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Op initiatief van de IIIA stichting en in overleg met de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
is een visie ontwikkeld en een ontwerp gemaakt voor een fysieke ingreep tussen de parkeergarage en de hoofdentree van 
het LUMC. De functie hiervan is om de honderd meter hier tussen droog te kunnen lopen. Het project is daarom gelanceerd 
onder de naam ‘droogloop’.

Queeste architecten uit Den Haag is gevraagd om de opgave van de droogloop vorm te geven. Hiervoor is een studie gedaan 
die heeft geleid tot een visie. Deze is vervolgens vertaald in een ruimtelijk ontwerp.

In het ontwerp zijn de onderwerpen uit de vraagstelling van het LUMC gehonoreerd en vertaald. Waarbij met respect tot 
de bestaande context in de eerste plaats is gezocht naar een functioneel, inspirerend en duurzaam bouwwerk. Daarbij is 
getracht om naast de noodzaak van functionaliteit, stedenbouwkundige randvoorwaarden en gegeven budget ook de ziel 
van de opgave manifest te maken. ‘Singing in the rain’ staat metafoor voor het met vertrouwen en hoop begeleiden van 
patiënten, bezoekers en medewerkers en het inspireren bij hun aankomst bij of vertrek van het LUMC.

Dit heeft geleid tot een bijzonder en humaan bouwwerk dat zich in structuur verankert in de omgeving, ruimte biedt voor 
verplaatsen en ontmoeten en met mooie en duurzame materialen en speelse elementen een waardevolle aanvulling is voor 
de toekomstige gebruikers. In de hiernavolgende drie hoofdstukken worden de overwegingen en planinhoud uiteengezet. 
Dit boekwerk maakt onderdeel uit van de stukken zoals opgenomen in de bijhorende tekeningenlijst dd. 12-05-2011.

Namens Queeste architecten,

Jeroen Trimbos 
Carli Driessen 
Roland Hoekstra
Gerard Burger 
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LUMC
Stichting universiteit  1575 Uitvinding Snaargalvanometer

Transplantatie
chirurgie 1966

1996
Factor V Leiden

Boerhaave
1668 ~1738

Leiden
    ontzet

St. Caeciliagasthuis

Willem van Oranje

Willem van Oranje schonk de stad Leiden de 
universiteit na het “Leidens ontzet”. De burgers 
mochten, volgende de overlevering, voor 
hun dappere verzet tegen de Spanjaarden als 
beloning kiezen uit een jaar geen belasting 
betalen of een universiteit.

Op 8 februari 1575 werd de eerste universiteit 
in de Verenigde Nederlanden gesticht en 
kreeg als motto Praesidium Libertatis, wat 
“bolwerk van de vrijheid” betekent. Tijdens de 
daaropvolgende 425 jaar heeft de universiteit 
dat motto altijd nageleefd.

Vrijwel direct na de stichting van de Universiteit 
werd er een uitgebreid plan opgesteld over de 
vorm van het medische onderwijs in Leiden. 
Dit plan was voor die tijd revolutionair en het 
omvatte niet alleen de traditionele hoorcolleges, 
maar ook patiëntgericht onderwijs.

De eerste professor in de geneeskunde was 
Gerard de Bondt (Bontius) die opgeleid was 
in Leuven en in Padua. In 1636 wordt het st. 
Caecilia Gasthuis ingericht als ziekenhuis ten 
behoeve van het praktisch medisch onderwijs 
aan de universiteit.

1.1 Historie
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LUMC
Stichting universiteit  1575 Uitvinding Snaargalvanometer

Transplantatie
chirurgie 1966

1996
Factor V Leiden

Boerhaave
1668 ~1738

Leiden
    ontzet

St. Caeciliagasthuis

Willem van Oranje

Boerhaave (1688-1738) heeft Leiden zijn grote 
internationale faam gebracht. Studenten, 
wetenschappers en doktoren uit heel Europa 
kwamen in die tijd  naar Leiden om te leren van 
Boerhaaves methode van bedside-teaching.

Baanbrekend is ook het werk van de nobelprijs-
winnaar  Einthoven (1860-1927) geweest, die in 
1910 de snaargalvanometer uitvond, waarmee 
de eerste ECG’s gemaakt konden worden.

