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5. Aanbod 

Het huisvestingsaanbod bestaat uit het beschikbare vastgoed in 

de vastgoedportefeuille van de Universiteit Leiden. De 

ontwikkeling van de vastgoedportefeuille zoals die plaatsvond in 

de afgelopen jaren met een lange reeks van projecten, vormt 

voor een groot deel ook de basis voor deze huisvestingsvisie. De 

vastgoedcarrousel zoals beschreven in paragraaf 5.1 heeft 

bijgedragen aan het efficiënter huisvesten van studenten en 

medewerkers, gericht op de realisatie van unilocaties per 

faculteit. Die manier van denken is ook het uitgangspunt voor de 

komende jaren, aangevuld met activiteitgerelateerd huisvesten. 

In dit hoofdstuk wordt het huidige aanbod zowel kwantitatief als 

kwalitatief nader toegelicht en wordt inzicht gegeven in de 

investeringsstrategie.  

 

5.1 Kwantiteit 

In de afgelopen 15 jaar was de vastgoedstrategie van de 

Universiteit Leiden gericht op het creëren van unilocaties voor 

elke faculteit. Veel faculteiten zaten verspreid over verschillende 

panden. Er is een beweging in gang gezet van nieuwbouw, 

verbouw, verhuizing en ‘inkrimping’, die het begin van de 

vastgoedcarrousel genoemd kan worden waarin alle faculteiten 

gaandeweg aan de beurt kwamen.  

 

De vastgoedcarrousel werd in 1989 in beweging gezet toen het 

Pieter de la Court-gebouw geschikt werd gemaakt voor de 

Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). De belangrijkste 

ontwikkelingen die vanaf het jaar 2000 zijn gerealiseerd, zijn de 

unilocatie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) in het 

Kamerlingh Onnes-gebouw en de concentratie van de Faculteit 

Geneeskunde/LUMC in het O&O-complex van het LUMC.  

 

Na de verhuizing van de Faculteit Geneeskunde/LUMC, werd het 

voormalige gebouw van Geneeskunde (Sylviusgebouw) 

herbestemd en ingericht voor de Faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen (FWN). Daarmee kon een deel van het 

Boerhaave-areaal (waar FWN gebruik van maakte) worden 

afgestoten. De herbestemming van het Sylviusgebouw maakte 

de herontwikkeling van de locatie van het Van der 

Klaauwlaboratorium aan de Sterrenwachtlaan mogelijk. 

Daarnaast hebben renovaties van het Academiegebouw, de 

Sterrenwacht en de Hortus plaatsgevonden en is de Faculteit 

Archeologie (FdA) verhuisd van de binnenstad naar het Van 

Steenisgebouw.  

 

In 2016 is de eerste fase van de Science Campus opgeleverd. De 

voorbereidingen voor de tweede fase (A en B) zijn in volle gang. 

Oplevering van de gehele tweede fase staat gepland voor 2025. 

In Den Haag wordt het project Wijnhaven eind 2016 opgeleverd 

en daarmee is vooralsnog ook de Campus Den Haag, waar de 

Faculty of Governance and Global Affairs is gevestigd, afgerond. 

Het laatste grote project in de reeks is de verbeterde huisvesting 

voor de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) en de 

aangrenzende instituten. Naar verwachting zal de laatste fase 

van deze herhuisvesting rond 2025 afgerond zijn. Als over circa 

tien jaar ook de drie laatste grote projecten klaar zijn, hebben in 

ongeveer 35 jaar tijd alle faculteiten nieuwe huisvesting 

gekregen. Veel oude panden zijn verbouwd, verkocht of 

gesloopt.  
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Ontwikkeling vastgoedportefeuille Universiteit Leiden 2005 – 2015 

Figuur 5.1: Overzicht van het verloop van de totale vastgoedvoorraad Universiteit Leiden in m2 NO (Nuttig Vloeroppervlak) (Bron: Overzicht t.b.v. 

