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Verklarende woordenlijst
Erfgrens
Een erfgrens is al het ware een
denkbeeldige lijn tussen twee erven. Het
doel van de erfgrens is het afbakenen van
de eigendom van het land. Aan de hand
van de erfgrens kan bepaald worden tot
waar iemands zijn land loopt.
Kavel
Een kavel is een stuk land, soms
afgebakend, in ieder geval op papier.
Het kavel is een kadastrale aanduiding.
Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is een
vergunning die in Nederland op 1
oktober 2010 werd ingevoerd ter
vervanging van de verschillende
vergunningen voor wonen, ruimte en
milieu. Dit waren onder andere de
bouwvergunning,
milieuvergunning,
gebruiksvergunning, aanlegvergunning
en de kapvergunning. Deze vergunning
kan bij één loket bij de gemeente
worden aangevraagd. Hiervoor gaat één
procedure gelden waarop één besluit
volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal
er één beroepsprocedure zijn.
Rooilijn
De richtlijn waarin gebouwen worden
geplaatst en die de grens aangeeft met
de openbare weg.
Welstand(scomissie)
Deze commissie beoordeelt of de
bouwplannen ` esthetisch` verantwoord
zijn, mede in relatie tot de locatie en
de omgeving van het te bouwen of te
verbouwen object.

1 Principe Hollandse campus: gebouwen in het groen
- Gebouwen: architectuur draagt bij aan openheid en uitstraling
- Groen: kavels dragen bij aan het groene en open karakter
2 Zonering
- Duidelijk onderscheid tussen voor en achter de rooilijn
3 Overzicht initiatieven
- Gebouwen
- Inrichtingselementen
- Terrein
4 Gebouwen
- Uitbreidingen in zelfde materiaal als gebouw
- Vrijstaande gebouwen in hout of gegalvaniseerd staal
- Dakopbouwen zo min mogelijk zichtbaar vanaf de straat
5 Inrichtingselementen
- Terughoudendheid wordt nagestreefd
6 Terrein
- Aansluiten op het groene karakter van de openbare ruimte

inleiding
Voor u ligt de bouwaanvraaghulp van de
Ondernemersvereniging Leiden Bio Science
Park.
Deze is opgesteld om ondernemers in het
Leiden Bio Science Park inzicht te geven bij het
veranderen of oprichten van hun gebouw of
terrein.
In het eerste deel worden de principes
van de Hollandse Campus (het
stedenbouwkundig plan achter het LBSP)
uitgelegd en krijgt u inzicht hoe uw kavel
is opgedeeld.

In het tweede deel wordt dieper ingegaan
op de verschillende mogelijke initiatieven
en de uitgangspunten die daarvoor zijn
opgesteld.

7 Reclame & naamsaanduiding
8 Inspirerende voorbeelden in het LBSP
		
9 Beknopt overzicht vergunningen en acties
- Waar vindt u meer informatie?
- Welke stappen moet u nemen?
- Waaraan kan uw plan worden getoetst?
10 Voorbeeld aanvraag fietsenstalling

Als laatste vindt u praktische informatie
voor het indienen van een informatieplan
en het aanpassen van uw kavel of
gebouw.

principe
Hollandse Campus
erfgrens

heldere volumes

rooilijn

Gebouwen:
Architectuur draagt bij aan
openheid en uitstraling

Hollandse Campus =
gebouwen in het groen

alzijdige orientatie

Het stedenbouwkundig plan voorhet LBSPvat het
gebied op als een groene en waterrijke campus.
Het landschap voert de boventoon. Gebouwen
zijn als vrijstaande volumes in dit landschap
ingepast en geordend in deelgebieden.
Voor de realisatie betekent dit in de eerste
plaats dat consequent uitvoering moet worden
gegeven aan het landschap als beelddrager
van het gebied. Een Hollands landschap, groen
en waterrijk.
In de tweede plaats betekent deze aanpak dat
de deelgebieden vastomlijnd in het landschap
worden gepositioneerd. Elk met hun eigen
programma, inkadering, dichtheid en aard.
In de laatste plaats moet de bebouwing
nauwgezet in de deelgebieden ingepast worden.
In een campus zijn de gebouwen alzijdig.
Tussen de gebouwen zijn doorzichten en achter
de gebouwen bevinden zich in veel gevallen
(semi) openbare terreinen. Toegesneden op
de plek in een deelgebied kan de bebouwing
een bijzondere uitwerking krijgen. Hierdoor
wordt het stedenbouwkundig plan verrijkt en
bepaalde plekken verbijzonderd.

