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TANDARTSENPRAKTIJK 

50 nten hout
Warm en gezellig.  Het is niet meteen wat er in je opkomt bij een tandartsprakjk.  Deze bouwheer wou af van het cliché van een cleane en steriel ogende ruimte.  Een koele inrichng stelt 
paënten niet echt gerust.
De vorige prakjk huisde in de garage naast de stage en karaktervolle woning.  In de voortuin stonden een carport en een plantsoen.   De ideale plek eigenlijk om een nieuw volume te 
bouwen.  Een mini inbreiding.
De nieuwe prakjk staat in eerste lijn, aansluitend op de straatgevelrij.   
De nieuwbouw doDe nieuwbouw doet geen areuk aan het huis.  We kozen voor een compact en contrasterend volume.   Contrasterend qua beleving, qua uitstraling, qua materiaalkeuze, qua vormentaal 
en qua lichnval.
Het deel met zadeldak sluit aan op de wachtgevel van de rechterbuur.  Het laag gedeelte zorgt ervoor dat de woning niet verdwijnt.  Het geheel is ingepakt in een opvallende houten schil.  
Een sculptuur bovenop een rechthoekige betonplaat.

Veel zorg voor detaillering en bijzondere vakmanschap waren vereist om de construce bloot te kunnen laten.  Hiermee krijgen alle materialen een sleutelrol.  
Hout is een Hout is een steeds wederkerend warm, zacht en tacel element :  Houten draagbalken, gevelbekleding, buitenschrijnwerk, trap, plafond en vast meubilair.  Te vinden in alle nten.
Daarnaast dus ook beton en silicaatsteen en frivole kleurtjes.  Er valt niets te verbergen … Het project oogt als één sober geheel.

Centraal staan de beleving en het comfort van paënt en tandarts.  Alle ruimtes baden dan ook in het licht.  De inkom- en wachtzone, secretariaat en labo vormen de kern van waaruit je 
door het overmeten dakraam de houten topgevel kunt beleven.
De beide pDe beide prakjkruimtes genieten van grote ramen.  Prakjkruimte 1 hee een doorkijk van voor naar achter.  En prakjkruimte 2 hee een groot raam, noord gericht, de hoge ruimte ac-
centuerend.
Boven beide tandartsstoelen integreerden we een daklicht.  Paënten worden afgeleid door het wolkenspel en de seizoenen.
Een speelse print op de ramen vormt een fijne filter.  Ook op het raam van de polyvalente ruimte (rust, vergader, lunch, berging, verzorging) op niv +1.  De kamer is open tot in de nok, en 
richt zich naar de straat.

Groen is esseneel.  Beplanng is terug te vinden in het plantenvak, en op het groen dak.
De De struik vormt een barrière tussen wonen en werken.  Deze zone is semi - privaat.  
Het zicht op de klassieke gevel is leuk meegenomen.  
Daarnaast besteedden we ook veel aandacht aan de visuele beleving vanuit de woning.  Een aangenaam zicht vanuit de leefruimte en vanuit de slaapkamers.  Het groen dak is niet alleen 
mooier, het past ook in het verhaal van duurzaamheid en ecologisch verantwoord bouwen.
Een hoge isolaewaarde en bijgevolg laag energieverbruik dragen daartoe bij.

HHet project speelt de genius loci ten volle uit.  Het is het resultaat van een sterke symbiose tussen architectuur, interieur, stabiliteit, technieken (en dat zijn er heel wat in een tandartsprak-
jk), buitenaanleg en inrichng.  Gespekt met speelse accenten.

Kortom, verfijnd, warm en met een hoge belevingswaarde.  Een andere kijk op een tandartsprakjk.  Een ode aan de vakman.
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