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opdrachtgever
GREEN Real Estate; ROC 
Leiden
locatie:
Bargelaan, Leiden, 

ontwerp
2003-2009
uitvoering
2009-2013

Programma:
Multifunctioneel gebouw: 
onderwijs, kantoren, 
zorghotel, hotel, wellness 
en winkels

Aantal m² bvo:
ca. 51.000m²  (39.200 m², 
exclusief parkeren)

In een eenduidige ge-
bouwvolume zijn grote 
ruimten uitgespaard. Deze 
open ruimtes vormen een 
snoer in het gebouw die 

niet alleen de gevraagde 
doorzichten door het 
gebouw geven, maar 
creëren ook verkeers- en 
ontmoetingsplekken. 

binnentuineninteractiedaglichtdoorzicht van stationsperron 

Aan de zeezijde van het Centraal 
Station van Leiden is  Level gerealiseerd. 
Dit gebouw is een verzameling van diverse 
organisaties en huisvest o.a. het nieuwe 
ROC Leiden, locatie Centraal Station, 
kantoren, een commercieel- en zorghotel, 
en een � tness en wellness center. Het 
gebouw is als een kleine stad waar men 
werkt, studeert, winkelt en elkaar ont-
moet. 

Het kavel is helemaal bebouwd, maar door 
het ontwerp van grote open ruimtes bin-
nen het gebouw, heeft men vrij uitzicht op 
de treinsporen en op de stad. Deze open 
ruimtes vormen een snoer in het gebouw 
en geven niet alleen een prachtig zich op de 
buitenwereld, maar werken ook als verkeers- 
en ontmoetingsplekken. Vanuit het gebouw 
bieden ze een oriëntatie op de stad en 
andersom heeft de passant een goed zicht 

op het levendige gebruik van het gebouw. De 
drie primaire functies, ROC, hotel en kanto-
ren, hebben allemaal een eigen entree. Deze 
zijn ook allemaal te bereiken via de entreehal 
die aan het stationsplein ligt. Het ROC wordt 
via een ruime trap naar de eerste verdieping 
ontsloten. Vandaar gaat het verder met liften 
of ‘� anerend’ met secundaire trappen door 
de grote vides naar de gemeenschappelijke 
ruimtes. Van hieruit kan men naar de indivi-
duele studie- en werkplekken en de intro-
verte lokalen. 
Boven het ROC liggen kantoren. Op de 
tiende en elfde verdieping is een commer-
cieel- en een zorghotel met congresruimtes, 
wellness & � tness en een restaurant dat een 
weids uitzicht biedt over de stad. Het hotel 
heeft een eigen entree en ontsluiting aan de 
stationskant van het gebouw. Alle functies 
van het gebouw zijn tevens bereikbaar via de 
entreehal die aan het stationsplein ligt.

▲ gebouwuitstraling voor een 
multifunctionele huisvesting 
van diverse programma’s

▲ schil om het gebouw:
bescheming tegen geluid.

Ruimtelijke opzet van het gebouw

Level Leiden
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Level Leiden

locatie
Bargelaan 180
Leiden

programma Level
alle voorzieningen voor het ROC en Boerhave College 
(19.370 m²)
winkels (3.305 m²)
kantoren (2.815 m²)
commercieel hotel Fitland (4.610m²)
zorghotel Topaz (6.515m²)
vergadercentrum (625m²)
fitness en wellness en restaurant Fitland(1.980m²) 
ondergrondse parkeerfaciliteiten (12.200m²) voor  
fietsen en auto’s.

opdrachtgever
Community College Leiden bv

ontwerp
MVSA Architects

interieurontwerp ROC
MVSA Architects

ontwerp
2003-2008

realisatie
2009-2013

ingebruikname Level/officiële opening ROC
zomer 2013/ september 2013

foto’s ©Ronald Tilleman
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