Groen:
kavels dragen bij aan het
groene en open karakter
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zonering

Eigen invulling, maar aansluitend
bij de Hollandse Campus

De verschillende zones van de kavel krijgen elk
een eigen invulling. Zo is bijvoorbeeld zone A
een voortzetting van het groene en ruime
karakter van de openbare ruimte van het LBSP.
Het gebouw staat op deze wijze vrij in
het landschap. Hieraan draagt ook zone
B bij: door de bebouwing hier vrij te
houden van de randen van de kavel blijft
er doorzicht naar achteren mogelijk.
Beide zones hebben dus hun eigen identiteit
en karakter.

Duidelijk onderscheid tussen
voor en achter de rooilijn
Groen en open

A

Gebouwen
*
In beperkte mate
inrichtingselementen
*
Terreininrichting

B

B Zone áchter de rooilijn
A Zone vóór de rooilijn

2

Geen gebouwen
*
In beperkte mate
inrichtingselementen
*
Terreininrichting

categorie 2

categorie 3

Gebouwen

Inrichtingselementen

Terrein

gebouwen

tijdelijke
bouwwerken

installaties

perscontainers

kunstwerken

parkeren

containerruimte

tijdelijke
bouwwerken

installaties

warmte-koude opslag

naamsaanduiding

bomen

installaties

slagbomen

pompputten

voetpad

installaties op het dak

rookabri’s

opslagcontainers

verlichting

terreinafscheiding

B
A

terreinafscheiding

banken

afvalbak

verlichting op de grond

vlaggen

routeborden

groen

camera's

brievenbussen

inrit
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Voor de rooilijn

fietsenstallingen

overzicht
initiatieven

Achter de rooilijn

categorie 1

(tijdelijke) gebouwen staan achter
de rooilijn en zijn heldere alzijdige
volumes in de ruimte
Uitbreidingen van het
gebouw dienen te worden
gerealiseerd in dezelfde
taal en materialisering als
het gebouw

Dakopbouwen zoveel mogelijk
vrij van de randen plaatsen.
Technische installaties
inpakken. Materialisatie in
overeenstemming met het
gebouw of gegalvaniseerd
staal

categorie 1
Gebouwen die vrij op de kavel worden
geplaatsen dienen bij voorkeur te worden
te worden uitgevoerd in gegalvaniseerd
staal en/of hout

gebouwen

De woningwet omschrijft een gebouw als
volgt:
“Bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke
overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.”
Aanbouwen aan bestaande gebouwen dienen
zoveel mogelijk te worden uitgevoerd in
hetzelfde materiaal als het gebouw.
Bij losse gebouwen (zowel tijdelijk als
permanent) op het terrein is de voorkeur om
deze ofwel in verzinkt staal uit te voeren ofwel
in hout. De elementen dienen een industriele
en doelmatige uitstraling te hebben.

Maar een integrale
uitbreiding van het
hoofdgebouw.
Geen
aanbouwsel
Geen installaties
open en bloot aan de
rand van het dak.

Maar ingepakt op het
midden van het dak,
zoveel mogelijk uit
het zicht.

Of een vrijstaand
volume, los van het
hoofdgebouw.
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categorie 2

gebouw

zone voor plaatsing objecten voor de rooilijn

voetpad

Standaardelementen van de Hollandse campus
(standaardkleur is RAL 7016)
Afvalbak
fabrikant: Grijsen
naam: Constructo
kleur: RAL 7016 (anthracietgrijs)

A

Inrichtingelementen vallen volgens het
Bouwbesluit 2012 onder de “Bouwwerken
geen gebouw zijnde”
De definitie is als volgt:
“Bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover
dat geen gebouw of onderdeel daarvan is
(en niet bedoeld voor permanent menselijk
verblijf).”
Elementen die hieronder vallen zijn
bijvoorbeeld:
- Bankjes
- Installatieunits (op of naast het gebouw )
- Verlichting
- Rook abri’s
- Vlaggemasten
- Naamsaanduidingen
- .........

Zitbank
fabrikant: Falco
naam: Rubo
kleur buizen: RAL 7016 (anthracietgrijs)

B

1 meter

rug- en zitdelen: FSC-gecetrificeerd hardhout

1 meter

rijbaan

inrichtingselementen

Wanneer voor de rooilijn
dan binnen beperkte zone

Zoveel mogelijk
achter de rooilijn

Terughoudendheid in inrichtingselementen wordt nagestreefd.

