
Het Arsenaal 
Leiden

Het Arsenaal heeft onderdeel 
uitgemaakt van een groter 
complex dat tot in de jaren 
‘70 van de twintigste eeuw in 
gebruik is geweest door het 
Ministerie van Defensie. Aan 
het begin van de jaren ‘80 
van dezelfde eeuw werd een 
groot deel van de kazerne 
bebouwing gesloopt om plaats 
te maken voor woningbouw en 
nieuwbouw ten behoeve van 
de universiteit. Het Arsenaal en 
de voormalige Infirmerie bleven 
over. 

Geschiedenis 
Lodewijk Napoleon, de broer 
van de befaamde Franse 
keizer, stuurde na de Leidse 
buskruitramp in 1807 een 
garnizoen soldaten voor de 
wederopbouw van de stad. 
Dit resulteerde in het ontstaan 
van de twee carrévormige 
gebouwen die in het begin van 
de 19e eeuw werden gebouwd. 
Nu zijn ze beter bekend als Het 
Arsenaal.
Dit gemeentelijk monument 
heeft in de loop der jaren 
verschillende renovaties 
ondergaan. 

Sinds de jaren ‘80 werd het 
Arsenaal in gebruik genomen 
door de Universiteit Leiden. 

Het Arsenaal bestaat uit twee 
aan elkaar grenzende carré 
vormige bouwblokken, beide 
met binnenplaats. De vleugels 
aan de Groenhazengracht en 
het Arsenaalplein, behorend bij 
het westelijke blok, zijn in 1982 
herbouwd naar nieuw ontwerp 
in oude stijl. De oostelijke 
binnenplaats was volgebouwd 
met een bibliotheek, de 
westelijke binnenplaats is 

in 1982 overkapt met een 
constructie in hout en glas. 

Grootschalige renovatie
Het Arsenaal is gerenoveerd 
om het gebouw te voorzien 
van eigentijdse werkplekken, 
onderwijs- en studieruimtes 
en aantrekkelijke 
ontmoetingsplekken.
Het exterieur van het 
monumentale Arsenaal is 
verduurzaamd en tegelijkertijd 
authentiek gebleven.
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Begane grond
1 studieruimte
2 onderwijsruimte
3 binnentuin
4 docentenkamers

5 vergaderruimte
6 studentenkamer
7 onderwijszaken
8 common room
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Ontwerp
Belangrijke uitgangspunten 
voor het ontwerp van het 
interieur waren openheid en 
transparantie. Dit is onder 
andere bereikt door het 
verwijderen van de boekentoren 
uit het oostelijke carré. Hierdoor 
zijn zichtlijnen gecreëerd welke 
doorzichten geven van het 
ene deel van het gebouw naar 
het andere op verschillende 
niveaus. In het westelijke carré 
is een groot studielandschap 
gecreëerd door een enorme 
monolieten tafel te plaatsen 
waaraan honderd studieplekken 
zijn gerealiseerd. Hierin zijn 
planten geplaatst die naast dat 
ze bijdragen aan een fijne sfeer 
en ruimte, ook zorgen voor 
een prettig geconditioneerd 
binnenklimaat. 

De afscheiding tussen kantoor 
en gang is gematerialiseerd 
door middel van een 
meanderende glaswand. Door 
de transparante wand zijn de 
gang en de kantoren ruimtelijk 
een geheel.  
De kantoorruimtes zijn 
voorzien van modulaire stalen 
boekenplanken met een totale 
lengte van anderhalf kilometer. 
Er is gestreefd om het 
bestaande authentieke karakter 
zo veel mogelijk te behouden. 
Tijdens de verbouwing 
zijn middels het proces 
van circulair ontmantelen 
verschillende materialen uit 
het gebouw ‛geoogst’. Het 
geoogste materiaal is waar 
mogelijk opnieuw gebruikt. 
Stenen, kabels, kabelgoten 
en ramen zijn in andere 
gebouwen hergebruikt. De 
houtbekleding van de trap 



in het Arsenaal is afkomstig 
van hergebruikte kozijnen.    
Daarnaast zijn alle ramen in de 
gevel vervangen door dubbel 
glas en voorzien van een 
19e-eeuws profielrand. Warmte 
en koude wordt geleverd 
door een klimaatplafond 
dat is verwerkt tussen de 
bestaande houten balken. 
De luchtbehandelingskast is 
geïntegreerd in de zolder om de 
authentieke uitstraling van het 
dak te behouden.
In elke ruimte kunnen het 
klimaat en de verlichting 
afzonderlijk worden bediend. 
De verlichting is volledig 
gerealiseerd in LED dat 
automatisch dimt wanneer er 
voldoende buitenlicht is.  De 
verbouwing startte in 2019 en 
werd begin 2020 afgerond. Het 
bruto vloeroppervlak beslaat 
5.624 m2.


