
Enkele basiscriteria lagen aan de grond-
slag. “We gingen voor een vloerbekleding 
die niet meer moest worden gecoat of 
gelast, eenvoudig reinigbaar en slipbe-
stendig. Daarbij kwam de norament® ge-
perste vloertegel (3,5  mm dik) als beste 
oplossing uit de bus. Een tegel met een 
zeer dichte poriënstructuur bovendien – 
ook het cigaret-proof karakter was toen 
nog een belangrijke factor”, aldus Dirk De 
Man, Hoofd Technische Dienst UZA. “In de 
loop der jaren werden gefaseerd – zowel 
bij nieuwbouw- als renovatieprojecten 

– nieuwe nora-rubbervloeren geplaatst. 
Een 20-tal jaar geleden werd gestart met 
de systematische, complete renovatie van 
afdelingen en diensten, waarbij uiteraard 
ook de vloerbekleding mee werd ver-
nieuwd. Een operatie die nog steeds aan 
de gang is… Straks zijn de laatste afde-
lingen van het ziekenhuis (voor het eerst) 
aan de beurt. Recent werden ook nieuwe 
delen aangebouwd zoals o.m. het Moe-
der-Kind Centrum, een nieuw kantoorge-

bouw, de gebouwen ‘G’ en ‘J’… Dit laatste 
zal het nieuwe donorcentrum van het 
Rode Kruis huisvesten.”

Homogene look
Er werden inmiddels verschillende ty-
pes nora-rubbervloeren toegepast. Het 
grootste aantal m² – ziekenhuisafdelin-
gen, consultatieruimtes etc – is in nora-
ment® Lago type grano in een wit-blauw 
gespikkelde uitvoering geplaatst. Ook de 
traptreden werden in hetzelfde materiaal 
uitgevoerd. Inmiddels gaat het over meer 
dan 40.000 m². Dit type vloer werd door 
de jaren omwille van de homogene look 
doorgetrokken. Er is ook de norament® 
926 grano ed, de geleidende rubbervloer 
variant voor speciale technische ruimtes 
zoals o.m. OK’s. Een andere rubbervloer 
die in het UZA wordt toegepast is de 
norament® 926  serra , een zwartkleurige, 
onderhoudsvriendelijke vloer met natuur-
steenlook die een zekere uitstraling heeft. 
Deze wordt o.m. toegepast in het onthaal, 

het auditorium en enkele vergaderzalen. 
In specifieke zones (bv. kinderafdeling) 
wordt er voor warmere kleuren gekozen.

Rubber stroken
Sinds enkele jaren wordt er ook nora-
plan® valua geplaatst, een rubbervloer 
met een hout/parket imitatie. Dit was o.m. 
het geval in de Pijnkliniek, de vernieuw-
de fysiotherapie-afdeling en de dienst 
gastro-enterologie. Ook in een aantal kan-
toren zal deze warm aanvoelende rubber-
vloer-in-stroken nog worden toegepast. 

“Rubbervloeren hebben sowieso amper 
een uitzettingscoëfficient. De noraplan 
valua stroken zijn volledig gerectifieerd?? 
waardoor ze naadloos (de voegen zijn niet 
zichtbaar) kunnen worden gelegd en mooi 
aaneensluiten”, aldus Pieter Lenaerts van 
nora® by Interface. “Ook in de nieuwe unit 
voor Oncologie – die begin volgend jaar 
de deuren opent – zal met noraplan va-
lua® worden gewerkt. Belangrijk bij nora-
plan® valua (en norament® Lago grano) is 
dat ze een niet-poreus oppervlak hebben, 
zodat bv. ontsmettings- of andere chemi-
sche middelen niet in de rubbervloeren 
kunnen indringen.”
Door de jarenlange samenwerking tus-
sen nora® by Interface en UZA beschikt de 
technische dienst van het UZA over twee 
eigen vloerders-plaatsers die door nora 
werden opgeleid. Enkel voor grote vloer-
bekledingsprojecten wordt een extern 
partner-bedrijf ingeschakeld.
Door Philip Declercq
Foto’s nora by Interface
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Duurzame rubbervloeren à la carte voor het UZA

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem 
is een van de grootste ziekenhuizen van het land. Het 

ziekenhuiscomplex – dat dateert uit 1979 - is inmiddels 
uitgegroeid tot een lappendeken van gebouwen verweven rond 
het oorspronkelijke medisch-technisch blok. In 1996 maakte het 
UZA – na uitgebreide testen van oplossingen van verschillende 
fabrikanten – met de rubbervloeren van nora® by Interface een goed 
onderbouwde keuze voor de toekomst. Naast functionele criteria was 
ook de homogene look van de rubbervloeren een voorname factor.

De norament® serra (links), een zwartkleurige, onderhoudsvriendelijke rubbervloer met natuursteenlook. 
Het grootste aantal m² is in norament® Lago type grano (rechts) in een wit-blauw gespikkelde uitvoering geplaatst
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