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Plangebied Bio Science Park - Gorlaeus
het plangebied omvat de deelgebieden entree,
kop van leeuwenhoek, janssen, snellius, gorlaeus
en de totale openbare ruimte rond de niels
bohrweg, einsteinweg en zernikedreef tot aan
de sandifortdreef. het gebied is voor een deel
in eigendom van de gemeente leiden (kavel
einsteinweg en deel hoofdinfrastructuur) en voor een
deel van de universiteit leiden (overige gebieden).
plangebied geprojecteerd op luchtfoto (2008)
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Ontwikkelingen in en rond het plangebied

Het Masterplan Bio Science Park - Gorlaeus betekent een
gedeeltelijke aanpassing van het Masterplan Hollandse
Campus uit 2009. Voor deze aanpassing zijn meerdere
aanleidingen.
De eerste aanleiding is dat met de aanbesteding van
de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan-Ehrenfestweg
(project OBSP) naar verwachting in 2016 de nieuwe
derde ontsluiting van het Bio Science Park zal worden
gerealiseerd. Hierdoor wordt het mogelijk een nieuw
bestemmingsplan voor de westelijke gebiedsdelen
van het Bio Science Park in procedure te brengen die
de gewenste uitbreiding van het bouwprogramma
mogelijk maakt. Tegelijkertijd is het ook noodzakelijk
de hoofdinfrastructuur aan te passen op de nieuwe
verkeersstromen die ontstaan door oplevering van het
ongelijkvloerse kruispunt en de Ehrenfestweg.
Een tweede aanleiding is de groeiende noodzaak om
de bereikbaarheid binnen het park te verbeteren.
Door de toegenomen intensivering van functies zijn
op meerdere plekken conflicten tussen verschillende
verkeersdeelnemers te zien. Zowel de bereikbaarheid met
de auto als de wens voor betere voorzieningen voor de
fietser en voetganger dienen te worden ingepast.
Een derde aanleiding voor dit Masterplan is de gewijzigde
planvorming van de provincie voor het openbaar vervoer
(R-net en Kennislijn). Het Masterplan uit 2009 houdt nog
rekening met de komst van de RijnGouwelijn. Nu deze is
komen te vervallen en het hoogwaardig openbaar vervoer
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Realisatie van de ongelijkvloerse kruising
Plesmanlaan/Ehrenfestweg (OBSP).
HOV/R-net tracé via Plesmanlaan.
Lijnbus uit Oegstgeest rijdt via de hartlijn
door Bio Science Park.
Ontwikkeling stationsgebied door
gemeente Leiden.
De Universiteit realiseert in het
Gorlaeusgebied gefaseerd een nieuw
onderwijsgebouw voor de Faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Uitbreiding Leidse
Instrumentenmakersschool (LIS).
Plannen voor de uitbreiding van Janssen
Biologics.
Realisatie van de Rijnlandroute.
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4
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niet via het park maar (voorlopig) in de vorm van R-net via

Inspraak

de Plesmanlaan gaat rijden, verandert de oriëntatie van het

In september 2015 is het concept Masterplan opgesteld

park.

waarna meerdere rondes van consultatie hebben

Een laatste aanleiding voor het opstellen van het

plaatsgevonden die hebben geleid tot het definitieve

Masterplan Bio Science Park - Gorlaeus is de behoefte

Masterplan Bio Science Park – Gorlaeus. De consultatie

aan een hart voor de campus; een plek voor ontmoeting,

bestond uit inspraak, afstemming met een klankbordgroep

gezelligheid en stedelijke voorzieningen. Het Bio Science

en uit een enquête onder de werknemers op het park.

Park transformeert van een bedrijventerrein naar een echte

Diverse onderwerpen zijn op deze manier in het plan

campus!

verbeterd, waarbij opvalt dat met name keuzes met
betrekking tot de inpassing van infrastructuur door de

Nu er voldoende duidelijkheid is over de ontsluiting van

consultatie zijn beïnvloed.

het totale plangebied voor autoverkeer en openbaar
vervoer kan de planvorming van het Bio Science Park weer

Status Masterplan

ter hand genomen worden.

Het Masterplan 2016 vervangt voor dit plangebied het
Masterplan 2009. Masterplan en beeldkwaliteitsplan zullen

Doelen van het project:

als toetsingskader gelden voor nieuwe ontwikkelingen

1.

het actualiseren van het stedenbouwkundig

binnen de grenzen van het plangebied. Het Masterplan

Masterplan voor de westelijke gebiedsdelen;

wordt vertaald in een Bestemmingsplan waarin staat welke

het actualiseren van het ontwerp van de

functies waar zijn toegestaan.

2.

hoofdinfrastructuur voor het plangebied;
3.

het vaststellen van een nieuw Masterplan en ontwerp
infrastructuur met bijbehorende grondexploitatie(s)
voor het plangebied;

4.

het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor
het plangebied;

5.

het in algemene zin mogelijk maken van de
realisatie van het plangebied (gronduitgifte, aanleg
infrastructuur en bouw parkeergarages).

Masterplan Leiden Bio science park - Gorlaeus
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aMbities van de hollandse caMpus
het bio science park is op gebied van life sciences &

rood en méér groen. deze ambitie wordt mogelijk door

health toonaangevend in europa en de gevestigde

duidelijke grenzen tussen bebouwd en onbebouwd.

kennisinstellingen en bedrijven functioneren in een

gebouwen staan in principe op één lijn waarbij parkeren en

mondiaal netwerk. belangrijke ambitie is het behoud van

logistiek zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken.

die toonaangevende positie en de versterking van de

het groen ligt voor de gebouwen en is daarmee onderdeel

nationale en regionale economie. hiervoor is uitbouw van

van het straatbeeld. deze landschappelijke ervaring wordt

het bio science park door acquisitie van en ruimte voor

versterkt door een consequente inrichting met water, gras

nieuwe bedrijven en instellingen van groot belang.

en inheemse beplanting.

een andere belangrijke ambitie is een upgrading van
de kwaliteit van het gebied als hollandse campus. de

functies

omvorming van een ‘bedrijventerrein’ naar een ‘campus’. dit

de hollandse campus streeft naar het mengen van functies

vraagt een aangename ruimtelijke kwaliteit met menging

en het toevoegen van stedelijke voorzieningen, zonder

van functies en ruimte voor ontmoeting.

daarbij het doel van de clustering van life science & health
bedrijvigheid uit het oog te verliezen. door andere functies

Bereikbaarheid

toe te voegen, zoals wonen, onderwijs en publieksfuncties

het park ligt midden in een dynamische regio in het

én bovendien deze op bepaalde plekken te concentreren

hart van de randstad. deze strategische ligging is

wordt de campus verrijkt en verlevendigd. ook hier speelt

voordelig, maar tegelijkertijd zal blijvend gewerkt moeten

weer dat de openbare ruimte een centrale rol speelt. in

worden aan het bevorderen van de bereikbaarheid. de

de openbare ruimte komt ontmoeting en uitwisseling tot

bereikbaarheid en de ontsluiting van het park is één van

stand.

de speerpunten van het Masterplan. hiervoor wordt in het
verlengde van de aanleg van het obsp en de rijnlandroute

Samenhang

gewerkt aan de verbetering van de hoofdinfrastructuur

het bio science park is relatief langgerekt van vorm. om

van het plangebied. naast de autobereikbaarheid zijn met

het gevoel van eenheid en samenhang te bevorderen, is

name de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de

het daarom goed om extra aandacht te geven aan de oost-

fiets van steeds groter belang.

westrelaties in het park. in het Masterplan uit 2009 ligt
centraal door het gebied een groene hartlijn, toen nog met

openbare ruimte

een rijngouwelijn. nu de rijngouwelijn is weggevallen

het Masterplan hollandse campus uit 2009 gaat uit van

en het hoogwaardig openbaar vervoer buiten het gebied

een verdere intensivering van functies en bebouwing.

