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Ontmanteling trafostation Sanders gebouw 
Aan de kant van Erasmus Plaza staat voor het Sanders gebouw een huisje met daarin een 

trafostation. Vanwege de renovatie van het Sanders gebouw is de functie van het 

trafostation vervallen en wordt het vanaf maandag 3 april ontmanteld. 

   

Helaas zullen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. De sloopwerkzaamheden 

nemen maximaal twee weken in beslag. Er wordt geluidsoverlast verwacht in het Sanders 

gebouw, maar de werkzaamheden zijn ook hoorbaar verderop op de campus. Gedurende 

de werkzaamheden blijft het Sanders gebouw toegankelijk via de reguliere entrees. 

 

Na de sloopwerkzaamheden wordt het vrijkomen gebied aangepast aan de bestaande 

inrichting van Erasmus Plaza. 

 

Tinbergen Plaza 
Op het terrein tussen het Sanders gebouw en het Mandeville gebouw wordt de komende 

weken gras neergelegd zodat dat er weer netjes uit komt te zien. Ook wordt bekeken of er 

bankjes kunnen worden neergezet. Na de zomer wordt op Tinbergen Plaza gestart met het 

aanleggen van een nieuwe riolering, waardoor het helaas weer werkgebied wordt. 

 

Inrichting als Italiaanse piazza 

Eind 2019 is het hele terrein tussen Mandeville, Van der Goot en het Sanders gebouw 

herzien. Uiteindelijk wordt Tinbergen Plaza heel gezellig ingericht als een piazza. Deze 

piazza moet worden zoals het voor veel echte Italianen is: een tweede huiskamer, een 

ontmoetingsplaats om te wandelen, te flaneren en te praten.  

 

Fietsenstalling 
Fijn als je op de fiets komt! Dat past goed in de ambitie van de EUR om een van de meest 

van duurzame universiteiten van Nederland te worden. Voor het stallen van fietsen zijn bij 

vrijwel alle gebouwen fietsenrekken en fietsenstallingen aanwezig. Onlangs zijn er veel 

rekken bijgeplaatst, bijvoorbeeld rondom het Polak gebouw. Stal je fiets in zo’n rek, want 



zo houden we de campus overzichtelijk. Hier vind je alle mogelijkheden om je fiets te 

stallen op een rijtje.  

 

Informatie 
Meer weten over werkzaamheden op campus Woudestein? Neem dan contact op via 

e-mailadres: campusunderconstruction@eur.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Communicatieteam Campus in Ontwikkeling 
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Dismantling of Sanders building electrical substation 
A small building in front of the Sanders building at the side of Erasmus Plaza houses an 

electrical substation. Renovation of the Sanders building means the substation no longer 

has any function, and it will be dismantled from Monday 3 April. 

   

Unfortunately the work will cause some noise disturbance. Demolition work will take no 

more than two weeks. Noise disturbance is anticipated in the Sanders building, but the 

work will also be audible further along the campus. During the work the Sanders building 

will continue to be accessible through its normal entrances. 

 

After the demolition work, the cleared area will be adapted to the existing Erasmus Plaza 

design. 

 

Tinbergen Plaza 
In the weeks ahead grass will be planted in the area between the Sanders and Mandeville 

buildings, so that it will eventually look a lot neater. Whether seating can be installed is also 

being considered. A new drainage system is to be started after the summer, which will 

again unfortunately mean this will be a working area. 

 

Designed like an Italian piazza 

By the end of 2019 the entire area between Mandeville, Van der Goot and the Sanders 

building will have been renewed. Ultimately, Tinbergen Plaza will be attractively redesigned 

like a piazza. The piazza will be intended to function as it does for many real Italians: a 

second living room, a meeting place for strolling, promenading and chatting.  

 

Bicycle stands 
Great that you’re coming by bike! That fits well with EUR’s ambition to become one of the 

most sustainable universities in the Netherlands. Practically all buildings on campus have 

bike racks and covered public and lockable bike parks. Park your bike in one of these 

stands, because this helps to keep the campus orderly. Here you can find a summary of all 

the facilities for parking your bike.  

 

Information 
Would you like more information about the building work on Woudestein campus? Then 

please get in touch via e-mail address: campusunderconstruction@eur.nl 

 



Kind regards, 

Campus under Construction Communications Team 
  

 

  

 

  
 

 

 