kengetallenrapportage 2016 & PLANON d.d. 4 februari 2016) 
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Met al deze ontwikkelingen is een forse efficiëntieslag behaald. In 

figuur 5.1 is het aantal m2 NO weergegeven dat in de periode 

2005 – 2015 in gebruik was door de Universiteit Leiden, verdeeld 

over de verschillende faculteiten en overige onderdelen. Het 

totale huisvestingsareaal van de Universiteit Leiden is in de 

periode met 2005 – 2015 met circa 10% (in m2 NO) afgenomen, 

terwijl de studentenaantallen in diezelfde periode juist met ruim 

50% (zelfs bijna 100% ten opzichte van het jaar 2000) zijn 

gestegen, van circa 15.000 in 2005 naar circa 23.000 in 2015 

(zie figuur 4.1). De recente afname van circa 14.000 m2 NO van 

het huisvestingsareaal is voornamelijk het gevolg van de verkoop 

van de panden Clusius en Pathologie.  

 

Dat er nu veel meer studenten op minder vierkante meters 

gehuisvest kunnen worden is mogelijk door het gebruik van 

unilocaties, de intensieve samenwerking tussen het 

Vastgoedbedrijf en de faculteiten en het zoeken naar efficiënte, 

flexibele oplossingen en door zorgvuldig om te gaan met 

beschikbare (financiële) ruimte. Ook de digitalisering heeft zijn 

weerslag op het gebruik van de vastgoedvoorraad. In de 

toekomst zal de trend van het huisvesten van meer studenten 

(en medewerkers) binnen minder m2 huisvesting zich doorzetten. 

Dat betekent ook dat verwachte groei opgevangen zal moeten 

worden binnen de bestaande (ruimtelijke en financiële) kaders.  

 

5.2 Kwaliteit 

De Universiteit Leiden biedt haar studenten en medewerkers 

huisvesting van goede kwaliteit. Het Vastgoedbedrijf 

onderscheidt daarin verschillende soorten kwaliteit: technische, 

functionele en esthetische kwaliteit en duurzaamheid. 

 

 

Technische kwaliteit 

Onder de technische kwaliteit vallen de bouwkundige kwaliteit 

van het gebouwen, de kwaliteit van de installaties en in zijn 

algemeenheid het comfort en de veiligheid van de gebouwen. 

Uitgangspunt is dat de technische kwaliteit van de gebouwen een 

normaal gebruik mogelijk moet maken. 

 

Functionele kwaliteit 

De functionele kwaliteit van de gebouwen moet zó zijn dat die 

qua (technische) mogelijkheden bijdraagt aan excellent 

onderwijs en onderzoek. Of het gebouw een faculteit goed past 

heeft te maken met de indeelbaarheid van het gebouw en van de 

soorten ruimten die beschikbaar zijn, maar ook met praktische 

zaken als kwalitatief goede voorzieningen, routing en logistiek. 

Belangrijk is dat mensen zich (sociaal) veilig en prettig voelen in 

de gebouwen en makkelijk hun weg kunnen vinden. 

 

Esthetische kwaliteit = inspireren  

Kwaliteit van gebouwen gaat ook over de uitstraling van de 

gebouwen, zowel voor de gehele universiteit als voor de drie 

campussen en individuele gebouwen. Zowel het exterieur als het 

interieur van gebouwen spelen daarbij een rol. Er worden geen 

huisstijl- of vormgevingsprincipes voorgeschreven. Wel worden 

richtlijnen meegegeven die zorgen voor een logische, esthetische 

samenhang van de portefeuille op de drie campussen.  

 

In de accountoverleggen met de faculteiten komt de functionele 

en esthetische gebruikswaarde van de gebouwen ter sprake. In 

de databank met university patterns worden voorbeelden 

gegeven van geslaagde en gewaardeerde vormgeving en 

indelingen van gebouwen en ruimten. 
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5.3 Community Building 

Community building is een antwoord op de beschreven trends en 

ontwikkelingen. De Universiteit Leiden geeft hier invulling aan 

door een leer- en onderzoeksomgeving te creëren die inspireert 

en verbindt en tot effect heeft dat schotten tussen opleidingen 

verdwijnen en kruisbestuiving binnen en tussen faculteiten 

plaatsvindt. 

 

5.4 Duurzaamheid 

Recent heeft de universiteit een nieuw milieubeleidsplan 

vastgesteld9. Een belangrijk speerpunt daarin is de aandacht 

voor duurzame huisvesting. Langs drie sporen zal deze de 

komende jaren worden gerealiseerd.  