Bij voorkeur
aansluitend bij de
beeldtaal van de
Hollandse campus

Parkverlichting
fabrikant: Industria
naam: Kegel 2050
lamp: afhankelijk van lichtberekening,
voorkeur voor LED
kleur: RAL 7016 (anthracietgrijs)

Straatverlichting
fabrikant: Industria
naam: Libra
lamp: afhankelijk van lichtberekening,
voorkeur voor LED
kleur: RAL 7016 (anthracietgrijs)
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In zone A worden de meter aan de straatzijde
en de meter aan gebouwzijde vrijgehouden
van objecten. In zone B is een veel vrijere
plaatsing mogelijk.

gebouw

voetpad

terrein

inrit

rijbaan

categorie 3

Achter de rooilijn
het groene en open
karakter zoveel mogelijk
voortzetten

openbaar

privé

Aansluiten op het
groene karakter van
de openbare ruimte

verharding inritten
klinker (betonstraatsteen)
Struyk Verwo
Lavaro zwart 406
21,1*10,5*8 (L*B*H) (keiformaat)

Definitie van terrein volgens het Bouwbesluit
2012:
“..onder een terrein verstaan een bij een
bouwwerk behorend onbebouwd perceel,
of gedeelte daarvan, niet zijnde een erf.
Om als terrein in de zin van dit besluit te
kunnen worden aangemerkt, moet dus aan
vier voorwaarden zijn voldaan: 1) het is een
perceel grond, 2) dat onbebouwd is, 3) dat bij
een bouwwerk behoort en 4) dat geen erf is.”

Standaard bestrating van de Hollandse campus
Passend bij de
beeldtaal van de
Hollandse campus

kantopsluiting
gazonband
standaard grijs
formaat: 10*100*20 (L*B*H)
verharding in midden voetpad
betontegel
Struyk Verwo
Lavaro zwart 406
formaat: 15*30*6 (L*B*H)

verharding aan de rand
betontegel
standaard grijs
formaat: 15*30*8 (L*B*H)

verharding aan de rand
betontegel
standaard grijs
formaat: 15*30*8 (L*B*H)

verharding op rijweg
klinker (betonstraatsteen)
Struyk Verwo
Lavaro Rood/Zwart
21,1*10,5*8 (L*B*H) (keiformaat)

kantopsluiting
trottoirband
standaard grijs 13/15*20 (B*H)
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De terreininrichting dient het groene karakter
van het gebied niet te ondermijnen. Ondanks
de behoefte aan verharding dient de inrichting
van het eigen terrein dus zo veel mogelijk aan
te sluiten bij het groen van de openbare weg.
Voor de inrichting van de openbare buitenruimte
zijn materialen gebruikt die het verschil laten
zien tussen de verschillende functies (rijweg,
voetpad)

AA

N

VO
O

OP

Op of aan het gebouw
• loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan
de gevel
• alleen op bouwlagen met winkel of
bedrijfsbestemming met publieksfunctie
en met behoud van uitzicht op of vanaf
de openbare ruimte.
• haakse reclame alleen in straten en
stegen breder dan 5,00 m.
• reclame ondergeschikt aan het
hoofdgebouw en plaatsen bij de
hoofdtoegang.
van een gebouw (bij uitzondering aan de
achterkant).
• minstens 0,10 m onder onderdorpel
van de eerste verdieping aanbrengen en
tussen de penanten of op het boeideel
van de luifel, op bedrijventerreinen losse
letters bovendaks mogelijk.
• maximaal twee reclames per gevel, bij
complexen één per winkel.
• in voorgevel de reclame als zelfstandig
element vormgeven en daarbij de
maatvoering en detaillering afstemmen
op en harmoniëren met de gevel.
• in voorgevel samenhang en ritmiek van
de straatwand behouden.
• losse letters, borden en aangelichte
teksten toepassen en dus geen
intermitterend.
licht, refelecterend materiaal en
mechanisch bewegende delen.
• eventuele merkreclame is ondergeschikt
aan algemene en bedrijfsreclame.
• platte reclame
- breedte hoogstens 2/3 van de gevel of
luifel.
- hoogte niet meer dan 0,60 m en dikte
hoogstens 0,20 m.