Op het gebied van de transplantatie-
geneeskunde zijn er in Leiden toonaangevende 
ontwikkelingen geweest zoals de eerste 
niertransplantatie in Nederland in 1966 en de 
eerste beenmergtransplantatie bij kinderen.

In 1966 werd door Leidse onderzoekers de 
bloedstollingsfactor V Leiden ontdekt, wat grote 
invloed heeft gehad op behandelwijzen over de 
gehele wereld.
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1.2 Overdenkingen
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Op welke wijze zouden we een bijdrage kunnen 
leveren aan het toekomstige LUMC?

Het initiatief moet wel vanuit de 
3-A commissie komen, maar breed 

gedragen worden.

Ik denk aan iets duurzaams, maar vooral aan iets 
functioneels. Bijvoorbeeld een droge verbinding 

tussen de entree en de parkeergarage.

Ik zie kansen voor het LUMC om zich te tonen. Er zijn 
voldoende onderbelichte wapenfeiten die hoop en 

vertrouwen uitstralen aan de patiënt.
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Ook de fusie van de faculteit en het 
ziekenhuis is een voorbeeld waarmee 

het LUMC zich heeft getoond.

Het Leidse bestuurlijk model van integraal 
management met een centrale plaats voor 
dokters vormt een voorbeeld voor andere 

ziekenhuizen.

Wat zijn belangrijke historische feiten 
waaruit de binding tussen het LUMC en 

de stad Leiden zichtbaar gemaakt zouden 
kunnen worden?

Voor mij zijn de korte lijnen tussen kliniek 
& laboratorium erg belangrijk, het “from 

bench to bed”-principe.

Ook de eerste niertransplantatie in 
Nederland vond in 1966 plaats in 

het LUMC.

Een goed voorbeeld vind ik dat het 
LUMC het oudste Universitair medisch 

ziekenhuis van Nederland is.



1.3 Interview
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Als aftrap voor de voorstudie is een korte vragenlijst rondgestuurd 
naar de opdrachtgevers, met als doel de ambities ten aanzien van het 
project boven tafel te tillen.

Waar ‘staat’ het LUMC in de wereld? 
Afhankelijk van welke afdeling bedoeld wordt. Een dergelijk ziekenhuis is 
te beschouwen als een winkelstraat: sommige winkels zijn super, andere 
winkels gemiddeld en sommige winkels zijn hopeloos. In de PC Hooft is ook 
niet alles hetzelfde. In algemene zin onderscheidt het LUMC zich door het 
onderzoek dat er plaatsvindt en door de korte lijnen tussen kliniek en basaal 
laboratorium: from bench to bedside.

Het project zal waarschijnlijk in het eerste decennium van de 21 
eeuw worden uitgevoerd. Wat zijn voor u kenmerkende elementen 
die onze tijdgeest markeren?
Individualisering. Naar het hoofd gestegen welvaart en langere tijd zonder 
oorlog: blasé, veel vakantie, kortere werktijden. Ongekende technologische 
mogelijkheden, computer en communicatietijdperk. Vereenzaming van het 
individu. Vervaging van normbesef. Gebrek aan echte leiders (Michiel de 
Ruyter, Tromp, Jan de Wit, Drees, John de Wolf).

Wat zijn op, een tijdbalk van 100 jaar, voor de toekomst verwachtingen ten 
aanzien van het LUMC? 
Afhankelijk van de bredere ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Nederland 
(en daarbuiten). Het LUMC wordt of opgeheven of het enige vierde lijnsziekenhuis 
(research ziekenhuis) van Nederland.

Wat vindt u goed en minder goed aan de parkeergarage? (functioneren, 
uiterlijk, interieur etc) 
Licht en redelijk ruim.  Geen aparte vloeren voor personeel. Voor een parkeergarage 
een mooi gebouw.