 

Allereerst worden de gebouwen van de universiteit steeds 

energiezuiniger. Met de realisatie van de Humanities Campus in 

de binnenstad en de tweede fase van de Science Campus in het 

Bio Science Park zal het energiegebruik gebruik per m2 tenminste 

met de helft afnemen. Uiteindelijk moeten na 2020 op basis van 

nationale wetgeving zogeheten Bijna Energie Neutrale Gebouwen 

(BENG) worden gerealiseerd.    

 

Een tweede spoor van het milieubeleid is dat voor alle gebouwen 

van de universiteit de integrale milieuprestatie zal worden 

bepaald met behulp van de BREEAM10-methodiek. Deze methode 

meet de milieuprestatie van een gebouw op acht verschillenden 

criteria en is breed geaccepteerd als goede indicator van 

                                                           
9
 Milieubeleidsplan Universiteit Leiden 2016-2020, definitieve versie d.d. 1 

februari 2016 
10

 Breeam is een methode waarmee integraal alle duurzaamheidsaspecten in 

beeld worden gebracht. 

duurzame huisvesting. De Universiteit Leiden heeft enkele jaren 

geleden met de bouw van de eerste fase van de Science Campus 

deze methode als een van de eerste in Nederland toegepast. De 

komende jaren zal de methode gebruikt gaan worden bij andere 

grootschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten, bij de 

beoordeling van de milieuprestatie van bestaande gebouwen, bij 

de gebiedsontwikkeling en bij de sloop van oude complexen. 

 

Het derde spoor van het milieubeleid wordt genoemd: 

duurzaamheid in beeld. Veel duurzaamheidsmaatregelen aan 

gebouwen zijn onzichtbaar voor de gebruiker terwijl juist bij 

duurzaamheid de zichtbaarheid heel belangrijk is. Daarom 

worden expliciet maatregelen gekozen die deze zichtbaarheid 

van de duurzame huisvesting versterken, zoals gebruik van 

afvalscheiding, toepassing van zonnepanelen en vertoning van 

energie- en CO2-prestaties op displays in de gebouwen.    

 

5.5 Efficiënt gebruik 

Om de gebouwenvoorraad ook op de langere termijn effectief te 

kunnen inzetten, wordt meer en meer ingezet op het efficiënt 

gebruik van de gebouwen en het ontwikkelen van flexibele 

gebouwconcepten waarmee gemakkelijker kan worden 

ingespeeld op veranderende werk- en leeromstandigheden.  

Dit betekent dat bij het kiezen van maatvoering en technische 

installaties niet alleen het huidige gebruik van belang is, maar 

ook de mogelijkheden voor toekomstig gebruik. Daarmee kan 

ingezet worden op onderwijskundige vernieuwing en is ook de 

(vastgoed-)waarde gewaarborgd. Een belangrijk deel van de 

groei van de universiteit moet en kan met efficiënter gebruik 

worden opgevangen.  
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Om na te gaan welke ruimte er is binnen de gebouwen, is bij een 

tweetal faculteiten (FdR en FSW) in 2015 en 2016 de 

bezettingsgraad van de kantoorruimten gemeten. De komende 

jaren zal dit voor alle faculteiten worden gedaan. Dit levert 

interessante uitkomsten en inzichten op over het huidige 

gebouwgebruik en het gewenste gebouwgebruik. De tellingen 

van het gebruik van werk- en overlegruimten laten zien dat de 

kantoorruimten veel efficiënter gebruikt kunnen worden.  

Gemiddeld wordt nu iets meer dan 50% van de beschikbare 

ruimte in een gewone werkweek daadwerkelijk gebruikt. De 

efficiëntie van het gebruik van onderwijsruimtes is de afgelopen 

jaren al sterk gestegen door de introductie van de 

gemeenschappelijke zalenpool. Onderwijszalen worden centraal 

geroosterd en regelmatig wordt gemeten wat de bezetting en 

benutting van de zalen is. Het bijhouden en bijsturen van deze 

bezetting heeft tot een aanzienlijk efficiënter gebruik van de 

onderwijsruimtes geleid waarmee onnodige investeringen zijn 

voorkomen.  