wordt omgeleid ontstaat de kans om de vrijgekomen

tegelijkertijd is de ambitie uitgesproken het plangebied

ruimte te gebruiken voor het langzaam verkeer en lokaal

te “verlandschappelijken”. in plaats van grijs, dus méér

openbaar vervoer. deze groene hartlijn is daarnaast
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belangrijk als element dat alle centrale plekken in het

door deze eigenschappen worden de randvoorwaarden

bio science park onderling met elkaar verbindt en tevens

geschapen voor een dynamisch verblijfsgebied met een

de verbinding vormt van het park met het station en de

vanzelfsprekende centrale ligging.

binnenstad.
Duurzame ontwikkeling
Placemaking

een duurzame ontwikkeling past goed bij een hollandse

een campus kan niet zonder een hart. een place to be

campus die gericht is op life science & health. op het

waar mensen en activiteiten samenkomen en uitwisseling

niveau van het Masterplan is ook een groot aantal

plaatsvindt. het Masterplan bio science park - gorlaeus

maatregelen denkbaar. te denken valt aan duurzame

ligt centraal in het park en is daarom is de uitgelezen plek

mobiliteitsoplossingen, het verminderen van de

voor ontmoeting en verblijven. hier kunnen stedelijke

energievraag en meervoudig, efficiënt en flexibel

voorzieningen en woningen worden gerealiseerd. het

ruimtegebruik. en natuurlijk de aanwezigheid van groen

bijzondere van de locatie is dat diverse bestaande en

en water. door middel van de inrichting kunnen ecologie

geplande routes hierop uitkomen; het is een kruispunt

en natuur worden versterkt zodat een bestendige

van stromen. een centrale plek maakt de koppeling

omgevingskwaliteit en een aangenaam microklimaat

mogelijk tussen een aantal publieksfuncties (het

worden bereikt. daarnaast vraagt duurzaamheid ook op

sportcentrum van de universiteit en de bètacampus fwn).

gebouwniveau een verdere invulling.

verblijfsplekken in het leiden bio science park
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wegen

gewijzigd

hartlijn

2

ruiMtelijk raaMwerk Met groen, water en wegen

de structuur
de hoofdstructuur van het bio science park wordt gevormd

bio science park - gorlaeus. deze groengebieden vormen

door landschappelijk ruimte. deze bestaat in de eerste

ontmoetingsplekken in het park en leggen bovendien

plaats uit ruime profielen waarin groen, water en wegen

de verbinding met groene structuren buiten het park (de

zijn ingepast. in het hart ligt een lange landschappelijke

landgoederen in oegstgeest en bos van bosman).

lijn over de gehele lengte van het park. in deze hartlijn is

alles bij elkaar zorgen de landschappelijke elementen

een brede langzaam verkeersroute opgenomen en een

voor een duurzaam groen raamwerk waarin routes,

lineaire beplanting van bomen. dwars daarop, in noord-

omgevingskwaliteit, ruimte voor ontmoeting een plek

zuidrichting, leggen groene profielen de verbinding met

vinden.

de randen van het park. samen dragen de groene profielen
bij aan de aanwezigheid van het hollandse landschap door

ontwikkelgebieden

het hele park. ook ontstaat door de groene profielen een

de tegenover gestelde figuur van het raamwerk zijn de

fijnmazig netwerk van wegen en (fiets)paden wat aansluit

ontwikkelgebieden. dit zijn vastomlijnde bouwvelden die

op routes in de directe omgeving van het park.

de mogelijkheid bieden voor flexibele invullingen. door

het tweede element van de landschappelijke ruimte zijn

het sterke onderscheid tussen raamwerk en invulling

grotere groengebieden. dit zijn het boerhaavepark en het

wordt zowel de landschappelijke kwaliteit van de campus

leeuwenhoekpark in het oostelijk deel van het bio science

geborgd als ruimte gelaten voor variatie, flexibiliteit en een

park en het gorlaeusgebied met de sportvelden in

grote diversiteit van functies.

Masterplan leiden bio science park - gorlaeus
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3
ligging, bereikbaarheid, toegankelijkheid

Haarlem 0:28

ligging lbsp
Amsterdam CS 0:15

Amsterdam Zuid 0:07
Amsterdam Science Park 0:29
Schiphol

16
0:

het bio science park ligt midden in een dynamische
regio, centraal in de randstad. het park kan maximaal

Leiden

profiteren van de voordelen die deze gunstige ligging
biedt. tegelijkertijd is het park medebepalend voor de

Den Haag 0:33
Rotterdam 0:27

wijze waarop de regio en randstad zich ontwikkelt. hierbij

Utrecht 0:31

leek leiden lange tijd nadeel te ondervinden van de
lbsp bevindt zich op 16 treinMinuten van schiphol

ligging tussen de noord- en zuidvleugel van de randstad.
inmiddels ontstaat meer bewustwording van eigen
kwaliteiten en mogelijkheden. ook ontstaan er kansen
in de aanhaking aan de (succesvolle) noordvleugel van
de randstad. de directe verbinding met schiphol draagt

LBSP

bij aan deze oriëntatie. de relatie met de zuidvleugel
Kennemerland

IJmeer

Shell NTC

wordt verbeterd door aanleg van de rijnlandroute en

Noordzee

samenwerking van universiteiten in de Medical delta.

Amsterdam
Zuidas

Schiphol

u

ook van de regionale positionering kan het bio science

Amsterdam Zuidoost

park profiteren. de regio is aan het veranderen door
Bollenstreek
Hilversum

toenemende verstedelijking. de ruimte tussen de
bebouwingskernen neemt af waardoor er steeds vaker
sprake is van een aaneengesloten bebouwd gebied.

Utrecht
Den Haag

jn

Oude Ri

Uithof

worden meer en meer onderdeel van het grotere geheel.

Delft

Maasvlakte

stedelijke ontwikkelingen staan niet op zichzelf maar
voor het bio science park geldt dat het de ruimte vult die
bestond tussen de bebouwing van leiden, oegstgeest

Rotterdam

lbsp ligt centraal tussen de twee Metropoolregio’s van de
randstad
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en valkenburg. hierdoor grenst het park nu aan
aantrekkelijke woongebieden. ook kunnen (recreatieve)
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fietsverbindingen en grotere groenstructuren richting de

Bereikbaarheid van het park

omliggende plaatsen opgenomen worden in het park en

het bio science park is vanuit de omgeving op vele

het park verrijken. het bio science park wordt onderdeel

manieren goed te bereiken. de bijzondere ligging tussen

van de omgeving.

leiden centraal en de a44 maken de bereikbaarheid met
auto en trein uitgesproken goed. station leiden is het

binnenstedelijk is met name de koppeling tussen het bio

vijfde station van nederland en vanuit het station wandel

science park, stationsgebied en de binnenstad belangrijk.

je aan de ene zijde zo het park binnen. aan de andere zijde

station leiden centraal is één van de belangrijkste

geldt voor de autobereikbaarheid ongeveer hetzelfde. Met

bronpunten van bezoekers en werknemers op het park.

de komst van de rijnlandroute wordt ook de aansluiting

groot belang wordt gehecht aan het verbeteren van

op het rijkswegennet in zuidelijke en oostelijke richting

de langzaam verkeer- en de ov-verbindingen met het

verbeterd. hierdoor wordt de afrit van de a44 (de knoop

station, en ook met de daarachter gelegen binnenstad. de

leiden-west) meer nog dan voorheen de toegangspoort

binnenstad kan zo meer profijt trekken van de groei van

tot het park. via de plesmanlaan kan vervolgens op vier

het bio science park.

plekken het park bereikt worden.
over diezelfde plesmanlaan zal straks ook openbaar

een andere relatie is die tussen de noord- en

vervoer gaan rijden, mogelijk ook de hov/r-net-

zuidzijde van de plesmanlaan. in het gebied rond de

verbinding leiden-katwijk/noordwijk. drie haltes zorgen

verbeekstraat liggen kantoren, die in aanmerkingen

voor een benadering van voetgangers vanaf de zuidkant

komen voor transformatie. op de paardenwei zijn

van het park. voor het hov-tracée worden nog enkele

nieuwe ontwikkelingen mogelijk na de afronding van

alternatieven onderzocht, waaronder een optie via de

de ongelijkvloerse kruising. het zou goed zijn om te

sylviusweg met een centrale halte in het bio science park.

verkennen hoe de zuidzijde van de plesmanlaan meer in

de bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers wordt

samenhang met het bio science park ontwikkeld wordt,

verder vormgegeven door het laten aansluiten van

zodat beide gebieden hier voordeel van kunnen hebben en

de routes binnen het park op het stelsel van fiets- en

een mooie stadsentree voor leiden ontstaat.

voetpaden in de directe omgeving.

