
De gemeente Leiden stond op het punt het 

fabriekscomplex te slopen, toen ze door Beat 

Development en NewUrbanLink overtuigd werden 

om het pand te behouden en te verkopen aan een 

groep particulieren. Daarop volgde een prijsvraag 

waarbij geïnteresseerden werden uitgedaagd 

een plan in te dienen dat financieel haalbaar 

was, getuigde van ruimtelijke kwaliteit en dat 

Samenwerking Projectomschrijving
Het fabriekscomplex bestaat uit een 

aaneenschakeling van verschillende bouwdelen, 

gefaseerd gebouwd tussen 1899-1926. Tot eind 

jaren vijftig heeft het als fabriek gefunctioneerd, 

daarna werd het gemeentelijk eigendom en 

kende het wisselende functies. Naast gebouwen 

omvat het complex ook een parkeerterrein 

en een braakliggend terrein langs een drukke 

weg. Het transformeren van dit complex naar 

een woonbestemming lag in eerste instantie 

niet erg voor de hand, ondanks de potentie 

qua ruimtelijkheid, belevingswaarde en ligging 

in de stad. Met een paar vindingrijke ingrepen 

is het gelukt om de nodige beperkingen op te 

heffen. Zo is één van de bouwdelen, een weinig 

karakteristieke hal op het binnengebied, gesloopt. 

Hiervoor in plaats is een hofje gerealiseerd, 

bestaande uit een collectieve binnentuin met 

aangrenzend privéterrassen. Via een 

Achtergrond

Woonfabriek Leiden

nieuwe onderdoorgang is dit hofje vanaf de 

straat zichtbaar en bereikbaar. In het meeste 

donkere gedeelte van het complex is een 

inpandige straat gemaakt die fietsenbergingen 

en woningen ontsluit. De bestaande, deels 

overkapte Fabrieksstraat aan de achterzijde is 

nieuw leven ingeblazen door het in te zetten als 

verbindingsroute tussen het collectieve hof en 

parkeerterrein. Buitenruimtes zijn in alle soorten 

en maten toegevoegd; balkons, dakterrassen, 

collectieve en privé tuinen. Door een nieuw 

ontsluitingssysteem zijn alle bouwdelen 

binnendoor of buitenom met elkaar verbonden 

en is er een echte eenheid en wooncollectief 

ontstaan. Ook de nieuwbouw hoort nadrukkelijk 

bij het ensemble; met hun voordeuren aan het 

hofje zijn ze onlosmakelijk verbonden met het 

oude complex. 

een duidelijk beeld gaf van groepsvorming. Een 

combinatie van professionele partijen - GAAGA, 

OntwerpJeWoning, VinkBouw - heeft daarop het 

initiatief genomen en met een groep potentiële 

bewoners een plan ingediend. Dit plan kwam als 

beste uit de bus en samenwerking was daarmee 

een feit.

In de Tieleman & Dros fabriek werden allerlei soorten 

groenten en vlees ingeblikt. In heel Leiden was de 

conservenindustrie aanwezig. Honderden gezinnen 

maakten thuis de groenten schoon en leverden deze 

bij de fabrieken in. In alle volkswijken in de binnenstad 

zaten vrouwen en kinderen, bij voorkeur op de stoep, 

bonen te doppen en andere groenten schoon te 

maken.

16 woningen in voormalige conservenfabriek
De voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros herinnert aan de industrie die de Leidse 
binnenstad vroeger kenmerkte. We transformeerden dit industriële erfgoed naar een 
wooncomplex voor zestien unieke woningen.  Het fabriekscomplex stond op het punt te 
worden gesloopt. Traditionele ontwikkelaars zagen er geen heil in, maar door het gebouw 
met een bouwgroep te ontwikkelen kon het pand behouden blijven. Het project is in 
samenwerking met OntwerpJeWoning en Vink Bouw Nieuwkoop gerealiseerd.



isolatie binnenzijde met gasbetonblokjes 

Doelstelling
Uitgangspunt was om, binnen de bestaande 

structuur en met inachtneming van 

bijzondere karakteristieken van het voormalig 

fabriekscomplex, op maat gemaakte en kwalitatief 

hoogwaardige woningen (nieuwbouw niveau) te 

realiseren. Daarnaast was het collectieve aspect 

in de vorm van gemeenschappelijke tuinen, 

verkeersruimten en het parkeerterrein onderdeel 

van de opgave. 

