Update Campus in Ontwikkeling
12 september 2017

English version below

Campus 2020

Aan het begin van 2017 heeft het project Campus in Ontwikkeling de stap van de
tweede naar de derde en laatste fase gezet. Deze derde fase, die duurt tot en met
2020, is nodig om daadwerkelijk te bereiken wat wij in het masterplan hadden
bedacht: een campus die zowel groen is en ruimte geeft om te sporten en tot rust
te komen, als stedelijk met verschillende ontmoetingsplaatsen, voorzieningen en
allure. Hieronder een weergave van activiteiten van de afgelopen tijd en vast een
vooruitblik op de komende (bouw)werkzaamheden.

Verhuisbewegingen
Vanaf het voorjaar hebben veel verhuisactiviteiten
plaatsgevonden. De omvangrijkste waren de
verhuizingen van het USC en ESL naar Sanders
building. Daarnaast zorgden de (terug)verhuizing van
de UB naar het gerenoveerde B-building en de
afdeling Education Services van RSM naar het Egebouw voor veel beweging. Omdat bij de
verplaatsing van Eurac naar Van der Goot building het
meubilair mee verhuisde, was dat de meeste
intensieve verhuizing. Hiernaast enkele facts & figures
over de verhuizingen die de afgelopen maanden
plaatsvonden.

Studentenflat Xior
Naast Bayle building is buiten het grondgebied van de
EUR vanaf november 2016 hard gewerkt aan een nieuwe
studentenflat. Hoewel deze studentenflat van een
commerciële partij is (Xior is een van origine Belgische
studentenhuisvester) en er geen formele samenwerking

Facts
17 projectverhuizingen
12 gebouwen
41 verdiepingen
47 verhuiscoördinatoren
1.894 werkplekken
4.187 meterbakken
1.159 ‘hondjes’

is, is door slagvaardig gezamenlijk optreden de gehele flat straks wel gevuld met
EUR-studenten.
Inmiddels hebben de eerste studenten hun intrek genomen in de 259 kamers op
de eerste tot de zevende verdieping. Er zijn gesprekken om de (grotere) kamers op
de begane grond te bestemmen voor studenten van RSM die in januari 2018
starten met hun MBA.

Nieuwe huisvesting voor EUC-studenten
Op 28 augustus zijn in totaal 218 nieuwe studenten
met hun studie begonnen bij Erasmus University
College. Vanaf dit collegejaar worden zij gehuisvest in
het nieuwe studentenhuisvestingscomplex LUCIA aan
het Stadhuisplein, in plaats van het Student Hotel. In
LUCIA krijgt iedere student een eigen gemeubileerde
kamer, inclusief kitchenette en badkamer.
Op dit moment wonen al zo’n 120 EUC-studenten in
LUCIA en zijn ca. 100 studenten tijdelijk gehuisvest op een riviercruiseschip in de
Wijnhaven totdat ook hun kamer in de komende weken en maanden gereed is.

Hogeschool Rotterdam
Op maandag 31 augustus heeft de Hogeschool
Rotterdam haar nieuwe gebouw aan de Kralingse
Zoom geopend. Alle studenten in het
vernieuwde Hogeschoolgebouw hebben vanaf
het nieuwe schooljaar toegang tot eigen
studievoorzieningen zoals mediatheken en veel
diverse studieplekken.

Doek E-gebouw
Op de westgevel van het E-gebouw heeft Campus in
Ontwikkeling een frame waar afwisselende boodschappen
worden gepresenteerd. Hier wordt de komende jaren
aandacht gevraagd voor de verschillende doelen en aspecten
van het bouwprogramma dat als kernboodschap voor de
laatste fase ‘Building new perspectives’ heeft gekregen. De
eerstvolgende boodschap is een coproductie met het project
Instellingstoets Kwaliteitszorg en wordt half september
opgehangen.

Renovatie voor P-gebouw, luchtbrug en carillon
Vanaf 19 september wordt het P-gebouw tot bouwterrein verklaard. De huidige
kantoorruimtes worden gerenoveerd waarna de meeste studentenorganisaties
daar hun nieuwe plek krijgen. Daarnaast komen er kantoorruimtes voor de
medewerkers van de afdeling Documentation Information. Aansluitend worden de
luchtbrug boven het K.P. van de Mandeleplein en de beiaardiersruimte onder het
carillon gerenoveerd. De luchtbrug krijgt nieuwe beglazing en plafonds, een betere
ventilatie en de beiaardiersruimte wordt opgeknapt. Al deze werkzaamheden
duren tot medio januari 2018.

En wat overige zaken…
Om eerstejaars studenten hun weg op onze campus snel te laten vinden,
boden we hen in de eerste week van het academisch jaar de flyer ‘Find Your
Way@Erasmus University Campus’ aan. In deze flyer vinden ze meer over
Make it Happen, studieplekken, handige links op onze website, een plattegrond
met een toelichting over het gebruik van de gebouwnamen en over cyber
security en veiligheid.
Onze jonge zwanen en eenden in de vijver voor Tinbergen Building zijn ook
verwend. Ze hebben het tijden moeten doen met een houten plank om de
vijver wandelend te verlaten. Inmiddels zijn er echter vaste eendentrapjes
aangelegd.
De vlaggen met de kleuren van de faculteiten zijn vernieuwd bij de ingang van
de Burgemeester Oudlaan.
Polak building is onder handen genomen. Hoewel pas twee jaar open, was dat
hard nodig. Polak was ten tijde van de sluiting van de University Library immers
intensief gebruikt. En nu de bibliotheek daar is uitgehuisd, konden er weer wat
meer onderwijsruimtes worden gerealiseerd. Ook
het V-gebouw is na het vertrek van de
bibliotheek omgebouwd tot ‘dedicated’
onderwijsruimtes.
De letters op de ‘portiersloge’ bij de inrit aan de
Burgemeeste Oudlaan, zijn een tijdje geleden
vernield. Inmiddels zijn deze in ere hersteld, wel
uiteraard op basis van de meer duurzame led-verlichting.