5.6 Flexibiliteit 

De mate waarin gebouwen in staat zijn om deze kleinere of 

grotere veranderingen op te vangen, bepaalt de toekomstwaarde 

van gebouwen. Een makkelijk aanpasbaar gebouw is veel 

duurzamer dan een gebouw dat niet of moeilijk aanpasbaar is. 

De flexibiliteit van een gebouw wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door het gekozen bouwsysteem en toegepaste 

stramienmaten. Anderzijds kan flexibiliteit ook bestaan uit extra 

– nog niet ingezette - ruimte in of om het gebouw. De flexibiliteit 

van panden is van groot belang om te kunnen voldoen aan de 

verschillende soorten van gebruik en de veranderingen daarin 

door de jaren heen. Daarin zijn vier soorten flexibiliteit te 

benoemen:  

1. de mate waarin de indeling van een ruimte kan veranderen 

2. de mate waarin de functie van een ruimte kan veranderen 

3. de mate waarin de vorm van de ruimte kan veranderen  

4. de mate waarin het hele gebouw van functie kan veranderen 

 

5.7 Betaalbaarheid 

Huisvestingslasten en investeringsstrategie  

In 1995 is het economisch eigendom, en daarmee de financiering 

van het vastgoed, overgegaan van het Rijk naar de universiteit. 

Sindsdien is stap voor stap gewerkt aan een verbetering van de 

huisvesting. Door stringent financieel beleid heeft de Universiteit 

Leiden daar telkens weer voldoende middelen voor kunnen 

genereren. Met de ontwikkeling van de laatste onderdelen van de 

vastgoedcarrousel, bereiken de vastgoedinvesteringen in de 

komende jaren een hoogtepunt en vervolgens stijgen de 

jaarlijkse afschrijvingen flink. De komende jaren zal er daarom 

steeds zorgvuldiger gekozen moeten worden waaraan de 

middelen voor huisvesting besteed worden. Daarnaast zal er nog 

meer aandacht komen voor het zo efficiënt mogelijk benutten 

van de beschikbare gebouwen en ruimten, zeker ook om groei op 

te vangen binnen het bestaande vastgoedareaal.   

 

De investeringen in het vastgoed worden gepland volgens een 

investeringsstrategie die is gebaseerd op twee belangrijke 

uitgangspunten: de eerste is het voltooien van de 

vastgoedcarrousel, waarbij alle faculteiten in moderne, 

geconcentreerde, huisvesting zitten op een van de drie 

campussen.  
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Figuur 5.2: Overzicht van de investeringsuitgaven en het bereiken van het ideaalcomplex (Bron: Investeringsplan Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden) 
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Het tweede uitgangspunt is het streven naar de situatie van een 

ideaalcomplex, waarbij de jaarlijkse investeringen zoveel 

mogelijk gefinancierd worden uit de jaarlijkse afschrijvingen. 

Figuur 5.2 laat het effect zien van de reeks aan projecten in de 

vastgoedcarrousel op de investeringen en de afschrijvingen (de 

investeringen uit het meerjaren investeringsplan). De grafiek laat 

met de gekleurde bollen de projecten-carrousel zien en met de 

blauwe lijn de jaarlijkse investeringsuitgaven die daarbij horen.  

 

In de figuur is zichtbaar hoe er na verhoogde investeringen in de 

jaren 2012-2015 een korte dip in de investeringen ontstaat. De 

investeringsuitgaven stijgen vervolgens weer fors vanaf 2018, 

vooral vanwege de grote investeringen in de tweede fase van de 

Science Campus en in de herhuisvesting van FGW. Vanaf 2027 

wordt dan de situatie van het ideaalcomplex bereikt. Dat wil 

zeggen dat de investeringen en de afschrijvingen dan met elkaar 

in evenwicht zijn. De figuur laat dit zien doordat de blauwe lijn 

(jaarlijkse investeringsuitgaven) en de rode stippellijn (jaarlijkse 

afschrijvingslasten) vanaf 2027 gelijk lopen.  

 

Planning en control 

De investeringsstrategie wordt twee keer per jaar herijkt in het 

Meerjaren Business Plan (MBP). In het MBP worden de 

consequenties van investeringen voor de gehele universitaire 

exploitatiebegroting doorgerekend. Het MBP maakt het mogelijk 

om verschillende scenario’s te bekijken en daarmee lang vooruit 

de consequenties van verschillende investeringsplannen te zien 

en zo te bewaken dat de totale huisvestingslasten binnen de 

marges blijven.  