Masterplan leiden bio science park - gorlaeus
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Verkeer binnen het park

Auto’s in het park

dergelijk samenhangend beeld draagt bij aan de uitstraling

Auto’s zijn te gast op de campus. Daarom wordt in het

en herkenbaarheid van het Bio Science Park als geheel.

algemeen gestreefd naar een verkeersluwe omgeving
en naar autovrije omgevingen. In een eerder stadium is

Centrale parkeer voorziening

reeds een verkeerskundig onderzoek verricht naar het

Uitgangspunt voor het parkeren in het Bio Science Park

infrastructureel ontwerp van het Entreegebied en Bio

is dat het op eigen terrein gebeurt en zo min mogelijk

Science Park als geheel. Hierin zijn de verkeerskundige

zichtbaar aanwezig is. Daarnaast is de ambitie om parkeren

uitgangspunten vanuit het OBSP voor de beide

centraal te organiseren. Door de parkeerbehoefte van

toegangswegen tot dit deel van het park (Ehrenfestweg en

meerdere bedrijven en van verschillende functies te

Einsteinweg) meegenomen. De uitkomsten hiervan hebben

koppelen, ontstaan meer mogelijkheden efficiënt en

bijgedragen aan de herziening van het stedenbouwkundig

hoogwaardig met de vraag om te gaan. Door Spark is

ontwerp. Belangrijk hierin is de beperking van het

hiervoor een parkeerconcept opgesteld. Uitgangspunt

autoverkeer in de lengterichting van het Bio Science Park.

hierbij is dat het plangebied zelfvoorzienend is met een

Verbindingen voor de auto in de oost-westrichting blijven

uitwisseling tussen de deelgebieden Snellius, Sylvius

mogelijk, maar worden voor het doorgaande verkeer

Kop van Leeuwenhoek en Entree. De parkeervraag wordt

onaantrekkelijk gemaakt. Vanaf de Plesmanlaan/N206

berekend op basis van de gemeentelijke normering. Om

krijgt het park vier toegangen. De bedoeling is dat verkeer

de parkeervraag op te vangen worden in het Masterplan

gebruik maakt van de toegang nabij de bestemming in het

nu twee centrale parkeervoorzieningen voorzien

park.

gekoppeld aan de beide toegangswegen Ehrenfestweg

De Ehrenfestweg en de Einsteinweg worden in deze

(1000 plaatsen) en de Einsteinweg (700 plaatsen).

herziening ingericht als een ruime toegangsweg met

Indien dit onvoldoende is, kan in deelgebied Sylvius de

groene middenberm en met een ruimteprofiel van 35

parkeervoorziening worden uitgebreid.

meter. Hierbij wordt de infrastructuur ingepast in de

Voordeel van centrale parkeervoorzieningen is tevens dat

groene ruimte. Ook de fiets- en voetpaden worden

automobilisten voetgangers worden precies in het hart

landschappelijk ingepast. Hiermee wordt de link gelegd

van de campus. Door te sturen in loopstromen dragen

tussen de structuur binnen het Bio Science Park en de

parkeervoorzieningen daarmee bij aan de gewenste

routes buiten het park. Voorgesteld is het ruimtelijke

levendigheid van de openbare ruimte en het gebruik

thema van een groene entree verder uit te rollen waardoor

van publieksfuncties. Het vergroten van het aandeel

een verwantschap ontstaat tussen alle vier de entrees

voetgangers vormt automatisch een impuls om te

tot het Bio Science Park vanaf de Plesmanlaan/N206. Een

investeren in de verblijfskwaliteit van het park. Tussen
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Gorlaeus en het Sportcentrum wordt een verblijfsplein

referenties fietspaden

gemaakt. De Einsteinweg doorsnijdt dit plein waarbij het
zaak is dat autoverkeer zo min mogelijk inbreuk zal maken
op het plein. De inrichting van de Einsteinweg zal dus
zodanig moeten zijn dat de auto en de bus te gast zijn op
het plein.
Meer Ruimte voor fietsers en voetgangers
Het afwikkelen van het autoverkeer zo dicht mogelijk bij de
entrees tot het park zorgt ervoor dat minder autoverkeer
het Bio Science Park doorkruist. Dit geeft ruimte voor de

Regionaal fietspad, Sicilië

fietser en voetganger in het park. Vooral de hoofdstroom
van langzaam verkeer in oost-westrichting profiteert hier
maximaal van. Centraal door het plangebied wordt een
vrijliggend fiets- en voetpad voorgesteld. Deze route is
in totaal 7 meter breed en wordt omzoomd door robuust
groen. De aankleding wordt bijzonder en uitgesproken.
Hiermee wordt deze groene hartlijn niet alleen belangrijk
voor het dagelijks gebruik van duizenden fietsers en
voetgangers, maar draagt het ook bij aan de oriëntatie in
het park. De groene hartlijn wordt een visitekaartje van het

Van Gogh-Roosegaarde fietspad, Nuenen

Bio Science Park.
Op de groene hartlijn hebben de fietsers voorrang
waardoor een optimale doorstroming wordt bereikt.
De route wordt vanuit het plangebied op termijn
doorgetrokken richting het station en de binnenstad en
naar Nieuw Rhijngeest. Binnen het plangebied worden de
dwarsverbindingen, die zorgen voor de aansluiting op de
omgeving, in het ontwerp meegenomen.

Masterplan Leiden Bio science park - Gorlaeus
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tYpen bedrijvigheid
type 1
bedrijven behorend tot de life science &
healthsector (farma, biotech, diagnostiek en
medische technologie) met (gen-)laboratoria,
hoogwaardige productie en – distributie en
maximaal 50% bedrijfsgebonden kantoren.

prograMMatische verdeling

type 2
naast bedrijven als type 1, tevens
wetenschappelijke instellingen en hoger
onderwijs op gebied van life science & health.
type3
naast bedrijven, instellingen en hoger
onderwijs als type 2, tevens aan life science
& health kenniscluster gerelateerde bedrijven
en/of kantoren gericht op ondersteuning van
het kenniscluster. deze kan bestaan uit 100%
kantoor.

den Bio Science Park

Vergelijking 2009-2015
studio Hartzema BV

schaal

1:4000
formaat

A3

datum

3 september 2015

tekeningnummer

0.06-0.3-Entree - 150528 programma.dwg
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het bio science park is de afgelopen jaren zeer succesvol
geweest. in de periode tussen 2008 en 2014 is – ondanks
de economische crisis - het aantal arbeidsplaatsen sterk
gegroeid. het is de ambitie van de leidse regio om het
bio science park te handhaven in de europese top van life

VOORZIENINGEN

U

UNIVERSITEIT

science parken.