Duurzaamheid
De bestaande draagstructuur van kolommen 

en balken bood veel vrijheid in de indeling 

van het complex; door vrije plaatsing van 

lichte woningscheidende wanden kon 

relatief eenvoudig worden gedifferentieerd 

in woninggroottes. Behoud van de scheiding 

tussen drager-inbouw en daarmee behoud van 

flexibiliteit, zowel gedurende het ontwerpen als 

het gebruik, was een belangrijke pijler in het 

duurzaam transformeren van het complex. Op 

het gebied van energiebesparing is gezocht naar 

een optimum tussen hoogwaardig isoleren en 

behoud van karakteristieken. Het complex is 

aan de binnenzijde geïsoleerd om de uitstraling 

van de gevels aan de buitenzijde te kunnen 

behouden.

 

Sublimatie
Het fabriekscomplex bood veel potentie qua 

ruimtelijkheid, belevingswaarde en ligging in de 

stad, maar kende ook de nodige beperkingen 

voor wijziging naar een woonfunctie. Hoe creëer 

je bijvoorbeeld comfortabele woningen in hoge 

hallen met veel volume maar weinig daglicht 

en geen mogelijkheid voor een buitenruimte? 

Met een paar vindingrijke ruimtelijke ingrepen 

waaronder het maken van een nieuw Leids 

hofje, nieuwe ontsluitingssystemen, nieuwe 

groenvoorzieningen en realisatie nieuwbouw is 

het gelukt om alles op z’n plek te laten vallen en 

het complex te verrijken.

de bouwgroep

Bouwgroep
Een van de meest bijzondere dingen aan dit 

project is de wijze waarop het ontwikkelproces 

is georganiseerd. De ruimte die er voor 

bewoners was om hun individuele en 

collectieve woonwensen vorm te geven 

maakt dit transformatieproject bijzonder. 

Waar het complex niet geschikt bleek te zijn 

voor standaardwoningen en traditionele 

ontwikkelaars daarom geen interesse hadden 

in de transformatie van deze plek, bleek dit met 

een groep van particulieren wel mogelijk. Zo 

kon sloop van het industriële erfgoed worden 

voorkomen. Onze ervaring is dat toekomstige 

bewoners meer buiten de standaardoplossingen 

denken en ook dat de groepsdynamiek voor 

het ontstaan van onverwachte mogelijkheden 

en originele keuzes zorgt. Juist dat past goed bij 

een bijzonder complex als deze fabriek. Voor de 

gemeente Leiden was het project een pilot voor 

deze manier van ontwikkelen. 

Maatschappelijke meerwaarde
Doordat het complex jarenlang geen vaste 

functie meer had, raakte het enigszins in verval. 

Er werd niet meer in geïnvesteerd omdat het 

op termijn gesloopt zou worden. Dit had zijn 

weerslag op de buurt; het complex maakte een 

afgeleefde, verloederde indruk. Nu het complex 

getransformeerd is, is het beeld helemaal 

gedraaid: nieuwe bewoners hebben hun intrek 

genomen en er is een nieuw levendig gebiedje 

ontstaan. Het leuke van bouwgroepen is dat er al 

een gemeenschap ontstaat voordat de

toekomstige bewoners hun intrek nemen. Het 

samen onderdeel zijn van het bouwproces en 

gezamenlijk beslissen over het project heeft 

een verbindende werking voor de bewoners. 

Ook omwonenden zijn actief betrokken bij het 

ontwikkelproces, contacten tussen nieuwe en oude 

bewoners zijn daarmee in vroeg stadium gelegd. 

