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Voor het stedelijke vernieuwingsgebied in de Haagse Moerwijk 

is een woningbouwplan rondom een kerk, een paterhuis en 

een fraterhuis gemaakt. Het complex, waar voorheen ook een 

kleuterschool en een meisjes- en jongensschool toe behoorden, is 

gebouwd in de Bossche Schoolarchitectuur van de beroemde Van 

der Laan familie. Vanuit dit ‘bolwerk’ werd de geestelijke zorg en 

vorming van de katholieke geemschap in Moerwijk geleverd.  Hans 

van der Heijden werkt sinds 2006 aan de verkaveling, de openbare 

ruimten en de woningen, eerst in zijn bureau biq en vanaf 2014 

onder eigen naam. De gebouwen aan de randen van het gebied 

Een katholiek bolwerk

volgen de lange lijnen van de wijk. Het hart van de nieuwe buurt 

is kleinschalig en afgestemd op de bestaande kloostergebouwen. 

Daarbij zijn typische Moerwijkse stedebouwkundige details, 

zoals,de doorstekende kopgevels, gebruikt. 

Door de architectuur, de verkaveling en de buitenruimte in 

een hand te houden is een bijzondere samenhang bereikt. Dat 

blijkt vooral uit het materiaalgebruik. De bestaande gebakken 

bestratingsmaterialen en betonornamenten worden hergebruikt. 

Het plein voor de kloosterkerk zal worden voorzien van muren 

en plantenbakken in ruw beton. Siergras en paarskleurende 
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amberbomen dragen bij aan het stemmige materiaalpalet van 

het kerkplein. Het metselwerk van de woningen vult de aardse 

tinten van het Bossche Schoolensemble aan. Alle praktische 

noodzakelijkheden, variërend van de molgoten, de afvoerputten, 

de lichtmasten, vuilcontainers tot de tuinmuren en -hekken 

zijn nauwkeurig ingepast in de verkaveling. De bestaande 

straten worden opnieuw ingericht. De Grovestinsstraat krijgt 

een laanprofiel met volwassen beuken waar ook de omringende 

trapportiekwoningen van profiteren. De woonpaden rondom de 

kerk blijven autovrij.

Raaphorstlaan in 2006
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Kerkplein
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A design was made for an urban renewal area in the Hague 

Moerwijk district. It forms an ensemble of housing around a 

characteristic church, a monastery and a fraternity, built in the 

Bossche School architecture of the famous Van der Laan family. 

From this ‘bulwark’ the spiritual and intellectual education was 

supplied to the catholic community in the area. From 2006, 

Hans van der Heijden has been working on the urban layout, 

the public spaces and the housing, initially from his studio biq 

and subsequently under his own name. The edge buildings 

follow the long perspectives of Moerwijk. The centre of the new 

A Catholic Bulwark

neighbourhood, however, is small-scale and adjusted to the size of 

the existing buildings. 

By keeping the architecture, the urban design and the landscape 

design in one hand, a strong sense of cohesion was accomplished. 

That is apparent in the use of materials. The existing clinker 

paving and concrete ornamentation are re-used. The church square 

will be supplied with walls and planters in raw in situ concrete. 

Grass and purple Amber trees contribute to the sober material 

palette of the church square. The brickwork of the dwellings add 
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to the earthbound colours of the ‘Bossche School’ ensemble. All 

practical necessities, including channel gutters, gully grates, light 

masts, garbage containers, garden walls and railings, are carefully 

integrated in the urban plan. The existing street are re changed. 

Grovestinsstrat will get a lane profile with mature beeches. The 

paths to the dwellings around the church will remain car-free.

Kapel paterhuis in aanhouw, kerk op de achtergrond Officiële handelingFraterhuis in aabouw, kerk met plein op de achtergrond
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Stedebouwkundig plan 1:1000
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Moerwijkse kop als stedebouwkundig detail
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Den Haag Moerwijk, voorzieningen
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Den Haag Moerwijk, doorgaande singels en lanen

Ontwerptekening kerk Jan van der Laan

Kloosterlocatie Kloosterlocatie
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Hoek Grovestinsstraat
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Ontwerp kerkplein
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Herhaling, overgangen privé en openbare ruimte, materiaalafstemming
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Kerkplein
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Hoekwoning met 6 kamers
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Gevelfragment 1:50
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Metselwerkdetail 1:20
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Kerkplein
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Woonstraat met verbijzonderde hoeken en kloosterkerk op achtergrond
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Rijwoning, 1:500 Rugzakwoning op hoek, 1:500Pleinswoning, 1:500
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Uitwerkig erfscheidingen 1:50
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Collage materialen, hergebruik betonornament
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Zicht op kerkplein
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Woonpad
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Raaphorstlaan
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Repertoire gevelontwerp 1:500
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Doorschietende kop stedebouwkundig detail
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