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Uit: Het Tweede Begin, Meer doen met bestaand vastgoed in de zorg,  

Dirk Bergvelt en Hans van Rossum, Amsterdam januari 2011 

 

Huize Eykenburg te Den Haag 

Algemeen 

Locatie Kruisbessenstraat 12      

 2564 VD Den Haag           

 070-7507000 

Oorspronkelijke functie Verzorgingshuis met 160 plaatsen 

Nieuwe functie Verzorgingshuiszorg (84 plaatsen), kleinschalige zorg (68 PG)  

Zorgsector V&V 

Opdrachtgever/Ontwikkelaar Stichting Eykenburg  

Ontwerp Opdrachtgever 

Jaar van oplevering 2010 

Oorspronkelijk bouwjaar 1929 

Projectleider Willem Ernst ernst@eykenburg.nl 

 

 

 

Flexibel avant la lettre 

 

Vooroorlogse verzorgingshuizen zijn zeldzaam. Verzorgingshuizen ontstonden vooral ná de Tweede 

Wereldoorlog; eerst om de doorstroming in de woningvoorraad te bevorderen en later als verworven-

heid van de Nederlandse verzorgingsstaat. Huize Eykenburg in de Haagse Vruchtenwijk begon zijn be-
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staan in 1929 als katholiek ouderenpension voor de gegoede middenklasse. Sindsdien is er veel veran-

derd en verbouwd maar de kwaliteit en de toekomstwaarde van het complex zijn gebleven. 

De opgave en de opdrachtgever 

Huize Eykenburg in zijn oorspronkelijke vorm van 1929 bestond uit een pension met 103 kamers, een 

naastgelegen klooster van de Zusters Ursulinen en een binnentuin met kapel. Een ‘staaltje roomse durf’ 

werd deze enclave in protestants gebied indertijd genoemd. De Zusters Ursulinen hielden in feite een 

particulier pension waar bewoners voor kost en inwoning betaalden. In de beginperiode waren de pen-

sionkosten voor een alleenstaande 2000 gulden per jaar. Kort na de Tweede Wereldoorlog komen de 

bouw en exploitatie van bejaardenoorden onder de hoede van de overheid en verdwijnt geleidelijk het 

exclusieve karakter van dit verzorgingshuis. Het klooster wordt gesloopt en in 1978 worden er twee 

nieuwe vleugels met appartementen aangebouwd.  

Op dat moment telt het complex 260 wooneenheden. Veel meer groei zit er niet in want in de jaren 

negentig ziet de gemeente Den Haag als budgethouder van de WBO zich gedwongen het aantal verzor-

gingshuisplaatsen terug te dringen. In 1996 verkoopt de Stichting Eykenburg een vleugel met 80 appar-

tementen aan woningbouwvereniging Patrimonium voor het luttele bedrag van één gulden. Die appar-

tementen worden verbouwd tot zelfstandige woningen. Er blijven dan in Eykenburg 84 individuele 

wooneenheden in de oudbouw over en er is nog een ‘nieuwe’ vleugel die in twee etappes wordt ge-

transformeerd tot intensieve PG-zorg. In 1996 is al één etage omgevormd tot een gesloten afdeling met 

14 plaatsen voor intensieve zorg. In 2010 zijn de overige drie verdiepingen ter hand genomen waarbij 

elke verdieping van 24 eenheden wordt omgevormd tot twee compartimenten met elk huisvesting voor 

negen bewoners. De twee huiskamers op de verdieping zijn zij aan zij gebouwd. De individuele woon-

ruimten zijn als slaapkamer gehandhaafd of zijn met drie tegelijk tot huiskamer samengevoegd. De indi-

viduele ruimten hebben eigen sanitair dat is vergroot en aangepast voor de nieuwe doelgroep.  

De maaltijden worden niet in de eigen keukens van de kleinschalige woonvorm bereid maar komen van 

elders (regenereren). Dat geldt overigens ook voor de maaltijden in het restaurant van Huize Eykenburg. 

De grote keuken heeft bij de verbouwing ook deels een andere bestemming gekregen.  

Verder is er een nieuwe beddenlift geplaatst voor de ontsluiting van de verdiepingen en er is voldaan 

aan de brandweringseisen voor de slaapkamers en de compartimenten. 