LABS

SPORT
RETAIL

B

ONDERZOEK
PARKEREN
KANTOREN
FWN

BEDRIJVEN

MiX van functioneel prograMMa

het bouwprogramma sluit op hoofdlijnen aan op het
Masterplan hollandse campus uit 2009. doelstelling is
bovendien geweest om het totaal uitgeefbare gebied

provincie zuid-holland over de bedrijven in het park. er

gelijk te laten blijven, ondanks een verkleining van het

wordt onderscheid gemaakt in drie types bedrijvigheid,

plangebied als gevolg van de aanleg van het obsp. in

die onderling verschillen in de verhouding laboratorium

dit opzicht wijkt dit Masterplan dan ook niet af van het

en kantoor. in het Masterplan worden de deelgebieden

Masterplan 2009. wel worden nu binnen het uitgeefbare

snellius, janssen en kop van leeuwenhoek geheel bestemd

gebied twee gebouwde collectieve parkeervoorzieningen

voor deze bedrijven. het deelgebied gorlaeus gedeeltelijk.

gerealiseerd. dit betekent een afname van netto
uitgeefbaar terrein. voor het behoud van realiseerbare

bedrijvigheid type 1

meters bvo is de dichtheid van bebouwing toegenomen.

bedrijven behorend tot de life science & healthsector

het bouwprogramma bestaat uit alle elementen die in het

(farma, biotech, diagnostiek en medische technologie) met

park voorkomen: bedrijvigheid type 1, 2 en 3, onderwijs,

(gen-)laboratoria, hoogwaardige productie en – distributie

wonen en voorzieningen. elk van de functies wordt

en maximaal 50% bedrijfsgebonden kantoren.

geclusterd. op hoofdlijnen komt het erop neer dat elk
deelgebied een duidelijk programmatisch profiel krijgt.

bedrijvigheid type 2

voordelen van deze benadering is dat elk deelgebied

naast bedrijven als bedrijvigheid type 1, tevens

specifiek op de functie en bijbehorende randvoorwaarden

wetenschappelijke instellingen en hoger onderwijs op

kan worden ingericht. deze clustering zorgt er bovendien

gebied van life science & health.

voor dat functies met een milieucontour in elkaars
nabijheid liggen en zo min mogelijk overlap hebben met

bedrijvigheid type 3

andere functies.

naast bedrijven, instellingen en hoger onderwijs als
bedrijvigheid type 2, tevens aan life science & health

Bedrijven in Life Science & Health sector

kenniscluster gerelateerde bedrijven en/of kantoren

in 2013 zijn nadere afspraken gemaakt tussen gemeente

gericht op ondersteuning van het kenniscluster. deze kan

leiden, gemeente oegstgeest, universiteit leiden en

bestaan uit 100% kantoor.

Masterplan leiden bio science park - gorlaeus
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WONEN IN HET PARKACHTIGE ENTREEGEBIED
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is in de uitwerkingsfase een hogere waardenbesluit

van het Masterplan 2009 is een forse toename voor de

noodzakelijk. Daarbij wordt getoetst aan een aantal

mogelijkheden voor wonen. Van ongeveer 27.000 m2 naar

ontwerpuitgangspunten, waaronder:

49.000 m2 BVO. Door het toevoegen van woningen aan

1. Norm bij afzonderlijke wegen van maximaal 58 dB(A)

een verblijfsgebied dat ook buiten de reguliere werkuren

Westblaak 49

gewijzigd

Belangrijkste programmatische wijziging ten opzichte

de campus ontstaat een betere basis voor het creëren van
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norm tot waar er een ontheffing mogelijk is. Daarom
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conform het gemeentelijke beleid met betrekking tot
hogere waarden;

interessant blijft. Het vergroot daarmee ook de kansen

2. Geluidgevoelige woongedeeltes en buitenruimten

voor ondersteunende voorzieningen als horeca, leisure

positioneren aan de luwe zijde van de woning.

en kleinschalige retail. De dichtheid van bebouwing die
hier ontstaat is relatief hoog waardoor een concentratie

Daarnaast heeft het gemeentebestuur een onderzoek

van mensen en activiteiten ontstaat. Deze toename is één

laten uitvoeren over de milieuzonering rond bedrijven met

van sleutels om van het Entreegebied een brandpunt te

laboratoria en productiefaciliteiten. Hierbij is vastgesteld

maken. De kans bestaat ook om het Entreegebied en de

dat de afstand tot woningbouw (en andere gevoelige

Verbeekstraat aan de overkant van de Plesmanlaan meer

bestemmingen) beperkt is tot 10 en 30 meter.

op elkaar te betrekken.
Het Entreegebied is geschikt voor de genoemde functies
vanwege zijn ligging en bereikbaarheid. De geplande
woningbouw ligt buiten de milieuzonering van bedrijven.
Milieuaspecten
Het geplande programma is onderzocht op mogelijke
geluidhinder voor de situatie 2030. Op basis de
geluidberekeningen is constateerde dat de maximale
ontheffingswaarde van 63 dB(A), de wettelijke norm
in de Wet geluidhinder, niet wordt overschreden. Wel
overschrijdt de geluidbelasting de voorkeurswaarde van
48 dB(A) uit de Wet geluidhinder. De berekende waarden
blijven onder de 58 dB(A), de gemeentelijke maximale

Masterplan Leiden Bio science park - Gorlaeus
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Campusplein in vogelvlucht
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5
verblijven en ontMoeten
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Publieke functies
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Campusplein
Verblijfsplek aan het water
Parkeergarage
Gebouwen met een stedelijke plint
Belangrijke voetgangersverbinding

caMpusplein

een belangrijke doelstelling van het Masterplan is
de omvorming van het leiden bio science park van
bedrijvengebied naar campus. hierin staan verblijven en
ontmoeten centraal.
de buitenruimte speelt bij de campusvorming daarom
een cruciale rol. door het creëren van aantrekkelijke
verblijfsplekken en aangename routes wordt bereikt
dat mensen elkaar vaker tegenkomen en opzoeken.
een actief gebruik van de buitenruimte zorgt voor
levendigheid en dat komt de campus ten goede. het
belang van ontmoetingsplaatsen wordt in de moderne
kennisomgevingen steeds groter. kennisuitwisseling vormt
de belangrijkste grond voor innovatie. door het scheppen
van plaatsen waar mensen elkaar op informele manier
kunnen ontmoeten, wordt de kans op innovatie vergroot.
dit speelt met name voor innovaties tussen verschillende
disciplines (cross-overs).
voor de vorming van het hart van de campus zijn aldus
twee aspecten cruciaal; een centrale openbare ruimte
(het campusplein) en daarnaast de juiste dynamiek van
functies, horeca en retail ten dienste van de gebruikers.

Masterplan leiden bio science park - gorlaeus
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Campusplein
intensiteiten van pleingebruik

De belangrijkste verblijfsplek wordt een groen

Belangrijk aspect van het Campusplein
is zijn multifunctionele karakter. Op
bepaalde momenten zal het er een drukte
van belang zijn op andere heeft de ruimte
een rustig karakter. Een goede inrichting
zorgt ervoor dat het plein in alle gevallen
aantrekkelijk is en dat er flexibiliteit is in
het gebruik van de ruimte.

plein tussen de Bètacampus Faculteit Wiskunde en

Edward T. Hall in Theory of Proxemics geeft
richting aan de bandbreedte van gebruik
van de openbare ruimte:
Public space - the area of space beyond
which people will perceive interactions as
impersonal and relatively anonymous (3,60
tot 7,50m = 12m2/pp)
Personal & Social space - the spaces
in which people feel comfortable
conducting routine social interactions with
acquaintances as well as strangers (0,45 tot
3,60m = 5m2/pp)
Intimate space - the closest “bubble” of
space surrounding a person. Entry into this
space is acceptable only for the closest
friends and intimates (0 tot 0,45m = 1,5m2/
pp)

van FWN komt als een markant object op het campusplein

Met een oppervlakte van ongeveer
10.000m2 heeft het Campusplein hiermee,
afhankelijk van het soort activiteit, een
capaciteit van een paar honderd tot enkele
duizenden bezoekers.
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Natuurwetenschappen (FWN) en het Sportcentrum.
Verharding en bomen wisselen elkaar af en een waterpartij
maakt een middelpunt met een wandeldek, zitranden
en een paviljoen. De centrale ligging tussen de twee
publiekstrekkers wordt versterkt door de parkeergarage die
met een hoek aan het plein komt te liggen. Ook de schotel
te staan. De gebouwen oriënteren zich op de ruimte. Door
horeca en retail voorzieningen in de plinten worden de
randen van het plein verlevendigd. Het bijzondere van
het plein is verder dat het goed gelegen is aan de routes
voor langzaam verkeer. Van alle kanten is er toestroom van
gebruikers naar deze hotspot van het Bio Science Park.
Rond het plein wordt de bebouwing opener dan elders
in het park. De deelgebieden Entree en Gorlaeus krijgen
een parkachtige opzet waarbij de ruimte tussen de
gebouwen aantrekkelijke omgevingen worden die de
interactie tussen de gebruikers stimuleert. Op die manier
ontstaan ‘zachtere’ omgevingen in het Bio Science Park
met ruimte voor voetgangers, sport en ander gebruik.
Deze groene omgevingen maken samen met het plein een
aaneengesloten netwerk van openbare ruimtes.

