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Dit project omvat de Design, Build & Main-
tain van onder andere het nieuwe Juliana 
Kinderziekenhuis/ Moeder- en Kindcentrum, 
het OK-complex, AOHD (Anestesiologie, On-
cologie, Hematologie, Dagbehandeling). Als 
enige ziekenhuis in Nederland heeft het een 
Ronald McDonaldhuis onder hetzelfde dak. 
De nieuwbouw is onderdeel van het tweede 
deel van de renovatie van het bestaande 
ziekenhuis. Ook zal het technisch onderhoud 
van het gehele ziekenhuis uitgevoerd worden 
voor de aankomende twintig jaar door het 
consortium VolkerWesselsHaga.

De nieuwbouw is ontworpen door MVSA 
Architects. De hoofdvorm van het ontwerp 
is ontstaan door de vraag om verschillende 
onderdelen van het ziekenhuis samen te voe-
gen op een nieuwe locatie. Door het volume 
op twee plaatsen in te snoeren ontstaan er 
drie vormen binnen één gebouwmassa. Door 
deze ontwerpstrategie was het mogelijk om 
toch ieder nieuw onderdeel van het zieken-
huis zijn eigen identiteit te geven, terwijl ze 
onderdeel zijn van het nieuwe geheel.

De drie vormen worden binnen in het ge-
bouwvolume doorsneden door twee groene 
atria met daarin een brugzone, om beide 

Het HagaZiekenhuis in Den 
Haag is een van de grootste 
algemene ziekenhuizen van 
Nederland. Het ziekenhuis 
levert vanuit de kernwaar-
den zorgzaamheid, innovatie 
en samenwerking topklini-
sche zorg met een menselijke 
maat. 

HagaZiekenhuis
•  Een gebouw waar iedereen zich beter gaat voelen, beter gaat werken en zich thuis voelt

• Een healing environment voor nu en de toekomst

• Een doordacht, duurzaam en in samenhang ontwikkeld plan waarbij de integrale aanpak voorop staat

• Gerealiseerd middels een integraal Design & Build proces

zijden aan elkaar te verbinden. Dit biedt een 
continue vorm waardoor er een overzichtelij-
ke routing ontstaat met korte looplijnen. Om 
deze continuïteit te versterken is gekozen 
voor vloeiende vormen en ronde lijnen, die 
tevens het zachte karakter van het gebouw 
benadrukken. De brugzone tussen de zijden 
van het gebouw vormt niet alleen een let-
terlijke verbinding, maar ook een figuurlijke 
als ontmoetingsplek en aankomstzone op de 
afdelingen. Vanuit de brugzone worden alle 
verschillende afdelingen ontsloten en hieraan 
zijn dan ook de balies georiënteerd. 

Licht en oriëntatie spelen een belangrijke rol 
in het ontwerp. Het gebouw wordt trans-
parant door gebruik te maken van gangen 
die uitkomen op een glazen pui en door een 
grote inval van daglicht via de atriumdaken. 

Het ontwerp is ontwikkeld met in achthou-
ding van het zorgconcept Planetree, van 
waaruit het HagaZiekenhuis werkt. Naast 
goede oriëntatie, gastvrijheid en licht staat 
hierbij ook het thuisgevoel centraal. Een 
voorbeeld hiervan zijn de kamers waarin het 
mogelijk is om je eigen stempel op de inrich-
ting te drukken doordat je makkelijk dingen 
op kunt hangen. 
In het gebouw wordt, in het bijzonder in de 
atria, zeer veel groen toegepast, dat bij-
draagt aan een helende omgeving.