 

Voor grote projecten wordt een specifiek investeringsbesluit 

gevraagd van het College van Bestuur. Bij de grote projecten 

wordt zoveel mogelijk gestreefd naar faseerbaarheid en 

flexibiliteit van de uitvoering, zodat tussentijds bijgestuurd kan 

worden op externe trends en veranderingen binnen de faculteit. 

De Universiteit Leiden houdt vast aan de lijn die ruim tien jaar 

geleden werd ingezet, namelijk het efficiënt omgaan met ruimte 

en middelen. De ingezette lijn wordt voortgezet en versterkt met 

de inzet op campusontwikkeling, duurzaamheid, flexibiliteit en 

activiteitgericht huisvesten.  

 

5.8 Campusontwikkeling 

Campusvorming is een belangrijke katalysator in community 

building. Een deel van de inspirerende studieomgeving wordt 

immers gevormd door aansprekende gebouwen in een omgeving 

waar de combinatie te vinden is van studeren, onderzoek, 

wonen, sport en het verenigingsleven. De traditie en historie van 

de Universiteit Leiden in combinatie met een moderne leer- en 

werkomgeving (ook in de monumentale panden), maakt de 

Universiteit Leiden en haar drie campussen uniek. 
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6. Komen tot de optimale match  

Het doel van het huisvestingsbeleid is om, binnen de beschikbare 

financiële ruimte, te komen tot een optimale match van vraag en 

aanbod. Dit doen we door de beschreven visie te realiseren door 

het bieden van de juiste kwantiteit en kwaliteit voor de 

gebruikers. Daarbij sturen we op efficiënt gebruik van de 

gebouwen en flexibiliteit om de toekomstvastheid van de 

gebouwen te bewaken. Hoe te komen tot de optimale match 

tussen vraag en aanbod wordt in dit hoofdstuk beschreven aan 

de hand van de accountoverleggen, de inzet en doorontwikkeling 

van het ruimtebehoeftemodel en het verder intensiveren van het 

efficiënt gebruik van het vastgoed met activiteitgericht 

huisvesten en de ruimte voor onderwijskundige vernieuwing. 

 

6.1 De accountoverleggen 

In hoofdstuk 2 over de huisvestingsvisie staat beschreven hoe de 

match tussen vraag en aanbod plaatsvindt: de ruimtevraag van 

faculteiten wordt over het huisvestingsaanbod heen gelegd om te 

zien of er nu en in de komende jaren sprake is van voldoende 

kwantiteit en van de juiste kwaliteit. Als er sprake is van een 

optimale match, passen vraag en aanbod naadloos op elkaar. Die 

optimale match is er vaak (net) niet. Om te zorgen voor een 

goede wisselwerking tussen de faculteiten en het 

Vastgoedbedrijf, wordt gewerkt aan een structuur waarbij twee 

keer per jaar een accountoverleg plaatsvindt.  

 

In het accountoverleg kijken de faculteit en het Vastgoedbedrijf 

samen vooruit naar het algemeen functioneren van de 

huisvesting, de ontwikkeling van de faculteit of dienst en het 

stroomlijnen van de wisselwerking tussen gebouw en dienst. Ter 

voorbereiding van die overleggen zijn basismappen beschikbaar 

waarin zowel de gegevens zijn weergegeven voor de ruimtevraag 

(huidig aantal studenten, huidig aantal medewerkers, prognoses 

komende jaren en lopende onderzoeksprogramma’s) alsook de 

gegevens van het huisvestingsaanbod. Ook wordt vermeld hoe 

het ruimtegebruik van de faculteit of dienst is en of het past. Ook 

bijzonderheden, doelstellingen en ambities van de faculteit 

worden vermeld. De uitkomsten van de gesprekken (korte en 

lange termijn) worden verwerkt in het Meerjaren Business Plan.  

