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Artwork ‘Der Stein des Weisen’ in Park Noord

Stroomonderbreking noordzijde campus
Tinbergen Building wordt vanaf midden 2019 geheel gerenoveerd. Op de centrale
voorzieningen in Tinbergen Building zijn een aantal andere gebouwen of bouwdelen van
de campus aangesloten. De komende weken krijgen die te maken met de voorbereidende
werkzaamheden voor de renovatie. Voorafgaand aan de renovatie moeten namelijk de
huidige hoofdverdelers in Tinbergen op een nieuwe locatie worden aangesloten. Dit om
asbest-saneringswerkzaamheden in de onderliggende kruipruimte/souterrain mogelijk te
maken. Daarnaast worden drie oude transformatoren vervangen.
Continu stroom nodig?
Om de werkzaamheden rondom de oude transformatoren uit te kunnen voeren, komen
alle gebouwen aan de noordzijde van de campus voor een bepaalde tijd zonder elektriciteit
te zitten. De afgelopen tijd is er een inventarisatie gedaan van de apparatuur waarvoor
stroom nodig is, en zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Collega’s die aan de noordzijde
van de campus werken en apparatuur hebben die continu stroom nodig heeft, kunnen op
MyEUR vinden hoe en wat en waar ze dat kunnen melden, als ze dat nog niet hebben
gedaan.

Data stroomonderbreking
Heb jij een werkplek in een gebouw aan de noordzijde, tussen Erasmus Plaza en Park
Noord? Lees dan wat de planning is en welke voorzorgsmaatregelen jij kunt nemen op
MyEUR.

Studieverenigingen naar P building
Gebouw P wordt in de zomer aangepast, zodat studieverenigingen die nu in het N gebouw
gehuisvest zijn daar na de zomer hun definitieve plek kunnen krijgen. Dit betekent dat er
vanaf medio juli geen extra studieplekken meer zijn in P Building. Deze plekken
compenseerden deels de studieplekken in Polak Building tijdens de sluiting.
Er wordt op dit moment ook hard gewerkt aan het studielandschap voor Erasmus School
of Law in Sanders. Bij de opening van het nieuwe collegejaar is deze klaar voor gebruik.
Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een rechtstreekse ingang voor P Building aan
het Mr. Dr. K.P. van der Mandeleplein: een grote trap vanaf het plein naar beneden.
Halverwege september verwachten we de trap en lift in gebruik te kunnen nemen.

Kunstwerk ‘Der Stein des Weisen’ in Park Noord
Dinsdag 26 juni om 4.00 uur is het eerste van de drie onderdeel aangekomen van het
kunstwerk ‘Der Stein des Weisen’ dat in Park Noord wordt geplaatst. De plaatsing van het
eerste onderdeel van het kunstwerk heeft inmiddels plaatsgevonden. Op
woensdagochtend 4 juli 2018 verwachten we de aankomst van het tweede en derde
transport: de vitrinekast en de sokkel. Dit betreft de originele 17-eeuwse sokkel waarop het
beroemde Erasmusstandbeeld van Hendrick de Keyser tot ver in de twintigste eeuw heeft
gestaan.
De onthulling van ‘Der Stein des Weisen’ vindt plaats op de ochtend van de Opening van
het Academisch Jaar 2018-2019, maandag 3 september 2018. De onthulling is onderdeel
van de viering van het 21ste lustrum van universiteit.

Learning Innovation Lab & Studio
Het Learning Innovation Lab & Studio wordt het kloppend hart van de Community for
Learning & Innovation (CLI) voor medewerkers en studenten die zich bezighouden met
vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Het wordt gerealiseerd op de begane grond
van Polak Building en bevat een state-of-the-art studio, do-it-yourself booths waarin
zelfstandig content opgenomen kan worden, en ruimtes voor montage en visagie.
Daarnaast komen er flexplekken voor overleg, een evenementenruimte en
ontmoetingsplaatsen. Het Learning Innovation Lab & Studio wordt in november 2018 in
gebruik genomen.

Rijwielhandel Campusbikes verhuisd
De fietsenwinkel Campusbikes is verhuisd van de Institutenlaan naar Polak Building. De
winkel zit nu naast de kapper. Bij Campusbikes kun je terecht voor reparatie en onderhoud,
maar ook voor spiksplinternieuwe (e-)fietsen, fietsonderdelen en accessoires, fietsverhuur,
bedrijfsfietsenplan of fietsverzekeringen. De verhuizing was nodig in verband met de
renovatie van Tinbergen Building.

Nieuwe huisvesting voor de Faculteit Wijsbegeerte
Eind juli verhuizen de medewerkers van de Faculteit Wijsbegeerte, straks Erasmus School of
Philosophy (ESPhil) naar het Bayle gebouw. Op de vijfde verdieping krijgen ze hun domicilie
en worden daarmee buren van ESHPM.

Na de zomer gaat het verder
Na de zomer wordt hard gewerkt om de start van de renovatie van Tinbergen Building
mogelijk te maken. De renovatie start feitelijk op 1 juli 2019, maar daarvoor moet nog veel
gebeuren.
Voordat de renovatie begint, moeten bijvoorbeeld de nodige verhuizingen zijn afgerond.
Zo worden de gebouwen E en N geschikt gemaakt voor inhuizing van Erasmus School of
Economics eind dit jaar. Daarnaast is er tijdelijke huisvesting nodig om aan alle behoefte
aan studieplekken, onderwijsruimtes en kantoren te voldoen. Naast Tinbergen gaan de
voorbereidingen ook flink door voor zowel het nieuwe sportgebouw aan de Erasmus Plaza
als voor de beoogde studentenhuisvesting aan de zuidkant van Van der Goot Building.