R

- op zonweringen en markiezen op
de begane grond tot 10% van het
oppervlak.
- op terrasschotten tot 10% van het
oppervlak.
• haakse reclame
- hoogstens 0,50 m2.
- totale breedte hoogstens 0,90 m en
dikte hoogstens 0,20 m.
• hoogstens één vlag per 6,00 m
gevellengte.
• afhankelijk van de omvang en
maatvoering van het betreffende gebouw
kan afgeweken worden van bovenstaande
vormgeving en maatvoering.
• reclames op bedrijfsverzamelgebouwen
clusteren bij de gebouwentree.
de reclame voldoet aan de eventuele
aanvullende criteria voor reclame in het
gebiedsgerichte beoordelingskader
• reclame in de invloedssfeer van een
monument of beschermd stadsgezicht
is ondergeschikt aan de historische
waarde
• alleen reclame voor diensten of
producten die in het betreffende pand
plaatsvinden
respectievelijk worden verkocht

Voor het gebouw
• reclame los van de gevel is in beperkte
mate toegestaan op bedrijventerreinen,
sportcomplexen, in winkelgebieden en
bij benzinestations
• bij de entree van het erf, op een
parkeerplaats of op bedrijventerreinen
gezamenlijke
verwijzingsborden aan invalswegen
• reclame plaatsen met behoud van
uitzicht op of vanaf de openbare ruimte
• maximaal één reclame per erf

reclame &
naamsaanduiding

• reclame als zelfstandig element
vormgeven en daarbij de maatvoering en
detaillering afstemmen op en afstemmen
op het hoofdgebouw
• geen mechanisch bewegende delen,
lichtkranten of lichtreclame met
veranderlijk
of intermitterend licht
• eventuele zichtbare constructie
uitvoeren in terughoudende kleuren

VO AAN
OR

•
gezamenlijke
verwijzingsborden
aan
invalswegen
en
bij
bedrijfsverzamelgebouwen
(niet in openbare groenstructuren en
direct aan hoofdwegen)
• per bedrijf hoogstens drie in lijn
geplaatste vlaggen

OP

Reclame
en
naamsaanduidingen
zijn
ondergeschikt aan het gebouw en in
maatvoering en detaillering afgestemd op het
gebouw en de omgeving.
Hiernaast een opsomming van de belangrijkste
punten uit de Welstandsnota 2010.

• vrij op het maaiveld plaatsen
(bijvoorbeeld in een groenstrook)
• in hoogte relateren aan omgeving en
silhouet stad
• vormgeven als solitair object met een
bescheiden voet en meerzijdige borden
op hoogte (geen achterkanten)
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inspirerende
voorbeelden
uit het LBSP
Hier staan een aantal voorbeelden van al reeds
gerealiseerde elementen binnen het LBSP
die passen binnen de uitstraling die wordt
nagestreefd.
Voor de rooilijn open en groen, achter de
rooilijn ingetogen en herkenbaar.

Zitelementen voor de rooilijn bij HAL

Slagboom achter de rooilijn bij Garden Inn

Heg op de rooilijn bij Astellas

Fietsenstalling bij de Hogeschool

Inrit bij Biopartner

Groen bij CHDR II

Dakopbouw op de Hogeschool

Parkeren bij Naturalis

Naamsaanduiding bij Biopartner
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checklist bouwaanvragen

Aandachtspunten

Vergunningsplichtig

Vooronderzoek

onderdeel

categorie 1
bouwwerken
gebouw

categorie 2
bouwwerken
geen gebouw

categorie 3
terrein

beknopt overzicht
vergunningen
en acties

procedure (indicatief)

A. fiscaal/juridisch
1 eigendom / kadastrale grenzen
2 BP (belemmering privaatrecht) kabels en leidingen
3 onderzoek erfdienstbaarheden terrein
4 onderzoek zakelijke en persoonlijke rechten
5 monument en/of beschermd dorp- of stadsgezicht
B. vergunningen/toestemmingen/aandachtspunten
1 voorbereidingsbesluit
2 Omgevingsvergunning:
Bouwvergunning
Sloopvergunning/melding
Monumentenvergunning
Gebruiksvergunning
Aanlegvergunning
Reclamevergunning
Kapvergunning
In- en uitritvergunning
bouwverordening
Afwijken bestemmingsplan
Milieuvergunning
bouwplaatsinrichting
toets bestemmingsplan
Toetsing Welstand
toets DuBo
EPN berekening
Activiteiten met gevolgen voor beschermde gebieden en diersoorten
3 toets materiaallijst LBSP
4 activiteit brandveilig gebruik
5 melding brandveilig gebruik
6 lozingsvergunning
7 saneringvergunning (bodem/asbest)
8 flora en fauna ontheffing
9 ontheffing archeologie
10 ontheffing geluid
11 huisnummerbeschikking
12 milieu-effect rapportage
13 verkeersbesluit
14 winkeltijdenwet
15 drank- en horecavergunning
16 grondvervoer
17 watertoets
18 grondwater (ontrekking/toevoer)
19 straalpaden zenders
20 milieuzonering/externe veiligheid
C. aandachtspunten civiel- en bouwtechnisch
1 KLIC melding
2 peilmaat
3 rooilijnen
4 maatvoering infra
5 bodem milieukundig
6 bodem geotechnisch
7 bodem hydrologie
8 asbest