functies: horeca en retail
bij het hart van de campus hoort ook de dynamiek van
horeca en retail. te denken valt aan een foodcourt,
grand café en hotel tezamen met retail zoals een ‘to go’
supermarkt met andere bijpassende retail. door goed

studieruiMte

aan te sluiten bij de loopstromen en bij het draagvlak
(bezoekers en bewoners) kan een levendige stedelijke
ontmoetingsplek ontstaan, ook buiten de reguliere
werktijden. kern van de functionele mix is dat verschillend
gebruik elkaar aanvult en versterkt. het geheel is meer
dan de som der delen. voorbeeld hiervan is de schotel van

MobilitY center

fwn. de universiteit heeft de ambitie deze zalen meer
te benutten voor congressen. de komst van een hotel in
het entreegebied kan de functie van conferentiecentrum
versterken. rMc heeft naar de functionaliteit en
haalbaarheid van horeca en retail onderzoek gedaan (zie
bijlage 4). het advies wat hieruit is ontstaan, illustreert de
mogelijkheden die er zijn en benoemt de uitdagingen voor

food court
food court

het park:

•

het entreegebied biedt de werknemer, bezoeker,
student en bewoner meer dan alleen een
lunchgelegenheid en koffie;

•

het entreegebied staat voor wat een campus
inhoudt: verbinding tussen onderwijs, onderzoek en
ondernemers (de “triple helix”);

•

huiskaMer

“open innovatie begint vaak met informele contacten.
fysieke nabijheid werkt dit soort contacten in de
hand.”

een attractief entreegebied met stedelijke voorzieningen
biedt de kans voor het bio science park dat veel introverte
bedrijven kent om extraverter te worden: “show the world
what you’ve got!”

groen en gezellig
referenties functies en faciliteiten

het campusplein zorgt voor verbindingen, verblijven en
verzorgen. hierbij passen diverse functies en faciliteiten.
Verbinden (zakelijk) •
•
•

Groot eventspace
Showroom van bedrijven
Werkplekken

Verblijven (horeca) •
•
•

Restaurants
Coffeecorner, dranken
Fastservices

Verzorgen (retail)

Stomerij/sleuteldienst
Pick-up point
Mobile repair
Fietsservice
Kleine supermarkt
Reproshop

•
•
•
•
•
•

Masterplan leiden bio science park - gorlaeus
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6
Beeldkwaliteit
In het Bio Science Park zijn de principes van openbare

Hollands landschap, groen en waterrijk. Een set van

ruimte en de bebouwing in samenhang ontwikkeld. Dit

vaste inrichtingselementen is ontwikkeld: gras met

betekent dat niet het eindbeeld van beiden vastligt, maar

bomen, sloten met zachte oevers en riet. Geen straten

dat gekozen is voor het benoemen van een beperkt aantal

met stoepen, maar wegen en paden die zijn opgenomen

leidende principes voor het ontwerp. Deze principes

in het landschap. Ook andere inrichtingselementen

spelen op verschillende schaalniveaus.

zoals verlichting, verkeersmaatregelen, bankjes en
bewegwijzering maken integraal deel uit van dit landschap.

De campus

Met deze vaste set van ingrediënten voor de openbare

Het Bio Science Park is een campus. Het landschap voert

ruimte is het mogelijke diverse profielen te ontwerpen,

de boventoon. Gebouwen zijn als vrijstaande, alzijdige

toegesneden op het gebruik en op de beschikbare ruimte.

volumes in dit landschap ingepast en zijn geordend in

Maar de wijze van aanleg moet eenduidig zijn om het

deelgebieden. Daarnaast zijn stedelijke ordeningsmiddelen

gebied daadwerkelijk als een doorlopend landschap te

in het plan ingebracht; variatie in hoogte en dichtheid,

kunnen ervaren.

concentratie van bepaalde functies en het ontwerp van

De grotere openbare ruimtes dragen bij aan het karakter

bijzondere plekken. Hiermee worden accenten in het plan

van de campus. Beplanting en waterstructuur komen

gebracht.

overeen en maken deel uit van de omgeving. De paden
sluiten aan op de verbindingen in de wegprofielen. Voor
de hoofdbeplantingsstructuur wordt bij voorkeur een
boomsoort van de eerste grootte gebruikt om de eenheid
in deze structuur te versterken. In het algemeen geldt
dat in de campus de bestaande bomen zoveel mogelijk
behouden blijven.
Afwijkend van het algemene beeld kunnen bepaalde
openbare ruimtes zoals (binnen)tuinen een inrichting
krijgen die onderscheidend is in de Hollandse Campus.
De bijzonderheid in beplanting, aankleding en schaal is

Principedoorsnede voor de Hollandse Campus

juist de kracht van deze plekken. In alle gevallen is de
toegankelijkheid en de aansluiting op andere routes in

Het landschap is beelddrager

het park onderwerp van nadere studie. Verbonden met

Voor het bereiken van de gewenste beeldkwaliteit moet in

het grotere landschap van de campus vormen de plekken

de eerste plaats consequent uitvoering worden gegeven

een stelsel. Op die manier vergroten de ruimtes de

aan het landschap als beelddrager van het gebied. Een

verscheidenheid van het gebied als geheel.
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rooilijnen

in het lbsp wordt het klassieke stedenbouwkundig principe
van bouwen in de rooilijn gehanteerd

Bestaande bomen zijn belangrijk

Bouwvelden

uitgangspunt voor het Masterplan bio science park -

naast de inrichting van het landschap betekent

gorlaeus is om de bestaande bomen zoveel mogelijk

campusvorming dat de kavels en de bebouwing

in te passen in het ontwerp waar dit redelijkerwijs (qua

nauwgezet in hun omgeving ingepast moeten worden.

bouwprogramma en functionele eisen van bedrijven) kan.

in een campus zijn de gebouwen alzijdig. tussen de

zeker als het kwalitatief hoogwaardige bomen, ecologisch

gebouwen zijn doorzichten. in het landschap van de

waardevol groen of bomen op de leidse groene kaart

campus zijn de bouwvelden uitgespaard. binnen de

betreft. groen zorgt immers voor een gezond leefmilieu,

bouwvelden is een nader omschreven programma van

een prettige openbare ruimte en geeft mens en dier de

bedrijvigheid en andere functies omschreven.

mogelijkheid zich binnen de stad te verplaatsen. voor

in ieder bouwveld wordt een aantal zaken collectief

dit uitgangspunt is het huidige bomenbestand in kaart

geregeld of ruimtelijk gebundeld. het gaat hierbij om het

gebracht waarin conditie, toekomstverwachting en

parkeren, de toegankelijkheid van het binnenterrein en

perspectief vanuit groeiplaats wordt benoemd (zie bijlage

in bepaalde gevallen de omkadering van het bouwveld

9). op basis van deze bomenkaart zijn de boomposities

door middel van een sloot. de kavels gaan op in deze

met het voorgestane ontwerp van de infrastructuur

bouwvelden en zijn niet meer als zodanig afleesbaar.

vergeleken en is het plan op wezenlijke punten aangepast

hekken en andere erfafscheidingen zijn niet toegestaan.

