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Hospice
te Sassenheim

Opdrachtgever: Stichting Hospice 
Aannemer: Bouwbedrijf Schuit
Status: opgeleverd in 2008

In 2002 is door twee huisartsen het initiatief 
genomen om in de Duin- en bollenstreek een 
Hospice te bouwen. Een Hospice is een huis waar 
terminale patiënten in alle rust de laatste fase van 
hun leven kunnen doorbrengen.

Het hospice is gerealiseerd op een kavel van 1500 
m2, op het terrein Langeveld aan de Hoofdstraat in 
Sassenheim. Juist deze lokatie is voor het Hospice 
zeer geschikt vanwege haar unieke kenmerken. 
Deze plek is centraal gelegen in de Bollenstreek, 
het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, 
het is goed ontsloten via de autosnelweg en 
het ligt in de nabijheid van woonzorgcentrum/
verpleeghuis de Bernardus. 
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begane grond eerste verdieping zolder

De Hoofdstraat in Sassenheim vormt samen met 
de gevarieerde bebouwing aan weerszijde een 
afwisselend lint. Het gedeelte van het lint waar het 
Hospice gerealiseerd zal worden kenmerkt zich 
door bouwmassa’s met een individueel karakter. 
De massa’s wisselen vooral in maat en detaillering. 
Vooral statige villa’s maar ook meer eenvoudige 
vrijstaande woningen zijn voor dit gedeelte van het 
lint beeldbepalend. 

Het beeld van een statige villa vormt het concept 
voor het ontwerp van het Hospice. Enerzijds om 
aansluiting te vinden met de omgeving en anderzijds 
om het gebouw de uitstraling mee te geven van een 
woonhuis. Gekozen is voor een gebouw van twee 
lagen met kap in jaren ’30 stijl. 
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situatie

open hoeken met balkons

De wens om het Hospice een warme uitstraling 
mee te geven hebben de keuze voor de kleur en de 
tektoniek van het materiaal bepaald. Zo is voor het 
metselwerk een handvorm baksteen in rood-bruin 
tinten gekozen. Als typische jaren ’30 accenten zijn 
in de gevel betonnen sierlijsten verwerkt.

Op de hoeken van het gebouw zijn balkons gesitueerd 
die het gevelbeeld verzachten en daarnaast de 
mogelijkheid bieden om door beplanting het Hospice 
een bewoonde uitstraling te geven. Een plantenbak 
bij de entree geeft het gebouw een vriendelijke 
toegang. Daarnaast wordt de entree geaccentueerd 
door een overstekend gebouwvolume. 

De bewoners van het Hospice staan centraal. 
De kamers van de bewoners bevinden zich op 
de hoeken, zo gunstig mogelijk georiënteerd op 
de zon. In totaal bevinden zich in het gebouw 6 
kamers. Daarnaast is er ruimte voor personeel, 
een kantoor, een flexibele bijeenkomstruimte, een 
gemeenschappelijke woonkamer, een grote keuken, 
een beddenlift en twee logeerkamers.

Bij de inrichting van het gebouw staat een huiselijke 
sfeer voorop. Dit is van invloed op de keuze van de 
zorgondersteunende voorzieningen en afwerking van 
het gebouw. Zo is er gekozen voor toepassing van 
mobiele tilliften en zijn bouwkundige voorzieningen 
als plafondliften zoveel mogelijk vermeden.

Op de kavel is naast ruimte voor het gebouw ook 
voldoende ruimte voor een royale tuin. Een tuin 
waar mensen rustig kunnen zitten is een belangrijk 
onderdeel van het programma. Het gebouw is er 
op afgestemd dat bewoners compleet met bed in de 
rustige buitenruimte kunnen verblijven.
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flexibele kamer met vergader- en stilteruimte de woon- en eetkamer in huiselijke sfeer ingericht

de eetkamer met veel daglicht intieme woonkamer met zithoek huiselijke inrichting van de gastenkamers