De buurt heeft vanaf het begin de ontwikkeling een 

warm hart toegedragen, mede omdat het complex 

behouden zou worden en niet vervangen zou 

worden door nieuwbouw.

 De oplossing werd gevonden in dunne 

gasbetonblokjes die de scheve contouren van 

de muur nauwkeurig volgen. Waar de balken de 

muur ingaan, lopen de gasbetonblokjes schuin 

af om condensvorming tegen te gaan. Door het 

steenachtige complex met tuinen te vergroenen 

wordt bijgedragen aan de versterking van flora en 

fauna in de stad. 
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I building part (renovated)
II building part (renovated)
III court yard
IV building part (renovated)
V garden
VI private parking
VII building part (new)

Architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten

 

- Het maken van een nieuw Leids hofje, het  

  zogenaamde ‘Tieleman & Dros Hofje’, op de  

  locatie van complexdeel III; 

 

- Het maken van een ‘Nieuwe Fabrieksstraat’, 

  loodrecht op de oorspronkelijke     

  fabrieksstraat,  in complexdeel I; 

- Het aanhelen van het gat langs de Ir.  

  Driessenstraat door middel van nieuwbouw   

  met een bijzonder woningtype;

- Het inrichten van plandeel VI als  

  gemeenschappelijk groen parkeerterrein met  

  fietsenstalling en tuintjes;

- Het maken van een doorgang door   

  complexdeel IV zodat het nieuwe    

  achterliggende hofje bereikbaar en zichtbaar  

  wordt vanaf de straat;

- Het wederom gebruiken van de  

  oorspronkelijke fabrieksstraat als verbindend  

  element. 

“De bestaande gebouwen doen het werk”, dat is het 

uitgangspunt geweest in onze visie. Het karakter 

van de voormalige fabriek zagen we als een 

grote kwaliteit en wilden we bij de transformatie 

naar een woonbestemming zoveel als mogelijk  

gebruiken en inzetten. De ingrepen die we deden 

zijn dan ook gericht op het behoud van het 

fabriekskarakter en op de ensemblewerking van 

het complex. Geen gewoon wooncomplex dus, 

Visie

I     bouwdeel I (gerenoveerd) 
II    bouwdeel II (gerenoveerd)
III   Tieleman & Dros hofje
IV   bouwdeel IV (gerenoveerd)
V    collectieve tuin
VI   parkeerterrein
VII  bouwdeel VII (nieuwbouw)

maar een bijzondere woonvorm die gekenmerkt 

wordt door een prettige balans tussen het 

individuele en het collectieve en door een hoog 

wooncomfort.

Met een beperkt aantal slimme en strategische 

ingrepen zetten we de transformatie van 

conservenfabriek naar woonfabriek in gang. De 

belangrijkste ingrepen op een rijtje:



Omgang met monumentale onderdelen
In algemene zin vormde “respect voor het 

bestaande” uitgangspunt in de transformatie naar 

woonfabriek. De hoofdmassa van de bouwdelen 

bleef behouden evenals de draagstructuur. 

Alleen bouwdeel III kon in de oorspronkelijke 

vorm niet behouden blijven omdat we op deze 

plek lucht en licht wilden inbrengen  ten behoeve 

van de nieuwbouw 

aan de Ir. Driessenstraat. Ingrepen in onderdelen 

met een hoge monumentwaarde zijn volgens 

ons mogelijk mits ze goed zijn afgestemd op 

de bestaande architectuur en ze dienend en 

ingetogen van aard zijn. 

oude situatie oude situatie met ingrepen nieuwe situatie  



Woningtypes
Ieder bouwdeel in het complex heeft, qua 

oriëntatie, bouwconstructie en maat, een eigen 

karakteristiek. Deze eigenheid namen we als 

uitgangspunt in de organisatie van de woningen. 

