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Tot in de details
Tekst Els van Thiel Fotografie Casper Rila

A

rchitect Aad Lambert is al vijftien
jaar als vaste adviseur verbonden
aan de Bouwadviesgroep LHV. Hij
vertelt over een van zijn jongste projecten:
huisartsenpraktijk Molenstraat in het oude
centrum van Den Helder.

Aad Lambert heeft er zichtbaar schik in. “Een project in het aardigste gedeelte
van het oude centrum vlakbij het napoleontisch dok uit 1810. Geïntegreerd
in dat oude stratenpatroon en qua maat en schaal afgestemd op die
omgeving, hebben we op de begane grond een klein gezondheidscentrum
gerealiseerd met een praktijk voor drie huisartsen en een fysiotherapie
praktijk voor vier professionals.”
De Bouwadviesgroep LHV werd er in een vroeg stadium bij betrokken
omdat de huisartsen om een adviesplattegrond vroegen. “Hoe vroeger in
het bouwproces we kunnen beginnen met ons advieswerk, dus al bij het
voorlopig ontwerp, des te meer kunnen we betekenen voor onze opdracht
gevers.”

Realistische plattegrond

Kort
Wilt u meer weten over het bouwproces
van huisartsenpraktijk Molenstraat? Op de
website van de LHV vertelt huisarts Peter
de Ruiter over zijn ervaringen. Ook vindt u
daar informatie over de Bouwadviesgroep
LHV en over de richtlijnen van de LHV:
www.lhv.nl/praktijkvoering/bouwadvies.htm.

Lambert ziet geregeld plattegronden die qua logistiek, functionaliteit of
uitgangspunten niet goed in elkaar zitten. “Vaak is het vloeroppervlak
onnodig groot. Vierkante meters die allemaal betaald moeten worden.
Ik kan dikwijls een betere plattegrond bedenken binnen een kleinere
vloeroppervlakte.”
Lambert kijkt naar de grote lijnen, maar ook naar details. “Bijvoorbeeld of
de kraan in de spreekkamer op de juiste plek zit, zodat de arts zijn handen
kan wassen in de onderzoekhoek zonder de patiënt die zich verkleedt te
storen. Details, kleinigheden, maar je kunt er wel twintig jaar last van
hebben.” Lambert maakte voor de praktijken van artsen en fysiotherapeuten
verschillende varianten van plattegronden, zodat ze alle voors en tegens
konden afwegen. Hij hield ook rekening met de ruimte die nodig was voor
de entree van de bovenwoningen. “Uiteindelijk resulteerde dat in een
realistische LHV-adviesplattegrond, waarmee ook de woningbouwvereniging
kon leven.”
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