Wat denkt u dat van belang kan zijn voor het LUMC?
Overkapping voor de regen (veelgehoorde klacht). Verfraaiing van de omgeving, kunstwerk.
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Welke onderwerpen zijn volgens u in de bovenstaande vragenlijst nog niet aan de orde geweest 
aangaande het gebouw?
Samenhang traverse met bestaande gebouwen.
Misschien nadenken over inwerken/bouwen van historische zaken en ontwikkelingen van LUMC als een 
soort museumgang. Hierover is voldoende literatuur cq. persoonlijke informatie van bijvoorbeeld vorige 
voorzitter RvB Onno Buruma. Ook zou, gezien de strakke klimaatcontrole in Gebouw I – nergens kan een 
raam open – de traverse een afscheid van en terugkeer naar klimatologische omstandigheden kunnen 
inhouden. 

Wat vindt u goed en minder goed aan het gebouw? (functioneren, uiterlijk,
interieur etc)
De bouwstijl van het LUMC is nu al gedateerd. Er is overigens goed in te werken.
Liften zijn lastig ten aanzien van de lange wachttijden. Buitenkant niet echt mooi, 
zeker niet in vergelijking met de nieuwe gebouwen. Altijd strijd om vierkante meters. 
Veel inpandige ruimtes. Gebouw (I) is wel functioneel.

Wat vindt u goed en minder goed aan de omgeving? (functioneren, 
uiterlijk, interieur etc)
Omgeving van station super handig. Omgeving van Bioscience park met 
allerlei medische bedrijven ook handig. Museum Naturalis extra bonus. Met 
aankleding van ruimte rondom nieuwe gebouwen sterke ‘facelift’ van de 
omgeving.

Wat voor passanten verwacht u dat de passage zullen gebruiken? 
Medewerkers (autochtoon, alle leeftijden) en bezoek (alle leeftijden en alle 
nationaliteiten)

Architecten werken vaak met metaforen. Hoop werd al even genoemd. 
Welke andere gedachten heeft u in dit verband? 
Een  element van persoonlijke aandacht en benadering is belangrijk: “U 
bent geen nummer”. Uitstraling van de combinatie van aandacht voor 
mensfactoren en warmte enerzijds en superieure en moderne techniek en 
expertise anderzijds: een huwelijk tussen zacht satijn en glimmend chroom. 



Een ruimtelijke verbinding tussen A & B, met in het midden een paviljoen.

Een statement, eerbetoon aan de vrijheid van leven, dynamiek en diversiteit.

Een podium van A naar B, zien en gezien worden, de mens als middelpunt.

Yin & Yang
De opgave wordt gezien als het maken van een ruimtelijke verbinding tussen twee volumes 
met ieder een eigen identiteit. Enerzijds is dat de hoofdentree van het LUMC en anderzijds de 
parkeergarage van het LUMC. De hoofdentree is een nieuwe aanbouw voor het hoofdgebouw 
van het ziekenhuis. Het bestaat uit een houten skelet met een glazen invulling. Het dak van de 
hoofdentree kraagt uit en wordt gedragen door een hangconstructie. De parkeergarage is een 
monoliete doos met een transparante gevel van glas. De garage heeft zijn voetgangers entree 
aan de zijde van de hoofdentree van het LUMC. Yin & Yang gaat uit van het idee om vanuit de 
eigen karakteristiek van zowel de hoofdentree als de garage een overkapping te maken, die elkaar 
ontmoeten in het midden. 
De ontmoeting kan bijvoorbeeld vormgegeven worden d.m.v. een paviljoen of een fontein. Een 
bijzondere plek, waar de ontmoeting manifest wordt gemaakt.

State of the Art
Bij State of the Art is een relatief vrije benadering gehanteerd. 
De opgave wordt gezien als het maken van een ruimtelijke verbinding tussen twee geheel 
verschillende volumes met ieder een eigen identiteit. Hierop is doorgeborduurd door een aantal 
vrij gelegen nieuwe elementen toe te voegen. Zij staan voor een eerbetoon aan de vrijheid van 
leven, maar ook voor dynamiek en diversiteit. De ruimte tussen de hoofdentree van het LUMC 
en de parkeergarage van het LUMC vormt een aanknopingspunt voor een reeks van verbindende 
objecten en volumes. De objecten kunnen allerlei functies hebben. De functies kunnen bestaan uit 
speelobjecten met een meer actieve benadering, of rustige zitplekken, waar buiten kan worden 
gegeten, de krant kan worden gelezen, of een gesprek kan worden gevoerd. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid voor digitale informatieverstrekking over het weer en het wereldnieuws, over 
belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente Leiden en het LUMC, treintijden etc.

