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Dit jaar viert het Haagse architectenbureau LIAG haar honderdjarige 

jubileum. Al een eeuw lang zijn wij toegewijd aan het realiseren van 

duurzame gebouwen. Toekomstbestendige gebouwen, die zich 

gemakkelijk laten aanpassen en daardoor uitnodigen tot lang gebruik. 

Gezonde gebouwen, die mensen uitdagen het beste uit zichzelf te halen.

LIAG is in 1919 opgericht door Dirk Roosenburg, tijdgenoot van 

architecten als Dudok, Oud en Rietveld. Zijn visie was niet anders dan 

die van LIAG vandaag: gebouwen ontwerpen die mensen gelukkig 

maken en waarde toevoegen aan de maatschappij. Veel van zijn 

gebouwen zijn inmiddels rijksmonument, waaronder het voormalig 

hoofdkantoor van Philips en de Lichttoren in Eindhoven en het Apollo 

House in Amsterdam. Ook Den Haag kent vele gebouwen die door LIAG 

zijn gemaakt: villa Windekind, het voormalige Hoofdkantoor KLM (nu 

Plesmangebouw) en het Provinciehuis. Recentere projecten zijn o.a. de 

Veiligheidspost Laakhaven, ROC Mondriaan en het Voedingscentrum. In 

totaal zijn er wel meer dan 30 projecten in de hofstad gerealiseerd. 

De fietstour brengt je langs een selectie van beeldbepalende gebouwen 

van LIAG in Den Haag:  zowel uit de beginjaren van de hand van Dirk 

Roosenburg als uit de recentere jaren van LIAG.

100 JAAR Liefde, Innovatie, Architectuur en Geluk

Wanneer is een gebouw geslaagd? Als het past in zijn omgeving? Als 

het op tijd en binnen budget gerealiseerd wordt? Als het voldoet aan alle 

bouwkundige eisen? 

Allemaal belangrijk. Maar voor LIAG is een gebouw pas geslaagd als 

het bijdraagt aan het geluk van de gebruikers. Als het een plek is waar 

mensen zich thuis voelen, als het uitnodigt tot ontmoeting. Een geslaagd 

gebouw toont respect voor de gebruikers. En daagt ze uit het beste uit 

zichzelf te halen.

Gebouwen ontwerpen is voor LIAG niet genoeg. We zijn architecten van 

geluk. Dat is onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij. 

Dat is waar we ons elke dag weer met hart en ziel voor inzetten.
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start: voormalige Amerikaanse ambassade

Kerkhoflaan, bureau en woning

KLM Hoofdkantoor

Shell Hoofdkantoor

Provinciehuis Zuid-Holland

Voedingscentrum

ROC Mondriaan

Veiligheidsbureau Laak

*

1

2

3

4

5

6

7

8



K
ER

K
H

O
FLA

A
N

, B
U

R
EA

U
 EN

 W
O

N
IN

G
kerkhoflaan 11

Het verhaal van de Kerkhoflaan 11A begint in 1900, als kunstschilder 

Luyt in de tuin van het monumentale hoekpand een atelier laat 

bouwen. In 1918 volgt aan de Kerkhoflaan een huisje/pianostudio, 

ontworpen door Dirk Roosenburg ,  zwager van Luyt. Als Luyt in 1923 

emigreert, koopt Roosenburg het totale complex. De pianostudio wordt 

omgebouwd tot woonhuis, in de andere gebouwen komt zijn bureau. 

Vanaf dat moment volgen door de jaren heen verschillende uitbreidingen 

in de tuin en aan het woonhuis. In 1978 neemt Atelier Pro het bijzondere 

onderkomen over.