Informatie
Meer weten over werkzaamheden op campus Woudestein? Neem dan contact op via emailadres: campusunderconstruction@eur.nl of kijk op de website bij

EUR > Campus & Faciliteiten > Campus in ontwikkeling.
Met vriendelijke groet,
Communicatieteam Campus in Ontwikkeling
===============================================

English version
12 September 2017

In early 2017, stage 2 of the Campus under Construction project was completed,
and the project has now entered the third and final stage. This third stage, which is
slated for completion in 2020, will be required to help us arrive at the ideal we
envisaged in our master plan: a campus that is green and allows users to get some
exercise or rest and relax, while at the same time giving off an urban vibe, with
several meeting places, facilities and some grandeur. Please read on for a
description of all the activities we have recently undertaken and a look ahead at
the construction work that is soon to commence.

Moving house
Since the spring, many parts of the university have
moved house. USC and ESL’s transfer to the Sanders
Building in particular required a lot of work. In
addition, a great deal of work was involved in the UL’s
move back to the newly renovated B Building, and
RSM’s Education Services department’s move to E
Building. Since Eurac’s transfer to Van der Goot
Building involved a furniture move as well, this was the
most labour-intensive move of the lot. Please find
some facts and figures about the moves that have
recently taken place in the side bar.

Facts
17 projects moved
12 buildings involved
41 floors
47 moving coordinators
1,894 work spaces
4,187 large moving
crates
1,159 caster wheels

Xior hall of residence
Next to the Bayle Building, i.e. off campus, a new hall of residence is being erected,
work on which commenced in November 2016. Although this hall of residence
belongs to a commercial enterprise (Xior is a Belgian company providing student
accommodation) and although there is no formal partnership between the
university and the company, good cooperation between the two parties has
resulted in the entire hall being filled with EUR students once it is ready for use. By
now the first students have moved into the 259 rooms on the first seven floors.
The university and Xior are in talks to earmark the (larger) rooms on the ground
floor for RSM students who will embark on an MBA in January 2018.

New accommodations for EUC students
On 28 August a total of 218 new students embarked on their degrees at Erasmus
University College. Starting from this academic year, EUC students will stay at the
new LUCIA hall of residence at Stadhuisplein, rather than at the Student Hotel. At
LUCIA all students will have their own furnished rooms, which will include a small
kitchen and a bathroom.
At present, some 120 EUC students are already staying at LUCIA, while about one
hundred students have been temporarily put up in a river cruise ship in Wijnhaven.
Their rooms are expected to be finished in the next few weeks and months.

Rotterdam University of Applied Sciences
On Monday, 31 August, Rotterdam University of Applied Sciences opened its new
site at Kralingse Zoom. Starting from this academic year, all students working in the
school’s new building will have access to new study facilities, such as multimedia
libraries and many different types of study spots.

Banner on E Building
Campus under Construction has put up a frame on the west wing of E Building,
thus allowing us to present various messages. Over the next few years, large
banners will request passersby’s attention for the various objectives and aspects of
the construction programme, the motto for whose final stage is ‘Building New
Perspectives’. The next message to be put up will be co-produced with the
Institutional Quality Assurance Assessment project and will be put up in midSeptember.

P Building, Skyway and carillon to undergo renovation
P Building will be a construction site starting from 19 September. The building’s
current office spaces will be renovated, after which they will host most of
Rotterdam’s student organisations. In addition, there will be offices for the staff of
the Documentation Information department. Upon completion of this project, the
skyway above K.P. van de Mandele Square and the carilloneur’s room below the
carillon will be renovated. The skyway will receive new windows and ceilings, while
the carilloneur’s room will receive a general make-over. This work is slated to be
completed by mid-January 2018.

Miscellaneous
In order to help first-year students find their way around our campus quickly,
we presented them with the ‘Find Your Way@Erasmus University Campus’
flyer in the first week of the new academic year. In this flyer new students will
find information on Make It Happen, study spots, handy links at our website, a
map with some added information on the names of the buildings, and some
information on cyber security and security in general.
The cygnets and ducklings in the pond in front of Tinbergen Building have also
received a treat. For a long time, they had to make do with a wooden plank
when leaving the pond. Now they have some permanent climbing stairs at
their disposal.
The flags showing off the various faculties’ colours at the entrance to the
campus at Burgemeester Oudlaan have been replaced with new ones.
Polak Building has been given a bit of a make-over. Although the building only
opened two years ago, it was badly in need of a make-over, as it saw some
very intensive use during the period the University Library was closed. Now that
the library no longer needs space at Polak Building, a few more teaching rooms
were able to be realised there. For its part, V Building too has been equipped
with new and dedicated teaching rooms now that the building no longer serves
as an ersatz library.
A while ago, the letters on the porters’ lodge near the entrance to the campus
at Burgemeester Oudlaan were vandalised. They have since been restored to
their former glory, now of course using greener LEDs.

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

