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inhoudsopgave

voorwoord

De meeste bedrijven leven tegenwoordig gemiddeld niet langer
dan een jaar of vijftien. Bij bibliotheken is dat anders: daar is
vijftien jaar eerder de gemiddelde duur van het dienstverband
van de directeur. Toen ik in 2013 begon als directeur van de
bibliotheek van de Erasmus Universiteit realiseerde ik me
dit terdege: ik krijg deze bibliotheek te leen. Mijn taak is om
enerzijds de kern van de bibliotheek te behouden, anderzijds
om de bibliotheek zich te laten aanpassen aan wat de
academische gemeenschap en de maatschappij daarbuiten
nu vraagt. De renovatie van het bibliotheekgebouw is dan een
kans die je maar eens in een paar decennia krijgt.
Bij het uitwerken van de plannen voor de renovatie werd al
snel duidelijk dat voor de boekenrobot, de Randtriever, geen
plaats meer was. Letterlijk, omdat er ruimte nodig was voor
studieplekken. Maar ook figuurlijk: het aantal uitleningen was
drastisch teruggelopen. Snel boeken afleveren was niet meer
nodig. Met de opkomst van de digitale bibliotheek verloor de
robot zijn oorspronkelijke functie. De aanwezigheid van asbest
in het pand gaf de doorslag. Het hele gebouw moest gesaneerd
en dat kon niet met behoud van de Randtriever.
Natuurlijk kan dat zomaar niet: Rotterdam was beroemd om de
Randtriever! Ik weet nog dat ik als beleidsmedewerker van de
Koninklijke Bibliotheek bij mijn eerste bezoek aan Rotterdam
werd rondgeleid door mijn voorganger, waarbij vol trots de
Randtriever werd gedemonstreerd. Dit symbool van technische
vooruitgang in de twintigste eeuw had museale waarde
gekregen. Het was noodzakelijk om de Randtriever uit bedrijf te
nemen, maar ik ben trots op hoe we in het vernieuwde gebouw
juist deze museale waarde tot zijn recht hebben laten komen.
Matthijs van Otegem
bibliothecaris universiteitsbibliotheek EUR

voorwoord
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Randtrieverstudio, foto maart 2019
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voorwoord

ten geleide

Deze uitgave bundelt gegevens over de Randtriever, het
automatische boek ophaal- en opslag systeem van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. In verband met de renovatie van het
gebouw van de universiteitsbibliotheek heeft het College
van Bestuur op 26 juni 2014 besloten vanaf de start van de
renovatie in juli 2015 de Randtriever uit bedrijf te nemen en
een waardestelling te laten uitvoeren door een commissie van
deskundigen. De hiervoor ingestelde ‘Commissie Waardestelling
Randtriever’ heeft bij de advisering tevens suggesties gedaan
hoe de herinnering aan dit erfgoed kan worden geconserveerd
en wie er belang heeft bij de conservering of benutting van
onderdelen van het systeem.
“De Randtriever in Rotterdam vormt één van de
opmerkelijkste technische vernieuwingen in het
Nederlandse bibliotheekwezen.
De redactie prijst zich dan ook gelukkig hierover een
samenvattend en informatief artikel te kunnen brengen
van de hand van de bibliothecaris die dit magazijn- en
uitleensysteem als eerste in een bibliotheek toepaste.”
Zo werd het artikel van bibliothecaris Drs. P.W. Van Milaan ingeleid in een uitgave van het blad ‘UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK’
in 1972.
De door de Amerikaanse firma Remington Rand ontworpen
Randtriever is ontwikkeld uit een gemodificeerd concept dat
oorspronkelijk voor omvangrijke kaartsystemen werd gemaakt.
In de Rotterdamse universiteitsbibliotheek van de toenmalige
‘nieuwbouw NEH’ werd in 1969 voor het eerst het volledig
gemechaniseerde magazijn- en uitleensysteem onder de naam
Randtriever 1 toegepast. Sinds 2006 vormde het systeem
onderdeel van het gemeentelijk monument. Tot de start van de
renovatie in 2015 is dit unieke systeem met een capaciteit van
220.000 banden werkzaam gebleven.

De universiteitsbibliotheek, Gebouw B, is een architectonisch/
stedebouwkundig samenhangend, specifiek onderdeel van
het oorspronkelijke functionalistisch ensemble (1969) op de
campus Woudestein van de Erasmus Universiteit. Vanaf 2006
wordt dit complex fasegewijs gerenoveerd. De gebouwdelen
blijven in hoofdzaak hun oorspronkelijke functies vervullen.
Het lopende onderzoek naar de bouwgeschiedenis is
inventariserend van karakter en staat in het kader van de
planvorming. Omdat het een groot complex is, bestaande uit
diverse specifieke onderdelen, wordt de kennis gaandeweg
vergaard en in delen gerapporteerd. Een belangrijk
deel van de bouwgeschiedenis is al samengevat in het
‘Bouwhistorisch Vooronderzoek’ (2007, ISBN/EAN 978-90-7882601-9). De cultuurhistorische aspecten op het niveau van het
gehele ensemble van gebouwen die behoren tot het Monument
Woudestein zijn beschreven in Cultuurhistorische Verkenning
Deel 1 (2010, ISBN/EAN 978-90-78826-11-8). In de Cultuurhistorische
Verkenning Deel 4 (2013, ISBN/EAN 978-90-78826-13-2) is de
universiteitsbibliotheek beschreven. Het onderhavige rapport
‘Cultuurhistorische Verkenning deel 5’ sluit hierop aan met
een speciale bundeling van gegevens over de Randtriever en
de bevindingen van de Commissie Waardestelling Randtriever
(zie pag. 20), waarvoor het onderzoek voorafging aan de
vergunningaanvrage voor het amoveren van de complete
Randtriever-installatie in samenhang met de renovatie van het
bibliotheekgebouw.
In deze tweede editie van het rapport is het resultaat van de
aanbevelingen van de commissie weergegeven: de ‘Randtrieverstudio’, waarin een deel van de Randtriever in museale
opstelling wordt geconserveerd. Voorts is een samenvatting
weergegeven van de renovatie van het bibliotheekgebouw met
foto’s van het resultaat onder ontwerp van architect Jef van
den Putte.
Gerard Frishert BNA/BNSP