 

Voor de langgerekte woning liet Roosenburg zich indertijd, evenals 

veel Nederlandse collega’s, inspireren door de Prairiehuizen van de 

Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Met name het flauw hellende 

dak met royale overstekken boven de gevels is daarvoor karakteristiek.
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Aan het kruispunt van de Plesmanweg met de Badhuisweg staat het 

voormalige kantoorgebouw van KLM. Het zorgvuldig gedetailleerde 

gebouw, bestaande uit vier vleugels, is in twee fases tot stand is 

gekomen. Het eerste bouwdeel is tussen 1938 en 1940 gebouwd naar 

ontwerp van architect Dirk Roosenburg. Dit eerste bouwdeel bestaat 

uit een hoog opgetrokken vleugel en een halfronde recreatiezaal. 

Daarna lag de bouw vanwege de oorlog enkele jaren stil. De voltooiing 

van het ontwerp met drie vleugels volgde tussen 1946-1949 naar 

ontwerp van Dirk Roosenburg, P. Verhave en J.G.E. Luyt. Van de 

entreepartij, bestaande uit een serie vogelfiguren die verwijzen naar de 

vliegmaatschappij is Teun Roosenburg de ontwerper.

Een aantal noviteiten kenmerken het gebouw. De eetzaal op de 

vijfde verdieping heeft een wandschildering naar ontwerp uit 1959 

van kunstenaar Eppo Doeve, Heel bijzonder in die tijd was de 

vloerverwarming in de kantine én het lopend buffet. Roosenburg had 

oog voor het welzijn en de gezondheid van de werknemers, wat 

je terugziet in de multifunctionele recreatiezaal met eigen ingang 

en terras. Momenteel wordt het gebouw klaar gemaakt voor een 

volgende stap in de toekomst en wordt het verbouwd naar een 

luxueus appartementencomplex.
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De eerste opdracht voor Shell van LIAG dateert uit 1954. Dirk 

Roosenburg heeft toentertijd het bijkantoor van BPM (huidig Shell) 

ontworpen aan de Carel van Bylandtlaan / hoek Oostduinlaan. Inmiddels 

is het gebouw aan de Oostduinlaan niet meer in functie. In 1985 heeft 

LIAG samen met het Amerikaanse architectenbureau SOM het tweede 

hoofdkantoor van Shell ontworpen aan de Carel van Bijlandtlaan 16. In 

1997 heeft LIAG dit kantoor verbouwd. De oorzaak was inkrimping van 

personeel. De hoogbouw van architect Oud uit 1938 in het park werd 

afgestoten. Functies uit de laagbouwvleugel werden ondergebracht op 

de begane grond van het hoofdkantoor aan de Carel van Bylandtlaan. 

Deze functies omhelsden een conferentiezaal voor 200 personen, een 

personeelsrestaurant voor 500 personen, een gastenrestaurant en 

lunchkamers eveneens voor gasten. 

Gekozen is voor een constructie die enigszins organisch aandoet 

tegenover het orthogonale van de bestaande bouw. Gevouwen stalen 

spanten dragen het grijze glas en zijn tapstoelopend. Het grijze glas 

geeft genoeg privacy aan de gebruiker, terwijl het constant 

veranderen van weersomstandigheden nog te beleven is. 

Hier boven is een nieuw kleiner atrium ontstaan, waar kantoren 

omheen liggen, die hun uitzicht en daglichttoetreding hebben 

behouden.
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Het provinciehuis van Zuid-Holland bevindt zich op een van de 

drukste punten van Den Haag, vlak bij de plaats waar de A12 de stad 

binnenkomt. In 1998 werd het uit 1975 daterende gebouw aan de 

Zuid-Hollandlaan, waarin de Statenzaal is gelegen, gerenoveerd. Het 

kantoorgebouw uit 1986 bleef in gebruik, en werd voorzien van een 

mespunt-vormige aanbouw. Deze twee gebouwen zijn uitgebreid met 

een L-vormige nieuwbouw, waardoor het totaal een rechthoek vormt. 

Het is een opvallend gebouw met veel glas en aan de straatzijde stroken 

rode baksteen. 

