigen energieopslag gerealiseerd door de 
sprinklerbassins als buffer in te zetten. Voor een slimme innovatie van de 
luchtbehandelingsinstallatie, Humidifree, die zorgt voor extra warmteterugwinning 
uit de retourlucht, is patent aangevraagd. 
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