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Terras en tuin Xenia hospice 
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Het thema is haast te zwaar voor een opdrachtgeversprijs in de architectuur. Jonge mensen die 
het einde van hun leven zien naderen. De stichting Xenia, meer in het bijzonder Jacqueline Bouts 
en haar man Piet van Veen, verzorgde voor deze groep een thuis midden in de stedelijke samen-
leving. Nog nergens in Nederland bestond een hospice voor jongeren en jongvolwassenen.  
Na een ingrijpende persoonlijke ervaring kwam het echtpaar die behoefte op het spoor. Het nam 
zelf de verantwoordelijkheid voor een oplossing en maakte daarbij maximaal gebruik van de 
mogelijkheden die architectuur kan bieden.
 Het viel de jury op hoe bescheiden en ingetogen Bouts en Van Veen spraken over de bouw. 
Toch moesten ook zij hindernissen in het proces overwinnen: een beoogd pand dat op het laatste 
moment werd teruggetrokken, verzet uit de buurt, een grondruil. De architectuur straalt dezelfde 
rustige vanzelfsprekendheid uit, maar blijkt bij nadere beschouwing goed doordacht. Het wit is 
een trefzeker gekozen kleur voor een binnenterrein in de oude stad. De ramen tot op de vloer, 
bedoeld om bewoners vanuit het bed een ruim uitzicht naar buiten te bieden, geven vanaf de 
straat een open en vriendelijk beeld. Het interieur is ontspannen maar zorgvuldig vormgegeven. 
Dankzij de knik in de gevel ontstaat een intieme buitenruimte, georganiseerd rond een oude 
beuk. Het Xenia-huis ademt de onnadrukkelijkheid van een opdrachtgever en een architect die 
begaan zijn met hun missie, zonder zelf het podium te zoeken.
 Maar het hospice staat ook voor een bredere ontwikkeling, die te maken heeft met de plek van 
de zorg in de samenleving. De aanwezigheid van een café om de hoek is meer dan symbolisch 
en ook de samenwerking met bewoners van de naastgelegen studentenflat vond de jury een pre. 
Xenia maakt duidelijk dat er plaats is voor zieken en zorgbehoevenden in de stedelijke publieke 
ruimte. Ze worden niet meer zorgzaam weggestopt in instellingen aan de stadsranden. Die tendens 
is positief te waarderen, maar deels noodgedwongen ontstaan. De verwachtingen van zorg 
door familie, buren en vrienden zijn toegenomen en misschien wel te hoog opgelopen. Het gat 
tussen mantelzorg en geïnstitutionaliseerde zorg, dat Xenia ontdekt en opgevuld heeft voor de 
palliatieve zorg aan jonge mensen, kan ook voor andere zorggroepen ontstaan. Denk bijvoor-
beeld aan de groeiende groep ouderen met dementie. 
 Bouts en Van Veen zijn het proces onbevangen ingegaan. Hoewel Van Veen zelf architect is, 
voelden zij zich niet te groot om architectonische versterking in te roepen bij Erik van Tussenbroek. 
Xenia werkt nu aan plannen voor drie nieuwe woningen bij de entree van het binnenterrein, 
bedoeld voor zorgbehoevenden die relatief zelfstandig kunnen wonen. Daarvoor zijn jonge 
architecten aangezocht en is een ervaren rolstoelgebonden architect als mentor aangesteld. 
Dat tekent het volwassen en inspirerende opdrachtgeverschap van Xenia, een Gouden Piramide 
waard.

Stichting Xenia Hospice Xenia hospice  
voor jonge mensen

Winnaar

Ruimtelijk ontwerp Piet van Veen en architectenbureau MulderVanTussenbroek Planvorming en realisatie 2011 – 2014

Terras met houten rondloop en zitbank rondom de oude bruine beuk 
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‘Xenia’ is het Griekse woord voor ‘gastvrijheid’. Dat is ook 

wat het Xenia-huis wil uitstralen. Er wonen zes jonge mensen 

die er hun gasten ontvangen, die er hun wifi en hun privacy 

hebben, die de cafés en terrassen van de binnenstad weten 

te vinden. Mensen tussen de 16 en 40 jaar, die toch al het 

einde van hun leven zien naderen en palliatieve zorg nodig 

hebben. Xenia biedt het allemaal.

 Nederland kent een aantal kinderhospices en een groot 

aantal hospices waar vooral ouderen wonen, maar voor 

deze leeftijdsgroep is Xenia het enige verblijfhuis. 

Initiatiefneemster Jacqueline Bouts werkte als verpleeg-

kundige in het Leids Universitair Medisch Centrum met  

ernstig zieke jongeren. In haar directe omgeving overleed 

een dierbare op veel te jonge leeftijd. Het deed haar beseffen 

dat voor deze leeftijdsgroep geen enkele vorm van specifieke 

palliatieve zorg bestond. Patiënten waren aangewezen op 

mantelzorg, ziekenhuiszorg of een verblijf in een hospice 

tussen medebewoners van een heel andere generatie.