 

6.2 Het ruimtebehoeftemodel 

Met het ruimtebehoeftemodel wordt, op basis van de verwachte 

aantallen studenten en medewerkers in combinatie met de 

onderwijsvorm en de wijze van onderzoek, de ruimtebehoefte 

berekend. Het kan gebruikt worden voor nieuwe projecten, maar 

ook als toetsingskader in een gegeven huisvestingssituatie. Het 

levert informatie op over zowel het aantal vierkante meters dat 

nodig is, alsook over de verschillende typen ruimten. Voor de 

meeste typen ruimten zijn normen ontwikkeld en voorbeelden 

daarvan zijn verwerkt in de databank met university patterns. 

Het ruimtebehoeftemodel helpt om veranderingen in ruimtevraag 

inzichtelijk te maken en laat zien hoe het aanbod beter kan 

aansluiten op de vraag.  

 

De inzet voor de periode tot 2025 is dat het Vastgoedbedrijf en 

de faculteiten intensief samenwerken om het ruimtebehoefte-

model verder door te ontwikkelen op een efficiënter en flexibeler 

ruimtegebruik. Van het totaal aantal berekende meters bepalen 

de faculteiten en instituten uiteindelijk zelf wat de onderlinge 

verdeling van de ruimtelijke eenheden naar personen is en hoe 

men de ruimte het beste kan inzetten om zo goed mogelijk te 

presteren.  
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6.3 Intensivering efficiënt gebruik 

Het efficiënt gebruik van gebouwen wordt de komende jaren 

verder geïntensiveerd. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. 

De eerste reden is dat de huisvestingskosten een substantieel 

deel uitmaken van de totale begroting van de universiteit. In 

paragraaf 5.5 is weergegeven hoe in de komende jaren na 

afronding van de vastgoedcarrousel, de investeringen af moeten 

nemen om te komen tot een ideaalcomplex. Het is belangrijk om 

de huidige gebouwen, onderwijs- en kantoorruimten en 

voorzieningen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.  

De tweede reden om in te zetten op efficiënt gebouwgebruik is 

dat de Universiteit Leiden ook streeft naar excellentie in 

onderwijs en onderzoek: daar horen deels ook andere werkplek- 

en overlegvoorzieningen bij. De manier van werken en studeren 

van vandaag de dag vraagt om het creëren van meer ruimte en 

flexibiliteit in gebouwen.  

 

Door efficiënt met ruimte om te gaan en in te zetten op 

activiteitgericht huisvesten ontstaat in de (bestaande en nieuwe) 

gebouwen ruimte voor ander ruimtegebruik en nieuwe 

voorzieningen. De trends in hoofdstuk 3 laten zien dat de 

universiteit een veelzijdig palet aan ruimte moet bieden voor 

verschillende activiteiten. Centraal staan ontmoeting en 

community building aan de ene kant en voldoende ruimte voor 

concentratie en rust aan de andere kant. Om die verscheidenheid 

in ruimtes aan te kunnen bieden, kiest de Universiteit Leiden 

voor een verdere focus op activiteitgericht huisvesten en nieuwe 

onderwijsconcepten (zoals de active learning classroom11) 

                                                           
11 Een active learning classroom is een lokaal dat het toepassen van actieve 

leerstrategieën (zoals coöperatief leren) vergemakkelijkt. De tafels staan in 

groepsopstelling waarbij ieder groepje een eigen whiteboard en computer ter 

waarbij de huisvesting aan moet sluiten op verschillende functies 

en doelen. Bij verschillende faculteiten vinden al pilots plaats om 

te experimenteren met ander ruimtegebruik.  

 

Nu is het nog gebruikelijk dat veel mensen een eigen (vaste) 

werkplek hebben in een 1- of 2-persoonskamer, met de nodige 

inefficiëntie ten aanzien van de overlegplekken. Steeds vaker 

wordt echter gevraagd om maatwerk omdat een deel van de 

gebruikers behoefte heeft aan een mengvorm van werk-, 

overleg- en ontmoetingsplekken. Vaak voeren studenten en 

medewerkers gedurende de dag verschillende activiteiten uit op 

verschillende plekken in een of meerdere gebouwen. Dat kan in 

veel gevallen efficiënter en vooral ook prettiger, bijvoorbeeld 

door het verhogen van de kwaliteit van de werkomgeving. Een 

betere afstemming van de ruimte bij de activiteit staat centraal 

in de periode tot 2025. Daarbij wordt gestreefd naar circa 20% 

efficiënter gebruik van de kantoorruimten in 2026 ten opzichte 

van het huidige gebruik. Uiteraard is daarbij het uitgangspunt 

dat efficiëntie niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van 

onderwijs en onderzoek.  

