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HAGA ZIEKENHUIS, DEN HAAG

Unieke samenwerking in 
nieuwbouw HagaZiekenhuis 
35.000 m2 aan nieuwbouw verrijst momenteel naast het huidige HagaZiekenhuis aan de Haagse Leyweg. Het opvallende 
pand met de moderne vormgeving staat er al. Er wordt nu volop gewerkt aan de bouwkundige afbouw en de realisatie van 
de installaties. De oplevering zal gefaseerd plaatsvinden en is gepland voor de eerste helft van 2015.

Het vierlaagse gebouw gaat plaats bieden aan het 
nieuwe OK-complex, het Juliana Kinderziekenhuis, 
het Moeder- en Kindcentrum, de dagbehandeling en 

enkele poliklinieken. Op de bovenste etage komen 
het geboortehotel en een Ronald McDonaldhuis. In 
de ondergrondse kelder wordt een grote parkeerga-

rage gerealiseerd. Het nieuwe pand staat naast het 
huidige HagaZiekenhuis, dat momenteel eveneens 
een grondige renovatie ondergaat. Volgens Caro-

line Bestebreurtje, directeur projectbureau Haga Ver-
nieuwt (waar het hele (vernieuw)bouwproject onder 
valt) was de nieuwbouw nodig in verband met de 
wens tot concentratie van zorg. “Omdat haast gebo-
den was, hebben we onder meer gekozen voor de 
nieuwe aanbestedingsvorm DBM.” 

Design, Build,  Maintain
Ontwerp, bouw en technisch beheer voor twintig jaar 
zijn gegund aan het consortium VolkerWesselsHaga. 
Dit is een samenwerkingsverband tussen bouwkun-
dig aannemer Boele van Eesteren en de VOF Homij/

Imtech voor de technische installaties. Het HagaZie-
kenhuis is daarmee een van de eerste ziekenhuizen in 
Nederland dat een dergelijke contractvorm is aange-
gaan. Bouwdirecteur Martijn Oude Luttikhuis: “Daarin 
lag echt een uitdaging. Met deze nieuwe aanbeste-
dingsvorm wilden we in korte tijd komen van een 
programma van eisen tot oplevering. Op basis van 
een getekend programma en de elementen waar-
aan alles moest voldoen, hebben we om een ont-
werp gevraagd dat bij onze uitgangspunten paste. 
Vervolgens hebben toekomstige gebruikersgroepen 
het ontwerp getoetst op indeling en inrichting. Door 

gefaseerd onderdelen af te sluiten, konden we tijdens 
de ontwerpfase al met de bouw starten. Ontwerp- en 
bouwproces liepen dus parallel aan elkaar.”
Deze werkwijze gaat goed en zonder grote obsta-
kels worden positieve resultaten behaald. Tijdens het 
ontwerp denkt de bouwer ook goed na over het on-
derhoud gedurende de komende  twintig jaar. Beste-
breurtje geeft aan dat het gezamenlijke zoekproces 
veel vertrouwen in elkaar vraagt. “Het vergt echter 
ook de nodige kennis bij de opdrachtgever en een 
stevige projectorganisatie, die in staat is de uitgangs-
punten continu met elkaar te bewaken.”                        ➤

Atrium in het Juliana Kinderziekenhuis/Haga Juliana Geboortecentrum. 

MBS ontzorgt

MBS Cascobouw heeft de engineering, productie, levering en montage voor zijn rekening genomen van het complete betoncasco van de nieuwbouw van 
het HagaZiekenhuis in Den Haag. Een veelomvattende klus, vooral omdat het hele OK-complex er deel van uitmaakt.

MBS Cascobouw, onderdeel van de MBS Groep uit Soest, is deze uitdaging aangegaan. Het bedrijf onderscheidt zich van andere doordat het een 
totaalconcept levert. Dit bestaat uit werkvoorbereiding, engineering, planning, productie en montage van de complete ruwbouw. Door een professionele 
aanpak en strakke planning zorgt MBS voor een probleemloze oplevering van de ruwbouw binnen de afgesproken termijn. “Wij willen de aannemer zo-
veel mogelijk ontzorgen”, zegt projectleider Jonathan Wijma hierover. “Ook bij het Haga is dat gelukt. Daar hebben we voor het totale casco gezorgd. We 
hebben prefab betonelementen toegepast, zoals kolommen, balken, wanden, massieve vloerplaten, kanaalplaatvloeren en breedplaatvloeren. Bovendien 
hebben we de engineering, levering en montage van de staalconstructie gecoördineerd en aangestuurd. Het aanleggen van de enorme ondergrondse 
parkeerkelder gebeurde ook in eigen beheer, door onze afdeling kelderbouw.”

