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Het gebouw is de 
eerste aanzet voor 
een nieuw, vitaal en 
levensloopbestendig 
deel van leiden

Het Gebouw is het eerste project van het nieuwe centrum van 
Leiden Noord. Hier zijn de meest uiteenlopende maatschappelijke 
voorzieningen bijeen gebracht in een uniek gebouw dat niet alleen 
maar op een zakelijke manier gebouwfuncties combineert, maar 
de hele samenleving op een onorthodoxe wijze op één plek bij 
elkaar brengt. 

Naast drie basisscholen, peuterspeelzaal en zorgorganisaties, 
huisvest Het Gebouw ook een bibliotheek, buurtcentrum, aula 
en sportfaciliteiten. De hele buurt kan gebruik maken van de 
faciliteiten. Door het toevoegen van diverse appartementen, 
waaronder zorgwoningen voor verstandelijk beperkten en 
dementerende ouderen is Het Gebouw de eerste aanzet voor een 
nieuw, vitaal en levensloopbestendig deel van de stad.

De voorzieningen in Het Gebouw  en de evenementen zijn gericht 
op mensen van alle leeftijden. Alle voorzieningen zijn voor 
iedereen uit de buurt toegankelijk en bereikbaar via het centrale 
ontmoetingsplein bij de ingang van Het Gebouw. Het binnenplein 
wordt net als het kerkplein of de markt vroeger, een plek waar je 
bekenden en onbekenden ontmoet en waar allerlei activiteiten 
plaats kunnen vinden. 
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Het Gebouw is ook een aantrekkelijke biotoop voor mensen die 
minder mobiel zijn. Woningstichting  Ons Doel ontwikkelde in 
samenwerking met zorginstelling Libertas Leiden  20 woningen 
in 3 woongroepen voor mensen met dementie. Voor Stichting De 
Haardstee zijn er 14 woningen voor ouderen met een verstandelijke 
beperking. Gezamenlijk zorgen beide instellingen voor 24-uurszorg 
voor deze intramurale cliënten maar bieden ook een ‘zorgeloos 
wonen’ formule voor de bewoners van de andere woningen in Het 
Gebouw. Zo kunnen bijvoorbeeld partners van intramurale cliënten 
dichtbij blijven wonen. Benodigde (thuis)zorg is ook voor deze 
bewoners beschikbaar binnen Het Gebouw. Ook is het mogelijk 
voor mensen om eerst extramuraal zorg af te nemen bij Libertas en 
evt. later de overstap te maken naar intramurale eenheden. 
Het uitgangspunt van Ons Doel was steeds om zelfstandige 
woningen te maken, daardoor hebben de bewoners nu een 
zelfstandige 2-kamerwoning met een gemeenschappelijke 
huiskamer, waardoor aanzienlijk meer woonkwaliteit wordt 
geboden voor deze doelgroep en het in de toekomst ook mogelijk 
is andere doelgroepen te huisvesten.

50 huurwoningen 
34 zorgwoningen
9 schoolwoningen
9 starterswoningen

gebouwde parkeergarage 120 pp

wijkcentrum
wijkbibliotheek
peuterspeelzalen
basisscholen en bso (totaal 45 groepsruimten)
centrum voor jeugd en gezin
sportzaal

De woongroepen zijn gesitueerd op de lagere verdiepingen van 
Het Gebouw, aan een wandelroute en het plein, zodat bewoners 
een levendig uitzicht hebben en een praatje kunnen maken met 
voorbijgangers. De publieke ruimte profiteert 24-7 van deze sociale 
controle.  

Elke woongroep is opgezet als hofje met 6 à 7 kamers, met huiskamer, 
volledig ingerichte keuken en patio rondom een ruime hal, zodat 
bewoners kunnen kiezen voor privacy of contact, rust of activiteit. 
Ze hebben een eigen tweekamer appartement dat ze zelf mogen 
inrichten en ze bepalen zelf wanneer ze opstaan of slapen. Een vast 
team van medewerkers heeft een begeleidende rol, deze zijn 24 
uur per dag aanwezig. In elke woongroep wordt gekookt en samen 
gegeten. De bewoners nemen deel aan alledaagse activiteiten zoals 
koken en was vouwen. Deze huiselijke activiteiten geven structuur 
en bepalen het ritme van de dag. Familie en vrijwilligers zijn van 
harte welkom. 

