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APOTHEEK BURGUM

‘EEN INKIJKJE IN DE WONDERE
APOTHEEKWERELD’
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Soms is geduld het beste medicijn. In het geval van het nieuwe onderkomen van
Apotheek Burgum gaat dit gezegde zeer zeker op. Vier jaar na de
aanbestedingsprocedure in 2016 ging eind oktober vorig jaar de schep de grond in.
Een jaar later kunnen inwoners van Burgum hun medicatie ophalen in het nieuwe
apotheekgebouw. Zoals men in Friesland zegt: “It wie it wachtsjen wurdich”.
Naast huisartsenpraktijk It Peldershûs aan
de Meester W.M. Oppedijk van Veenweg in
Burgum staat sinds juni het nieuwe onderkomen van Apotheek Burgum. In minder
dan een jaar tijd realiseerde Bouw- en aannemingsbedrijf G. de Haan & Zn. BV deze
langgekoesterde wens. ‘De apotheek groeide uit haar jasje in het voormalige gebouw
aan De Markt in Burgum’, vertelt projectleider Kees Wartena. ‘In 2016 wonnen we
de aanbesteding van het nieuwe gebouw.
Door wisselingen van de wacht binnen de
apotheek zijn de plannen een tijdlang uitgesteld. De vooruitziende blik van architect
Cor Mastenbroek zorgde er echter voor dat
we vier jaar later vrijwel niets hoefden aan
te passen aan het plan.’

Investering in de toekomst
Volgens de afgegeven vergunning mocht
het gebouw worden aangesloten op het
gasnet. ‘In overleg met de opdrachtgever
hebben we echter gekozen voor een duurzaam, gasloos gebouw. Een investering in
de toekomst’, vertelt Wartena. Samen met
installatie-experts Lodema Elektrotechniek
en Koninklijke Damstra Installatietechniek
boog de aannemer zich opnieuw over het
ontwerp. ‘Uiteindelijk hebben we gekozen
voor een warmtepomp op het dak. Daarnaast leent het grote, platte dak zich uitstekend voor zonnepanelen. In totaal liggen
er zeventig panelen op, waarmee het gebouw deels zijn eigen energie opwekt. Zo
zijn we erin geslaagd een energieneutraal
gebouw op te leveren.’
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Duurzaam en groen
De aanleg van zowel de warmtepomp als de
zonnepanelen was in handen van Koninklijke
Damstra Installatietechniek uit Driezum. ‘We
hebben gekozen voor het VRV-systeem van
Daikin, waarmee we het gebouw zowel kunnen
verwarmen als koelen’, vertelt Gaatze Postma.
‘Doordat de ventilator op het dak staat, heb je
als gebruiker in het gebouw zo weinig mogelijk
geluidshinder. De energie die de ventilator gebruikt, kunnen we met de zeventig zonnepanelen grotendeels zelf opwekken. Zo combineer
je twee duurzame manieren van groene energie.’

Naast de aanleg van de warmtepomp en de
zonnepanelen boog Postma zich samen met
collega's van Lodema Elektrotechniek over het
interne klimaatsysteem. ‘Daarbij maken we
gebruik van een intelligente regelkast’, vertelt
Postma. ‘In iedere ruimte monitoren we de
temperatuur, zodat we de ventilatie en verwarming integraal kunnen aansturen. Alle 13 ruimtes in het gebouw kun je onafhankelijk verwarmen of juist koelen. De perfecte oplossing voor
collega’s die het regelmatig koud hebben of juist
te warm.’