 Bouts besloot zelf zo’n hospice te ontwikkelen, gesteund 

door haar man Piet van Veen, architect van beroep. Ze deed 

inspiratie op bij werkbezoeken aan Engeland, waar dergelijke 

hospices wel bestaan. Een frisse, huiselijke uitstraling moest 

Xenia krijgen, met veel licht. En het moest in de stad staan. 

Nadat een beoogd pand op het laatste moment door de 

gemeente werd teruggetrokken, kwam een binnenterrein 

in het oude centrum van Leiden in beeld. Naast een grote 

bruine beuk stond een voormalig laboratoriumgebouw, 

verder was het plein vooral verwaaid. De rust, de stilte,  

de boom en het volle stedelijke leven om de hoek maakten 

deze plek echter tot een ideale locatie. 

 Samen met Els van Berkel, destijds coördinator van  

het regionale Netwerk Palliatieve Zorg, en architect Erik van 

Tussenbroek vormden Bouts en Van Veen een initiatiefgroep. 

Deze zocht en vond samenwerking met de Stichting Leidse 

Studentenhuisvesting (later samengegaan met studenten-

huisvester DUWO). Een eerste ontwerp strandde op verzet 

uit de buurt, dat zich toespitste op een tak die van de beuk 

afgezaagd zou moeten worden. Het alternatieve ontwerp  

is gerealiseerd: een tweelaags, hagelwit woonpaviljoen, 

met een knik in de gevel om de boom te sparen en een tuin 

grenzend aan de gemeenschappelijke woonkeuken.

 Het streven naar huiselijkheid en de geïnventariseerde 

wensen van de doelgroep speelden een grote rol bij het 

interieur, waarvoor is samengewerkt met Inge Storm en 

Esther van der Spek. Er zijn veel lichte kleuren gebruikt – 

ook de bedden hebben een verfje gekregen om ze van hun 

ziekenhuiskarakter te ontdoen. Elke kamer heeft eigen 

sanitair, dat voor rolstoelgebonden bewoners toegankelijk 

is via een ingenieuze beweegbare wand in de lengterichting. 

De ramen lopen door tot aan de vloer. Bewoners hebben 

daardoor ook vanuit bed zicht op de tuin. 

 Het gebouw is casco gebouwd door DUWO, dat nu de 

eigenaar is en het pand verhuurt aan Xenia. De inrichting en 

exploitatie financiert de stichting Xenia zelf. Ze leunt daarbij 

voor een belangrijk deel op de Vrienden van Xenia, een 

stichting die donateurs en sponsors werft. In de dagelijkse 

exploitatie zijn de vele vrijwilligers onmisbaar, onder wie 

een aantal bewoners van een belendend studentenhuis. 

Xenia heeft twee mensen in dienst: initiatiefneemster 

Jacqueline Bouts en een coördinator. 

 Nu het hospice voor jonge mensen zo’n twee jaar in 

bedrijf is, wordt gewerkt aan een volgend plan. De wens leeft 

om een klein aantal woningen te bouwen voor gehandicapte 

jongeren, die daar zelfstandig kunnen leven maar wel 

afhankelijk zijn van zorgvoorzieningen waar Xenia over 

beschikt. De Stichting XeniaWonen i.o. heeft de net afge-

studeerde architecten Maarten Plomp en Elmar Koers 

gevraagd om een ontwerp te maken. Architect Ed Bijman is 

bereid gevonden om als mentor op te treden. Bijman is 

ervaringsdeskundige sinds hij zelf is aangewezen op een 

rolstoel. De woningbouw zou aan de rand van het binnen-

terrein moeten komen, waar de straatzijde nu over de volle 

breedte open is. De nieuwbouw versterkt zo het besloten 

karakter van het binnenterrein. De binnenstad van Leiden, 2016. Midden onder Xenia hospice 
met links het studentenhuis.

Situatie
A Kloosterpoort
B Hooigracht
C Groenesteeg
D Middelstegracht
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1  Terras met houten rondloop 
2  Zicht vanuit huiskamer en keuken naar terras en tuin
3  Entree met links het terras met halfronde houten zitbank
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Badkamer op eerste verdieping
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1  Woonkamer op eerste verdieping
2  Huiskamer / keuken
3  Trapopgang en kantoor op eerste verdieping
4 Kamer met eigen sanitair
5  Badkamer met beweegbare wand in kamer
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Eerste verdieping en begane grond
1 entree
2 bruine beuk
3 gang
4 huiskamer / keuken
5 kamer
6 kantoor
7 lift
8 woonkamer
9 badkamer
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