 

 

Willem Ernst (manager dienstverlening) is namens de Stichting Eykenburg als opdrachtgever verant-

woordelijk voor de recente verbouwing. Het bouwproces heeft niet langer dan een half jaar geduurd en 

kent een beperkt bouwteam met een bouwmanagementbureau (BOB), een constructeur en een aan-

nemer. De gehele verbouwing heeft 2,7 miljoen euro gekost en daarbij is dankbaar gebruikgemaakt van 

de verlaging van het BTW-tarief (voordeel 90.000 euro). Er is gewerkt met een taakstellend budget en 
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men heeft een duidelijke toekomstvisie waarbij vooral ingezet wordt op uitbreiding met verpleeghuis-

zorg, zo mogelijk ook in combinatie met een hoogwaardig aanbod van zelfstandig wonen en zorg. De 

Stichting Eykenburg heeft drie locaties die van oudsher gericht zijn op verzorgingshuiszorg en de koers is 

gesteld op een overgang naar zware zorg. “We lopen in het spoor van het zorgkantoor Haaglanden dat 

de verzorgingshuizen in de regio de komende vijf jaar wil saneren. Deze sector werkt nu eenmaal met 

overheidsmiddelen en je zult je daarom moeten richten op het veranderende beleid van de overheid,” 

concludeert Ernst.  

De overgang naar zwaardere zorg is niet voor alle verpleeg- en verzorgingshuizen mogelijk. Er is feitelijk 

sprake van overaanbod. Sommige aanbieders zullen de boot gaan missen. De verdeling van de ver-

pleeghuiscapaciteit door het zorgkantoor is een essentieel gegeven waarbij je je als aanbieder ook stra-

tegisch moet opstellen wat betreft de spreiding en de gewenste kwaliteit. Op het moment is het ver-

pleeghuis Houtwijk (180 plaatsen) onder verscherpt toezicht geplaatst en is er mogelijk ruimte voor 

nieuwe oplossingen waarbij ook Eykenburg een rol kan spelen omdat dit deel van Den Haag (Segbroek) 

niet ruim bedeeld is met verpleeghuiscapaciteit. Wat betreft de locatie Eykenburg is het vooral de vraag 

wat er op termijn met de 84 individuele eenheden in de oudbouw moet gebeuren. Er gaan verschillende 

mogelijkheden over tafel: tijdelijke opvang, somatiek of palliatieve zorg. 

De architect en de uitwerking van de opgave  

Bij deze verbouwing is geen architect betrokken geweest. Ernst geeft als verklaring dat daar geen bud-

get voor was. De aanpassing is wat betreft vormgeving of techniek ook geen ingewikkelde opgave waar 

je met eigen capaciteit en een beperkt advies niet uit zou kunnen komen. Het is een interne verandering 

zonder gevolgen voor de publieke ruimten of de uitstraling van het gebouw. Bij de eerdere renovatie in 

1996 lag dat anders omdat het ging om de centrale hal en het nieuwe restaurant. Die eerdere uitwer-

king met inschakeling van architecten (Vroegindewei in samenwerking met Karel Dekker) mag zeker 

geslaagd worden genoemd omdat deze beeldbepalende elementen bijdragen aan de open en toeganke-

lijke sfeer van Eykenburg zonder de monumentale allure van het gebouw te verstoren. Dat de algemene 

ruimten attractief en toegankelijk zijn wordt ook steeds belangrijker door de wijkfunctie van het ge-

bouw. Het aanbod gaat meer en meer in de richting van intramurale zorg met extramurale voorzienin-

gen. Voor de omwonende ouderen is er een uitgebreid pakket van diensten, zorgverlening en activitei-

ten dat de mensen thuis of binnen Eykenburg kunnen krijgen. De zangclub of het restaurant krijgen op 

die manier nieuw draagvlak. De meer gesloten afdelingen voor de eigen bewoners staan tegenover 

openbare functies voor de wijkbewoners. 

 

Terugblik 

Kleinschalige zorg is geen standaardoplossing. In de reeks van onderzochte voorbeelden is er veel variatie: 
groepsgrootte, gedeeld sanitair, keukenfunctie, grootte individuele ruimten. In Eykenburg is de compartimen-
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tering niet sterk doorgevoerd en kan de scheiding van ruimten ook weer ongedaan worden gemaakt als het 
nodig mocht zijn om twee groepen samen te voegen. De overgang van verzorgingshuiszorg naar zware zorg 
betekent een verdunning van het bewonersbestand tot zo’n 75%. Er is voor een pragmatische en haalbare 
oplossing gekozen waarbij de plattegronden en de lay-out op de verdiepingen grotendeels intact zijn geble-
ven. 