Het gebouw
zorgconcept

Het gebouw is een 
aantrekkelijke 
biotoop voor 
mensen die minder 
mobiel zijn
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terras voor de woningen

daktuin woningen

dak schoolplein

Een ander belangrijk gegeven is de combinatie met de overige 
voorzieningen in Het Gebouw, waardoor ook de zorgbewoners 
echte wijkbewoners kunnen blijven. De verstandelijk gehandicapte 
ouderen kunnen net zo goed als de andere gebruikers of 
buurtbewoners een kopje koffie drinken in het buurtrestaurant of 
met de kleinkinderen naar de bibliotheek. Libertas en Haardstee 
vervullen beide een dubbelrol. Libertas verleent zorg maar is ook 
verantwoordelijk voor welzijns-/buurtwerk en datzelfde geldt voor 
de Haardstee die vanuit het Gebouw werktrajecten voor cliënten 
uitzet in de buurt en in Het Gebouw zelf (zoals werk in het onderhoud 
van de daktuin). En zo ondersteunen Libertas en Haardstee elkaar 
ook, ondanks de verschillende doelgroep. Libertas Leiden verzorgt 
de nachtzorg voor de cliënten van de Haardstee.

Het Gebouw is met zijn uitgebreide voorzieningen en activiteiten 
zoals spelletjesmiddagen, rommelmarkt en buurtrestaurant voor 
iedereen een stimulerende omgeving. Voor de minder mobiele 
bewoners is Het Gebouw een afwisselende omgeving die veel meer 
bewegingsvrijheid biedt dan een traditioneel zorggebouw.

Traditioneel is architectuur voor de zorg een bouwkundige vertaling 
van de zorgopgave. Vaak benadrukken ontwerpen wat de patiënt 
niet meer kan, wat kan leiden tot passiviteit, angst, segregatie 
en uiteindelijk hospitalisatie. Bij de integratie van de zorgopgave 
in Het Gebouw hebben we ons in tegenstelling tot traditionele 
zorggebouwen juist gericht op wat de zorgpatiënten nog wel 
kunnen. 

Door een kwalitatieve woonomgeving, wat zich onder andere 
vertaalt in ruime kamers, mooie buitenruimte, kunstuitingen 
in de openbare ruimte en nabijheid van veel voorzieningen en 
dagbesteding, stimuleren we mobiliteit en integratie. Hierdoor 
worden de zorgpatiënten getraind in wat ze wel kunnen, waarbij 
optimale zorgverlening natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde 
blijft. Architectuur kan stimuleren en activeren, het genezingsproces 
of gezond blijven bevorderen, en tegelijk efficiënte zorgverlening 
mogelijk maken. Ook de stedelijke omgeving kan als aantrekkelijke 
leefomgeving ontworpen worden en in tweede instantie blijken bij 
te dragen aan een gezonde levensstijl en efficiënte zorgverlening. 

Het gebouw
zorgconcept

bij de zorgopgave 
in Het gebouw 
Hebben we ons 
gericHt op wat de 
zorgpatiënten 
nog wél kunnen
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Het gebouw
proces

In de selectieprocedure voor de architect werd nadrukkelijk om 
een visie op de opgave gevraagd, zowel voor de kinderen, als voor 
volwassenen, als voor de wijk. VenhoevenCS had een sterke visie 
om het gebouw te zien als een stuk stad, waarin verschillende 
gebruikers op verschillende tijden hun plaats vinden. Op deze 
manier wordt Het Gebouw echt een onderdeel van de wijk, binnen- 
en buitenpleinen maar ook de aansluitingen op de bestaande 
(langzaam verkeers)routes zorgen ervoor dat de toegankelijkheid 
en verbindingen vanzelfsprekend worden.