opdrachtgever
VolkerWesselsHaga

gebruiker
HagaZiekenhuis, Den 
Haag

locatie
Leyweg in Den Haag

ontwerp
2012 – 2013

uitvoering
2013 – 2015

ontwerp tuin
Karres en Brand land-
schapsarchitecten
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Flexibel en duurzaam
Het nieuwe HagaZiekenhuis is een flexibel en 
toekomstgericht gebouw dat in samenspraak 
is met de omgeving. Het is multifunctioneel 
en herinrichtbaar afhankelijk van de zorg-
vraag. De constructie en uitvoering hebben 
het vermogen om in de toekomst te voldoen 
aan veranderende eisen, bijvoorbeeld als het 
gaat om functionaliteit en omvang. 
Duurzaamheid heeft in het gehele project 
ook de hoogste prioriteit dat zicht uit de 
BREEAM-excellent score. Er is niet alleen 
gekozen voor verantwoorde materialen maar 

zijn de installaties ingericht om gebruik te 
maken van natuurlijke processen.
Het ontwerpdoel was om een licht en trans-
parant, dus veel glas in de gevel, te realise-
ren. Gezocht is naar een bouwvorm met een 
zo klein mogelijke buitenschil om transmis-
sieverliezen en de zonlast te minimaliseren  
zonder conflict met het ruimtelijke pro-
gramma.  De twee atria dragen duidelijk bij in 
dit concept om daglicht diep in het gebouw 
te brengen en tegelijkertijd een thermische 
schil te vormen. Eveneens is het nieuwe 
complex voorzien van groene dagen.
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Ontwerp - Omschrijving van het ontwerpVerfrissend, vernieuwend, vertrouwd  VolkerWesselsHaga 98

Het bestaande HagaZiekenhuis is oorspronkelijk opgezet 
volgens het traditionele principe van een forse plint met 
daarop een hoog en smaller volume. 
Met het creëren van een nieuwe entree en de Straat die 
autonome volumes met elkaar verbindt, heeft Architec-
ten aan de Maas in het stedenbouwkundig plan de basis 
gelegd voor een goede balans tussen saamhorigheid en 
eigen identiteit.
Om de balans nog verder tot uitdrukking te laten komen 
is het nieuwbouwdeel visueel opgedeeld in drie delen. 
Tussen de volumes opent de binnenwereld zich naar bui-
ten, met een verticale glazen vide aan het eind van de 
gangen.

Het landschap wordt visueel naar binnen gebracht door 
de afgeronde hoeken en doorlopende vloeren en vides.
In de dialoog is bevestigd dat de eigen identiteit van het 
Juliana Kinderziekenhuis belangrijk is. Dit strookt met 
ons stedenbouwkundige uitgangspunt dat de nieuw-
bouw een eigenheid heeft die goed past in het gevarieer-
de ensemble van de oudbouw, gebouw P en het nieuwe 
entreegebouw, zonder zich ervan te vervreemden.

De nieuwbouw past in het stedenbouwkundig plan van 
de ArchitectenCie: het vormt een visueel autonoom vo-
lume waardoor het onafhankelijk wordt van de ontwik-
kelingen in de omgeving.
 
De drie met elkaar verbonden volumes van de nieuw-
bouw kenmerken zich door een sterke horizontale belij-
ning en afgeronde hoeken. Twee grote atria voorzien in 
daglicht en groen.
De benodigde techniek is opgenomen in drie bijna zwe-
vende stroken op de overgangen tussen de volumes.
De techniek van de hotfloors is op de derde verdieping in 
het volume geplaatst.
De met elkaar verbonden verzameling van gebouwen 
staan op een tapijt van groen, dat het gehele terrein van 
het HagaZiekenhuis omvat en naar binnen toe doorloopt.

schets gebouwconcept

N

het bestaande gebouw

de nieuwbouw

de lichtstraat

de tuin als tapijt voor  
het ensemble

De nieuwbouw visueel  
opgedeeld in drie volumes

De nieuwe volumes  
opengewerkt door middel  
van een atrium

losse techniekstroken  
op het dak
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Het bestaande gebouw De tuin als tapijt voor
het ensemble

De lichtstraat en de nieuwbouw De nieuwbouw visueel
opgedeeld in drie volumes

De nieuwe volumes openge-
werkt door middel van atria

Losse techniekstroken
op het dak

De locatie ligt in een Haagse woonbuurt. Een 
relatief groot, open terrein, waarin aan het 
masterplan meerdere nieuwe functies in forse 
bouwblokken worden toegevoegd. Het zieken-
huis is rondom omgeven door een groen gebied 
omringd door een laan met bomen.