De Catwalk
De Catwalk is de superpositie van meerder uitgangspunten. Naast het verblijven, de kosten, de 
verbindingsopgave, is het ook de verbeeldende kracht, zoals het vertrouwen en de hoop, die 
een patiënt nodig heeft uitgangspunt. De verbinding tussen de hoofdentree van het LUMC en 
anderzijds de parkeergarage van het LUMC is eenvoudig met elkaar verbonden op het maaiveld. De 
verbinding bestaat uit een tapijt met een catwalk, Op de catwalk staat de mens centraal, hij krijgt 
alle aandacht en bewondering, hij krijgt applaus. En op een catwalk verheft de gebruiker zich en 
krijgt vertrouwen in zijn kunnen. Rond de catwalk bevinden zich plaatsen voor toeschouwers. Zij zijn 
het die gebruik maken van de plek om een gesprek te voeren of om even uit te rusten van een reis. 
Het kan ook medisch personeel of staf zijn uit het ziekenhuis dat kan uitblazen na een geestelijke 
of fysieke inspanning. De catwalk is open van structuur en transparant, waardoor de seizoenen 
optimaal kunnen worden beleefd. En de kleding kan hierop worden aangepast, zoals het ook hoort 
op een catwalk! Zien en gezien worden.

1.4 Denkmodellen 
Een selectie uit acht denkmodellen als onderdeel van de voorstudie ten behoeve van de visievorming.
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“Het transparante karakter van het model is belangrijk.”

“De ‘figuren’ staan in totaal contrast met de al aanwezige 
gebouwen en overkapping van de fietsenstalling; een goed 
gevoel bij het ontwerp.”

“Ontwerp, mits trasnparant uitgevoerd, kan als interessante 
combinatie dienen tussen kunst en informatie. Ook is er 
een integratie met een zitbank-functie mogelijk.”
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2. De uitdaging
2. De opdrachtbrief

Het Leids Universitair Medisch Centrum wil gehoor geven aan de breed gedragen 
wens voor een droogloop tussen de hoofdentree en de parkeergarage van het 
LUMC. In de opdrachtbrief van 16 februari 2009 wordt de opgave als volgt 
omschreven:

– Letterlijk een ‘droge loop’ bieden tussen parkeergarage en gebouw 1.
– Qua materiaalkeuze, stijl en kleur passend binnen de terreininrichting.
– Voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
– Rekening houden met het tracé van de RijnGouwelijn en het bestemmingsplan.
– Een budget van € 900,000,- inclusief BTW.
– Goede begaanbaarheid; rekening houden met mindervaliden.
– Ruimte om te zitten.
– Mogelijk ruimte om te roken.
– Bij voorkeur op de hoogte van het maaiveld.
– Daadwerkelijke beschutting, ook bij wind.
– Hemelwater afvoeren via riolering.
– Functionele kruising met de Naturalisroute en de toerit van parkeerlocatie A.
– Onderhoudsarm en eenvoudig vrij te houden van graffiti.
– Een open en transparante uitstraling is gewenst.

De opdrachtbrief wordt gezien als uitgangspunt voor de opgave. In het verlengde 
van de verdiepingsslag die is ingezet bij de visievorming in de voorstudie is 
ook gezocht naar een passende oplossing voor de diepere betekenis van de 
bovengenoemde opgave. Naast de betekenis van de ‘plek’, de genius loci, is 
ook de betekenis van de toekomstige gebruiker van belang. Uit een aantal 
brainstormsessies zijn uiteindelijk twee thema’s voortdurend teruggekeerd: trots 
en vertrouwen. De vertaling van deze thema’s is ook een deel van de opgave.