De gezamenlijke hoge ambitie van opdrachtgevers en architect 
sterkte de samenwerking, de gezamenlijke drijfveer om voor 
een maximaal resultaat te gaan. En steeds bleek dit tot betere 
oplossingen te leiden met uiteindelijk een heel mooi eindresultaat. 
Respect voor elkaar en hoge ambities zijn daarin de sleutelwoorden 
geweest.

De visie die aan het project ten grondslag lag was voor een 
belangrijk deel het samenbrengen van partijen die een bijdrage 
kunnen leveren aan het welzijn van de wijk én het vergroten van 
de ontwikkelingskansen voor kinderen en mensen die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben. Maar het project moest meer 
worden dan alleen een optelsom van voorzieningen en woningen, 
het moest ook in haar architectonische uitstraling een betekenis 
krijgen voor de wijk en haar gebruikers.

De gemeente Leiden en woningstichting Ons Doel zijn gezamenlijk 
opdrachtgever voor dit project, waarbij ondanks de scheiding in 
verantwoordelijkheden tussen maatschappelijk en commercieel 
vastgoed, nadrukkelijk gezamenlijk sturing is gegeven aan de 
(stedenbouwkundige en architectonische) kwaliteit van het totale 
project. De gemeente Leiden heeft het mogelijk gemaakt om in 
cofinancierschap met Ons Doel Het Gebouw te realiseren, waarbij 
Ons Doel de woningen heeft ontwikkeld en de zorgwoningen 
verhuurt aan zorgorganisaties Libertas en Haardstee.
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projectdata

Naam 

Locatie 

Programma

Oppervlakte

Opdracht

Periode

Opdrachtgevers

Team VenhoevenCS 

Partners

Eigenaar en gebruikers

i

Het Gebouw

Arubapad 2, Leiden (NL) 

3 basisscholen, peuterspeelzaal, sportzaal, multifunctioneel 
wijkcentrum, ontmoetingsplein, buurtrestaurant, aula, bibliotheek, 
cursusruimten, welzijns-, jeugd- en jongerenwerk, Centrum voor Jeugd 
& Gezin, huisarts, buurtvoorzieningen, gebouwde parkeervoorziening 
voor 120 auto´s, overdekt fietsparkeren, 50 levensloopbestendige 
appartementen, 20 zorghuurwoningen voor ouderen met dementie 
en 14 zorgwoningen voor ouderen met licht verstandelijke beperking, 
daktuinen, 9 schoolwoningen en 9 starterswoningen

26,150 m2 bvo (10.500 m2 maatschappelijk vastgoed en 15.650 m2 
commercieel vastgoed)

stedenbouwkundig ontwerp, VO, DO, bestek, werktekeningen, 
esthetische directievoering, buitenruimte is ontworpen door gemeente 
Leiden

2006-2013

Gemeente Leiden en Woningstichting Ons Doel

Ton Venhoeven, Danny Esselman, Cécilia Gross, Arjen Zaal, Arjan Pot, 
Eelco Bergman, Kees Plomp, Wouter de Haas, Roland Herpel, Tanja 
Djordjevic, Urs Hasenberg, Niels Boswinkel, Tim Habraken, Gabriël 
Boutsema

Grontmij (constructie), LBP SIGHT (bouwfysica), Deerns installatieadvies 
(installaties), Arcadis Financial Engineers (kostencalculatie), Bot Bouw, 
Kuijpers (E-installatie), BRI (W-installatie), Kone liften 

Ons Doel is eigenaar. Libertas Leiden huurt 20 zorgeenheden, een 
kantoor, drie huiskamers en de dagbestedingsruimte/steunpunt op 
de begane grond. In de eenheden wonen intramurale cliënten met 
een pg-indicatie. De Haardstee huurt 14 eenheden, een huiskamer/
groepsruimte en steunpunt op de begane grond. In de eenheden wonen 
clienten met een licht verstandelijke beperking (oudere leeftijdsgroep).