Het exacte aantal woonheden kwam uit op 16, 

waarvan 6 woningen in bouwdeel I, 3 woningen 

in bouwdeel II, 1 woning in bouwdeel IV en 6 

woningen in bouwdeel VII. In ons plan is er een 

grote diversiteit aan woningtypes ontstaan, 

enerzijds voortkomend uit de verschillende 

mogelijkheden van de verschillende bouwdelen 

en anderzijds voortvloeiend uit individuele 

woonwensen. Een greep uit de woningen: een 

brede, hoge 2 kamer studio van ca. 90 m2 GBO 

in bouwdeel IV, een loftwoning van 140 m2 

onder de ijzeren kapconstructie in bouwdeel II, 

een 2-laagse werk-woning van 175 m2 aan de 

'Nieuwe Fabrieksstraat' in bouwdeel I en een 

nieuwbouw stadswoning van 116 m2 aan het 

'Tieleman & Dros Hofje'. 
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1. ca. 152 m² GBO
2. ca. 129 m² GBO
3. ca. 137 m² GBO
4. ca. 132 m² GBO
5. ca. 140 m² GBO
6. ca. 175 m² GBO

7. ca. 175 m² GBO
8. ca. 129 m² GBO
9. ca. 196 m² GBO
10. ca. 89 m² GBO
11. ca. 58 m² GBO

12. ca. 109 m² GBO
13. ca. 116 m² GBO
14. ca. 116 m² GBO
15. ca. 116 m² GBO
16. ca. 119 m² GBO

Het programma van eisen
Bijzonder aan het project is dat de bewoners 

vanaf het begin bij het transformatieproces 

betrokken waren en invloed hadden op het 

programma van eisen. Zo konden bewoners 

- binnen bepaalde ontwerpuitgangspunten - 

de plek en grootte van hun woning bepalen, 

alsmede de woningindeling, de plek en grootte 

van de eigen buitenruimte, de inrichting van 

gemeenschappelijke tuinen, parkeerterrein en 

bergingencluster. Na veel puzzelwerk - wie waar 

en hoe groot - zijn er 16 woningen gerealiseerd 

uiteenlopend van 55 tot 195 m2, uitgerust 

met ofwel patio, dakterras, balkon of tuintje en 

voorzien van eigen fietsenberging, parkeerplaats. 

En daarbovenop twee collectieve tuinen.
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Ontsluiting woningen
Voor alle woningen gingen we uit van een eigen 

entree op maaiveldniveau. De woningentrees in 

bouwdeel I zijn te bereiken via een collectieve 

binnenstraat, de 'Nieuwe Fabrieksstraat'. Deze 

straat verbindt de historisch waardevolle 

fabrieksstraat aan de achterzijde met de 

Middelstegracht. De straat is te bereiken via een 

grote glazen entreepui aan de Middelstegracht. 

De woningentrees in bouwdeel II zijn te bereiken 

via het nieuwe hofje, het 'Tieleman & Dros Hofje'. 

Het hof bestaat uit een gemeenschappelijk 

middendeel met aan de randen, langs de gevels, 

een privaat (terras)gedeelte. De afsluitbare 

toegang van het hof is aan de Middelstegracht 

en is opgenomen in bouwdeel IV. Het hof is ook 

via de oorspronkelijke fabrieksstraat te bereiken. 

De woningen in bouwdeel IV zijn te bereiken via 

de doorgang naar het hof. De woningen in het 

nieuwbouwdeel hebben hun toegang aan het 

hof.

begane grond

1     nieuwe fabrieksstraat
2     nieuwe doorgang
3     Tieleman & Dros hofje
4     fabrieksstraat
5     privé tuin/ terras     
6     collectieve tuin
7     parkeerterrein
8     bovenliggend balkon

entree entreeentree



Verbinding nieuwbouw - oudbouw
Met betrekking tot de nieuwbouw wilden we dat 

deze een vanzelfsprekend onderdeel zou worden 

van de woonfabriek; we zagen het  niet als een 

autonome invulling van een braakliggend terrein. 

De visuele oriëntatie op het hof en mogelijk 

de positionering van de woningentrees zorgen 

ervoor dat dit blok via het hof verbonden is met 

de bouwdelen IV en II.  

