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Zelf bouwen aan de Minervalaan in Roomburg, Leiden 
 
Projectgegevens Roomburg 
Project Roomburg  
Locatie Minervalaan in deelgebied Energie 
Opdrachtgever gemeente Leiden  
Stedenbouwkundig ontwerp Kawus Forouzand, Arno Gelderblom, Gemeente Leiden 
en stadsbouwmeester Donald Lambert.  
Andere betrokken partijen particuliere opdrachtgevers, VVKH Architecten, Architectenburo 
Kees Lau BNA en Architectenburo ir Henri Stol BNA bv 
Programma 1000 woningen in Roomburg waarvan 18 woningen in particulier opdrachtgeverschap 
Omvang divers  
Start uitgave kavels divers  
Oplevering divers  
Bouwsom divers  
Typologie eengezinswoningen  
Kavelgrootte divers  
Woninggrootte divers 
 

 
 
 
 
In de nieuwe Leidse woonwijk Roomburg zijn vanaf 2003 onder gemeentelijke regie bijna 1000 
woningen gebouwd. Centraal staat de ambitie om naar een ruimtelijk ontwerp van Kawus 
Forouzand van de gemeente Leiden en stadsbouwmeester Donald Lambert een hoogwaardig 
woonmilieu te maken op basis van principes van duurzame stedenbouw. In een klein deel van 
de wijk, bij twee  bouwblokken met in totaal 18 woningen, experimenteert de gemeente met een 
variant op particulier opdrachtgeverschap.  
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De particulieren die hier een kavel kopen krijgen de keus uit drie door de gemeente geselecteerde 
architecten. De gemeente bepaalt welke aannemer de woningen gaat bouwen. Het resultaat wordt 
positief beoordeeld, maar het duurde allemaal zo lang dat de gemeente in het vervolg bij particulier 
opdrachtgeverschap de hier gebruikte aanpak niet zal herhalen. 
 

 

 
 
De opdrachtgever en de opgave 
Bij de ontwikkeling van Roomburg heeft de gemeente een ongebruikelijk actieve rol gespeeld. 
Bijzonder is niet zozeer de combinatie van een ambitieus stedenbouwkundig plan met 
architectonische spelregels, maar vooral dat Leiden de gebiedsontwikkeling niet uitbesteedde. 
De gemeente treedt zelf op als opdrachtgever en ontwikkelaar. Dat in Roomburg ruimte komt 
voor particulier opdrachtgeverschap is een reactie op het regeringsbeleid om mensen te stimuleren 
zelf hun woning te bouwen. Voor Leiden sluit dit aan bij het elders in de wijk gehanteerde streven naar 
consumentgericht bouwen. De in andere gemeenten gebruikelijke aanpak, waarbij kavelkopers ieder 
hun eigen architect en aannemer zoeken, strookt niet met de strakke regie van Leiden op de wijk als 
geheel. Op een wijk van 1000 woningen spelen twee bouwblokken met 18 kavels voor particulier 
opdrachtgeverschap een ondergeschikte rol. Wel liggen de blokken op een goed zichtbare plek aan 
de Minervalaan, aan de rand van een van de zes deelgebieden van de wijk. Om de 
stedenbouwkundige en architectonische samenhang te kunnen garanderen, bestaat binnen geheel 
Roomburg de regel dat het ontwerp van bouwblokken in één keer moet worden gepresenteerd. Ook 
voor de particuliere woningen binnen de twee bouwblokken aan de Minervalaan dienen alle 
individuele ontwerpen tegelijkertijd beschikbaar te komen. Volgens het stedenbouwkundig plan moet 
de Minervalaan een singel worden met een rustig, samenhangend gevelbeeld en een architectuur 
die aansluit op die van de achterliggende zes woonblokken. Op de hoeken is een goothoogte van 
11,50 meter voorgeschreven, genoeg voor vier bouwlagen. De tussenwoningen kunnen drie 
bouwlagen krijgen (9,50 meter). Evenwicht tussen de verschillende woningontwerpen is gewenst, 
maar experimenten met architectuur, kavelbreedte, materiaal en kleurgebruik zijn mogelijk. Om deze 
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uitgangspunten te bewaken krijgt de stedenbouwkundig ontwerper van de gemeente de supervisie 
over het project. 
 
