
Bio Science Park Leiden is
voorbeeld voor Organon

Door onze redacteur
Sander Voormolen
Leiden, 21 juli. Ooit stond hier
Herman, de stier van biotechnolo-
giebedrijf Pharming. Hij was be-
roemd omdat hij in 1990 het eerste
genetisch gemanipuleerde rund
was. Het grijze golfplaten ge-
bouwtje, dat een paar jaar dienst
deed als Hermans stal, is nu een
horecagelegenheid in het Leiden
Bio Science Park. ‘De Stal’ heet het
nog steeds. Het is de beste net-
werkplek voor de ondernemers in
het park, dankzij de ‘Life Science
Cafés’ die hier eens per maand
worden georganiseerd.

„Het is de plek waar je mensen
ontmoet”, zegt Willem van Wepe-

ren van het biotechnologiebedrijf
to-BBB. Zijn bedrijf, dat technolo-
gie ontwikkelt om medicijnen in
de hersenen af te leveren, „moet
het echt hebben van relaties”. Vrij-
wel al het geld gaat naar onder-
zoek en er blijft weinig over om
goede adviseurs in dienst te ne-
men. In plaats daarvan huurt to-

BBB parttime deskundigen die
veel ervaring hebben opgedaan bij
collega-bedrijven in het park, zo-
als Octoplus en Crucell.

Het Bio Science Park in Leiden
staat model voor het op te richten
Life Sciences Park in Oss. Dit park
moet werk bieden aan – een ge-
deelte van – de medewerkers van
het laboratorium van farmaciebe-
drijf MSD, voorheen Organon. B ij
een wereldwijde sanering bij MSD

gaan 2.175 van de 4.500 banen in
Oss verloren, inclusief 1.100 func-
ties voor onderzoek. De Tweede
Kamer keert vandaag terug van re-
ces om hierover te debatteren met
demissionair minister Maria van
der Hoeven (Economische Zaken,
CDA). De Kamer wil onder meer
weten welke acties het ministerie
onderneemt om het Life Sciences
Park in Oss te realiseren. Daarbij
moet, volgens de parlementariërs,
gebruik worden gemaakt van an-
dere wetenschapsparken in Neder-
land, zoals dat in Leiden.

„Ons kent ons hier”, zegt Men-
zo Havenga, bezoeker van ‘De Stal’
en oprichter van Batavia Bioservi-
ces, een van de jongste bedrijven in
het park in Leiden. Voor hem is het
essentieel om „om de hoek” te zit-
ten bij zijn klanten. „Je moet bij el-
kaar kunnen binnenlopen, anders
wordt het moeilijker.” H av e n g a ,
die al veertien man personeel
heeft, werkt meer dan vijftien jaar
in het park. Hij geeft farmaceuti-
sche bedrijven technisch advies.

Vandaag debatteert de
Tweede Kamer over de
sanering bij Organon. De
cluster bedrijfjes die in
Leiden aan ‘life sciences’
werkt, kan als model
dienen voor een doorstart.

Stal van stier Herman
is nu de beste plek
om te netwerken
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De gemeente Leiden heeft altijd
bewaakt dat het park een duidelijk
profiel houdt. In het bestem-
mingsplan is opgenomen dat de
bedrijvigheid iets te maken moet
hebben met levenswetenschap-
pen. Van Weperen: „Leiden heeft
hier echt zijn nek uitgestoken en
kapitaalkrachtige partijen als ac-
countantskantoren afgewezen.”

De Leidse wethouder Robert
Strijk (Economische Zaken, D66)
denkt dat een gespecialiseerd be-
drijvenpark meerwaarde heeft.
„Op korte termijn mis je mis-
schien een aantal grote bedrijven,
maar uiteindelijk kun je beter
groeien doordat Leiden een duide-
lijke keuze heeft gemaakt.” De ge-
meente heeft plannen om in de ko-
mende tien jaar het park uit te
breiden en daarmee nog eens
10.000 extra arbeidplaatsen te
creëren.

Het park vierde vorig jaar zijn
25-jarig bestaan en werd toen door
het vakblad B edrijventerrein uitge-
roepen tot het beste bedrijvenpark

van Nederland. Veel bedrijven zijn
voortgekomen uit de universiteit
of kennisinstituut TNO. Maar
steeds vaker weet het park ook be-
drijven van buiten te trekken.

De nieuwste aanwinst is het
Chinese geneesmiddelenconcern
Yangtze River Pharmaceutical
Group, dat een joint venture met
het Nederlandse SU Biomedicine
in Leiden wil vestigen. Via deze
springplank wil het bedrijf op een
in Europa geaccepteerde manier
traditionele Chinese geneesmid-
delen op de westerse markt bren-
gen. Parkdirecteur Nettie Buite-
laar tekende in mei het contract in
Shanghai.

„We hebben nu kritische mas-
sa”, zegt Buitelaar in haar kantoor
in het Poortgebouw. „Daardoor
krijgt het een zichzelfversterkend
effect. Dankzij een enorm cluster
van servicebedrijven hebben we
hier alles bij de hand om produc-
ten op de markt te brengen.
Nieuwkomers kunnen een zachte
landing maken met zulke buren.”

Directeur Van Weperen van to-
BBB vindt dat Leiden „voor Euro-

Enkele bewoners van het Bio Science Park in Leiden, vanaf linksboven met de klok mee: personeel van horecagelegenheid De Stal en de biotechbedrijven to-BBB, Prosensa en Batavia Bio Sciences. Fo t o ’s Merlin Daleman

Leiden koos voor biotech en wees rijke bedrijven af
Bedrijvenclusters Biotechnologiebedrijven in Leiden

pese begrippen” een goed cluster
heeft, maar, zegt hij „in Boston of
de San Francisco Bay Area bruist
het toch nog meer dan hier”.