Regievoerend restauratiearchitect

ten geleide
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Randtriever stelling, foto 2006
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ten geleide

historische ontwikkeling Gebouw B

De architecten Corn’s Elffers en A. van der Heijden hebben een
complex van gebouwen ontworpen rondom een plein, met een
aparte verbinding naar de bibliotheek. De gebouwen hebben elk
een eigen functie en karakteristieke indeling. Het horizontale
verbindingsniveau van de gebouwdelen ligt niet op maaiveld
maar op het bovengelegen niveau genaamd begane grond. Het
ontwerp is erop gebaseerd dat alle publieke stromen vanaf het
zuiden over het midden-plein (P) de gebouwen benaderen. De
daaronder gelegen verdieping in de gebouwen (terreinniveau)
was voornamelijk geprogrammeerd voor de ondersteunende
voorzieningen, techniek en diensten.
De publieke toegang tot het bibliotheekgebouw (B) is op het
begane grondniveau via de brug vanaf het collegezalengebouw
(C). De uitleenzaal in het westelijk deel en de leeszalen in het
oostelijk deel stonden oorspronkelijk via trappen en vides
ruimtelijk in open verbinding. Het uitzicht vanuit de leeszalen
aan oostzijde was in de begintijd fenomenaal (zie foto op
binnen-achterkaft); op het terrein de vijvers, de tuinen en
het sportgebouw, verder een vrije horizon over het oostelijke
landschap en zicht op de (eerste) Van Brienenoordbrug.
Vanaf de start van de bouw van het casco in 1966 wordt de
geschiedenis van Gebouw B voornamelijk bepaald door: het
bouwregime van het Rijk destijds, strikt en zonder anticiperen
op groeiverwachting; de uitbreiding van het gebouw in 1986; de
integratie van de collectie van het Rotterdamsch Leeskabinet;
de installatie van de Randtriever; de talloze aanpassingen ter
verbetering van de klimaatomstandigheden.
Voor de programmering en technische advisering heeft de NEH/
EUR zich van 1954 tot 1979 laten bijstaan door het Delftse
‘Bureau voor het Samenstellen van Bouwprogramma’s (BSB)’.
In het bouwprogramma was aanvankelijk 4175 m2 functioneel
netto vloeroppervlak (fno) opgenomen. Bij de ingebruikname
in 1970 omvatte de universiteitsbibliotheek 4828 m2 (nvo). In
het capaciteitsrapport van 6 november 1970 berekende BSB
dat de ruimtebehoefte van de universiteitsbibliotheek, met
inbegrip van het nog te integreren Rotterdamsch Leeskabinet,
historische ontwikkeling
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vanwege de groeiverwachting van de faculteiten zou toenemen
tot 7450 m2 fno per 1980 en tot 9850 m2 fno per 1990. Die
prognose heeft tot een langdurige discussie met het Rijk geleid
over een bouwprogramma voor de uitbreiding van Gebouw B.
In februari 1983 diende bibliothecaris Dr. R.L. Schuursma
een ruimtebehoefteplan in bij het College van Bestuur en
deze verzocht de minister om de aanvrage om krediet voor
de uitbreiding van Gebouw B op de rol te zetten. Door Elffers
Partners BV Architektenburo is het voorlopig ontwerp (30-111984) opgesteld dat in hoofdzaak de basis heeft gevormd voor
de in oostelijke richting gerealiseerde uitbreiding in 1986 met
2094 m2 fno (2426 m2 nvo). Overigens niet zonder uitvoerige
discussie met de Rijksbouwmeester.
Het Rotterdamsch Leeskabinet, opgericht in 1859, is een
zelfstandige organisatie met een eigen historische en actuele
collectie van ca. 250.000 banden en een eigen bibliothecaris.
De inhuizing van het Rotterdamsch Leeskabinet voltrok zich in
de tweede helft van 1971. De samenwerkingsovereenkomst
daartoe met de NEH werd, na goedkeuring door minister
G.H. Veringa, getekend in oktober 1969. De medewerkers
en studenten kregen daarmee de beschikking over een
omvangrijke collectie met wetenschappelijke, culturele en
maatschappelijke informatie, waar de eigen collectie van de
NEH tot dan toe in hoofdzaak uit economische edities bestond.
In de Randtriever zijn geen banden van het Rotterdamsch
Leeskabinet geplaatst.
De renovatie van de universiteitsbibliotheek is uitgevoerd
door bouwbedrijf Dura Vermeer in de periode 2015-2017,
onder ontwerp van architect Jef van den Putte (in die periode
gefuseerd met bureau OD205 tot dvdp, Defesche van den
Putte). In een apart hoofdstuk worden de hoofdzaken van deze
ingreep beschreven en geïllustreerd.
Tot slot is de herinrichting van de loopbrug tussen het
collegezalengebouw (C) en het bibliotheekgebouw (B) ter hand
genomen en is de Randtriever-studio in het voorjaar van 2019
opgeleverd (officiële overdracht 8 juli 2019).

