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Polak-gebouw bijna weer open 
De heropening van het Polak-gebouw komt in zicht. In februari en maart worden extra 

maatregelen getroffen waarbij de vloer op een aantal punten wordt verstevigd. Daarna 

voldoet de vloer aan de normen en is het gebouw weer helemaal veilig. De verwachting is 

nog steeds dat studenten en medewerkers vanaf eind maart, begin april weer in het Polak-

gebouw terecht kunnen. 
 

Tijdelijke studieplekken Sanders en P-gebouw 
De tijdelijke studieplekken in het Sanders-gebouw worden opgeheven zodra het Polak-

gebouw weer in gebruik wordt genomen. In het Sanders-gebouw kunnen dan de 

definitieve studieruimten en de Sanders-bibliotheek worden ingericht. 

 

Vanaf maandag 26 februari kunnen studenten ook terecht in het gerenoveerde P-gebouw 

onder het Mr. Dr. K.P. van der Mandeleplein; daar is dan een groot aantal extra tijdelijke 

studieplekken beschikbaar. De tijdelijke studieplekken in het P-gebouw compenseren vanaf 

begin april voor de studieplekken in het Sanders-gebouw.  

De ingang van het P-gebouw bevindt zich in het Tinbergen-gebouw aan de Institutenlaan, 

schuin tegenover de ingang van de UB. Later dit jaar krijgt het P-gebouw een rechtstreekse 

ingang aan het Mr. Dr. K.P. van der Mandeleplein: een grote trap vanaf het plein naar 

beneden. 

 

Vissen als voorbereidingen bouwweg Tinbergen 
Dit jaar wordt een start gemaakt met de renovatie van het Tinbergen-gebouw. Deze grote 

en impactvolle renovatie begint naar verwachting aan het einde van 2018 en zal eind 2020 

klaar zijn. Er moet veel voor worden voorbereid, zoals het aanleggen van een bouwweg 

over de vijver voor de UB. Daarom wordt al in het voorjaar van 2018 begonnen met het 

leeghalen van de vijver. De vissen die eruit gehaald worden, gaan naar hengelsport 

verenigingen. Tijdens het droog pompen van de vijver in het laatste kwartaal van 2018, 

worden eventueel achtergebleven vissen er nog uitgehaald. 



Renovatie loopbrug  
Zoals te zien is, wordt er gewerkt aan de loopbrug boven het K.P. van de Mandeleplein en 

de beiaardiersruimte onder het carillon. De loopbrug krijgt nieuwe isolerende en 

zonwerende beglazing, nieuwe plafonds en een beter natuurlijk ventilatiesysteem. 

Daarnaast is asbest aangetroffen en dat wordt door een gespecialiseerd bedrijf 

weggehaald. De verwachting is dat de werkzaamheden tot mei 2018 duren. 

 

Digitaal scherm op Erasmus Plaza 
In maart 2018 krijgt de Erasmus Plaza een groot digitaal beeldscherm. Dit komt te hangen 

tegen het lifthuisje bij trap 5 naar de parkeergarage. Op het scherm zijn straks doorlopend 

teksten en foto’s zichtbaar. De inhoud van de tekst wordt beheerd door de Newsroom, van 

de unit Marketing & Communicatie. 

 

Voetpad naar tramhuisje 
Bij de ingang naar de Plaza aan de kant van de Burgemeester Oudlaan is nu geen ruimte 

voor voetgangers. Daarom wordt binnenkort naast het (korte) fietspad een voetpad richting 

het tramhokje aangelegd.  

 

Zet je fiets in het rek! 
Zet je fiets de komende tijd weer in een van de fietsenrekken, want er gaat streng 

gecontroleerd worden op wild-parkeren. Fietsen die niet in een rek staan en fietswrakken 

worden (na een waarschuwing) meegenomen door de beveiligers. 

 

Doeken gebouwen 
Heb je het doek op het E-gebouw ook weg zien waaien met die harde wind in januari? 

Begin maart hangt er een nieuw doek waarop je kunt zien hoe de doorkijk naar de UB 

vanaf Erasmus Plaza er in 2020 uitziet. 

