OPLEVERING BEAGLE ZERNIKE-GEBOUW
BIOSCIENCE PARK LEIDEN
Locatie
Beagle Zernike-gebouw, Bioscience Park
Leiden

Opdrachtgever
Galapagos

Doorlooptijd
Januari 2015 - november 2015

Omvang project
1.735 m² bvo

Rol PM²
Eindverantwoordelijk projectmanager van
PvE tot en met nazorg

Programma
· Laboratoria, 800m² bvo
· Kantoren, 800 m² bvo

Kenmerken
·
·
·
·

Strakke planning
Gecoördineerde verhuizing
Farmaceutische R&D-omgeving
Labs tot BSL 3-niveau

In opdracht van Galapagos heeft PM2 de oplevering van de moderne
kantoor- en laboratoriumfaciliteiten in het nieuwe Beagle Zernikegebouw begeleid en de verhuizing van laboratoria en kantoren naar dit
pand. De nieuwe locatie bevindt zich het Bio Science Park in Leiden.
Galapagos ontwikkelt medicijnen die met nieuwe werkingsmechanismen
onder meer taaislijmziekte, ontstekings- en stofwisselingsziektes bestrijden.
De oude laboratoria in SL Plaza boden onvoldoende capaciteit om de groei
van het bedrijf op te kunnen vangen. Daarom is gekozen voor een nieuwe,
ruimere locatie in het Beagle Zernike. Hier huurt Galagapos kantoor- en
laboratoriumruimte. De hoogwaardige labs bieden maximaal
beschermingsniveau BSL 3.
PM2 heeft aan het einde van de realisatiefase getoetst of het PvE is
nageleefd en de oplevering (commissioning) begeleid. Daarbij is de nadruk
gelegd op het conform specificatie opleveren van de ruimtes door de
verhuurder aan Galapagos. Bij deze oplevering is telkens gestuurd op IQ
(Installation Qualification), OQ (Operation Qualification) en PQ (Performance
Qualification). Zijn de installaties aanwezig, juist gerealiseerd en werken ze
naar behoren? Voldoen ze aan de eisen nadat de apparatuur is aangesloten?
PM2 heeft daarnaast de verhuizing en het plaatsen en aanpassen van het
labmeubilair gecoördineerd. Controle van tekenwerk op juistheid van de
meubels, maar ook de controle of bestaande en nieuwe apparatuur past in de
nieuwe labomgeving. De uitdaging was de oude labs zo lang mogelijk
operationeel te houden en de nieuwe labs zo snel mogelijk gevalideerd te
kunnen opstarten. De door PM2 opgestelde van- en naar-lijsten en nieuwe
indelingstekeningen waren onderdeel van deze planmatige aanpak. Zo
konden de laboratoria ondanks vertragingen in leveranties op 1 november
2015 gevalideerd en turnkey opstarten.

Meer informatie: tom.wiardi@pm2.nu en rob.mulder@pm2.nu
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