 

Op campusniveau wordt daar waar mogelijk ingezet op efficiënt 

gebruik en facility sharing tussen faculteiten. Voor sommige 

activiteiten (bijvoorbeeld hoorcolleges voor grote groepen) vindt 

uitwisseling plaats tussen de Leidse binnenstad en de 

Leeuwenhoek.   

                                                                                                                                     
beschikking heeft. Doordat iedere student hier gemakkelijk bij kan en er goed 

zicht op heeft, wordt de interactie tussen de studenten en het actief, 

samenwerkend leren niet alleen ondersteund, maar vooral ook bevorderd. 

(Cotner, Loper, Walker & Brooks, 2013).  

Uit: http://media.leidenuniv.nl/legacy/een-goede-klassenindeling-is-het-halve-

werk.pdf 
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Figuur 7.1:  

Campus Binnenstad anno 2016  

Schaal circa 1:3000 
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7. Campusontwikkeling in uitvoering  

Het vormgeven van een aantrekkelijke campus wordt steeds 

belangrijker in de concurrentieslag om (internationale) studenten 

en wetenschappelijk topkader. Elkaar frequent ontmoeten in een 

levendige en lerende omgeving, bij voorkeur 24/7, is daarbij het 

kerndoel. Om studenten op de campus te krijgen en te houden 

zijn naast inspirerend en kleinschalig onderwijs, ook inspirerende 

gebouwen, openbare ruimte, aantrekkelijke horeca- sport- en 

culturele voorzieningen nodig. De Universiteit Leiden werkt in de 

periode tot 2025 systematisch aan het vormgeven van haar drie 

campussen: Campus Binnenstad, Campus Bio Science Park en 

Campus Den Haag. De drie campussen zijn met een luchtfoto 

weergegeven in de figuren 7.1 t/m 7.3, waarbij de in gebruik 

zijnde gebouwen en gronden van de universiteit zijn uitgelicht. 

Ook de fysieke belangrijkste verbindingslijnen tussen de 

gebouwen en gronden binnen de campussen zijn uitgelicht. 

 

7.1 Campus Binnenstad 

De Campus Binnenstad (figuur 7.1) omvat de oude 

universiteitsgebouwen zoals het Academiegebouw, de Hortus, 

Sterrewacht, de Oude UB (het Bestuursgebouw), 

Studentencentrum Plexus & Regens Collegii, Gravensteen, de 

kleinere panden aan het Rapenburg en het Kamerlingh Onnes-

gebouw (KOG), maar ook de Universiteitsbibliotheek en het Witte 

Singel-Doelen complex (WSD). In de campus Binnenstad is de 

afgelopen 15 jaar veel geïnvesteerd. De oude gebouwen zoals 

het Academiegebouw, de Sterrenwacht en de Oude UB zijn 

prachtig gerenoveerd, het KOG is vrijwel volledig vernieuwd en 

bij de Hortus en Universiteitsbibliotheek zijn vernieuwing van de 

gebouwen gelijk opgegaan met een steeds breder en sterker 

aanbod van flankerend programma en faciliteiten. 

 

In de komende tien jaar wordt de Campus Binnenstad voltooid 

met de transformatie van het verouderde WSD-complex in een 

aantrekkelijke Humanities Campus. De voorkeursvariant bestaat 

uit een stelsel van moderne gebouwen rondom een centraal 

plein, de Singel en de Universiteitsbibliotheek. Alle fietsen 

worden daarin gestald in ondergrondse stallingen waardoor er 

nieuwe mogelijkheden ontstaan om de openbare ruimte rondom 

de gebouwen aantrekkelijker vorm te geven en de Humanities 

Campus beter met de binnenstad te laten integreren.  

 

De Faculteit der Rechten heeft met het Kamerlingh Onnesgebouw 

(KOG) een prettige unilocatie met uitloopmogelijkheden in de 

Sterrenwacht en Rapenburg 38. In de komende periode worden 

de mogelijkheden onderzocht voor een beperkte uitbreiding van 

en het flexibeler indelen van het KOG. 