Hoge eisen
Er werden zeer hoge eisen aan het gebouw gesteld, onder andere in verband met het nieuwe OK-complex. Hier moesten bijvoorbeeld technische instal-
laties dwars door de draagconstructie heen worden aangelegd. Het pand is in twee fasen opgebouwd. Vanwege de complexiteit werd begonnen met het 
OK-deel, omdat de afbouw daarvan het meeste werk vergde. Bovendien liepen het ontwerpproces en de uitvoering parallel. “Dat vormde echt een uitda-
ging. We hebben het hele traject nauwkeurig bewaakt om alles volgens planning te kunnen afleveren”, vertelt de projectleider. “De hoofddraagconstructie 
is volledig prefab, waardoor elke wijziging in het ontwerp direct invloed heeft op de uitvoering. Dat, samen met het korte tijdsbestek waarin alles moest 
gebeuren, maakte dat regelmatig veel flexibiliteit van ons gevraagd werd. Mede dankzij goed overleg met de betrokken partijen is het allemaal gelukt.”
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PERFECTIE TOT IN DETAIL

MBS Cascobouw

FEITEN EN CIJFERS
PROJECT: Haga Ziekenhuis, Den Haag
Opdrachtgever: Haga Ziekenhuis, Den Haag
Architect: Architecten aan de Maas, 
Rotterdam-Maastricht
 
Betoncasco: MBS Cascobouw, Soest
Bouwtijd: 
juni 2013 – jan 2015 voor de nieuwbouw
Totale oppervlakte gebouw: 35.000 m2

Totale bouwkosten: 100 mln

Bedden: 100

Enkele uitgangspunten 
Eén van die uitgangspunten was de behoefte aan 
een helende omgeving passend bij de Planetree-
gedachte die overal binnen het HagaZiekenhuis ge-
meengoed is. Oude Luttikhuis: “Gekozen is voor het 
ontwerp van Meyer en Van Schooten Architecten, dat 
zich kenmerkt door ronde lijnen, en een hoge mate 
van transparantie en daglicht. Om een helende om-
geving te realiseren, is een open gebouw gecreëerd, 
met veel glas en twee atriums. Aan de binnenzijde 
zorgt de trapsgewijze opbouw van de etages voor 
overzicht, ruimtelijke werking en veel extra lichtinval.” 
Een andere eis was een OK-complex dat uit twee 
delen bestaat. Met op de tweede verdieping het ge-
deelte voor hoogcomplexe ingrepen en op de eerste 
etage het gedeelte voor laagcomplexe ingrepen. 
Daar kunnen ook kinderen geopereerd worden. De 
dagbehandeling op de begane grond moet een korte 

routing, snelle doorloop van patiëntenstromen en ef-
ficiency mogelijk maken. 
Verder moeten alle functies van Julianakinderzie-
kenhuis/Moeder- en Kindcentrum, geboortehotel en 
Ronald McDonaldhuis op korte afstand van elkaar en 
in één complex verzameld zijn. Bestebreurtje: “Uniek 
zijn hier de maternityrooms, waar de partner 24 uur 
per dag bij de moeder kan verblijven, en de neosui-
tes, waar een ouder 24 uur per dag bij zijn of haar te 
vroeggeborene kan zijn.” Ten aanzien van duurzaam-
heid was het uitgangspunt de nieuwbouw te ontwer-
pen en te bouwen conform de eisen van BREEAM-NL 
Excellent. 
Al met al is het een doordacht, duurzaam en in sa-
menhang ontwikkeld project geworden, waarbij de 
integrale aanpak vooropstaat en werkprocessen, 
techniek en architectuur onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn.                                                                       n

Het nieuwe ziekenhuis anno 2015 
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