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Nieuw Old Wolde dit jaar klaar
MARCEL LOODEN

WINSCHOTEN De nieuwbouw van
verpleeghuis Old Wolde in Win-
schoten wordt dit jaar afgerond.
Ook de nieuwe vijver en par-
keerplek zijn voor de kerst
klaar.

,,We liggen nu zo op schema dat het
hele project in 2017 afgewerkt kan
worden’’, laat directeur Hennie San-
ders van zorgstichting Oosterlengte
weten. ,,En daar horen dus ook het
vernieuwen en uitbreiden van de
huidige parkeervoorziening bij en
het graven van de nieuwe vijver.’’

Oosterlengte runt Old Wolde, het
grootste verpleegcentrum van Win-
schoten en omgeving. Het pand aan
de rand van de stad werd in 1988 ge-
bouwd en bood plek aan 241 perso-
nen. In de loop der jaren verouderde
het en voldeed het niet meer aan de
eisen. Zo hadden de bewoners te
kleine kamers en te weinig privacy.

Oosterlengte maakte daarom een
plan dat nieuwbouw en een nieuwe
invulling van het terrein rondom
behelsde. De totale kosten van het
project: 25 miljoen euro.

In 2014 werd met de nieuwbouw
begonnen en een jaar later werd een
deel van het vernieuwde Old Wolde

in gebruik genomen. Eigenlijk had
de hele nieuwbouw nu al klaar moe-
ten zijn, maar de betrokken project-
ontwikkelaar werd geconfronteerd
met het feit dat hij een nieuwe fi-

nancier/belegger moest zoeken. Dat
leidde tot vertraging.

,,Maar nu wordt er gelukkig weer
volop gewerkt’’, zegt Sanders.
,,Waardoor we eind dit jaar een ge-
bouw hebben met drie afzonderlij-
ke ingangen voor drie afdelingen:
een voor mensen met fysieke pro-
blemen, een voor mensen met de-
mentie en een afdeling voor revali-
datie. De kamers waarin ze verblij-
ven, zijn groter dan de vorige en
hebben een eigen douche en wc. De
privacy is nu dus veel groter dan
voorheen.’’

Op het terrein van het verpleeg-
huis liggen al jaren twee grote vij-

vers maar er komt dus een derde bij.
Die wordt gegraven op de grond
waar nu nog een deel van het oude
Old Wolde staat. Daarin verblijven
mensen met dementie. ,,Zij verhui-
zen naar het nieuwe gebouw’’, zegt
Sanders. ,,De vijver wordt trouwens
niet alleen gegraven omdat het ter-
rein er zo leuker uitziet. Het wordt
ook een waterbergingsgebied.’’
Winschoten kampt namelijk al ja-
ren met wateroverlast bij hevige re-
genval.

Om die overlast te verkleinen,
zijn verschillende vijvers gegraven
waar overtollig regenwater naartoe
wordt geleid.

Nieuwe vijver ook
middel tegen
wateroverlast in
Winschoten

Zo ziet het nieuwe Old Wolde eruit, met rechtsboven de nieuwe vijver. LLUSTRATIE:STICHTING OOSTERLENGTE