 

7.2 Campus Bio Science Park  

Op de Campus Bio Science Park (figuur 7.2) komen de 

Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum en de 

biofarmaceutische bedrijven bij elkaar. De campus is een 

langgerekt bedrijventerrein van 120 hectare groot, dat zich 

uitstrekt van het Centraal Station tot voorbij de A44. Midden in 

dit gebied, tussen de nieuwe Gorlaeus-laboratoria van de 

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) en de 

Plesmanlaan wordt een nieuw hart gecreëerd om een echte 

campus te maken. Er komen woningen, short-stay-

voorzieningen, parkeergarages en een centraal plein met horeca.  
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Figuur 7.2:  

Campus Bio Science Park anno 2016  

Schaal circa 1:3000 
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Figuur 7.3:  

Campus Den Haag anno 2016  

Schaal circa 1:3000 
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De ingang van het sportcentrum wordt verplaatst naar dit plein 

en ook het schotelgebouw wordt volledig gerenoveerd en krijgt 

een ingang aan het plein. Aan de nieuwe eerste fase van de 

Science Campus van FWN wordt de komende jaren een tweede 

fase gebouwd met de hoofdentree aan hetzelfde plein. De oude 

gebouwen van FWN worden grotendeels gesloopt zodat op de 

ruimte die daardoor ontstaat, aantrekkelijke openbare ruimte 

kan worden gemaakt.  

 

In 2015 is de Faculteit der Archeologie verhuisd naar het volledig 

gemoderniseerde Van Steenisgebouw, dat vlakbij het hart van de 

Campus Bio Science Park ligt. Naast de huisvesting van FdA is in 

het Van Steenisgebouw ook een aantal middelgrote 

onderwijsruimten en een groot boekendepot gerealiseerd. 

 

Alleen het Pieter de la Courtgebouw van de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen (FSW) ligt enigszins excentrisch aan de oostrand 

van de Campus Bio Science Park. Op de campus wordt voldoende 

ruimte vrijgehouden om op de langere termijn (wanneer daar 

voldoende financiële middelen voor zijn) ook FSW te kunnen 

verplaatsen naar het hart van de campus. Voor FSW wordt vanaf 

2017 tijdelijk ruimte gehuurd om de ambitie van de faculteit ten 

aanzien van een gezamenlijk ambulatorium te realiseren. 

Daarnaast wordt in 2017 gekeken naar het flexibeler indelen van 

het Pieter de la Courtgebouw om te kunnen experimenteren met 

activiteitgericht huisvesten en active learning classrooms. Op de 

middellange termijn zal ook de rest van het programma binnen 

het Pieter de la Courtgebouw moeten worden bezien, gezien het 

beoogde vertrek van het Afrika Studie Centrum naar de nieuwe 

Humanities Campus en de modernisering van de 

faculteitsbibliotheek.  

7.3 Campus Den Haag 

In Den Haag is de zevende faculteit van de universiteit 

gevestigd, de Faculty of Governance and Global Affairs, met een 

groeiend aantal opleidingen en onderdelen van andere Leidse 

faculteiten, het LUMC en de TU Delft. De samenwerking tussen 

deze groepen heeft tot de Campus Den Haag (figuur 7.3) geleid.  

Deze campus zal vanaf 2017 gehuisvest zijn in drie centraal 

gelegen panden aan het Anna van Buerenplein, de 

Schouwburgstraat en het Wijnhavenplein in Den Haag.  

 

De openstelling in januari 2017 van het nieuwe 

Wijnhavengebouw dicht bij het stedelijke en het nationale 

bestuurscentrum, zal een verdere impuls geven aan de 

samenwerking tussen de Campus Den Haag en de gemeente, de 

ministeries en internationale instellingen. De aantrekkelijke 

horecavoorzieningen en ruimtes voor lezingen en conferenties in 

het nieuwe gebouw bieden hier alle ruimte voor.  

 

Een volgende stap in de campusontwikkeling in Den Haag is de 

uitbreiding van studentvoorzieningen voor sportieve, culturele en 

informele ontmoeting. Samen met de gemeente Den Haag gaat 

de universiteit onderzoeken welk bestaand of nieuw te 

ontwikkelen aanbod aan de campus gekoppeld kan worden.  
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Colofon 
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