15



Identiteit Esthetische kracht Ervaring

BetrokkenheidZelfbewustResultaten
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2.2 Uitstraling
Trots



Individu

Kwetsbaarheid Overgave

Belofte

Balans

Verwachting
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Vertrouwen
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€
€
€€ €€

€
€
€
€€ €€

€

2.3 Randvoorwaarden & overdenkingen

3. Budget

1. Plangebied 2. Begin en einde

4. Cadeau van de IIIA stichting en het LUMC
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5. Ritme 6. Yin & Yang

8. Verkeer en verblijf7. Twee richtingen
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9. Seizoenen 10. Bezonning

11. Wind / tochtgat 12. Momenten
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13. Naturalisroute 14. Keerlus / Kiss & Ride

15. Entrees 16. Tracé en halte Rijngouwelijn
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17. Continuïteit wanden

19. Luifels aan de gebouwen 20. Vrijstaande objecten tussen de gebouwen

18. Luchtbruggen
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22. Doorgang van het station naar de bezoekersentree van het LUMC21. Groeninrichting

24. Toerit parkeren23. Uitbreidingsmogelijkheden van het LUMC - maximaal 25 m hoog



24

25. Een nieuwe sfeer tussen twee verschillende, bestaande sferen

26. Een directe route27. Stedelijke fietsroute

28. Doorgang & gebieden
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2.4 Samenvatting & conclusiekaart
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3. ‘Singin in the rain’

3.1 Stedenbouwkundige uitgangspunten

Het ontwerp is vormgegeven op basis van meerdere stedenbouwkundige 
uitgangspunten. Wij stellen een helder object voor. Helder in vorm en betekenis 
als eenduidig gebaar. Gelijk de ondergrondse fietsenstalling aan de andere 
zijde van de hoofdentree, vormt het een zelfstandig object tussen de gevels aan 
de Albinusdreef. Het verhoudt zich als gebaar tot de bestaande luifels van de 
parkeergarage en het hoofdgebouw. Het ontwerp is robuust en neemt zodoende 
haar plaats in binnen de ruim opgezette Albinusdreef. Tegelijkertijd blijft het 
object transparant door de gekozen horizontale lijnvoering. Het ontwerp bevat 
minimale verticale elementen om niet te veel te interfereren met de bestaande 
gevelwanden en tracht de stedelijke ruimte intact te houden.

Het ontwerp definieert de ruimte tussen de parkeergarage en het hoofdgebouw, 
maar wil meer dan alleen de twee massa’s verbinden: het biedt bescherming voor 
de mens in de huidige wat weerbarstige en grootschalige context. De menselijke 
maat, betekenis van materiaal en het creëren van een passende intimiteit staan 
hierbij voorop. 

Het ontwerp ‘vangt’ de twee richtingen langs de toekomstige Albinusdreef. 
De richting van de te verplaatsen parkeerlus en de richting van de bestaande 
gebouwen worden samengesmeed. Naast haar primaire functie van verbinden 
heeft het ook betekenis voor de Kiss & Ride van de parkeerlus. In haar vorm 
anticipeert het ontwerp op haar omgeving. Ze houdt afstand tot het LUMC en 
definieert ter plaatse van de parkeergarage een startpunt van de Naturalisroute. 
Met ‘uitgestoken vingers’ reikt zij zover als mogelijk is zonder aan de omgeving ‘te 
verkleven’.

De maaiveldinrichting, de gekozen materialen en straatmeubilair, sluiten aan bij 
de bestaande inrichting van het LUMC terrein. Wat de identiteit en de samenhang 
van het LUMC-terrein ten goede komt. De onderkant van het dakvlak ligt op 
4,20 meter boven het maaiveld. Daarmee zijn er geen wijzigingen vereist aan 
bestaande infrastructuur zoals bijvoorbeeld de toerit van het parkeerterrein. 

3.2 Architectonische uitgangspunten

Het ontwerp van de droogloop staat stevig door haar vorm, eenheid in materiaal 
en constructie. De spannende overstekken geven daarbij uitdrukking aan trots 
en vertrouwen. Het dakvlak staat met ferme kolommen op de grond. Zij spelen 
een subtiel spel met elkaar en de omgeving. De kolommen van de luifel bij de 
hoofdentree hebben de ritmiek van de constructie van het hoofdgebouw. Bij de 
parkeergarage zijn ze een voortzetting van de maatvoering van de parkeergarage. 
De kolommen zijn zo geplaatst dat zij zowel de passant begeleiden als ruimte 
maken waar men elkaar goed beschermd kan ontmoeten. 