uit ‘Grenzeloos lezen’, 150 jaar Rotterdamsch
Leeskabinet, 2009

C
P

“Over ongeveer een jaar hoopt men te beginnen
met de bouw van een nieuwe economische
hogeschool te Rotterdam.”
“Het in Kralingen-Oost geprojecteerde complex
is berekend op 4.000 studenten. Het voorlopige
ontwerp van de architecten Corns. Elffers
en ir. A. van der Heyden is goedgekeurd door
de curatoren en de senaat. De totale kosten
worden op f 35 miljoen geschat. Het rijk neemt
hiervan 95 pct. voor zijn rekening.”
“In een bijeenkomst met verslaggevers is
vanmorgen de maquette getoond die van
het ontwerp is gemaakt. De curatoren en de
senaat hebben zich bij de beoordeling ervan
laten voorlichten door een commissie van
deskundigen onder voorzitterschap van de
rijksbouwmeester, ir. J.J. Vegter, en voorts
bestaande uit ir. S.J. van Embden en ir. A.J. van
der Steur. De commissie heeft een zeer gunstig
oordeel over het ontwerp uitgebracht.
Het plan moet nog goedgekeurd worden door
het ministerie van onderwijs, kunsten en
wetenschappen en door het gemeentebestuur.”
“De financiering is verzekerd, zei dr.mr. K.P.
van der Mandele, president van het college
van curatoren. De vijf procent die de N.E.H.
zelf moet bijdragen, zijn aanwezig. Een actie
onder het bedrijfsleven heeft ruim f 2 miljoen
opgebracht.”
uit NRC 1 juni 1962: “Ontwerp van hogeschool in
Kralingen gereed”

A
L

B
H

luchtfoto fragment Monument Woudestein, voorjaar 2007
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brief bibliothecaris dd 27 november 1984 aan Directeur Bouwzaken inzake uitbreiding universiteitsbibliotheek.

historische ontwikkeling
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brief Rijksbouwmeester dd 21 juni 1985 aan College van bestuur inzake uitbreiding universiteitsbibliotheek.
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reconstructie van de oorspronkelijke situatie Gebouw B bij oplevering in 1969

historische ontwikkeling
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reconstructie van de oorspronkelijke situatie Gebouw B na uitbreiding in 1986
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de Randtriever

De Randtriever 1
Terwijl de bouw al vorderde versnelde eind jaren ’60
de ontwikkeling van uitleentechniek en organisatie in
het bibliotheekwezen in Europa. De tendens tot langere
openstellingstijden deed de loonkosten toenemen en dat
maakte de mechanisering c.q. automatisering van het
uitleensysteem aantrekkelijker. Daarnaast speelde de groei
van het studentenaantal een rol. Na een uitvoerige oriëntatie
op inzetbare technieken (waarop ook andere archiefdiensten
in den lande zich richtten) kwam de bibliothecaris Drs. P.W. van
Milaan terecht bij de Remington Rand Division van Sperry Rand
Corporation in New York. Een archiefsysteem voor kaarten
en dossiers beloofde te kunnen worden her-ontworpen voor
boekenopslag. In 1967 werd de intentieverklaring ondertekend
en eind 1968 het contract voor de ontwikkeling en bouw van de
“Randtriever 1” voor de NEH als eerste “....especially designed
for electronical mechanical retrieval, transporting and again
refiling of containers with books. ....”.
Het gebouw werd tijdens de afbouw al aangepast om de
Randtriever straten te kunnen plaatsen en de transportbanden
naar de uitgifte-consoles in de uitleenzaal te geleiden.
Hiertoe werd onder andere de onderste betonnen wenteltrap
gesloopt en een alternatieve interne diensttrap gerealiseerd.
Diverse transportbandsystemen en boekliften hebben voor
kortere of langere tijd gediend om boeken uit de overige - niet
mechanische - boekstellingen vanuit het souterrain naar de
uitleenzaal te halen.
De Randtriever werd opgesteld in het souterrain en omvat
acht stellingstraten met aan weerskanten magazijnstellingen
(hoog 2,2 meter) met een capaciteit van 220.000 boeken. In
elke straat reed een elektronisch bestuurde ‘master column’
(boekenrobot) heen en weer om containers met boeken
op te halen en terug te zetten. De containers met boeken
werden via een transportbandstelsel naar (en terug van) de
uitleenzaal gebracht, alwaar bij (aanvankelijk twee) consoles

de opdrachten werden verwerkt. De mogelijke uitbreiding van
de installatie tot een opslag capaciteit van 400.000 boeken is
niet gerealiseerd.
Sperry Rand Holland NV zette personeel in voor de logistiek, de
bouw en de operationalisering van de Randtriever 1 installatie.
In oktober 1965 was de heer Leen Meijboom in dienst getreden
van Remington Rand Nederland NV die onder andere (vanaf
1952) de Remington schrijfmachinefabriek in Den Bosch
exploiteerde. Meijboom werkte voor de System Division die
roterende kaartenbakken produceerde, waaronder de kleine
Cardveyors en de grotere Lektrievers. Op 10 april 1969 raakte
Meijboom betrokken bij de bouw van de Randtriever 1, terwijl
de universiteitsbibliotheek al in 1968 in gebruik was genomen.
Er waren diverse mechanisch-elektrische problemen waardoor
vertragingen ontstonden. De Randtriever 1 werd in de
Sperry Remington fabriek in Tonawanda-NY op de tekentafel
uitgedacht terwijl de machine in Rotterdam al werd gebouwd.
Het belangrijkste probleem zat in de interferentie van motoren,
waardoor verstoringen ontstonden. De oorspronkelijk geplande
testperiode werd overgeslagen en in februari 1971 werden
de containers met boeken gevuld en werd de Randtriever in
gebruik genomen.