 

Erasmus in Rotterdams dakenboek 
Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland. Het Rotterdamse Dakenboek is 

een informatief en inspirerend boek over wat er allemaal wordt gedaan met die platte 

daken en wat de ambities van de stad ten aanzien van het ‘dakgebruik’ zijn. In deze uitgave 

heeft de Erasmus Universiteit ook een plek met een interview met een hoogleraar en het 

artikel ‘Daken voor bewustwording’. De universiteit investeert de komende jaar, met behulp 

van een grote subsidie van de gemeente Rotterdam, veel in groene daken op de campus. 

 

Vragen en informatie 
Voor informatie of opmerkingen kan je contact opnemen via e-mailadres 

campusunderconstruction@eur.nl of kijk op de website bij EUR > Campus > Campus in 

ontwikkeling. 

 

Met vriendelijke groet, 

Communicatieteam Campus in Ontwikkeling 
 
Deze update sturen we vier keer per jaar. Afmelden? Stuur een e-mail naar campusunderconstruction@eur.nl. 
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Polak building set to reopen soon 



The reopening of the Polak building is in sight. In February and March, extra measures will 

be taken to reinforce the floor in a few places and when this has been completed, the floor 

and the building itself will be in compliance safety standards. We are still expecting that the 

doors of the Polak building will reopen for students and employees by late March or early 

April. 
 

Study places in the Sanders building and P building 
Starting Monday 26 February, study places will be available in the renovated P building. 

Once the Polak building is reopened for use, the temporary study places in the Sanders 

building will be removed. These temporary study spaces will be replaced with permanent 

ones. 

The closure of the study places in the Sanders building will mostly be offset by study 

spaces in the P building. The entrance to the P building is in the Tinbergen building, 

diagonally opposite the entrance to the University Library. Work is still being carried out on 

the official entryway which will consist of stairs going down from the K.P. van der 

Mandeleplein. 

 

Preparations construction road Tinbergen 
Renovations for the Tinbergen building are scheduled for the end of this year. The first 

preparatory work will already start in the spring: removing the fish from the University 

Library pond. The fish will go to fish clubs and associations. The filling of the pond is 

necessary because the pond will become part of the construction route for disposing of 

debris and rubble from the Tinbergen building. Filling the pond with concrete is scheduled 

for after the summer.  

 

Footbridge renovation  
Renovation work is being carried out on the footbridge above the K.P. van der 

Mandeleplein and on the carilloneur space under the carillon. Temporary scaffolding has 

been placed around the bridge and a builder’s hoist and materials container have been put 

in place. The footbridge will be fitted with new insulating reflective glass, new ceilings and 

a better natural ventilation system. Asbestos identified at this site has also been removed by 

a company specialising in asbestos removal. In addition to the bridge, the carilloneur space 

is also being refurbished. It is expected that this work will continue until May of this year. 

 

Screen at Erasmus Plaza 
A large screen will be installed at Erasmus Plaza adjacent to the lift near stairway 5 leading 

to the parking garage. The plan is for a stream of continuous images and texts to be 

displayed on the screen. Content management of the texts will be carried out by Marketing 

& Communication’s Newsroom department. 

 

Footpath to tram shelter 
There is currently no footpath for pedestrians close to the entrance of the parking garage 

on the Burgemeester Oudlaan. This will be remedied by building a footpath to the tram 

shelter, in addition to the existing short bicycle path.  

 

Place your bicycle in the bicycle rack 
Be sure to place your bicycle in the bicycle racks as we will be carrying out strict checks to 

make sure bicycles are parked properly. Bicycles not parked in the racks and derelict 

bicycles will be removed by security (following one warning). 

 

Banner covering building facade 



Did you also see the banner covering the façade of the E building get blown away during 

the storm in January? A new banner will be placed there, showing how the campus will 

look in 2020. 

 

Rotterdams dakenboek (Rotterdam rooftops book) 
Rotterdam has the most flat rooftops in the Netherlands. The Rotterdamse Dakenboek 

book is an informative and inspiring read on how these flat rooftops are used and what the 

city’s ambitions are. The university is also mentioned in this volume in the article ‘Daken 

voor bewustwording’ (Rooftops for conciousness-raising).  

 

Information 
Would you like to know more about the activities taking place at the Woudestein campus? 

If so, please get in touch at: campusunderconstruction@eur.nl 

 

With kind regards, Campus under Construction Communication Team 

 
This update is sent four times a year. If you would like to unsubscribe from this mailing list, please send an email to 

campusunderconstruction@eur.nl. 
  

 

  

 

  
 

 

 


