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Het NIMAR is het
nationale expertisecentrum
Marokkostudies van de
Universiteit Leiden. Met
ingang van 2016 is het NIMAR
onderdeel van de Faculteit der
Geesteswetenschappen. Het
NIMAR verzorgt onderwijs,
faciliteert onderzoek en
draagt actief bij aan de
kennis in Nederland van de
Marokkaanse talen, culturen
en samenleving. Het biedt
onder verantwoordelijkheid
van de Universiteit Leiden
hoogwaardige bachelor- en
masterprogramma’s voor
studenten aan hogescholen
en universiteiten. Binnen de
veilige context van Rabat
bestuderen studenten en
onderzoekers talen, culturen,
religies en samenlevingen
van Marokko, de Arabische
wereld en West-Afrika. Directie
en management vallen onder
de verantwoordelijkheid
van directeur Prof.dr. Léon
P.H.M. Buskens (Hoogleraar
Recht en cultuur in moslimse
samenlevingen aan de
Universiteit Leiden en Attaché
voor onderwijszaken bij de
Ambassade van het Koninkrijk

der Nederlanden te Rabat,
Marokko) en Sarah Michiel
Instituutsmanager en docent
Arabisch.
De Maatschappelijke Advies
Raad (MAR) ondersteunt
de directeur van het NIMAR
bij zijn werkzaamheden.
Vanwege de maatschappelijke
taak van het NIMAR hebben
vertegenwoordigers van
verschillende maatschappelijke
geledingen zitting in de
Adviesraad: Ahmed Aboutaleb
(burgemeester van Rotterdam)
als voorzitter, andere
Marokkaanse Nederlanders,
vertegenwoordigers van het
ministerie van Buitenlandse
Zaken, bestuurders, politici,
andere universiteiten en het
HBO.

Leden Maatschappelijke Raad van Advies:
Ahmed Aboutaleb Ing.; voorzitter
(Burgemeester van Rotterdam),
Mevrouw Dr. Zohra Acherrat
(Psychiater bij het FPC de Oostvaarderskliniek
en voorzitter Stichting Vrouwen Activiteiten Centrum)
Mevrouw Désirée Bonis
(De Ambassadeur van Nederland te Rabat)
Mevrouw Prof. Dr. Marjo Buitelaar
(Islam- en Marokko-kenner, Rijksuniversiteit Groningen)
Kolonel Ali Eddaoudi
(hoofd Islamitische Geestelijke Verzorging
van de Nederlandse krijgsmacht)
Mevrouw Ingrid van Engelshoven
(wethouder Gemeente Den Haag)
De heer Ron Bormans
(voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Rotterdam)
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NIMAR Rabat
Locatie

Het Nimar is gelegen in
Rabat in het zogeheten Ville
Nouvelle; een stadsdeel
met mooie voorbeelden van
Franse koloniale Architectuur
en bekend van de Avenue
Mohammed V.
In de directe omgeving
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bevinden zich verschillende
instituten, musea en
ambassades, waaronder de
Nederlandse Ambassade. Het
pand huisvestte tot voorkort de
Deense Ambassade.
Het statige witte pand, met de
uitstraling van een grote villa, is

gelegen aan een rustige laan.
De villa is omgeven door een
tuinmuur met hier achter een
riante tuin met terras welke
tevens dienst doet als entree
zone tot de villa zelf. Het kent
3 bouwlagen; het souterrain,
de belle etage en de 1e

verdieping. De structuur van het
pand is helder en is grotendeels
ongewijzigd gebleven. De
onderwijsruimten zijn alle
voorzien van nieuw meubilair
dat aansluit bij de uitstraling van
het instituut.

VERDIEPING

BEL-ETAGE

SOUTERRAIN
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NIMAR Rabat
Entree

Vanaf de straat is het Nimar
duidelijk herkenbaar door het
logo in cortenstaal dat over
de tuinmuur is geplaatst.
Links van het logo is de
entree door het hek in de
tuinmuur. Hierna is direct
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de portiersloge zichtbaar.
Rechtsom opent zich het
zicht op het nieuwe terras
en de tuin. Via de trap is de
hoofdentree op de bel-etage
bereikbaar. Vanaf dit iets
hoger gelegen niveau is er

mooi overzicht over de tuin.
Bij binnenkomst is direct
de receptie herkenbaar
aan de balie met het
Nimar-logo uitgevoerd in
traditionele Marokkaanse
Zellige tegeltjes. De nieuwe

tegelvloer van de bel-etage
vormt een mooie aansluiting
op het kleurenpallet van de
huisstijl van het Nimar.
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NIMAR Rabat
Bel-etage

Op de bel- etage bevindt zich
de entree met de receptiebalie.
Op deze verdieping bevinden
zich tevens de representatieve
onderwijs/lezingenzaal voor 50
personen en de bibliotheek.
Deze onderwijszaal is deels
voorzien van een akoestische
wandafwerking met een
afbeelding van een deel van
de schitterende tegelwand
afkomstig uit de Moskee
Madrassa Abul Hassan in
Sale. De zaal is te gebruiken
als college/lezingenzaal maar
tevens als ruimte voor oa.
recepties, symposia en andere
bijeenkomsten. Op deze etage
bevinden zich daarnaast tevens
een wachtruimte, een nieuwe
keuken en nieuwe toiletten.
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NIMAR Rabat
Bibliotheek

