ALLE ESSENTIËLE ZORG
IN EEN MONUMENTAAL
ZIEKENHUIS
Medisch Spectrum Twente, Oldenzaal
Opdrachtgever Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente
Oppervlak Nieuwbouw 1.200 m2, Renovatie 11.500 m2
Ontwerpfase 2012 -2014 Bouwfase 2015 - 2017

In 1895 openden de zusters Franciscanessen een klein ziekenhuis
met 10 bedden aan de Zuidwal in Oldenzaal met de naam Heil der
Kranken. Het pand was al snel te klein en in 1918 verhuisde het
ziekenhuis naar nieuwbouw aan de Prins Bernhardstraat. In 1930
werd het neogotische gebouw voor het eerst uitgebreid en in 1959
vergroot met een modern beddenhuis. In 1979 en 1992 werden aan
de achterzijde twee vleugels toegevoegd waardoor een gebouw met
binnenhof ontstond.

Modernisering in plaats van nieuwbouw
In 1995 is het Oldenzaalse ziekenhuis onderdeel geworden van Medisch
Spectrum Twente (MST). Sindsdien is er nagedacht over de vervanging van het
verouderde ziekenhuis door nieuwbouw, maar uiteindelijk kwamen de plannen
te vervallen vanwege het dalende aantal patiënten. MST besloot het gebouw
te moderniseren tot een centrum voor poliklinisch onderzoek en -behandeling
en acute zorg, met als verzorgingsgebied Oldenzaal en Noordoost-Twente. Het
accent kwam daarmee te liggen op dagbehandeling en kort verblijf.

Modern en compact gebouw
Het ziekenhuis is aangepast volgens de meest moderne maatstaven en
compacter van opzet geworden. Van binnen zijn de authentieke details nog
te herkennen zoals het glas in lood, de oude trappen en de voormalige kapel.
Aan de buitenkant zijn de veranda’s van het neogotische deel in ere hersteld.
De voormalige kelder en het souterrain zijn begane grond geworden en
de vroegere begane grond werd de eerste verdieping. Er zijn in totaal drie
verdiepingen met balies, wachtruimtes, spreek-, behandel- en operatiekamers.
Als onderdeel van de verbouwing werd het overbodige beddenhuis gesloopt
om plaats te maken voor een moderne entreehal met een atrium, restaurant
en lobby. De hal verbindt de verschillende verdiepingen van het complex met
elkaar. De sloop zorgde tegelijk ook voor ruimte zodat de parkeerplaats van
de voorkant naar de entreezijde verplaatst kon worden. Een landschappelijke,
groene inrichting maakt het nieuwe plaatje compleet.

Hedendaagse zorg dichtbij huis
De ruim 20 poliklinieken in Oldenzaal bieden alle medisch specialistische zorg
waarvoor de hightech-apparatuur van het MST in Enschede niet benodigd
is. Hierdoor kunnen patiënten uit de regio snel en dichtbij huis geholpen
worden. Oldenzaal blijft dé plek voor darmonderzoek, dagbehandeling voor
cytostatica patiënten en alle cataractoperaties, MST breed. Laatstgenoemde
operaties worden uitgevoerd in een speciale oog-operatiekamer. Verder is er
het centrum voor Mammacare, het onderkomen van de huisartsenpost en een
poli voor bloedafname van Medlon. Ook de eerstelijns verloskundigen en een
paramedisch centrum zijn hier te vinden.

MST ziekenhuis, Oldenzaal
2012-2016
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Zinktechniek op maat
Voor het uiterlijk van de gevel is er echt gewerkt vanuit het materiaal zink. De
kleur die is gekozen voor de gevel was ten tijde van het ontwerp net ontwikkeld.
Deze kleur paste perfect bij het traditionele bakstenen ziekenhuisgebouw, maar
tegelijkertijd contrasteerde het als materiaal, waardoor nieuw en oud prachtig
in harmonie zijn. Bovendien blijven hierdoor de gerestaureerde witte veranda’s
aan de voorzijde dominant.
Bij het ontwerpen van de gevel zijn de afstanden tussen de naden en platen zo
geconfigureerd, dat er zo efficiënt maar creatief mogelijk kon worden omgaan
met de standaardafmetingen. Door een intensieve samenwerking met VMZINC
is een speciale techniek op maat ontwikkeld die geïnspireerd was op zowel de
techniek van gebrevetteerde roeven als de felsnaad. Door te werken met de
verticale belijning van zink en deze af te wisselen met verspringende naden
en verschillende baanbreedtes is er een prachtige gevel ontstaan met nog
meer diepte en reliëf. Door Bouwmetaal Tubbergen (Zinkmeester en lid van
de Nederlandse Gilde van Zinkwerkers) is de gevel perfect bekleed met een
volledig nieuw ontwikkelde techniek.
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