‘T

wee duurzame
manieren van
groene energie’
- Gaatze Postma
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Zicht op alle radertjes
Het eerste wat opvalt wanneer je het nieuwe
gebouw binnenstapt, zijn de glazen wanden en
deuren. ‘Een bewuste keuze’, legt architect Cor
Mastenbroek van Architectenbureau Cor Mastenbroek B.V. uit. Het bureau is specialist in het
ontwerpen van gebouwen voor de medische
sector. ‘In vrijwel alle gevallen adviseren wij
ook in het gebruik van kleur, materiaal en overige styling’, vertelt de architect. ‘In dit geval
stond het buurpand van de huisartsenpraktijk
centraal tijdens de ontwerpfase. We hebben
gekozen voor een soortgelijke vormgeving, zodat beide gebouwen elkaar versterken. Wel
hebben we onze eigen materiaalkeuze toegepast. Je ziet duidelijk de overeenkomsten met
de buurman, maar het apotheekgebouw heeft

zijn eigen identiteit.’ Door te kiezen voor veel
glas aan zowel de buiten- als de binnenkant
heeft Mastenbroek een open gebouw gecreëerd.
‘Als klant zet je met jouw bestelling een geoliede machine in werking. Radertje voor radertje
zie je hoe de medicatie wordt voorbereid, klaargemaakt en afgeleverd’, legt hij uit. ‘Het bieden
van goede en snelle service staat steeds meer
centraal in de zorgwereld. Vandaar dat we dit

mooie verfraaiing van het gebouw zelf. Ook in
de overige details hebben we gekozen voor gebruiksvriendelijkheid. Neem de brede entree,
de dubbele schuifdeuren en het ruime voorportaal. Hier vind je bovendien een spoelbak, waar
bezoekers hun handen kunnen wassen. Deze
keuze is gemaakt op basis van de verscherpte
hygiënemaatregelen rondom het coronavirus,
maar ook in de toekomst is dit een waardevol-

onderdeel hebben gemaakt van het ontwerp.
Als bezoeker krijg je een inkijkje in de wondere apotheekwereld.’

le aanvulling voor het gebouw.’

Service staat centraal

‘E

en bewuste keuze
voor veel glas’

- Cor Mastenbroek
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Die servicegerichtheid zie je ook elders terug
in het gebouw. ‘Het gebouw heeft een groot
dakoverstek van anderhalve meter’, geeft Kees
Wartena als voorbeeld. ‘Daardoor kun je als
bezoeker bij regen vanaf het parkeerterrein
droog het gebouw in. Het is tegelijkertijd een

Aan de voorzijde van de nieuwe apotheek is een
Medi-Locker geplaatst. ‘Zo kunnen bezoekers
24/7 hun medicatie ophalen, op het moment
dat het hen uitkomt’, legt de installateur uit,
die voor de leverancier van de automaat de
benodigde elektra en databekabeling aanlegde.
‘Voor ons was dat weinig meerwerk, maar voor
de klanten is zo'n locker uiteraard een zeer
groot pluspunt.’
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BOU W T E A ML E DE N

- Kees Wartena

Routing
In het gebouw werd niet alleen aan de bezoekers gedacht, maar ook
aan de leveranciers. ‘In een apotheek is de routing van groot belang’,
weet Mastenbroek. ‘Vandaar dat er in het ontwerp is gekozen voor
een entree aan de achterzijde, waar de leveranciers 24 uur per dag
kunnen laden en lossen. Daarmee voorkom je dat zij de parkeerplaatsen bezet houden tijdens openingstijden.’ ‘De parkeerruimte is spaarzaam’, beaamt aannemer Wartena. ‘Daarom hebben we tijdens de
bouw gekozen voor prefab houtskelet elementen, die we in onze eigen
werkplaats produceerden. Doordat we als bouwer om de hoek zitten,
konden we deze elementen in handige pakketten just in time op de
bouwplaats afleveren. Het had bovendien als voordeel dat we ook
tijdens regenachtige dagen of vrieskou gewoon konden doorbouwen
aan het pand, maar dan in onze eigen werkplaats. In nog geen jaar
tijd hebben we af kunnen maken waar we vijf jaar geleden trots onze
handtekening onder hebben gezet.’
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et trots onze
handtekening
onder het eindresultaat’
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