De met elkaar verbonden verzameling van  
gebouwen staat in het groen dat het gehele 
terrein van het HagaZiekenhuis omvat en naar 
binnen toe doorloopt.
De plantvakken, geïnspireerd op bladeren, 
beplanting en kleurgebruik, laten ieder seizoen 
iets anders zien. De gebouwen staan op een 
spreekwoordelijk tapijt van gras, met veel vaste 
planten en wuivende siergrassen.
Personeel, patiënten en bezoekers genieten van 
de lichte, groene omgeving en de frisse lucht. Er 
is een afwisselend spel van kleur, zon, schaduw, 
stilte en geluid.

(Net opgeleverd en officieel geopend door  
Koningin Maxima juni 2015 is de tuin uiteraard 
nog niet volgroeid. Derhalve worden hier de 
artist impression en plankaart getoond. 
De fotografie laat de tuin in wording zien.)
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JKZ, spreekuuromgeving

Parkeerkelder

Jutters

Fysiotherapie
Radiologie

Anesthesiologie

Interne geneeskunde

Kinderverpleging

Hotfloor, ambulant circuit

Hotfloor, klinisch circuit

Ronald McDonald huis

Geboortehotel

Techniek

Techniek

Verloskunde en Neonatologie
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De drie met elkaar verbonden volumes van de nieuwbouw kenmer-
ken zich door een sterke horizontale belijning en afgeronde hoeken. 
Twee grote atria voorzien in daglicht en groen. De benodigde 
techniek is opgenomen in drie bijna zwevende stroken op de over-
gangen tussen de volumes. De techniek van de hotfloors is op de 
derde verdieping in het volume geplaatst.
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In de lichtstraat tussen de oud- en nieuwbouw verbinden bruggen de beide delen. 
Helderheid en goede bewegwijzering zorgen voor een welkom gevoel en optimale oriëntatie.
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Artist impression van de recovery-room.

(Net opgeleverd en officieel geopend door  
Koningin Maxima juni 2015 was de fotografie 
voor deze ruimten op dit moment nog niet 
beschikbaar.)

Het noordelijke atrium 
met de sport-, fysio-
therapie- en activitei-
tenzaal. Daarboven het 
paviljoen met onder 
andere de familie- en 
tienerkamer, alsook een 
ruimte voor een basis-
school voor kinderen 
die langdurig worden 
opgenomen.

Artist impression van een kamer van de kinder-
verpleging. De kamers hebben grote glaswanden 
naar de gang. Op de kamer staat een rooming-in 
bedbank, als onderdeel van de vaste inrichting. 
De inrichting is zodanig dat ouders en kinderen 
de kamer maximaal kunnen personaliseren.
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Het ontwerp voor de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis is 
ontwikkeld in overeenstemming met het Planetree gene-
zingsconcept. Door het gebruik van licht, tuinen en duidelijke 
oriëntatie is er een huiselijk gevoel gerealiseerd. Je thuis 
voelen speelt een centrale rol in een spoedig herstel. Speciaal 
in het Juliana Kinderziekenhuis is door het bureau Tinker een 

concept ontwikkeld van een geanimeerde kinder-experience. 
Daarin wonen vijf vriendjes in het kinderziekenhuis, in een 
magische wereld van zon, zee en zand. Elk beeldje heeft een 
eigen karakter, dus er zal altijd iemand zijn om mee te gaan, 
de kinderen af te leiden en ze aan het lachen te maken. Zo 
wordt hun stress en angst verlaagd.

Alle gangen in de nieuwbouw hebben zicht op de omliggende tuin
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op de tuin in tweeën gedeeld, kan door dezelfde mede-
werkers bemand worden terwijl de kinderen en de vol-
wassenen toch ieder hun eigen benadering hebben.

