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“(…) De polikliniek wordt in de eerste plaats beheerst door
een aantal organisatorische principes. Alle lokalen worden
door eenzelfde gang bediend terwijl hun seriële schikking en
de systematische voorziening van interne verbindingsdeuren
een parallel dienstenparcours mogelijk maken. De eigenlijke
gang verloopt in twee loodrechte segmenten zodat de rij van
de patiëntenkamers een onderscheiden beuk kan vormen. De
prominente positie die zo op de buitenhoek van het gebouw
tot stand kwam, werd aan de breed beglaasde spreekkamer
van de dokter voorbehouden. Het lage, L-vormige volume
werd verder afgestemd op de contouren van het perceel
zoals ze gedicteerd worden door de stompe snijding van
de steenweg met de Beekstraat. Aan de achterzijde mag
het gebouw begrensd worden door strakke, haakse gevels;
aan de voorzijde worden de verschillende richtingen in
een opeenvolging van verspringende convexe wanden
gebundeld en opgespannen. De polikliniek lijkt zo wat Van
de Velde “het modulerende vermogen van de omtrek”
noemde te moeten belichamen. (…) Schilder-dichter PierreLouis Flouquet merkte op dat Van de Velde hier blijk geeft
“de les van de bodem” te hebben begrepen. De brede, diepe
lintvoegen in de continue baksteenvlakken, het complexe
apparaat van uitspringende betonluifels dat de entree
markeert, de scherpe horizonten die over de verdeelregels
van de raampartijen lopen, de donkerglanzende, getande
muurbekroning die het gehele gebouw omlijnt; allen lijken
ze het gebouw aan de bodem te verankeren en dragen ze bij
tot een horizontale stuwing die zich destijds kon spiegelen
aan de weidsheid van het platte land.”
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