Samen met het Amerikaanse achitectenbureau Kohn Pedersen Fox heeft 

LIAG aan het zes verdiepingen hoge gebouw een golvende vorm gegeven 

met een karakteristieke ronding op de hoek, waardoor het gebouw ook 

iets naar voren helt. Het plein, dat tussen de gebouwen is ontstaan, is 

via doorgangen vanaf de weg zichtbaar en is een van de kenmerkende 

elementen van het Provinciehuis. Er zijn onder meer bomen, bestrating 

van Hollandse klinkers, vijvers en een verdiepingshoge ‘waterwand’ over 

de hele breedte van het gebouw. Deze waterwand dient niet 

alleen voor de gezelligheid, maar moet ook het verkeerslawaai 

overstemmen. Ook het carillon van het Provinciehuis heeft er 

een plaats gekregen. Onder het binnenplein is een parkeergarage 

met ruimte voor 450 auto’s en 600 fietsen.
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De kantoorruimte van het voedingscentrum is circulair ingericht, flexibel 

en toekomstbestendig. De werkomgeving stimuleert en faciliteert een 

gezonde leefstijl bij werknemers. Een omgeving die uitnodigt en het 

makkelijker maakt om gezond en actief bezig te zijn.

Het Voedingscentrum informeert consumenten over voedselkeuzes. 

Een onderdeel daarvan is het tegengaan van voedselverspilling. In 

de lijn van deze activiteit past het circulair bouwen uitstekend. De 

toegepaste materialen zijn hergebruikt, alle elementen zijn makkelijk te 

onderhouden en te verplaatsen, en al deze materialen of elementen zijn 

te recyclen aan het einde van hun levenscyclus of krijgen een nieuwe 

functie. Op de vloer ligt hier daarom “tapijt met ervaring”. Het ontwerp 

van LIAG draagt op vele manieren bij aan het realiseren van een gezonde 

en comfortabele werkomgeving. De indeling van het gebouw stimuleert 

om te bewegen, elkaar te ontmoeten, en om afwisselend staand en 

zittend te werken. Een ‘loper’ verbindt de verschillende type werkplekken 

– de ultieme stilteplek of een flexibele werkplek, afhankelijk 

van de werkzaamheden van die dag. Het interieur heeft een 

groene en uitstraling gekregen: Sfeerbeelden met gezonde 

voeding en lampenkappen gemaakt van paddenstoelen zijn 

hier opgehangen. 
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Het onderwijsgebouw vormt een krachtige en kleurrijke afsluiting van 

het Leeghwaterplein en is ook vanuit de trein een visitekaartje voor 

ROC Mondriaan. De gevelelementen zijn witte betonnen elementen met 

diepe neggen. Hierin bevinden zich afwisselend ramen en gekleurde 

panelen in de huiskleuren van het ROC. De repetitie van de betonnen 

gevelelementen zorgt voor een schaalloze uitstraling. 

Een arcade begeleidt de voetgangersroute van station HS naar 

de studenten- en starterswoningen en de Megastores. Grote 

glasoppervlakken langs de arcade geven een inkijkje in de school: 

transparantie en etalage voor het beroepsonderwijs worden hier 

gekoppeld aan betere sociale veiligheid. Rondom de twee centrale 

kernen zijn de onderwijsruimten gesitueerd. Het gebouw heeft 

een centrale entree met een hoofdtrap die de studenten naar de 

‘Mondriaanstraat’ brengt waarna zij hun weg vervolgen en via de 

wokkeltrappen naar hun onderwijsdomein gaan. 

Het gebouw is ontworpen op een stramien van 1800 mm in de 

plattegrond, waardoor het in de toekomst eenvoudig om te 

bouwen is tot kantoren.