Randtriever-robot in bedrijf

Vanaf 1973 werd door de universiteit een projectgroep ingesteld
onder leiding van Prof. dr J. (Koos) Verhoeff, van 1971 tot 1988
hoogleraar informatica aan de EUR (vakgroep automatische
informatieverwerking). In samenwerking met een vakgroep
van de TH-Delft, onder leiding van ir J.G.W. (Hans) Kurvers,
werd lange tijd naarstig gewerkt aan het perfectioneren van
het systeem. Mechanisch was er eigenlijk geen probleem. De
ontwikkeling van de elektronica (opkomst microprocessoren)
werkte in het voordeel voor de aanpassingen van de sturing,
maar uiteindlijk ook verstorend, omdat er steeds andere
concepten beschikbaar kwamen die allemaal werden getest.
Randtriever uitgifte, foto 2006

de Randtriever

14

Ondertussen bleef de klachtenregen onder studenten en
professoren aanhouden en werd de Randtriever in het
universiteitsblad Quod Novum bij herhaling gehoond. De
universiteit begon een juridische procedure tegen Sperry
Rand. In 1975 werd in overweging genomen de machine
buiten gebruik te stellen en alternatieven te onderzoeken.
Op 4 april 1977 concludeert bibliothecaris Van Milaan in een
uitgebreid rapport aan het College van Bestuur dat “...het plan
Verhoeff-Kurvers zeker de voorkeur boven de beide andere
gestelde mogelijkheden (verdient)” , inhoudende de verdere
computerisering van het systeem. De machine is uiteindelijk
succesvol gemaakt dankzij het doorzettingsvermogen van
Verhoeff en zijn talent om de hoge extra investeringen in
materialen bekostigd te krijgen, waarbij de personele kosten
buiten beschouwing werden gelaten in de verantwoording naar
het ministerie.
Op 18 mei 1977 kwamen de universiteit en Sperry Rand
Holland NV tot een overeenkomst. Sperry Rand betaalde aan de
universiteit 325.000 gulden tegenover kwijting van alle claims,
stelde twee onderhoudsmonteurs beschikbaar tot 1 april
1978 en de universiteit nam twee technische medewerkers
(Meijboom en De Ruiter) per 1 juni 1977 in eigen dienst over.
In 1984 ging de bibliotheek over tot het geautomatiseerde
uitleensysteem (Lokaal Bibliotheek Systeem PICA). De
Randtriever werd daarom uitgerust met een barcode-systeem
ter vervanging van het oorspronkelijke ‘ponskaart’ systeem. Elk
van de 16.000 containers was voorzien van een kunststof strip
waarin een unieke configuratie van gaten was aangebracht.
De elektronische readers van deze codering veroorzaakten
veel verstoringen omdat de gaten vervuilden en ook de
lichtopbrengst van de readers snel verminderde.
Aanvankelijk werd het systeem uitgerust met zelfgebouwde
scanners en barcode-labels, later vervangen door industriële
systemen.

Omstreeks 1990 vond de eerste renovatie van de consoles
in de uitgiftezaal plaats. Oorspronkelijk werd er aan twee
ontvang/verzend stations gewerkt. Er was echter maar 1
band en dat gaf veel oponthoud omdat een container niet op
console 1 kon arriveren zolang er op console 2 een container
nog niet was vertrokken. Vanaf dat moment wordt nog slechts
met 1 console gewerkt. De besturing van de console werd in
2009 gerenoveerd.
Eind jaren negentig bereidde Meijboom de renovatie van
de mastercolumns voor, noodzakelijk omdat steeds meer
onderdelen niet meer verkrijgbaar waren. Na een aanbesteding
werd de renovatie in 2001 uitgevoerd door Imtech. Diens
technisch medewerker Richard Walter is vervolgens in dienst
getreden bij de EUR en hij hield de Randtriever tot de start van
de renovatie in 2015 in bedrijf.
Internationaal perspectief
De uniciteit van de Rotterdamse Randtriever staat buiten
twijfel. Anno 2014 was deze de enige ooit in Europa gebouwde
Randtriever en tevens de enige nog operationele ter wereld.
Op basis van het ontwerp van deze prototypische Randtriever
1 voor de NEH zijn er in de Verenigde Staten vier Randtrievers
gebouwd te weten voor:
Health Sciences Library at the Ohio State University
in Columbus, Ohio;
Logansport Public Library in Logansport, Indiana;
Monroe County Public Library in Bloomington, 		
Indiana;
Des Moines Area Community College Library in
Arkeny, Iowa.
Deze Amerikaanse versies waren van aanzienlijk
geringere capaciteit en hebben dezelfde aanloop- en
onderhoudsproblemen gekend als de Rotterdamse Randtriever.
De Amerikaanse boek-containers waren van metaal terwijl die
in Rotterdam van transparant PVC zijn.
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In Ohio werd de laatste Amerikaanse Randtriever in 1989
buiten gebruik gesteld. De hoge exploitatiekosten en de
naar verhouding van het benodigde vloeroppervlak geringe
opslagcapaciteit lagen daaraan ten grondslag. (zie Bijlage I,
publicatie “The Randtriever”)
In de jaren negentig ontstond er nieuwe belangstelling voor
geautomatiseerde boekopslag systemen. Intussen waren
er geperfectioneerde automatische magazijnsystemen op
de markt voor onderdelen voor de automobielindustrie. De
betrouwbaarheid van deze systemen, in de industrie bekend
als AS/RS (Automated Storage/Retrieval System) is fors
toegenomen. Opvallend is dat in de USA de systemen vooral
ingezet worden voor de niet-courante edities. Er worden
aparte gebouwen voor ontworpen. Voor de Bruce T. Halle
Library van de Eastern Michigan University werd in 1998 op
de campus in Ypsilanti een nieuwe bibliotheek geopend. Door
een derde van de totale boekencollectie in het AS/RS onder
te brengen spaarde men ruim $ 2,5 miljoen aan bouwkosten
die ten goede kwamen aan betere benutting van de publieke
bibliotheekruimte voor nieuwe activiteiten. De capaciteit loopt
op tot 800.000 edities. (zie Shirato L./Cogan S./Yee S., (2001),
“The impact of an automated storage and retrieval system on
public services”, Reference Services Review, Vol.29 Iss 3 pp.
253-261)
Sinds 2003 heeft The Repository Library van de Nationale
Bibliotheek van Noorwegen een AS/RS in gebruik. Deze
bibliotheek krijgt uitsluitend leenorders van andere
bibliotheken in Noorwegen. Er zijn voor een groot deel edities
van Noorse bibliotheken ondergebracht die weinig worden
opgevraagd. Het gebouw is 15 meter hoog, 14 meter diep en
52 meter lang. De capaciteit is 43.500 stalen boxen voorzien
van barcodes. In 2003 waren 800.000 edities geplaatst en de
verwachting was dat tegen 2015 het systeem vol zou zijn (ca.
1.200.000 edities).
( zie https://www.youtube.com/watch?v=SeC7xjvPqKs )

