
	

Locatie 
DuPont Industrial BioScience Leiden, 
Leiden 
 
Opdrachtgever 
DuPonty FS & RE – via Genencor 
International B.V. 
 
Doorlooptijd 
November 2017 – maart 2020 (geschat) 
 
Omvang project 
7.500 m² bvo 
 
Rol PM²  
Opstellen PvE  
Advies en procesmanagement  
ontwerp- en uitvoeringsfase 
 
Programma 
· Laboratoria, 3.000 m² bvo 
· Kantoorfuncties, 2.000 m² bvo 
· Overige functies 1.500 m² bvo 
 
Kenmerken 
· Opstellen PvE 
· Design & Build contract aannemer 
· Advies en procesmanagement  

ontwerp- en uitvoeringsfase 
· Gebruikersbegeleiding en labadvies 
 

NIEUWBOUW LABORATORIUM  
DUPONT INDUSTRIAL BIOSCIENCE LEIDEN 

Dupont Leiden groeide uit zijn huisvesting in Leiden. Daarom heeft 
Dupont IB in 2017 besloten een nieuw Europees hoofdkantoor te 
bouwen op het BioScience Park in Leiden. De huisvesting van de 
vestigingen in Leiden en Wageningen worden hier samengevoegd. 
Hiervoor wil DuPont een huurgebouw ontwikkelen en een op maat 
gemaakt inbouwpakket separaat inkopen.  
 
PM² heeft hiervoor twee (Engelse) PvE’s geschreven die samen het totale 
gebouw omschrijven. Na afronding PvE is PM² betrokken gebleven als 
projectleider namens DuPont tot en met het einde van de inhuisfase.  
 
Drie uitdagingen in het project zijn: 
 
1. Het samenbrengen van de verschillende belangen van opdrachtgevers 

binnen het project: enerzijds de internationale opdrachtgever vanuit V.K. 
en V.S., anderzijds de lokale gebruikers en belanghebbenden in  Leiden.  

 
2. Het juiste detailniveau van het PvE verkrijgen: het PvE moest zoveel 

mogelijk vastleggen voor de toekomst, en tevens ruimte laten voor 
onzekerheden. Uiteindelijk zijn de materialisatie en installatieniveaus 
generiek beschreven, zodat de mogelijkheid kan worden geboden om 
alle soorten onderzoeken te kunnen huisvesten. Hierbij is gekeken naar 
flexibiliteit op drie niveaus: functioneel (o.a. is deel kantoren 
ombouwbaar naar labs en vice versa), ruimtelijk (bijv. tussenwanden zijn 
makkelijk verplaatsbaar) en technisch (zo is reservecapaciteit installaties 
bepaald a.d.h.v. potentiële groei. Er is hierbij een optimum gevonden 
tussen flexibiliteit in de toekomst en investeren in het heden. 

 
3. Als laatste uitdaging is de grote tijdsdruk te noemen. Het hele proces van 

PvE opstellen moest binnen een periode van 10 weken gerealiseerd 
worden onder grote druk van de Internationale opdrachtgever. Ook het 
ontwerp en de uitvoering wordt in een zeer korte tijdsperiode 
gerealiseerd.   

 
 
Meer informatie: teake.brunia@pm2.nu 

 

 

 
PM² bouwadviseurs © 2019 | Van Leeuwenhoekweg 2A 3401 ML IJsselstein PM2 bouwadviseurs © 2020 | Van Leeuwenhoekweg 2A 3401 ML IJsselstein 

	

“We hadden in dit project niet zonder de 
deskundige hulp van Teake gekund.” 
 
Bart Koops, technisch manager DuPont Leiden  