 

Daarnaast vormt de buitenhoek van het 

nieuwbouwgedeelte, ter plaatse van de 

kruising Middelstegracht/Ir. Driessenstraat, een 

belangrijke schakel in het verbinden van nieuw- 

en oudbouw. Om die schakelfunctie te kunnen 

waarmaken hebben we beide zijden  

van de hoekbebouwing gelijkwaardig en als 

voorzijde ontworpen, geen voor- en  

zijkant dus. Dit impliceerde het realiseren van 

overhoekse woningen, die gericht zijn  

 

Relatie gebouwen
In ons plan is er een nauwe verbondenheid 

tussen bouwdelen II, IV en VII omdat zij allen 

grenzen aan een gemeenschappelijk hof en 

toegang hebben tot de collectieve tuin in het hart 

van dit hof. Deze bouwdelen tezamen vormen, 

door hun relatie met het hof, een functionele 

eenheid. Wel is het zo dat ieder bouwdeel 

rondom het hof een eigen (architectonische) 

identiteit heeft en een eigen, specifieke relatie 

met het hof.  

 

Bouwdeel I beschouwden we in functioneel 

opzicht als autonoom. Waar de andere 

bouwdelen middels het hof met elkaar zijn 

verbonden, is dit bouwdeel meer op zichzelf 

gericht. Het collectieve aspect zit vooral ìn 

het pand, in de vorm van een collectieve 

binnenstraat. De gedeelde bouwmuur met 

bouwdeel II en IV is in onze visie een duidelijke 

begrenzing gebleven. 

 

I

II

III

IV

VII

V

VI

‘Tieleman & Dros’ hofje nieuwbouw op de hoek

op beide straten. Uiteraard was het hierbij de 

opgave om rekenschap te geven van de schaal en 

gevelindeling van de aangrenzende bouwdelen. 

Dit hebben we op eigentijdse wijze gedaan, met 

veel aandacht voor duurzaam materiaalgebruik 

en detaillering. 

Verder zijn de woningen in de nieuwbouw net 

zo bijzonder gemaakt als de woningen in de 

oudbouw. Geen woningen geënt op doorsnee 

plattegronden, maar unieke op maat gemaakte 

woningen met bijzondere indeling, details enz.. 



Buitenruimten (privé en collectief)
De woningen hebben allen een privé 

buitenruimte. Het type buitenruimte wisselt, 

evenals de omvang. Zo zijn er tuintjes/terrassen 

van ongeveer vier meter diep voor de woningen 

grenzend aan het nieuwe hofje gekomen, een 

combinatie van tuintjes en balkons voor de 

woningen in bouwdeel I en dakterrassen voor 

de woningen in bouwdeel IV en VII. Daarnaast is 

er in het hart van het hofje ook een collectieve 

tuin die ingericht is met onder andere bloemen, 

kruiden, struiken en bomen. De collectieve tuin is 

bedoeld voor de bewoners van bouwdeel II, IV en 

VII. De grenzen tussen privé en collectief hebben 

we vriendelijk - dus zonder hoge schuttingen - 

vormgegeven. 
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II

III

IV

VII

V

VI

Gemeenschappelijke ruimten 
fabrieksstraat en parkeerterrein
De indeling, inrichting en uitwerking van de 

gemeenschappelijke voorzieningen zagen we 

als integraal onderdeel van de planuitwerking 

van de bouwdelen; de fabrieksstraat en het 

parkeerterrein staan niet op zichzelf maar 

hebben een duidelijke relatie met de bouwdelen. 

Bij de fabrieksstraat zijn zowel de vloer van 

composiettegels, de ijzeren draagconstructie en 

troggewelven als herinnering aan het industriële 

verleden in tact gehouden.  