The British Library heeft in 1997 een nieuwe hoofdvestiging
geopend in London St Pancras en vervolgens extern een
grote, duurzame Lox oxygen opslagvoorziening gerealiseerd in
Boston Spa (West Yorkshire). De AS/RS (ASB zoals de Britten
het systeem noemen) is in 2009 in gebruik genomen en heeft
een capaciteit om de ongeveer zeven miljoen items van de
UK national collection te herbergen in meer dan 140.000
containers voorzien van barcode.
( zie https://www.youtube.com/watch?v=6Uib5kYQJCM )

The British Library, St Pancras, London

Building 31,The British Library, Boston Spa,Yorkshire

High density storage, Building 31
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Randtriever stellingrij, foto 2006
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Randtriever transportband, foto 2006
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Kenmerk: 14BL0023
Datum: 26/06/2014

Besluitenlijst College van Bestuur (CvB) vergadering
donderdag 26 juni 2014
Agendapunt:
cbp140296
022
Onderwerp

Verzoek goedkeuring uitfasering Randtriever
UB/MvO/14BN0305 d.d. 10/06/2014
Besloten wordt:
1 Te besluiten om de randtriever uit bedrijf te nemen vanaf de start van de renovatie in juli 2015.
2 De architect opdracht te geven in het definitief ontwerp (najaar 2014) geen rekening meer te houden
met de randtriever in het ruimtegebruik op de BT en B0 verdieping.
3 Een externe waardestelling te laten uitvoeren in september 2014 om de culturele waarde van de
randtriever vast te stellen.
*RHGWHNHXUHQGDWGH8%HHQSURMHFWVWDUWYRRUGHVHOHFWLHHQXLWIDVHULQJWHUKRRJWHYDQ.¼RS
basis van deze business case, te financieren uit de reserve van de UB.
5 Actiepunt: H.UB

eerste opdrachtbrief 1967

besluit CvB 2014
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Aanleiding en vraagstelling
De renovatie van Gebouw B, de universiteitsbibliotheek,
onderdeel van Monument Woudestein stond op de rol voor
2015. Het gebouw moest tot op het casco worden gestript
teneinde alle asbest te saneren en de technische installaties
te vernieuwen. Uit de Businesscase Randtriever (juni 2014)
is geconcludeerd dat het over enkele jaren niet meer lonend
zou zijn om de Randtriever in bedrijf te houden. Omdat aan
handhaving van de Randtriever tijdens de renovatie risico’s
kleefden (asbestbesmetting, waterschade) zijn de voor- en
nadelen van een tijdelijke instandhouding in kaart gebracht.
(zie Bijlage IV, Managementsamenvatting Businesscase).
Bij het gemeentelijk monumentenbesluit in 2006 werd de
Randtriever expliciet als bijzonder erfgoed benoemd, zodat
voor sloop een aparte vergunningprocedure moest worden
gevoerd.
Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit
Rotterdam heeft op 26 juni 2014 besloten vanaf de start van
de renovatie in 2015 de Randtriever uit bedrijf te nemen en
een waardestelling te laten uitvoeren door een commissie van
deskundigen. De commissie werd als volgt samengesteld:
-

Tanja de Boer, hoofd Collectiebehoud Koninklijke
Bibliotheek Den Haag;
Koos Havelaar, conservator Posthistorie Museum
voor Communicatie Den Haag;
Ineke van der Kramer, Hoofd Library Learning Centre
Universiteitsbibliotheek EUR;
Gerard Frishert, regievoerend restauratiearchitect
Monument Woudestein.