Uitwerking van de opgave 
De gemeente schakelt onderzoekers van TNO Bouw in om het experiment met particulier 
opdrachtgeverschap voor te bereiden. Hun studie resulteert in een bijzondere variant van particulier 
opdrachtgeverschap met een beperkte architectenkeus in combinatie met uitvoering door één 
aannemer. Deze door de gemeente te selecteren aannemer zou in een vroeg stadium bij de 
planontwikkeling worden betrokken, zodat het mogelijk is om direct de financiële gevolgen van 
ontwerpkeuzen in beeld te brengen. Ook wordt het makkelijker om in de bouwfase de activiteiten voor 
verschillende kavels op elkaar af te stemmen. Samen met TNO zijn drie architectenbureaus gezocht 
waaruit de kopers kunnen kiezen. De architecten moesten kwalitatief goed werk leveren en 
gemakkelijk bereikbaar zijn door een vestiging in de directe omgeving. De keus valt op VVKH 
Architecten, Architectenburo Kees Lau BNA en Architectenburo ir Henri Stol BNA bv. Als aannemer 
wordt bouwbedrijf Du Prie bouw & ontwikkeling bv geselecteerd. Uit de groep belangstellenden die 
zich melden voor de 18 kavels, blijven uiteindelijk 7 kopers over. Daarop besluit de gemeente om 
zelf een voorlopig ontwerp te laten maken voor de resterende kavels. Zo ontstaat een splitsing in het 
project tussen de 7 woningen die vanaf het begin met de kopers worden ontworpen en de resterende 
11 waarbij de bewoners pas instappen als er al een voorlopig ontwerp ligt. De eerste groep kan zelf 
aangeven hoeveel strekkende meter zij van het blok willen kopen. Zo ontstaan bredere en smallere 
kavels. De volgorde in het blok wordt door loting bepaald. Voor de tweede groep ligt de vrijheid vooral 
in de interne uitwerking van hun pand. Er zijn aanvankelijk plannen om TNO ook tijdens de 
planuitwerking een rol te geven, maar dat loopt anders. De gemeentelijke projectleider steekt meer tijd 
in het project en in het begeleiden van bewoners dan was voorzien bij de start van het experiment.  
 

 
 
Resultaat 
Door de inperking van de architectenselectie en het werken met één vaste aannemer is de 
planvoorbereiding in theorie eenvoudiger dan bij een vrije keus voor kopers. Dat had tot snelheid 
kunnen leiden, maar in feite duren zowel de planvoorbereiding als de bouw erg lang. Dat komt vooral 
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door de eis dat alle fases van de 18 woningen gelijktijdig beoordeeld moeten kunnen worden. Omdat 
de traagste deelnemer steeds het tempo bepaalt, volgt op een jarenlange voorbereiding ook nog eens 
een bouwtijd van 2,5 jaar. Dat is voor alle betrokkenen een tegenvaller, niet alleen voor de bewoners. 
Voor de gemeente had de sterke regierol bovendien als keerzijde, dat van de projectleider een 
antwoord wordt verwacht op alle vragen die zich aandienen. Voor de architecten en de aannemer leidt 
de lange looptijd ook in financiële zin tot problemen. Het experiment zal dan ook niet worden herhaald. 
De belangrijkste les is dat de gemeente particulier opdrachtgeverschap in vervolg anders gaat 
aanpakken (zoals bij voorbeeld in Nieuw Leyden), met een veel minder sturende rol van de gemeente. 
Gelukkig mag het resultaat aan de Minervalaan er zijn. Ook daar zijn alle betrokkenen het over eens. 
Wel succes, niet geprolongeerd.  
 
Tekst Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal 
 
Bronnen Kawus Forouzand, Arno Gelderblom, gemeente Leiden 
 
Links 
http://www.stolarchitecten.nl/werk-wo-on/1610-roomburg.stol; 
http://www.duprie.nl/minervalaan/algemeen/algemeen.htm 
http://www.keeslau.nl/minervalaan.htm 
 