 De gemeenschappelijke onderdelen zagen 

we als een schakel in het waarborgen van de 

ensemblewerking van het complex. 

parkeerterrein achter nieuw gemaakt stalen hekwerk

collectieve en privé tuintjes in ‘Tieleman & Dros’ hofje collectieve tuin grenzend aan fabrieksstraat fabrieksstraat



Bouwdeel IV
In dit bouwdeel deden we twee bepalende 

ingrepen, namelijk een doorbraak op de 

begane grond in het rechterdeel van bouwdeel 

III, ter hoogte van de smalle middentravee 

en een gevelwijziging aan de achterzijde ten 

gevolge van de sloop van bouwdeel III. Met de 

doorbraak maakten we de hoofdontsluiting 

van het achterliggende hof mogelijk. De keuze 

om de ingang te situeren ter plaatse van deze 

smalle middentravee is zeer bewust; er was hier 

al sprake van een afwijkend breder raamtype, 

waardoor aantasting van de bestaande ritmiek zo 

beperkt mogelijk bleef. Behoudens de genoemde 

doorbraak lieten we de voorgevel verder intact. 

Verder maakten we op de achtergevel de sporen 

van de sheddak constructie van bouwdeel III 

zichtbaar, door het profiel van het dak op de 

wand te tonen.

Bouwdeel I 
Om licht en lucht te brengen in het hart van 

dit bouwdeel hebben we daklichten in de kap 

opgenomen. We kozen daarbij voor gerichte, 

plaatselijke sparingen tussen de spanten. 

Daarnaast, op één plek, een rigoureuze uitsnede in 

het dak ten behoeve van een patio. Verder vonden 

we het belangrijk om de kapconstructie echt in te 

zetten in de ruimtelijke beleving  van de woningen. 

Daarom kozen we er voor om de woningen in 

langsrichting en niet in dwarsrichting (tussen 

de spanten) te verdelen. Op die manier blijft de 

ritmiek van de spantconstructie goed beleefbaar. 

Bovendien hebben we de houten balklaag van de 

verdiepingsvloer vanuit de 'Nieuwe Fabrieksstraat' 

zichtbaar gehouden. We beschouwden het 

introduceren van een 'Nieuwe Fabrieksstraat' in 

dit bouwdeel niet alleen als iets praktisch, in de 

zin van woningontsluiting; we vonden het ook 

een mooie verwijzing naar en voortzetting van de  

bestaande fabrieksstraat die mede vanwege de 

zeldzaamheid bijzonder is.  

Bouwdelen uitgelicht

Bouwdeel II
Ten gevolge van de sloop van bouwdeel III en 

daarmee het verdwijnen van een klimatologische 

begrenzing van dit bouwdeel was het realiseren 

van een nieuwe zijgevel de meest ingrijpende 

aanpassing van dit bouwdeel. Hierbij geeft deze 

gevel in zijn aard en uitstraling rekenschap 

van het industriële karakter van dit bouwdeel. 

Ook kreeg deze gevel, vanwege noodzakelijke 

daglichttoetreding, een open karakter. Verder 

realiseerden we in dit bouwdeel, vanwege de 

beschikbare hoogte, een extra verdieping. 

De monumentale ijzeren kapconstructie met 

lichtstraat is volledig behouden, geïsoleerd, 

gerenoveerd en tot spil gemaakt van de in dit 

bouwdeel gerealiseerde woningen. 

Bouwdeel VII
Tussen de conservenfabriek en een doorlopende 

weg bevond zich een braakliggend terrein. 

Hier hebben we een aantal ‘rijtjeshuizen’ 

geplaatst, maar dan achterstevoren, dus met 

de voordeur aan het hofje. Op deze manier is 

de nieuwbouw geen los aanhangsel, maar echt 

onderdeel van het wooncomplex. Aan de drukke 

straatzijde wordt de gevel gekenmerkt door 

een aantal in het oog springende raamvlakken,  

verwijzend naar het industriële karakter en 

passend bij de stoere uitstraling van het 

gebouw. Naast deze eigenzinnige interpretatie 

van het bekende Hollandse rijtjeshuis bevat 

het nieuwbouwgedeelte een bijzondere 

bovenwoning met opvallende erkers op de hoek.
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