om nog meer bomen te kunnen behouden. van de

wel hebben grotere bedrijven de mogelijkheid om door

1155 bomen in het plangebied kan meer dan de helft

middel van een sloot de kavel in te kaderen. de voorgevels

behouden blijven, en meer dan 100 extra ten opzichte

van de gebouwen vormen een wand naar de openbare

van het Masterplan 2009. Met de aanplant van ongeveer

ruimte, waardoor een duidelijke scheiding tussen openbaar

450 bomen waarin dit Masterplan voorziet kan het

en privé ontstaat. de ruimte tussen de gebouwen is het

bomenbestand kwantitatief bijna op hetzelfde peil blijven

enige individuele deel van de kavel. hierin kan een tuin

als in de huidige situatie, terwijl tegelijkertijd 400.000m2

of een terras worden aangelegd of een beperkt aantal

vastgoedontwikkeling wordt mogelijk gemaakt.

parkeerplaatsen in eigen beheer worden gerealiseerd.

bovendien wordt een duurzame bomenstructuur

de bouwvelden in het entreegebied en gorlaeus wijken

gerealiseerd in de openbare ruimte. nieuwe en verplante

qua opzet af van de strakke opzet met rooilijnen. hier

bomen krijgen de ruimte om gezond uit te groeien

speelt niet het sterke onderscheid tussen de openbare

om daarmee een duurzame bijdrage te leveren aan de

buitenkant en de meer private binnenkant. bij deze

leefbaarheid van de hollandse campus. de nieuwe bomen

bouwvelden zijn binnenwereld en buitenkant meer met

zijn inheemse boomsoorten zoals de wilg, els, es en abeel,

elkaar verweven en sluiten op elkaar aan. de gebouwopzet

passend bij de landschappelijke inrichting en de gewenste

in deze gebieden is vrijer. het groen binnen de

sfeer.

bouwvelden houdt de bebouwing bij elkaar. het groen is

Masterplan leiden bio science park - gorlaeus
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ENKELVOUDIG VOLUME

VRIJHEID

ARCHITECTONISCHE EXPRESSIE

eenduidige hoofdvorm
gebouw staat op de grond
markante entree

vrijheid in materiaalkeuze
duurzame materialen
gelijke materialisatie rondom

duidelijke horizontale of verticale geleding
dakrand binnen volume
hoogwaardinge detaillering

parkachtig en openbaar en wordt gevormd door bestaande

luifels, erkers en hoogteverschillen. ook eventuele

bomen, nieuwe aanplant, paden en erfwegen. het

gebouwde parkeervoorzieningen, inclusief hun toegang,

landschap in deze gebieden is onderdeel van de campus

dienen om die reden in het hoofdvolume opgenomen

als geheel - het open en openbare karakter staat voorop.

te zijn. hetzelfde geldt voor technische en logistieke

om die reden is de interne parkruimte een doorlopende

voorzieningen.

landschappelijke structuur met een robuuste maatvoering.
de positionering van de gebouwen draagt bij aan de

Architectonische expressie

afwisseling, aan het gebruik en aan de openbaarheid van

de expressie van een gebouw wordt verkregen door

het groen. zorgvuldigheid met betrekking tot bezonning,

bijzonder materiaalgebruik en details. en door het

de positionering van entrees en de aansluiting op maaiveld

benadrukken van een bepaald aspect van het gebouw in

is daarom geboden.

de gevel, zoals een hoge entree, een groot venster of een
balkon. het gevelmateriaal zelf is niet vastgelegd, behalve

De gebouwen

dat materialen zijn uitgesloten die op een slechte manier

consequentie van de landschappelijke aanpak voor het

verouderen. de alzijdigheid van de volumes komt tot

bio science park is dat de gebouwen in de open ruimte

uiting in een consequente materiaaltoepassing rondom

komen te liggen en dus vier zichtzijdes hebben. om die

het gebouw. op een subtiele manier kan onderscheid

reden kenmerkt de bebouwing van de campus zich door

gemaakt worden in de verschillende functies die de gevel

compacte en alzijdige volumes die op een zorgvuldige

vervult, zoals entree, representatie en bevoorrading. op

manier in het landschap zijn ingepast. uitgangspunt is

een vergelijkbare manier geeft dit uitdrukking aan de

een eenduidige, niet-gefragmenteerde hoofdvorm zowel

positionering van een gebouw in zijn context. de ligging

in de plattegrond als in de doorsnede. restruimtes en

in een zichtlijn of de positionering aan een bijzondere

dode hoeken rond de gebouwen worden vermeden door

openbare ruimte geeft aanleiding tot een bepaalde massa-

het weglaten van aanhangsels als uitbouwen, portalen,

opbouw of expressie van het gebouw.
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7
Duurzame ambities
bio science park gorlaeus

Al sinds de eerste plannen is veel aandacht voor people,
planet en profit op het Bio Science Park. Daarmee is
duurzaamheid geïntegreerd in de gebiedsontwikkeling,
ook van Bio Science Park - Gorlaeus. De ambitie is om
dat te verstevigen. Dit hoofdstuk presenteert de visie
op duurzaamheid voor het Bio Science Park - Gorlaeus
en geeft aan op welke wijze daar invulling aan wordt
gegeven. Deze visie is gebaseerd op een BREEAM.NL
Gebiedsinventarisatie uitgevoerd door Movaris in augustus
2015.
BREEAM-NL Gebied
Overkoepelende duurzaamheidsambitie van de
samenwerkende partners (universiteit en gemeente) is het
behalen van BREEAM-NL Gebiedscertificering. BREEAM
is een internationaal duurzaamheidslabel dat goed past
bij het gebiedsprofiel van het Bio Science Park. Een
aantal organisaties op het Bio Science Park is al bekend
met BREEAM. Zij zijn al op gebouwniveau gecertificeerd.
BREEAM beoordeelt duurzaamheid van gebieden in zes
categorieën: synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling,
welzijn/welvaart, gebiedsklimaat en gebiedsmanagement.
Onderstaande paragrafen geven beknopt de Bio Science
Park ambities voor deze categorieën weer. BREEAM geeft
vervolgens een sterrenbeoordeling aan de hand van
een benchmark met andere bedrijventerreinen. Op basis
van een eerste inventarisatie door Movares is gebleken
dat Bio Science Park - Gorlaeus in aanmerking kan
komen voor deze certificering vanwege haar duurzame
gebiedskarakter. Onderstaande ambities zijn gebaseerd op
deze inventarisatie.
Synergie
Het Bio Science Park kent een sterk economisch
gebiedsprofiel gericht op life sciences & health waarin
toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstellingen en
ondernemingen nauw samenwerken. In Bio Science Park
- Gorlaeus is ruimte voor uitbreiding van bedrijven én van
voorzieningen en functies die bijdragen aan meer cohesie
en levendigheid. Niet alleen het gemengde programma,
maar ook de inrichting van de openbare ruimte met water
en groen lokt ontmoeting en verblijf uit, waardoor meer
synergie ontstaat.

