
MIRAI
HOUSE

Mirai House, het nieuwe kantoor- en laboratoriumgebouw voor farmaceutisch 

concern Astellas, vormt een nieuw centraal punt in het Bio Science Park in Leiden. 

Deze internationaal toonaangevende campus bevordert samenwerking tussen het 

bedrijfsleven en de wetenschap op het gebied van de biotechnologie. UNStudio’s 

open en communicatieve ontwerp reflecteert deze ambitie en is gebaseerd op twee 

belangrijke concepten: het organisatieconcept en het idee van ‘thuiskomen’. 

Opdrachtgever | G&S Vastgoed

Locatie | Bio Science Park, Leiden

Oppervlakte | Kantoorgebouw ca.11.200 

m2. Bijbehorend laboratorium ca. 5.500 

m2

Locatie | 11270 m2, bebouwd 3921 m2

Programma | Kantoren en laboratoria

UNStudio | Ben van Berkel, Caroline 

Bos, Gerard Loozekoot with Erwin Horst-

manshof and Jörg Petri, Nanang Santoso, 

Sander Schuur, Ramon van der Heijden, 

Rikjan Scholten, Filippo Lodi, Imola Ber-

czi, Peter Irmscher, Patrik Noome

Constructie | Vd Vorm Engineering

Installaties | Techniplan adviseurs (TPA)

Aannemer | G&S Bouw

Landschapsarchitectuur | Kees Tolk 

Ontwerp

Interieur | Procore – Arnold Schoordijk



MIRAI HOUSE & BIO SCIENCE PARK LEIDEN

Mirai House is de nieuwe kantoor-, opleidings- en onderzoeksfaciliteit van Astellas, een van de top-20 farmaceutische 

bedrijven ter wereld. Met de nieuwbouw op het Bio Science Park in Leiden heeft Astellas zich ten doel gesteld om de 

positie van ‘Global Category Leader’ binnen de urologie en de transplantatiegeneeskunde te versterken. Om de groei van 

het bedrijf te kunnen huisvesten is in 2010 gestart met de bouw van een kantoorpand (ca. 11.200 m²) en laboratorium (ca. 

5.600 m²) op het Bio Science Park in Leiden. Het Mirai House markeert het belang van de kruising tussen de Einsteinweg 

en de Zernikeweg als een nieuw centraal punt in het hart van deze campus. Door het kantoor op deze locatie te vestigen 

verwacht Astellas de samenwerking met de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de 

laboratoriumopleidingen van de Hogeschool van Leiden te intensiveren. Mirai House is eind 2012 in gebruik genomen. 

SITUATIE



ORGANISATIECONCEPT

Het organisatieconcept van het gebouw bevordert interactie tussen verschillende 

gebruikers. Een centrale kern verbindt drie vleugels met elkaar: de entreehal, de 

laboratoria en een kantoortoren. De entreehal vormt een plek voor ontmoeting 

en ontspanning, en ademt de sfeer van een hotellobby. De voor werknemers 

toegankelijke tuin vormt een centrale hub waar de kantoren en laboratoria zich 

omheen vormen. Deze is geïnspireerd op de traditionele Japanse tuin en straalt 

een open en gastvrije sfeer uit naar de buitenwereld, terwijl het tegelijkertijd 

fungeert als natuurlijke afscherming van de gebouwdelen die een hogere 

beveiliging vereisen. 

tuin

entreehal

laboratorium

kantoortoren

terras

ORGANISATIEDIAGRAM



ORGANISATIECONCEPT



PLATTEGRONDEN & DOORSNEDEN



De entreehal vormt een plek voor ontmoeting en 
ontspanning, en ademt de sfeer van een hotellobby



WERKOMGEVING

In de ontwerpvisie voor de werkplekken stond het 

creëren van een gevoel van ‘thuiskomen’ centraal. 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen inspanning 

en ontspanning, en verschillende niveaus van 

comfort en sociale interactie. Deze zijn op 

zodanige wijze geïntegreerd dat werkplekken van 

een hoge kwaliteit ontstaan: in één samenhangend 

bouwvolume is een grote verscheidenheid aan 

ruimtes voor werk, concentreren en ontspannen 

geïntegreerd. De ruwe en natuurlijke materialen 

van het interieur dragen bij aan een aangename 

werkomgeving, en contrasteren met de gladde 

oppervlakken van het exterieur.



Glazen wanden en daklichten zorgen voor optimale 
lichtinval en zorgen voor een visuele verbinding met 

de centrale tuin en de directe omgeving



DUURZAAMHEID

Tijdens het ontwerpproces is in een vroeg stadium gestreefd naar geïntegreerde, duurzame 

ontwerpoplossingen. Zo zorgen sedumdaken voor isolatie en opname van fijnstof en water, en 

wordt licht- en warmtetoetreding gereguleerd door middel van lamellen in de gevel. Deze lamellen, 

waarvan de sprekende kleuren geïnspireerd zijn op Manga, zijn bovendien een knipoog naar 

Astellas’ Japanse wortels. Mirai House heeft eind vorig jaar een BREEAM-NL ontwerpcertificaat met 

de score ‘Good’ ontvangen. G&S Vastgoed en Astellas Pharma hebben de krachten gebundeld en 

werken momenteel gezamenlijk aan een BREEAM-NL Very Good – score voor het oplevercertificaat.

DUURZAME TOEPASSINGEN

• Warmte- en koudeopslag

• Waterbesparende installaties

• Aanwezigheidsdetectie

• Flexibele plattegrond

• Energiezuinige liften

• Sedumdaken

• Daglicht dimregeling voor verlichting

LICHTINVAL



De binnentuin en de manga-kleuren van de facade 
zijn een knipoog naar Astellas’ Japanse wortels