De opdracht aan de commissie luidt:
“onafhankelijk advies uit brengen over (alternatieven
voor) de wijze van conservering van het erfgoed
Randtriever Monument Woudestein op grond van
methodische waardering vóór en ná buiten gebruik
stelling”.
commissie waardestelling
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Verslag van de commissie waardestelling Randtriever
De commissie is tweemaal bijeengekomen. Bij de eerste
bijeenkomst is een excursie gehouden langs de Randtriever
opstellingen op de diverse verdiepingen van het bibliotheekgebouw. Alle leden hebben tevoren kennis genomen van de
uitgave Cultuurhistorische Verkenning Deel 4 (2013, ISBN/
EAN 978-90-78826-13-2), waarin de universiteitsbibliotheek is
beschreven. Verder is de aanpak besproken om de methode
voor collectiewaardering als globale leidraad te hanteren, zoals
gepubliceerd in de uitgave “Op de museale weegschaal” (2013,
ISBN/EAN 978-90-57992-12-4) van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed te Amersfoort.
In de tweede bijeenkomst is bepaald welke criteria relevant zijn
voor de waardering en is het kader gedefinieerd. Vervolgens
zijn de argumenten voor waarde toekenning gewogen. Tot
slot zijn de bevindingen samengevat in een concept, welke in
schriftelijke ronde is afgestemd.
De commissie heeft besproken welke mogelijke bestemmingen
voor (onderdelen van) de Randtriever in daartoe geschikte
collecties bestaan. Daaruit zijn suggesties gedistilleerd en
aanbevolen aan het College van Bestuur van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Referentiekader
Zolang de Randtriever vol in bedrijf is valt de monumentale
waarde samen met die van het gebouw. Nu besloten is tot
ontmanteling van het systeem dient te worden bepaald hoe
de herinnering aan het erfgoed dient te worden geconserveerd
en wie er belang heeft bij de conservering of benutting van
onderdelen van het systeem.
Op lokale schaal is de Randtriever-geschiedenis verbonden
met het gebouw, de bedrijfsvoering van de bibliotheek, het
Rotterdamsch Leeskabinet en de economische faculteit (prof.
Koos Verhoeff, hoogleraar informatica) en daarmee met de
Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam.

Op nationale schaal is deze verbonden met de ontwikkeling
van het bibliotheekwezen en met het geboortetijdperk van
computergestuurde mechanisatie (robotisering).
Internationaal was er oorspronkelijk verbinding met de
ontwikkelende Sperry Remington Corporation, die echter de
verkoop van de Randtrievers in het begin van de jaren ’70 van
de vorige eeuw staakte, kort na de introductie van het prototype
,de ‘Randtriever 1’ te Rotterdam. De Remington Rand fabriek
in Tonawanda-NY, waar de Randtriever is ontworpen, is reeds
lang opgeheven; in een van de oude gebouwen is thans het
North Tonawanda History Museum gevestigd.
Verwacht mag worden dat op al deze niveaus er belang aan
wordt gehecht dat de Randtriever geschiedenis zorgvuldig
wordt gedocumenteerd en dat deze toegankelijk blijft.
Als object van bouwkunst heeft het geen waarde. Het gebouw
is niet specifiek voor de Randtriever ontworpen, wel tijdens de
bouw aangepast. Door de ontmanteling van de Randtriever
zal Gebouw B niet als bouwkunstig object aan monumentale
waarde inboeten.
Bij de ontmanteling komen elementen vrij die in hoofdzaak zijn
te karakteriseren als:
robots (master columns, 9 stuks);
rails en stellingen;
lege boekcontainers (16.000 stuks);
transportbanden, wissels;
console (ontvangst station);
elektromotoren;
schakelkasten;
werkplaats instrumentarium;
reserve onderdelen;
besturingssoftware;
manuals.

In sterk gereduceerde uitvoering en met simpele aansturing
kunnen de robots werkzaam worden opgesteld. Voor technisch
onderwijsinstellingen kan een opstelling waarde hebben als
studiemateriaal. Een museale omgeving is denkbaar, dan zou
die instelling gericht moeten zijn op publiek dat in het bijzonder
in techniek is geïnteresseerd. Als curiositeit kan een al dan niet
werkzame robotopstelling in een artistieke ‘verpakking’ nog
objectwaarde hebben in de ruimtelijke context van Monument
Woudestein.
Waarderingskader
Met behulp van het waarderingsformulier uit de publicatie
“Op de museale weegschaal” heeft de commissie de criteria
voor waardering vastgesteld. De rubricering uit genoemde
publicatie is benut en samengevat luidt de waardering – van
de eenmaal ontmantelde Randtriever - als volgt:
Kenmerken:
De robots en de transporttechniek verkeren in goede,
gemoderniseerde staat.
De Randtriever is hoogst zeldzaam, het enige ooit in Europa
gebouwde exemplaar.
Cultuurhistorisch:
De Randtriever is van historisch hoge waarde, vormt een
ijkpunt in de automatisering van het boekentransport met een
voor die tijd innovatief systeem. Technologie die afgestemd
was op het comfort van de bibliotheekbezoeker, zodat deze
al 10 minuten na het indienen van zijn aanvraag het bewuste
boek in handen had. Voor de bibliotheekwereld - in het
bijzonder voor de UB van de EUR - heeft de Randtriever een
zekere symboolwaarde. In de Nederlandse bibliotheekwereld
is de Rotterdamse boekenrobot legendarisch. Voor huidige
generaties vertegenwoordigt haar geschiedenis een sociaalmaatschappelijke waarde.
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Gebruik:
De museale waarde is vooralsnog onbepaald. De Randtriever
is lastig in te passen in een thema dat veel mensen zal
aanspreken. Een aparte configuratie van onderdelen in
combinatie met een bijzondere vormgeving - voorzien van een
duidelijke documentaire over de werkwijze en de achtergrond
van het apparaat - kan informatief zijn.
De economische waarde van het systeem draait bij de
buitengebruikstelling van hoog positief naar negatief en
verandert in een historische waarde.
Er is sprake van ensemblewaarde van Randtriever en Gebouw
B. Een deel van de ontmantelde Randtriever behoudt een deel
van deze waarde in de context van de bibliotheek waarvoor en
waarin hij gebouwd werd.