Vakantieperiode
We wensen je een mooie zomer toe. Na de zomer zien we je graag tijdens de Opening
Academisch jaar 2018-2019 op maandag 3 september waar we het 21e lustrum van onze
universiteit inluiden. Snel daarna, op donderdag 6 september vieren we de opening en het
lustrum nogmaals tijdens het HeartBeat Festival op Erasmus Plaza, Tot na de zomer!

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 verzenden we drie keer per jaar. Afmelden? Stuur een e-mail naar campusunderconstruction@eur.nl.
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Power switch-off north side campus
Tinbergen Building is being entirely refurbished from mid-2019. Several other buildings or
units on campus are connected to Tinbergen Building’s central power supply. These will be
impacted by preparatory refurbishment works in the coming weeks. Prior to the
refurbishment, the main current distributors in Tinbergen will need to be relocated. This is
to enable asbestos remediation work in the crawl-space/basement beneath this building.
Three old transformers are also being replaced.
Do you need a constant power supply?
To carry out the required works on the old transformers, all buildings on the north side of
the campus will be without power for a certain amount of time. An inventory has been
made recently of equipment that needs power, and precautionary measures have been

taken. Colleagues working on the north side of the campus who have equipment that
requires a constant power supply can find out what they should do on MyEUR.
Data and power switch-off
If you do not need a constant power supply but have a work station in a building on the
north side, between Erasmus Plaza and Park Noord, you can read the precautionary
measures you can take on MyEUR.

Student associations to P building
P building is being modified over the summer to enable student associations that are
currently accommodated in N building to be relocated to their definitive housing after the
summer. This means that there will no longer be any additional study places in P Building.
These places were partly to compensate for the Polak Building study places, but Polak has
now reopened.
Work is also currently taking place on a direct entrance to P Building on Mr. Dr. K.P. van der
Mandeleplein: a large staircase downwards from the square. We expect the staircase and
lift to be operational by mid-September. We are also currently working hard to conclude
the learning environment for ESL in Sanders. This will be ready for use at the opening of the
new academic year.

Artwork ‘Der Stein des Weisen’ in Park Noord
The first of three components of the artwork ‘Der Stein des Weisen’ arrived for installation
in Park Noord on Tuesday, 26 June at 4.00 pm. This first artwork component has now
been installed. We expect the second and third consignments, the display case and plinth,
to arrive on Wednesday morning, 4 July 2018. This is the original 17th Century plinth on
which the famous Erasmus statute of Hendrick de Keyser stood until late in the 20th
Century.
The unveiling of ‘Der Stein des Weisen’ will take place in the morning of the Opening of the
Academic year 2018-2019, on Monday, 3 September 2018. The unveiling is part of the
celebration of the university’s 105th anniversary.

Learning Innovation Lab & Studio
The Learning Innovation Lab & Studio will be the beating heart of the Community for
Learning & Innovation (CLI) for employees and students who are involved in the innovation
and improvement of education. It will be constructed on the ground floor of Polak Building
and will contain a state-of-the-art studio, do-it-yourself booths in which content can be
recorded independently, as well as editing and make-up rooms. There will also be flexi
areas for consultation, an event area and meeting places. The Learning Innovation Lab &
Studio will become operational in November 2018.

Relocation of Campusbikes bicycle business
The Campusbikes bike shop has relocated from Institutenlaan to Polak Building; the shop is
now next to the hairdresser. You can take your bike to Campusbikes for repair or
maintenance, or you can buy brand-new bikes and e-bikes, bike parts and accessories, rent
a bike, join the EUR bike scheme or arrange bike insurance. The relocation was necessary
in connection with the refurbishment of Tinbergen Building.

New housing for the Faculty of Philosophy
The Faculty of Philosophy, soon to be Erasmus School of Philosophy (ESPh), will relocate
to Bayle Building at the end of July. The school will be accommodated on the fifth floor,
making it the neighbour of ESHPM.

Continuation after the summer
Work will take place after the summer to enable the Tinbergen Building refurbishment to
start. The actual start of the Tinbergen refurbishment is 1 July 2019, but a lot needs to
happen prior to this to make this possible. The necessary relocations need to be completed
before refurbishment can start.
The E and N buildings have been equipped for the relocation of the Faculty of Economics
and Business Administration at the end of this year. Temporary housing is also needed to
meet the space requirements for study places, teaching rooms and offices. As well as
Tinbergen, preparations are also continuing apace for both the new Sports Centre on the
Plaza as well as for the intended student housing on the south side of Van der Goot.

Holiday period
We hope you have a great summer. We will be delighted to see you after the summer
during the Opening of the Academic Year 2018-2019 on Monday, 3 September in which
we celebrate the 21th anniversary of our university. Shortly afterwards, on Thursday, 6
September, we will celebrate the opening and anniversary once more during the HeartBeat
Festival on Erasmus Plaza. See you after the summer!

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 three times a year. If you would like to unsubscribe from this mailing list, please send an email
to campusunderconstruction@eur.nl.

