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Project

Niet geheel bescheiden, dit oordeel over  
het eigen ziekenhuis, maar waarschijnlijk  
wel juist. Maar wat wil je ook, met een team 
van architecten dat eerder al onder meer  
de hoofdkantoren van ING, Gasunie en  
KPMG ontwierp. En ook deze volgens  
de regels van de organische architectuur.
“Nu heeft dus ook de leiding van Isala  
onze filosofie omarmd”, zegt Copijn.  
“Maar niet direct. De heersende gedachte  
is nog altijd dat een ziekenhuis steriel moet 
zijn. Levende planten met daarin levende 
beestjes passen niet goed in dit beeld.  
Het heeft dan ook veel overleg en tekst  
en uitleg gekost om de ziekenhuisleiding 

als geheel enthousiast te krijgen. Ondanks 
dat het ijs al vroeg was gebroken. Dat kwam 
door de opmerking van een epidemioloog. 
Hij zei: ‘Ik ga liever in de open lucht  
opereren dan in een ziekenhuis, want zelfs in 
het bos vind je minder bacteriën dan hier’.”

Helende werking
De organische vormen van de nieuwbouw  
in combinatie met het groene land schap 
hebben een positieve uitwerking op  
de medewerkers, bezoekers en vooral  
de patiënten. De helende kracht begint  
al met de rustige, groene uitstraling van 
de omgeving. Maar ook binnen het gebouw 

zijn open groene ruimten te vinden zoals 
daktuinen en omsloten tuinen. Dit vanuit  
de gedachte dat het verblijven in een groene 
omgeving de genezing positief beïnvloedt. 
Daarom zijn er ook meerdere verblijfruimten 
waar visueel en fysiek contact met het 
 landschap mogelijk is. De openheid wordt 
verder benadrukt door een openbare straat – 
De Passage – die de vleugels van de  
gebouwen met elkaar verbindt. En uiteraard 
is ook hier weer veel groen te vinden.  
Zo bezien is Isala misschien niet alleen  
het mooiste ziekenhuis, maar tevens het 
groenste beterhuis van Nederland.

Isala is niet alleen het 
mooiste ziekenhuis, maar 
ook het groenste beterhuis

Het nieuwe Isala-ziekenhuis  
in Zwolle is ontworpen als  
een beterhuis: de organische 
bouwstijl en de groene omgeving 
– ook binnen de ziekenhuismuren – 
moet het genezingsproces van de 
patiënten versnellen. Tuin- en 
landschapsarchitect Jørn Copijn 
dacht en ontwierp mee.

Helende organische bouw

Al in de voorfase van het ontwerp van  
het nieuwe Isala-ziekenhuis zat Copijn  
aan tafel met de architecten van het bureau 
Alberts & Van Huut. “Toch bijzonder”, zegt 
hij, “om al vanaf de tekentafel tot aan het 
beheer bij een nieuwbouwproject betrokken 
te zijn. Hoewel ik voor de uiteindelijke  
aanleg en voor het beheer de deskundigheid 
van Van der Tol heb ingeschakeld.”

Deze werkwijze is tekenend voor organische 
architectuur, waarbij binnen en buiten 
doorgaans naadloos in elkaar overvloeien. 
Diverse binnentuinen in het ziekenhuis, 
zogenoemde atria, vormen de overgang  

tussen de groene weelderige natuur rondom 
het gebouw en de organische omgeving  
binnen. “Die verbinding is helemaal niet  
zo moeilijk te maken”, zegt Copijn, “als je 
maar groen kunt denken. En daarvoor zit  
ik aan tafel; om groen mee te denken.  
Dat vereist kennis van hoe en waar planten 
kunnen groeien en bloeien; wat de invloed  
is van licht, vocht en tocht; en hoe je  
plantenziekten en schadelijke insecten op 
een biologische manier kunt bestrijden.”

Filosofie
Het resultaat is wat Isala met trots noemt 
‘het mooiste ziekenhuis van Nederland’.  

Isala-ziekenhuis Zwolle

Een blik op de binnenbeplanting
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