(bijvoorbeeld RDM Campus), die beschikken over een ruim
atrium en het interessant vinden om een historische exponent
van geavanceerde techniek te tonen. Nadeel van een dergelijk
situatie is de onzekerheid van behoud op lange termijn.

Aanbevelingen

6. Deze speciale ‘cultuurhistorische verkenning Deel 5
Waardering Randtriever’ is samengesteld als bijlage bij de
Adviesbrief van de commissie. Aanbevolen wordt deze te doen
completeren na afloop van de ontmanteling en de definitieve
editie te publiceren.

1. Als goed gebruik bij beschermd erfgoed moet de documentatie
geconserveerd en toegankelijk gehouden worden voor
onderzoek. Een professioneel gemaakte documentaire, waarin
de Randtriever werkend te zien is - met details van diverse
onderdelen - zal bij voorkeur hiervan onderdeel uitmaken.
2. Een klein gedeelte van de Randtriever, zo mogelijk in
dynamische opstelling, bestaande uit diverse essentiële
elementen, kan in samenhang met de documentaire
geëxposeerd worden.
Het meest ideale uitgangspunt is om de ‘tentoonstellingsRandtriever’ in de UB of in de buurt van de UB op een publieke
plek te plaatsen. Daarmee behoudt het apparaat zijn directe
context.
Als alternatief kan gezocht worden naar een museale setting
elders.
3. Andere mogelijkheden kunnen worden gezocht in de sfeer
van grote bibliotheken of technische onderwijsinstellingen

commissie waardestelling
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4. Een laatste optie om onderdelen van de Randtriever
te behouden en ook het verhaal levend te houden is de
‘verwerking’ van haar onderdelen in een nieuw kunstwerk.
5. In overweging wordt gegeven om bij de ontmanteling van
de Randtriever een evenement te organiseren, waarbij de
universiteitsgemeenschap in bredere zin is betrokken en
alle generaties van 1969 tot 2015 drager worden van haar
geschiedenis.

Aldus, november 2014,
Commissie Waardestelling Randtriever

Een andere context
‘Een organisatie moet goed weten waar zij zich
op focust’, zegt Geertje Huisman. ‘Dat bepaalt
wat je bewaart en wat niet.’ ‘Bij een universiteit,
een gemeente of een provincie is de context
anders dan bij een museum’, legt Luger uit.
‘Evengoed kunnen ook dat soort organisaties
Op de museale weegschaal gebruiken. Ook
een universiteit kan formuleren waarom zij iets
bewaart. Misschien wel om de geschiedenis
van een bepaalde wetenschappelijke discipline
te kunnen vertellen. Hoe werd hier in het
verleden onderzoek naar gedaan? Dan kun
je dus tot andere keuzes komen dan in een
museale context.’
Dat bleek in Rotterdam. In 1969 kreeg de
bibliotheek van de Nederlandse Economische
Hogeschool
een
transportsysteem
dat
automatisch boeken ophaalde en weer opborg.
‘Dat was toen het grootste boekensysteem ter
wereld’, vertelt Huisman. ‘Bij een renovatie
van het gebouw moest besloten worden of
deze zogenoemde Randtriever gehandhaafd
kon blijven of niet.’ Omdat het zo’n bijzonder
apparaat is, paste de school, inmiddels
de Erasmus Universiteit, Op de museale
weegschaal toe. ‘Hij is ontmanteld’, zegt
Luger. ‘Het systeem was te volumineus om in
zijn geheel te bewaren. Maar de universiteit
heeft de beslissing zorgvuldig genomen en
de Randtriever eerst nog gedocumenteerd.’
Huisman vult aan: ‘De universiteit heeft via
de methode transparant gemaakt hoe ze tot
dit besluit gekomen is. Dat is in deze tijd van
democratisering en participatie een goed ding.’

uit Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, nr. 1-2016, pag. 30-31, ‘Gevaarte op een
goudschaaltje’

stelling frontaal Randtriever, foto 1990
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Conservering
Na de rapportage van de commissie waardering is de
cultuurhistorische verkenning in voorlopige, digitale (1e) editie
gebundeld en aan het College van Bestuur voorgelegd met
het advies om een klein, representatief deel van de installatie
te bewaren en op een permanent publieke locatie in het
monument ten toon te stellen. Met dit advies is het CvB akkoord
gegaan. Vervolgens heeft de supervisor het voorstel aan
Bureau Monumenten & Cultuurhistorie en aan de Commissie
voor Welstand en Monumenten voorgelegd. Hierop is positief
geadviseerd en uiteindelijk is in de omgevingsvergunning het
volgende voorschrift opgenomen:
“Dat het verwijderen, documenteren en opnieuw opstellen
van representatieve onderdelen van de Randtriever, in nauw
overleg met bureau Monumenten en Cultuurhistorie zal
plaatsvinden.”
Bij de start van de renovatie van de universiteitsbibliotheek
eind 2015 werden enkele vitale onderdelen van de Randtriever
gedemonteerd en in bewaring gesteld. Er is aansluitend door
Gerard Frishert in samenwerking met Leen Meijboom een
ontwerp voor de studio-opstelling gemaakt. De aanvullende
constructie-onderdelen (smederij Hans Borggreven, Rotterdam)
zijn direct vervaardigd, zodat direct over een proefopstelling
kon worden beschikt. In samenwerking met Jef van den Putte
is het ontwerp voor de herinrichting van de loopbrug gemaakt.
Pas na afloop van de renovatie van de bibliotheekgebouw en
de lange naloop daarvan kon de studio worden gerealiseerd.
De opstelling is vrijwel geheel met originele onderdelen en
schakelkasten uitgerust. Voor het plaatsen van de master
column (boekrobot) is spanning nodig. Hoewel de Randtriever
hier in statische toestand wordt ten toon gesteld, is een
dynamische demonstratie incidenteel mogelijk. De robot haalt
dan bijvoorbeeld een container uit het rek, verplaatst deze tot
aan de rolband-tafel vice versa.

