
	

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. Drie uitdagingen in het project zijn: 
 
1. Het samenbrengen van de verschillende belangen van opdrachtgevers 

binnen het project. Enerzijds de internationale opdrachtgever vanuit de 
Facilitaire organisatie uit Engeland en de Verenigde Staten, en 
anderzijds de lokale gebruikers en belanghebbenden van DuPont 
Leiden.  

 
2. Het juiste detailniveau van het PvE verkrijgen. Enerzijds moet het PvE 

zoveel mogelijk vastleggen voor de toekomst, en anderzijds ruimte laten 
voor toekomstige onzekerheden. Uiteindelijk zijn de materialisatie en 
installatieniveaus generiek beschreven zodat de mogelijkheid kan 
worden geboden om alle soorten onderzoeken te kunnen huisvesten, 
zonder de eisen te algemeen te stellen.  

 
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 
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