De bibliotheek speelt een
actieve rol in het verzamelen
en ontsluiten van de vele
documentatie die in Marokko
beschikbaar is voor onderzoek
en onderwijs en bijdragen aan
de Leidse en Nederlandse
collectievorming op het gebied
van Marokko, Noord Afrika en
het Midden-Oosten.
De ruimte is bedoeld voor
medewerkers, studenten en
geaffilieerde studenten en
onderzoekers. De leeszaal
beschikt over een twaalftal
werkplekken, twee computers
en WiFi. de bibliotheekcollectie
van het NIMAR is integraal
onderdeel van de Leidse
Bibliotheek (UBL). Dit betekent
ook dat NIMAR toegang biedt
tot de digitale bibliotheek van
de UBL aan studenten, staf en
onderzoekers.
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NIMAR Rabat
Kantoren

Op de eerste verdieping
bevinden zich de kamer voor
de directeur, de kantoren en
de vergaderruimte. Op deze
verdieping zijn tevens nieuwe
toiletten gerealiseerd.
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Het statige trappenhuis verbindt
de verschillende verdiepingen
met elkaar.

Vanuit de vergaderkamer is
er prachtig uitzicht over de
stad en zicht op een aantal
bezienswaardigheden zoals
de Hassan Tower en het
Mausoleum van Mohammed V.
Er is van hier uit zelfs uitzicht op
de Oceaan.
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NIMAR Rabat
Souterrain

Grenzend aan het tuinniveau
bevindt zich het souterrain.
Op deze verdieping bevinden
zich een onderwijszaal voor 30
studenten, de docentenruimte
met plaats voor 6 docenten,
een studentenkamer met
pantry, toiletten, archief en een
kamer voor de beheerder. De
docentenkamer heeft direct
toegang tot de tuin.
In de onderwijszaal in het
souterrain is ten behoeve van
de akoestiek een speciale
wandafwerking aangebracht
welke is voorzien van een
print met een afbeelding van
de tegeltjeskamer van het
Gravensteen in Leiden.
(fotograaf tegelwand
Gravensteen: Hans Schouten)
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NIMAR Rabat
Buitenlounge
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Vanuit de tuin is en de
studentenkamer is het
voormalig zwembad bereikbaar
dat is omgebouwd tot
‘studenten buiten lounge’. Het
oorspronkelijke waterbassin
is uitgetimmerd tot een zitkuil.
Zo is het zwembad nu een
multifunctionele buitenruimte
waar heerlijk in de schaduw
kan worden gestudeerd,
geluncht, of gediscussieerd.
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NIMAR Rabat
Portiersloge & tuin

De ommuurde tuin is grondig
onder handen genomen.
De bestaande bomen zijn
gehandhaafd gebleven en
opgenomen in het nieuwe
ontwerp. De tuin is voorzien
van een groot terras met
zitgelegenheid. De tuin kan
zo tevens gebruikt worden
als groene buitenkamer van
het instituut voor overleg en
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eventueel kleine bijeenkomsten.
Links van de entree door het
tuinhek bevindt zich de nieuwe
portiersloge. Een eenvoudig
volume dat door zijn kleur en
materialisatie opgaat in de
architectuur van de directe
omgeving en het pand zelf. Het
biedt plek aan de portier om
uit de directe zon zijn werk te
kunnen doen.
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NIMAR Rabat
Installaties

Met de verbvouwing
is ook een volwaardig
luchtbehandelingssysteem
gerealiseerd voor de beide
collegezalen. Tevens zijn
veiligheidsvoorzieningen
gerealiseerd in de vorm
van brandmeldinstallatie en
noodverlichting.
De installaties zijn zoveel
mogelijk geïntegreerd in het
interieur. ook aan de buitenzijde
van het gebouw is ervoor
gezorgd de installaties zoveel
mogelijk aan het zicht te
onttrekken.
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Het Nimar beschikt nu over
nieuwe eigentijdse netwerken
voor telefonie, geluidsinstallaties
en internet. Het draadloze
internet is daarbij verbonden met
de servers in Leiden.
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NIMAR Rabat
3 Avenue Marrakech (Avenue Mohamed El Fassi)
10010 Hassane Rabat, Marokko
Telefoon: +212 5376-68500
E-mail: nimar@hum.leidenuniv.nl
Directeur: Leon Buskens
Instituut manager: Sarah Michiel

Opdrachtgever / Client:
Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden
www.vastgoed.leidenuniv.nl

Bouwmanagement:
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23, Bd Oukba, Ben Nafii
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Casablanca
Thierry van Binsbergen
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Oostplein 415
3061 CH Rotterdam
www.he-adviseurs.nl
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Art Menuiserie
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137, Avenu Touria Chaoui (ex B)
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