Ouders met kinderen die aankomen bij het JKZ lopen 
aan op de receptie vanwaar ze verder verwezen worden 
naar de betreffende balie. De balies zijn te vinden aan 
het Atrium. Het wachten vindt op twee plekken plaats: in 
het centrale atrium, en in de brede vingers (zie illustratie 
hieronder) met uitzicht op de tuin.

Aan de zuidkant van het gebouw is een terras voorge-
steld beveiligd door middel van een balustrade en een 
waterpartij, waardoor ouders met hun kinderen naar 
buiten kunnen. In overleg met het HagaZiekenhuis zal de 
beveiliging hiervan verder worden uitgewerkt.
De functionele indeling van front- en backoffice en 
spreekonderzoekskamers is overgenomen uit het Struc-
tuurontwerp. De backoffice is ruim en ligt direct aan de 
tuin met een mooi uitzicht op het groen.

Functionele toelichting begane grond
De nieuwbouw heeft twee hoofdtoegangen aan de 
Straat: de eerste is voor de polikliniek en dagbehandeling 
van hematologie, oncologie en het volwassenen spreek-
uur van anesthesiologie. De tweede is voor het JKZ-MKC 
en steekt markant de Straat in. Beide ingangen leiden  
via een brede toegang naar het verblijfsgedeelte van de 
poliklinieken. 
De kinderwereld en de volwassenenwereld zijn van el-
kaar gescheiden door een langgerekte tuin die als het 

ware het omliggende landschap binnen continueert. 
Tussen de twee gebieden in ligt de fitnessafdeling, die 
voor kinderen vanaf de ene kant en volwassenen vanaf 
de andere kant toegankelijk is. De grote oefenzaal steekt 
in het atrium met daar bovenop een grote, groene bin-
nentuin bepland met bamboe. Functieonderzoek voor de 
kinderen is er direct naastgelegen.

Ook de spreekuuromgeving van Anesthesiologie vormt 
een schakel: een gecombineerde balie, door de aansluiting 

VingerVinger

plattegrond begane grond

scheiding kinderen en volwassenen

zichtlijnen

kleurenschema balies

Atrium
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Functionele toelichting op de 
eerste verdieping
Op de eerste verdieping liggen de verpleegunits van het 
JKZ. Beleving, interactie, veiligheid en geborgenheid zijn 
juist hier erg belangrijk. 

De drie units: unit A, unit B en de dagverpleging hebben 
ieder een eigen vlek. Bij aankomst op de Brug zijn de drie 
teamposten meteen zichtbaar. Ze zijn gelegen op de toe-
gangen naar de gangen, zodat de medewerkers achter de 
balies zicht hebben op de bezoekers die komen en gaan. Ie-
dere afdeling heeft een zone met ondersteunende functies.
De teamposten hebben direct zicht op de satellietapotheek. 

De gangen op deze verdieping zijn extra breed. Ze bieden 
veel ruimte en kunnen ingericht worden met speelplekjes.

De Brug waar medewerkers en bezoekers boven komen, 
is ingericht met ondersteunende extra functies als een 
bibliotheek, een leestafel, een besloten zithoek en een 
speelplek. Hier is net als in de rest van het gebouw draad-
loos internet. Er zijn aansluitingen voorzien zodat tijde-
lijke werkplekken voor ouders ingericht kunnen worden.
Het ambulante OK-complex wordt ontsloten door twee 
sluizen: één voor kinderen en één voor volwassenen zo-
dat de stromen gescheiden blijven (zie ook de toelichting 
op het OK-complex).

Vanaf de Brug is de hoger gelegen tuin bereikbaar, met 
de trap en de lift. Hierop liggen onder meer de speelka-
mers als glazen serres in het groen.

Aan de zuidkant van de verdieping ligt een buitenterras 
op het zuiden. 

De kamers zijn georiënteerd op de gang. De gangwanden 
zijn van glas en langs de gevel staat de rooming-in bank. 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de indeling van 
de badkamers en de kamers, Bij de uitwerking van het 
ontwerp kan hieruit een keuze gemaakt worden.

plattegrond eerste verdieping

positie van de teamposten positie van de tuinen

  unit A

  unit B

  dagverpleging
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