Masterplan Leiden Bio science park - Gorlaeus
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Bronnen: energie en materiaal

het programma (hoofdstuk 3) sluit naadloos aan op

het doel is om zo energiezuinig mogelijk te werk gaan

de kwaliteiten van de omgeving en het aanbod van

in het bio science park - gorlaeus, zowel in de openbare

hoogopgeleide werknemers in de regio. de toevoeging van

ruimte als bij de bebouwing. denk aan de opslag van

bio science park - gorlaeus vergroot de innovatiekracht

warmte en koude, opwekking van duurzame energie en

en economische waarde van het bio science park. het

het beperken van het verhard oppervlak in de openbare

streven is om bij de nieuwe ontwikkelingen in bio science

ruimte.

park - gorlaeus nog meer aandacht te schenken aan sociale
veiligheid door placemaking, zichtlijnen, bundeling van

Ruimtelijke ontwikkeling

routes en een hoogwaardige openbare ruimte. bio science

de ligging en inrichting van bio science park -

park beschikt al over een keurmerk veilig ondernemen

gorlaeus is duurzaam: het sluit goed aan op het

bedrijventerreinen (kvo-keurmerk).

openbaarvervoernetwerk (trein en hov-bus). de ambitie
is om (verkeersveilige) fiets- en voetgangersroutes uit te

Gebiedsklimaat

breiden en sterk te verbeteren (zie hoofdstuk 2). parkeren

uit onderzoek naar omgevingsaspecten als bodem, lucht,

vindt zoveel mogelijk plaats in gebouwde voorzieningen.

geluid en externe veiligheid lijken geen belemmeringen

de loopafstanden tussen parkeren en bestemming zorgen

te komen. de verwachting is dat ook geen substantiële

voor levendigheid en ontmoeting in de openbare ruimte.

nadelige effecten optreden bij nieuwe ontwikkelingen.

bestaande kwaliteiten en groen- en ecologiestructuren

naast de wettelijke aandachtspunten is aandacht

blijven zoveel mogelijk behouden. het landschap is

voor waterkwaliteit (natuurvriendelijke oevers),

nadrukkelijk de beelddrager dat als één geheel wordt

bodemgesteldheid, voorkomen van lichthinder en

beleefd (hoofdstuk 5). groen en water zijn altijd zichtbaar,

thermisch buitenklimaat (minder verhard oppervlak door

vanuit de routes én de gebouwen. ze zorgen voor

landschappelijke inrichting).

verbetering van het microklimaat en dragen bij aan
een prettige beleving van het gebied, net als de goede

Gebiedsmanagement

beeldkwaliteit en openbare ruimte.

duurzaamheid is belangrijk voor ondernemers op het
bio science park, zo blijkt uit enquêteonderzoek door

gebouwen, zoals het universitair sportcomplex, het van

gemeente en ov bsp. het Masterplan is daarom in

steenisgebouw, het snelliusgebouw, het westelijke deel

samenspraak met stakeholders, zoals de ondernemers,

van gorlaeus, blijven eveneens behouden. deze gebouwen

de ondernemersvereniging en de klankbordgroep, tot

hebben al een overwegend duurzaam karakter. ook voor

stand gekomen. het concept Masterplan bio science

het nieuwe vastgoed is het nadrukkelijk de bedoeling

park - gorlaeus wordt aan ondernemers en gebruikers

duurzame gebouwen te realiseren. het is een overweging

van het bio science park voorgelegd. dat gebeurt via

om een breeaM-nl-certificering voor nieuwbouw en

klankbordgroepoverleggen en inspraakmogelijkheden.

renovatie als voorwaarde te stellen bij de gronduitgifte.
Welzijn en welvaart
uit toets van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’
blijkt dat er regionale behoefte is aan de functies waarin
het bio science park voorziet (trede 1 van de ladder).
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8
plankaart en
deelgebieden
Status plankaart
in de plankaart in dit hoofdstuk komen alle
uitgangspunten, principes en structuren die in het
Masterplan staan beschreven samen. de plankaart
geeft een totaalbeeld van de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen in bio science park - gorlaeus. de profielen
van de infrastructuur zijn weergegeven zoals de gemeente
en universiteit die het liefst zien. die zijn bij vaststelling
van het Masterplan definitief. de indeling en inrichting van
de deelgebieden betreffen meer suggesties over de hoe
dit eruit zouden kunnen komen te zien. het is immers nog
onbekend welke bedrijven of instellingen zich vestigen
in de nieuwe gebieden en hoe zij hun kavels vervolgens
inrichten. na vaststelling van het Masterplan bio science
park - gorlaeus wordt de Masterplankaart vertaald in
een bestemmingsplankaart. hierin staan de toegestane
functies als vlakken aangegeven. in bijlage 7 staat een
verdere toelichting op het bestemmingsplan dat gemaakt
moet worden.
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plankaart lbsp-gorlaeus, schaal 1 : 2500
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SNELLIUS

De locatie waar het Snelliusgebouw nu staat, is volgens
het Stedenbouwkundig Masterplan uit 2009 op termijn
een strategische plek in de ontwikkeling van het Bio
Science Park. Liggend aan de A44 en bij de doorgangen
naar Nieuw Rhijngeest-Zuid kan het een prominente en
beeldbepalende rol vervullen.
Op de Snelliuslocatie wordt bedrijvigheid type 1
voorzien. Maximaal kan ongeveer 25.000m2 BVO worden
ontwikkeld. De ordening van het deelgebied Snellius
is gedacht met losse bebouwing aan de randen en een
middenstraat met parkeren en groen. De maatvoering van
de locatie (een slag kleiner dan het Sylviusgebied) leent
zich uitstekend voor middelgrote gebouwen van 4.0006.000m2. Voorlopig wordt uitgegaan van het behoud van
het Snelliusgebouw en ombouw naar een bedrijfsfunctie.
Dit informaticagebouw van de universiteit met alle
bijbehorende (ondergrondse) infrastructuur verhuist
wellicht op termijn naar een nieuwe locatie. Aan de
oostzijde staat een beschermde waardevolle boom.
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Le

GORLAEUS

Het Gorlaeusgebied heeft van oudsher een

bepalend voor de vraag of het stedelijke brandpunt een

uitzonderingspositie in het Bio Science Park. Primaire

succes wordt. Er is in dit kader gestreefd naar het compact

functie van dit gebied is die voor wetenschappelijk

maken van het plein, waarbij alle zijden bijdragen aan de

onderwijs en aanverwante instellingen. Hoofdgebruiker

aantrekkelijkheid en levendigheid van de ruimte. Aan de

van dit gebied is de Faculteit Wiskunde en

noord- en oostzijde is dat de faculteit en een foodcourt,

Natuurwetenschappen (FWN). Net als in het

aan de westzijde de Ehrenfestweg-garage en aan de

Boerhaavegebied aan de andere kant van het park is hier

zuidzijde pleingebouwen met een dubbelhoge colonnade

sprake van een grotere programmatische flexibiliteit.

en een publieke plint. Aan de zuidkant liggen tevens het

Ruimtelijk gezien hebben de gebouwen een meer losse

hartlijnfietspad en een busbaan, waar wellicht in beperkte

setting met een belangrijke rol voor het groen. Midden in

mate autoverkeer wordt toegestaan.

het Gorlaeusgebied komt de nieuwe Bètacampus FWN.
Vooralsnog voorziet de planning van dit gebouw in een

De westzijde van Gorlaeus

mono-volume van 100.000m2 die in drie fasen zal worden

De westzijde van Gorlaeus is bestemd voor bedrijvigheid

gerealiseerd. Fase 1 is in 2016 opgeleverd en fase 2 is in

type 3 en hoger onderwijs. In 2016 is hier de uitbreiding

voorbereiding. Fase 3 van de nieuwbouw wordt momenteel

van de Leidse Instrumentenmaker School (LIS) gerealiseerd.

herzien. Mogelijk zal dit leiden tot een aanpassing van

De Oort- en Huygensgebouwen zullen voorlopig blijven

het oorspronkelijke ontwerp waarbij de afzonderlijke

staan. Ten noorden hiervan is nog ruimte voor inbreiding.

delen van het complex meer verzelfstandigen. Hierdoor

Van belang is dat bestaande en nieuwe gebouwen

ontstaan mogelijkheden het gebouw en zijn omgeving

bijdragen aan het beeld van losse gebouwen in het

meer als eenheid te ontwerpen - als een open campus

groen. Bestaande losse gebouwtjes worden waar mogelijk

met een centrale rol voor het groen. Voor het groen wordt

gesloopt of beter ingepast. De uitstraling naar de Niels

daarbij deels gebruik gemaakt van de bestaande bomen.

Bohrweg is belangrijk, maar ook naar het binnenterrein

Daarnaast geldt dat de vorm, afmeting en plaatsing van

toe. Een waterpartij speelt hierin een belangrijke rol.

de Bètacampus FWN alles bepalend is voor het ontwerp

Daarnaast is het wenselijk het binnengebied aan te laten

van het centrale plein. Om in het kader van dit Masterplan

sluiten op het plein voor de Bètacampus FWN.

iets meer over het plein te kunnen zeggen, zijn twee
principevoorstellen voor de Bètacampus FWN onderzocht.