De biotechnologie is een grillige
industrie. Soms slagen bedrijven
en groeien ze explosief, en meer
dan eens gaat een bedrijf failliet.
Maar even hard, of harder, komen
er nieuwe bij. „De samenstelling
van bedrijven in het park wisselt
haast per dag”, zegt Buitelaar. Re-
gelmatig starten er nieuwe be-
drijfjes. „Soms nog binnen de mu-
ren van de universiteit of het zie-
kenhuis en dan komen wij daar
pas later achter.” Dat er af en toe
bedrijven omvallen is niet zo erg,
vindt zij, omdat personeel zo weer
wordt opgenomen door anderen.

Zo nam het bedrijf Prosensa veel
mensen over van buurman Octo-
plus, die moest afslanken vanwege
tegenvallende resultaten. Ook bij
parkgenoten Crucell en Pharming
kwam personeel vandaan. „We
zijn gegroeid van 25 man perso-
neel eind 2008 naar 65 man nu”,
zegt directeur Hans Schikan van
het bedrijf dat zich toelegt op het

ontwikkelen van een genetisch
medicijn tegen de ziekte van Du-
chenne, een erfelijke spierziekte.
Prosensa tekende een belangrijke
alliantie met het grote Britse far-
macieconcern GlaxoSmithKline
voor de gezamenlijke ontwikke-
ling van een aantal medicijnen.

Productiedirecteur Richard
Holslag van Prosensa zocht twee
jaar geleden „van Almere tot Den
Haag” naar een geschikte vesti-
gingsplaats, maar het bleef toch
Leiden. Daar is het bedrijf ook be-
gonnen in samenwerking met de
vakgroep Humane Genetica van
hoogleraar Gert-Jan van Ommen.
De loopafstand en infrastructuur
en bereikbaarheid gaven de door-
slag, zegt Holslag. „We hebben
nog steeds veel face-to-face-
gesprekken met mensen van de
universiteit, dan is het veel effi-
ciënter om hier te zitten.”

Prosensa zit nu in een bedrijfs-
verzamelgebouw en hoopt bin-
nenkort te verhuizen naar een gro-
ter pand dat nu nog in aanbouw is.
De gebouwen worden beheerd
door de stichting Biopartner, die

Verlies Pharming
Het Leidse biotechnologie-
bedrijf Pharming, een van de
bewoners van het Bio Science
Park, maakte vanochtend de
resultaten over het tweede
kwartaal bekend. Pharming
heeft zijn verlies in de eerste
zes maanden van dit jaar zien
verdubbelen ten opzichte van
dezelfde periode in 2009. In
het eerste half jaar van 2010
was het verlies 28 miljoen eu-
ro, een jaar eerder was dat
nog 15,1 miljoen euro. De om-
zet steeg met een derde naar
400.000 euro. Pharming be-
reidt zich voor op de marktin-
troductie van zijn eerste ge-
neesmiddel, Ruconest. Het
bedrijf sloot deze maand een
overeenkomst met Sanofi Chi-
mie, een dochter van Sano-
fi-Aventis, voor de productie
van dit middel. Al vijf jaar laat
Pharming Ruconest produce-
ren door MSD maar Sanofi
kan het middel in grotere hoe-
veelheden en tegen lagere
kosten produceren.

Begonnen in 1984
Op het Leiden Bio Science
Park zitten meer dan honderd
organisaties waarvan zo’n
zestig bedrijven. Vrijwel zon-
der uitzondering zijn het be-
drijven in de biomedische sec-
tor. Ze variëren in grootte van
eenmans adviesbureautjes tot
productielocaties met bijna
duizend man personeel. In to-
taal bieden de bedrijven werk-
gelegenheid aan 3.100 men-
sen, en werken bij het in het
park gevestigde kennisinstel-
lingen nog eens 2.900 men-
sen. Het Leids Universitair
Medisch Centrum heeft 6.500
mensen in dienst. Het Leiden
Bio Science Park begon in
1984 op initiatief van onder
andere hoogleraar-onderne-
mer Rob Schilperoort.

zich heeft gespecialiseerd in flexi-
bele bedrijfshuisvesting. Ideaal
voor een jonge, snelgroeiende on-
derneming als Prosensa, zegt Hol-
slag. „In deze fase moeten we ons
geld niet stoppen in staal en steen.
Onze focus is de patiënt, wij willen
ontwikkelen.”

Ook to-BBB kwam uit de uni-
versiteit voort en zit nu in een Bio-
partner bedrijfsverzamelgebouw.
„Er is hier vrij veel flexibiliteit”,
zegt directeur Van Weperen. „In
een jaar tijd hebben wij er een aan-
tal kantoren bij gekregen, nadat
twee eenmans bedrijfjes intern
verhuisd zijn. Dat maakt het ons
mogelijk te groeien, zonder tel-
kens te hoeven verhuizen.”

Vanuit het buitenland merkt
parkdirecteur Buitelaar veel inte-
resse voor het „poldermodel” va n
het Bio Science Park. „Voor veel
anderen is het een voorbeeld dat
universiteit, ziekenhuis, gemeen-
te en ondernemers zo nauw sa-
menwerken.”

Dit is het tweede deel in een zo-
merserie over bedrijvenclusters
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