LIAG ontwierp ook de opvallende loopbrug die het gebouw 

aan de Waldorpstraat met het pand aan het Leeghwaterplein 

verbindt.
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Veiligheidsbureau Laak maakt onderdeel uit van de herontwikkeling 

van het Laakhaven gebied. In het multifunctionele gebouw wordt de 

uitrukfunctie voor dit deel van Den Haag ondergebracht. Er is voor 

gekozen zo compact mogelijk te bouwen, dit heeft het voordeel van 

korte en snelle looproutes. Een goed voorbeeld is de brandweerremise, 

deze is zo ontworpen dat deze vanuit alle vertrekken binnen 15 meter te 

bereiken is. In het gebouw is ook ruimte voor en aantal stafdiensten en 

kantoorfuncties van het Haagse korps. Er zijn 15 slaapkamers en een 

ruime huiskamer met keuken. Op het dak is ruimte om te sporten met 

een volledig basketbalveld in een sportkooi.

De gekleurde gevelvlakken lopen van brandweerrood naar 

ambulancegeel en zijn voorzien van een zilverglimmende band. Zo krijgt 

het gebouw een heldere en herkenbare identiteit. De patrijspoorten in 

het slaap- en woongedeelte geven uitzicht op het werkterrein van de 

brandweer.

7
Het gebouw biedt onderdak aan acht brandweerwagens en 18 

ambulances. 



Monument 

Gemobiliseerde Land en 

Zeemacht 

1921

Strandweg 23

Villa Wulfften

1930

Nieuwe Parklaan 60

KLM hoofdkantoor

1938

Plesmanweg 1-6

Monument Juliana van 

Stolberg

1930

Koningin Marialaan 21

Arbeiderswoningen

1933

Van Hogendorpstraat/

Van der Duijnstraat

Philips Televisiefabriek

1953

Televisiestraat 2

Heerenhuizen Sportlaan

1923

Sportlaan 3-73

oud kantoor en woning 

Dirk Roosenburg 

1921 

Kerkhoflaan 11

Villa Windekind

1928

Nieuwe Parklaan 76

Arbeiders woningen

1923

Celsiusstraat 61-101

Flatgebouw Zorgvliet 

1919

van Stolkpark

Markthof

1966

Gedempte gracht



Hoofdkantoor Shell

nieuwbouw en verbouwing 

i.s.m. SOM

1989

Carel van Bylandtlaan 16

Pulchri Studio

renovatie en restauratie

1993

Lange Voorhout 15

Sociëteit de Witte

restauratie en interieur 

verbouwing

1999 

Plein 24

ABN-AMRO Bank, 

regiokantoor

nieuwbouw en renovatie

1998

Kneuterdijk 8

Provinciehuis  

i.sm. KPF

1999

Zuid Hollandplein 1

Grandcafe Dudok

1998

Hofweg 1

ProDemos

renovatie en nieuwbouw

1998

Hofweg 1

Rotonde ANWB

restauratie

2005

Wassenaarseweg

ANWB

nieuwe vleugel 

2001

Wassenaarseweg

Ernst & Young

2002

Wassenaarseweg 80

Appartementen

verbouwing

2003

Laan van Meerdervoort 11

Paviljoen De Witte 

verbouwing

2004 

Pellenaerstraat 4



Waalsdorp 

2009

Jan Muschlaan 157 

LIAG 

verbouwing

2011

Koninginnegracht 97

Interne verbouwing 

Theater Pepijn

2005

Nieuwe Schoolstraat 21-23

Veiligheidsbureau Laak 

2007

Waldorpstraat 555

Voorzieningencluster

E1 Leidschenveen

2009

Klaas Voskuildreef 135

ROC Mondriaan

2011

Leeghwaterplein 72

Campus Den Haag 

Universiteit Leiden

2013

Schouwburgstraat 2

Studenttorens   

Laakhaven 

i.sm. K2 architecten

2014

Laakhaven

Voedingscentrum 

circulaire inrichting

2018

Bezuidenhoutseweg 105



Koninginnegracht 97

Postbus 85762

2508 CL Den Haag

+31 70 350 72 72

info@liag.nl

www.liag.nl






