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Vraag van de opdrachtgever
Het realiseren van een tandartspraktijk in
het hartje van de Amsterdamse Jordaan in
een karakteristiek, bestaand pand. “We wilden dat de charme van het pand gecombineerd werd met het comfort van een moderne praktijk.” De nieuwe praktijk heeft
vier behandelkamers gekregen met een

uitbreidingsmogelijkheid voor twee ruime
behandelkamers op de eerste verdieping.
Specifieke wensen
Tandartsen Maarten Vaartjes en Eduard
Hendriks wilde een moderne, lichte praktijk
met korte looplijnen voor het personeel creëren. “Daarbij moest de praktijk een warme uitstraling krijgen en wilden we enkele
authentieke details terug laten komen, zoals
bestaande deuren met sierlijsten. Voor wat
betreft de meubels hadden we de voorkeur
voor behandelmeubels met grote lades voor
instrumentarium en traykasten waar veel
voorraad in past. Verder wilden we een efficiënte sterilisatie die door een labwash (een
thermodesinfector als doorgeefkast, red.) in
twee verschillende ruimtes wordt gescheiden; de vuile en de schone kant”.
Invulling architect
“Aan de voorzijde ligt de entree met de receptie en wachtruimte op souterrain-niveau.
De uitdaging van het project zat in het cre-

ëren van een lichte, prettige werkomgeving
aan de achterzijde. Hier bevond zich een
twintig meter diepe en ingesloten aanbouw,
die erg donker was. Deze hebben we gesloopt om een nieuwe aanbouw neer te zetten. In het nieuwe ontwerp heeft de architect veel daglicht en ruimtelijkheid bedacht
door middel van glazen deuren en daklich-

van warm notenhout gemaakt en is de vloer
in een strakke gietvloer met duokleur uitgevoerd. Dat geeft een mooi contrast met elkaar”. De deuren zijn plafondhoog en lijken
geen kozijnen te hebben, waardoor het lijkt
of je een wand open duwt. “Dit benadrukt
de openheid van de ruimten, wat wordt versterkt door de daklichten”.

“We wilden dat de charme van het pand
gecombineerd werd met het comfort van
een moderne praktijk”
ten die behandelkamer, gang én sterilisatie
doorkruisen”. Een opgesloten gevoel is er
dan ook niet meer. In de gang staan onder
de daklichten traykasten opgesteld die ook
vanuit de kamer zijn te bedienen. “Om beide zijden meer sfeer te geven zijn de kasten

Het voortraject met het verkrijgen van de
gemeentelijke vergunningen nam ruim een
jaar in beslag, de verbouw inclusief funderingsherstel duurde ongeveer een jaar. Het
resultaat is een stijlvolle, moderne praktijk
die klaar is voor de toekomst.