Of u een omgevingsvergunning nodig hebt,
hangt af van wat u bouwt of verbouwt. Met
de Vergunningcheck van Omgevingsloket
online van de Rijksoverheid zoekt u snel uit
of er voor een bepaald (ver)bouwproject een
omgevingsvergunning nodig is en zo ja, welke.
Zie: https://www.omgevingsloket.nl/

						

Hier vindt u een beknopt overzicht
van de meest gebruikelijke
vergunningen en te nemen acties.
Dit is geen volledig overzicht en
is bedoeld om een idee te geven
over het traject dat uw plan kan
afleggen.

Uw plan zal worden getoetst door zowel de
bouwinspecteur en de Welstand. Welstand
wordt hierin geadviseerd door de supervisor
van het LBSP: Henk Hartzema
Mochten er twijfels zijn over de haalbaarheid van
een plan dan kunt u een vooroverleg aangaan
met de gemeente, vóórdat de aanvraag om
omgevingsvergunning formeel wordt ingediend
via het omgevingsloket online (OLO). Tijdens
het vooroverleg kunnen de noodzakelijke
onderzoeken worden uitgevoerd en het plan
waar gewenst aangepast aan gemeentelijk
beleid en wensen van omwonenden en
belanghebbenden. Daarmee wordt voorkomen
dat tijdens de afwijkingsprocedure blijkt dat
niet kan worden meegewerkt aan het plan, en
de aanvraag moet worden geweigerd.

behoeft zeker aandacht
behoeft waarschijnlijk aandacht
behoeft waarschijnlijk geen aandacht

Uiteraard is het ook mogelijk om in een
vooroverleg meer informatie in te winnen. U
kunt hiervoor terecht bij de supervisor:
Henk Hartzema
010- 2810751
mail@studiohartzema.com
Of bij de gemeente Leiden:
Menno Geltink
071-5165902
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Meer informatie en handige links vindt u op:
http://www.ov-bsp.nl/nuttige-info-en-links-1

3000

zijaanzicht

vooraanzicht

Voor een vlotte afhandeling van uw plan zijn
een aantal gegevens nodig:

toegang

Omschrijving aanvraag:
Het bouwen van een fietsenstalling op het
terrein van bedrijf X met een capaciteit van
300 fietsen.
De stalling wordt aan de oostzijde van het
hoofdgebouw geplaatst in zone B.

parkeerterrein

*

Waar is uw plan gesitueerd?
Voeg bijvoorbeeld een 				
situatietekening van het kavel bij
met daarop aangegeven waar
de ingreep plaatsvind. (bij voorkeur
met een paar maten ter referentie)

*

Wat wilt u gaan doen?
Een bondige omschrijving
van de ingreep maakt het plan
inzichtelijk en vlotter te beoordelen.
Voeg bijvoorbeeld tekeningen 			
(zoals plattegronden en aanzichten
met hoogtematen) toe.

*

Wat verandert er in de huidige 		
situatie?
Wordt er bijvoorbeeld bestrating
veranderd of moeten er bomen
verdwijnen?

25743

Gegevens aanvrager:
Bedrijf X
Dhr. Boerhaave
Leidsestraatweglaan 123
071-1234567
info@bedrijfX.nl
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voorbeeld aanvraag fietsenstalling

aanvragen
vergunning

2500

15000
12775

Aanpassing huidige situatie:
Op de locatie van de stalling staat nu een
boom, deze zal worden verwijderd. Daarnaast
zal er een aansluiting op de straatwerk van
de parkeerplaats worden aangelegd.

300m2
20000

nieuw te bouwen
fietsenstalling

Materialisering:
De constructie van de fietsenstalling wordt
uitgevoerd in gegalvaniseerd staal. Deze
wordt bekleed met houten delen.

te verwijderen boom

39257

hoofdgebouw
(bestaand)

Fabrikant: Falco
Type: Falcolok 500
Afmetingen: 15x20m
Hoogte: 3m
Capaciteit: 300 fietsen

toegang

situatie
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openbare weg
Fietsenstalling locatie X

situatietekening

