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De Universiteit Leiden heeft atelier PRO gevraagd om
een ontwerp te maken voor de verbouwing van het
meest prestigieuze gebouw van de oudste universiteit
van Nederland: het Academiegebouw in Leiden. Het
protocollaire gebouw waar elke faculteit een eigen
faculteitskamer heeft en alle belangrijke ceremonies
plaatsvinden. Aangezien de monumentale panden toe
waren aan een grondige restauratie, ging atelier PRO
een samenwerking aan met de restauratie-architecten
Veldman | Rietbroek | Smit. Gebouw en interieur zijn
grondig onder handen genomen.

Oud en nieuw vormen samen een eenheid, een nieuwe
allure, die recht doet aan het monument en aan de
ambities van de Universiteit.
Tijdens de bouw is de Faculty Club, de ontmoetingsplek
van de Universiteit, toegevoegd aan het programma,
modern ingericht, maar gebaseerd op het
'oudhollandse' kleurenpalet. Eveneens nieuw en stijlvol
ingericht zijn het restaurant en een lounge rondom de
oude binnentuin. Op de bovenverdieping van het
neogotische deel is in een voormalige collegezaal één
grote Togakamer ingericht, met prachtige strak
ontworpen glazen vitrinekasten voor de honderden
toga’s van de Professoren. De kasten contrasteren
mooi met de authentieke ruimte. Andere moderne
vitrines staan door het hele gebouw verspreid. Ze zijn
van het Academisch Historisch Museum en tonen een
historische collectie.

Uitgangspunt voor het interieur was dat de bezoeker
eenheid ervaart door het hele gebouw. Het contrast
tussen 'oud' en nieuw moest goed zichtbaar blijven. Op
basis van uitgebreid kleurhistorisch onderzoek zijn alle
historische ruimten en gevels teruggerestaureerd naar
de situatie van 1878. Voor de overige ruimten is
gekozen voor een palet van 'oudhollandse' kleuren, die
passen bij het monumentale karakter van het gebouw.
De nieuwe ingrepen zijn zichtbaar eigentijds uitgevoerd
en ook het nieuwe meubilair vormt een modern
contrast met het bestaande historische gebouw.

WWW.ATELIERPRO.NL / LEIDEN / 2009 / EDUCATIE, RENOVATIE & HERBESTEMMING

ONTWERPTEAM
interieurarchitect
Leon Thier, Elisabeth Tukker,
Wessel Reinders
projectleider
Wessel Reinders, Joke Stolk
projectmedewerkers
Hellen Steltenpool, Tamara van Spronsen
PROJECTTEAM
samenwerkend architect
Studio Leon Thier
grafisch ontwerper
2d3d
restauratiearchitect
Architektenburo Veldman-Rietbroek-Smit
leveranciers
Van der Plas Meubel & Project, SV
Interieurgroep