Beschutting is er voor alle passanten. Patiënten, bezoekers, medewerkers, 
enzovoort. Een patient kan zich hier een moment ontspannen voor een belangrijke 
afspraak met de arts. De nieuwe vader kan het uitschreeuwen na de geboorte van 
zijn kind, de chirurg kan na een lange operatie even uitblazen in de buitenlucht. 
De luifel verbindt niet alleen de parkeergarage met de entree van het ziekenhuis, 
maar voegt ook ruimte toe voor deze gebeurtenissen. 

Naast bescherming willen wij ook een positieve uitstraling meegeven. Vrolijke 
gekleurde ‘druppels’ in het dakvlak laten door de dag heen steeds verschillend 
licht toe. In het dakvlak dragen zij bij aan de uitdrukking van het dag- en 
nachtritme van het ziekenhuis. In de avond en nacht worden zij aangelicht en 
vormen zij een esthetisch gebaar. Een enkele druppel is door het dakvlak gevallen 
en beland op het maaiveld. 

Het dakvlak verdient ons inziens extra aandacht omdat vanuit de omliggende 
hoge gebouwen, ziekenhuis en parkeergarage, deze voor patiënten, bezoekers en 
medewerkers goed zichtbaar is. Er wordt een mossedumdak toegepast waarbij 
in alle jaargetijden steeds andere kleuren en nuances ontstaan waardoor de 
wisseling van seizoenen afleesbaar is. Een begroeid dak draagt ‘gezondmakende’ 
eigenschappen.

Het beeld van een opgetild maaiveld willen we middels de taal van het object 
op de voorgrond zetten zonder dat het karikaturaal wordt. De keuze van de 
bekleding van het plafond (de grondlaag) is een donker houten ‘planken-plafond’. 
De delen zullen daarbij in verschillende breedte en als geschaafd of ongeschaafd 

worden toegepast om een subtiele nuance (natuurlijk beeld) in het vlak te 
bewerkstelligen. De naden tussen de planken zijn daarbij open, maar worden door 
middel van een zwart doek aan de binnenzijde afgedicht. Deze afwerking is vrij 
eenvoudig en ingetogen. 

Om het beeld echter van ‘de bushalte als ééndimensionaal vlakke plaat op palen’ 
te kunnen doorbreken laten we het plafond vanaf de uiteinden naar het midden 
toe langzaam ‘uitbuiken’, waarbij de dakrand de glooiing van het plafond volgt. Dit 
in de lijn van de twee looprichtingen (parkeergarage / LUMC). De droogloop  blijft 
daarmee als object helder, maar geeft zo tevens vorm/betekenis aan belangrijke 
waarden op andere belevingniveaus. Bijvoorbeeld: een versterking van het 
organisch karakter van het ontwerp, een meer zichtbare ontmoeting van twee 
looprichtingen (Ying Yang motief) in het middendeel, het etaleren van het groene 
dak t.p.v. aanloop... enz. De gekleurde ‘druppels’ blijven hierbij gehandhaafd als 
speelse accenten in het vlak.



“Doo-dloo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo

Doo-dloo-doo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo...

I’m singing in the rain
Just siwnging in the rain

What a glorious feelin’
I’m happy again

I’m laughing at clouds
So dark up above

The sun’s in my heart
And I’m ready for love

Let the stormy clouds chase
Everyone from the place

Come on with the rain
I’ve a smile on my face

I walk down the lane
With a happy refrain

Just singin’,
Singin’ in the rain

Dancin’ in the rain
Dee-ah dee-ah dee-ah

Dee-ah dee-ah dee-ah
I’m happy again!

I’m singin’ and dancin’ in the rain!
 

Why am I smiling
And why do I sing?

Why does September
Seem sunny as spring?

Why do I get up
Each morning and start?

Happy and head up
With joy in my heart

Why is each new task
A trifle to do?

Because I am living
A life full of you.”
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29‘Singin’ in the rain’

Glanzende stalen kolommenOpening in het dak‘Druppels’ aan het plafondNovember
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