In dit stedenbouwkundig plan is de uitwerking van
Gorlaeus zeer globaal. De gehele huidige bouwkundige

Het plein

structuur, de ingewikkelde inhuizingsproblematiek en

In de openbare ruimte van een campus komt alles en

de gewenste verschuiving van milieucontouren binnen

iedereen samen. Dit geldt ook voor het Gorlaeusgebied.

het complex maken een nadere studie van het gebied

Een hoofdrol is daarin weggelegd voor het centrale plein.

noodzakelijk. De Universiteit zal een Masterplan opstellen

De afmetingen, vorm en inrichting van het plein zijn straks

en dit voorleggen aan de gemeente.
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Totale behoefte fietsenstallingen
400 voor LIS
1.500 voor FWN

Leiden Bio Science Park

350 voor het USC*
50 voor de horeca
50 voor het hotel

2.350 fietsenstallingen
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*900 op piektijden, maar een
combinatie met de stallingen
van FWN mogelijk.
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KOP VAN LEEUWENHOEK

De Kop van Leeuwenhoek ligt grotendeels op het
terrein van de voormalige universitaire sportvelden.
Verplaatsing van deze velden naar het Gorlaeuscomplex
heeft de weg vrijgemaakt voor een beslissende stap
in de doorontwikkeling van het Bio Science Park.
In dit deelgebied komen hoofdzakelijk kantoren
langs de Plesmanlaan. Ook is er ruimte voor
laboratoria en kantoorachtige functies en zijn er
uitbreidingsmogelijkheden voor Janssen Biologics.
Een centrale groene ruimte met omliggende infrastructuur
is het belangrijkste ordenende principe van de Kop van
Leeuwenhoek. De verkeerslus wordt ontsloten vanaf
de Einsteinweg. Vanaf de Ehrenfestweg is een groene
doorsteek voor fietsers en voetgangers voorzien. Het
parkeren wordt ondergebracht in de parkeergarage aan de
Ehrenfestweg. In het hele gebied is een bouwhoogte tot
40 meter mogelijk. Bij de uitwerking is het belangrijk stil te
staan bij de ontwikkeling van de massa en hoogteopbouw
van de verschillende gebouwen.om variatie in beeld te
stimuleren. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat een
landschappelijk beeld ontstaat vanaf de Plesmanlaan.
Voor de vergroening is een 3 meter brede groene zone
ten zuiden van de bebouwing voorzien. Daarnaast speelt
de ruimte rond en tussen de gebouwen een cruciale rol.
Door bepaalde gebouwen naar achteren te plaatsen wordt
het gevelbeeld meer afwisselend, de zichtbaarheid van
gebouwen vergroot en ontstaat er meer ruimte voor groen.
Binnen het gebied staat een beschermde waardevolle
boom.
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ENTREEGEBIED

17

Het deelgebied Entree ligt centraal in het plangebied.

Piazza center ceramique, Maastricht

Het gebied is goed zichtbaar vanaf de Plesmanlaan, goed
bereikbaar vanaf de Plesmanlaan (auto, OV/R-net en fiets)
en vanuit de hartlijn (fiets, voet, OV/Kennislijn). Het gebied
grenst aan het centrale plein met voorzieningen aan de
Einsteinweg. Daarnaast valt het (grotendeels) buiten de
milieuzonering, maar nog wel voor een deel binnen de
geluidhinder van de Plesmanlaan en de Ehrenfestweg. De
overwegend positieve locatie-eigenschappen dagen uit
om in grotere vrijheid na te denken over de kansen voor
dit deelgebied om bij te dragen aan de levendigheid en
stedelijkheid van het Bio Science Park. Gekozen is daarom
voor een significant woonprogramma in dit deelgebied.
Bebouwing in het groen
Voorgesteld wordt een open verkaveling waarin losse
gebouwen ingebed zijn in het groen. Een centrale
parkruimte zorgt voor samenhang tussen de gebouwen.

Schwarzpark, Basel

Deze campusachtige omgevingskwaliteit vergroten de
9

Fabrikstrasse, Basel

kansen om te komen tot een succesvol woonmilieu.
Voor het groen wordt daarbij gebruik gemaakt van de
bestaande bomen die horen bij de sportvelden van het
USC.
Binnen deze opzet is het mogelijk het huidige
sportcentrum te behouden, noodzakelijkerwijs te
upgraden en uit te breiden met andere functies. De
alzijdige uitstraling is hierbij van belang. Aan de oostkant
en vooral de noordkant van het deelgebied, richting

referenties: woongebouwen in het groen

het plein, ontstaan mogelijkheden voor meer stedelijke
voorzieningen. Dat kan horeca of retail in de plint zijn
en zo mogelijk, indien verenigbaar met het gemeentelijk
beleid, een hotel op de hoek van het plein.
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VAN STEENISLOCATIE

In het deelgebied Van Steenis ligt het Van Steenisgebouw
en een oude parkeergarage. De eerste blijft de komende
jaren zeker nog in de huidige vorm behouden. Op de
locatie van de oude garage wordt een ontwikkeling
voorzien van een nieuwe parkeergarage voor 700 auto’s
met daarnaast een te ontwikkelen bedrijfs- of woonkavel.
Het deelgebied Van Steenis bestaat daarmee feitelijk
uit drie gebouwen, met elk zijn eigen problematiek.
De samenhang van buitenaf zal moeten ontstaan uit
het formaliseren van de bouwcontour (rooilijn). Van
binnenuit zijn er kansen voor een groene openbare
ruimte in oost-westrichting die het gebied verbindt met
deelgebied Entree. Ook is het wenselijk om te onderzoeken
of het (fiets)parkeren voor Van Steenis in de nieuwe
parkeergarage kan worden ondergebracht.
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Bijlagen
Bij de totstandkoming van dit Masterplan zijn onder meer de volgende rapporten gebruikt:
rapport 								

datum

1.

“Voorlopig verkeersontwerp LBSP” van Megaborn				

26 juni 2015

2.

“Notitie verkeersoplossing knoop Zernikedreef-Sylviusweg”		

7 september 2015

3.

“Parkeerconcept” van Spark 						

26 maart 2015

4.

“Visie op campusvoorzieningen” van RMC				

3 augustus 2015

5.

“Wonen in Entreegebied LBSP” concept ResSmit en Tweelwonen 		

17 september 2015

6.

“Quick Scan BREEAM NL Gebied” 					

6 maart 2015

7.

“Bomen in ontwikkelgebied LBSP-Gorlaeus” van Copijn boomspecialisten

oktober 2015

8.

Bomeninventarisatie 							

6 september 2016
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het bio science park heeft de ambitie zich te ontwikkelen van bedrijventerrein tot een
campus. een ‘hollandse campus’, waarin naast ruimte voor bedrijven en instellingen
ook ruimte is voor ontmoeting en verblijf, en waar het landschap beelddrager is.
het Masterplan bio science park - gorlaeus beschrijft de planvorming van het centrale
deel van deze campus. het is een aanpassing en verfijning van het Masterplan bio
science park uit 2009. het bio science park groeit en vernieuwt zichzelf. in het centrale
deel van de campus zijn veranderingen gaande. de aangrenzende infrastructuur
wordt aangepast en binnen het gebied spelen ontwikkelingen van bedrijven en
onderwijsinstellingen.
reden genoeg om de planvorming van bio science park - gorlaeus opnieuw tegen
het licht te houden. we willen de plannen aanpassen aan de laatste inzichten en de
ambities voor het bio science park kracht bij zetten.
het Masterplan bio science park - gorlaeus voorziet in een verbeterde
bereikbaarheid van het park, geeft vorm aan het landschap en biedt ruimte aan
flexibele planontwikkeling met een prominente plek voor wonen en stedelijke
voorzieningen.
Maar vooral, het Masterplan bio science park - gorlaeus creëert een hart voor de
hollandse campus!

