
let ziekenhuislandschap
an de 21 eeuw

MTD LANDSCHAPSARCHITECTEN B ij de nieuwbouw en renovaties van ziekenhuizen in Nederland
wordt de landschappelijke inrichting steeds vaker ingezet als

imago van het moderne, hoogwaardige en klantvriendelijke zieken-
huis van de 21 eeuw. MTD Landschapsarchitecten heeft deze ambi-
ties voor diverse ziekenhuizen zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
Den Bosch, Orbis Medical Centre Sittard en het Kennemer Gasthuis
Haarlem vertaald naar unieke, maar tevens efficiënte en haalbare
ontwerpen voor de buitenruimte.

MTD Landschapsarchitecten ziet hierbij het ziekenhuis-

terrein als een integrale opgave waarhij zowel de uitstra-

ling en heleving als het functionele programma binnen

één landschappelijk en ruimtelijke concept wordt ontwik-

keld. De visie en planvorming wordt in nauwe samenwer-

king met gebruiker/opdrachtgever en architect afgestemd

aangezien logistieke en beheeismatige aspecten van groot

belang zijn voor het optimaal functioneren van het zie-

kenhuis. Denk hierbij aan zowel de ondergrondse als

bovengrondse infrastructuur (afwikkeling verkeersstro-

men van o.a. personeel, bezoekers, hulpdiensten, expedi-

tie, brandweer, openbaar vervoer, etc. etc). Het functione-

le piogramma is hierbij wel leidend maar niet bepalend.

Door middel van bovenliggende landschappelijke thema's

wordt het functionele programma geïntegreerd met

aspecten als verblijfskwaliteit, recreatie, natuurontwikke-

ling en -beleving, kunsttoepassingen en inpassing in de

omgeving.

Bij Orbis Medical Centre heeft dit geleid tot een deels

ondel de grond gerealiseerde parkeergarage, waarbij het

landschapspark tussen Sittard en Geleen als het ware over

het parkeren, tot aan het nieuwe ziekenhuis is doorgezet.

Hierdoor hebben de bezoekers, het personeel en de

patiënten direct toegang tot een aantrekkelijk wandel- en

verblijfsgebied aan de zuidzijde van het ziekenhuis. In

contrast met dit natuurgebied sluit het ziekenhuisatrium

aan op een eigentijds ingericht buitenplein met tot de ver-

beelding sprekende Pauwlonia-bomen, zitbanken en bij-

zondere lichtmasten.
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Ook het Jeioen Bosch Ziekenhuis heeft een

bijzondere en unieke ligging aan het natuur-

gebied 'De Gement', gelegen aan de zuidweste-

lijke stadsrand van 's-Hertogenbosch.

Anderzijds sluit het ziekenhuis direct aan op

het Paleislcwartier en de nog te ontwikkelen

Willemspoort (woon-zorgpark). De terrein-

mrichting rondom het ziekenhuis speelt hiei-

op in door aan de zuidzijde een landschappe-

lijke inrichting met water, natuurvriendelijke

oevers en bloemenweides en aan de noordzij-

de een stedelijk plein met een speelse groene

invulling door middel van groene 'eilanden'

met bijzondere Hemelbomen.

In alle gevallen, zoals ook bij het Sint

Antonius Ziekenhuis en het Kennemer

Gasthuis in Haarlem heeft de bijdiage van

MTD Landschapsarchitecten geleid tot een

unieke en bijzondere uitstiahng en inrichting

van het ziekenhuisterrein, maar tevens opti-

maal functionerend met betrekking tot logis-

tiek, bereücbaaiheid en (verkeers-) veiligheid.

Naast de landschapsarchitectonische advise-

ring van deze complexe opgaven voorziet de

bureausamenstelling van MTD Landschaps-

architecten in advisering op het gebied van

techniek, financiën en procesbegeleiding.
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MTD Landschapsarchitecten is een ontwerp- en engi-

neermgbureau met cngeveer 25 professionals op het

gebeid van landschapsarchitectuur, stedenbouw en

civiele techniek Het bureau adviseert m een breed

werkveld van stedelijke en landschappelijke inrich-

tmgsvraagstukken m Nederland, waarbij projecten m

de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, psychiatri-

sche en verstandelijk gehandicapten instellingen en

ouderenzorg ai vele decennia een belangrijke doel-

groep vormen.

iVITD Landschapsarchitecten adviseert hierbij van

visievorming, ontwerp en uitvoermgsvoorbereidingtot

en met de opievering en nazorg van projecten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website,

wwwmtdis nl


