
P.J. Veth gebouw
Leiden

Beroemd maar berucht - 
Het P.J. Veth ademt geschie-
denis. Meer dan honderd jaar 
geleden wordt het gebouw 
ontworpen door Rijksbouw-
meester Jacob van Lokhorst. 
Het monumentale pand, dat 
grenst aan de Hortus Bon-
tanicus, biedt ruimte aan het 
laboratorium, het herbarium en 
onderwijs. Het indrukwekkende 
gebouw floreert, maar wanneer 
het laboratorium het P.J. Veth 
ontgroeid wordt het in 1994 
overgedragen aan de Univer-
siteit Leiden. Vanaf dit moment 
huisvest het gebouw verschil-
lende aan de universiteit ver-
bonden instituten. Toch kan het 
gesloten en gefragmenteerde 
karakter van het gebouw niet 
voldoen aan de eisen van de 
academische leeromgeving en 
komt het in 2011 leeg te staan.

De meest zichtbare en in-
grijpende verandering is de 
verplaatsing van de entree 
naar de Hortus-zijde van het 
gebouw. Met deze relocatie 
van de hoofdingang, draait 
het gebouw zich als het ware 
om en verwisselen voor- en 
achtergevel moeiteloos van 
functie. Van oorsprong is 
bestaat het P.J. Vethgebouw uit 
twee bouwdelen: het Botanisch 
Laboratorium en het Rijksher-
barium. Gezien de gefaseerde 
uitvoering destijd bedacht Van 
Lokhorst het lager uitgevoerde 
tussenlid.
Het centrale deel van het 
drieluik vormt de verbinding 
tussen de twee delen waarin 
het trappenhuis functioneert 
als scharnierpunt en zorgt voor 
de verticale verbinding van de 
verschillende etages. 

De gelaagdheid van het 
gebouw, de verschillende vloer-
hoogten en diverse logistieke- 
en facilitaire problemen maken 
het onmogelijk om een ge-
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schikte gebruiker te vinden. 
Daarom wordt in 2014 besloten 
het P.J. Veth te verbouwen.
Een tweede belangrijke rui-
mte in het P.J. Veth is de 
collegezaal. Ook hier speelt 
hergebruik een grote rol. De 
bestaande elementen van de 
onderwijsruimte zijn in ere 
hersteld. Naast de oorspronkeli-
jke ornamenten en kolommen 
zijn de collegebanken en het 
leraren-meubel vrijwel volledig 
teruggebracht naar hun origi-
nele staat. De hoge ramen met 
glas-in-lood bieden uitzicht op 
de gracht en de tuin en benad-
rukken de ruimtelijkheid van de 
collegezaal, die van gevel tot 
gevel loopt. 

Naast bouwkundige elementen 
speelt ook kleurgebruik een be-
langrijke rol in het ontwerp. Door 
het verwijderen van de besta-
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ande lagen verf en het bestu-
deren van historische foto’s 
zijn de kleuren achterhaald die 
oorspronkelijk gebruikt werden 
door Van Lokhorst. Dit palet 
vormt de basis voor de nieuwe 
kleuren in het P.J. Veth en 
creëren een gevoel van een-
heid. Daarnaast benadrukken 
deze karakteristieke kleuren de 
monumentale status van het 
pand. 

Door het bovenste deel van de 
verdiepingstrap 180º te draaien 
ontstaat er een compacter 
trappenhuis. Het extra vloerop-
pervlakte is gebruikt voor de 
realisatie van de lift. De liftkooi 
bestaat aan de voor- en achter-
kant van glas. Dit maakt het 
mogelijk om vanuit de lift door 
de boogvensters met glas en 
lood naar buiten te kijken.