Randtriever-studio
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Bij deze Randtriever-opstelling zijn nog enkele losse originele
onderdelen bewaard. Verder is er een monitor waarop een film
draait die de werking van de machinerie in de kelder en op de
rollenbanen toont.
Het erfgoedbeheer van de EUR berust sinds kort formeel bij
de bibliothecaris. De papieren dossiers van de Randtriever
wordt ondergebracht bij de programma manager academisch
erfgoed, voor documentatie gebouwd erfgoed. Tezamen
met deze boekuitgave, de digitale versie daarvan en de
Randtriever-studio is deze unieke geschiedenis van het
geautomatiseerde boek-bibliotheekwezen gedocumenteerd en
publiek toegankelijk gemaakt.

ontwerptekening voor plaatsing en inrichting Randtriever-studio, maart 2017/april 2018
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Planopzet
Randtriever:
uit de aanvraag blijkt dat het geautomatiseerde boekenopslagsysteem, de zogenaamde Randtriever,
inmiddels uit bedrijf is genomen. In het plan wordt voorgesteld om het karakteristieke systeem, onderdeel van
het beschermde monument, uit het souterrain te verwijderen. Door het college van bestuur van de universiteit
is aan een externe commissie van deskundigen gevraagd om in een waardestelling de culturele waarde
van de Randtriever vast te stellen. De hiervoor ingestelde ‘Commissie Waardestelling Randtriever’ heeft bij
de advisering tevens suggesties gedaan hoe de herinnering aan dit erfgoed kan worden geconserveerd en
gedocumenteerd en wie er belang heeft bij de conservering of benutting van onderdelen van het systeem.
Naar aanleiding hiervan is voorgesteld om een gedeelte van de Randtriever ten toon te stellen in een speciaal
geformeerde kamerstudio van gehard glas en deze te plaatsen in de linkerhoek van de loopbrug tussen
gebouw B en gebouw C.
Beoordeling
Welstandsbeleid :
Welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein
De commissie heeft tijdens de eerdere besprekingen van het conceptplan enthousiast gereageerd op het
renovatievoorstel van de bibliotheek. Met betrekking tot de nog openstaande opmerkingen naar aanleiding
van het laatste advies, reageert zij als volgt op de verschillende onderdelen:
Randtriever:
de commissie constateert dat er door de universiteitsbibliotheek studie is verricht naar hergebruik en er een
externe waardestelling is opgesteld door een speciaal daarvoor aangestelde groep experts. Het behoud van
de complete machine, zonder dat de oorspronkelijke functie ervan kan worden gecontinueerd, is voor de
opdrachtgever economisch onhaalbaar gebleken. De commissie waardeert de serieuze inzet van de aanvrager
om met betrekking tot de toekomst van de Randtriever tot een juiste afweging te komen. Ze beschouwt
deze inzet en het besluit om een museale opstelling van een representatief deel van de Randtriever te gaan
realiseren, als antwoorden op de gestelde vragen bij de behandeling van de eerdere conceptaanvraag (14
januari 2015).
Hoewel de commissie beseft dat er door het uit functie raken en verwijderen van het boekenopslagsysteem
een bijzondere periode in de geschiedenis van het geautomatiseerde bibliotheekwezen zal worden afgesloten,
begrijpt zij de afwegingen en gaat zij akkoord met het voorstel om de Randtriever uit het gebouw te verwijderen.
Zij stelt daarbij wel als voorwaarde dat het verwijderen, documenteren en opnieuw opstellen van representatieve
onderdelen van de Randtriever, in nauw overleg met bureau Monumenten en Cultuurhistorie zal plaatsvinden.
Conclusie
Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt als volgt geconcludeerd: het plan voldoet
aan redelijke eisen van welstand en wordt ‘positief onder voorwaarden’ beoordeeld vanuit het oogpunt van
monumentenzorg. De commissie adviseert het bestuur daarom ‘positief onder voorwaarden’ ten aanzien van
het afgeven van de omgevingsvergunning.
Voorwaarden:
- Dat het verwijderen, documenteren en opnieuw opstellen van representatieve onderdelen van de Randtriever,
in nauw overleg met bureau Monumenten en Cultuurhistorie zal plaatsvinden.

uit advies Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam, zaak OMV.15.07.00011, 13 oktober 2015

Leen Meijboom demonstreert de master column, foto februari 2019
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renovatie bibliotheekgebouw 2015-2017

opgave
Het gebouw van de universiteitsbibliotheek had in 2015
technisch gezien het einde van zijn levensduur bereikt.
Verouderde installaties en een slecht isolerende bouwkundige
schil maakten het binnenklimaat ongeschikt naar huidige
maatstaven. Door ad hoc aanpassingen die door de jaren heen
waren doorgevoerd was de oorspronkelijke helderheid van het
gebouw verdwenen.
Daarnaast moest het gebouw klaar worden gemaakt voor de
huidige en toekomstige manier van werken en studeren. Het
papieren boek zal steeds meer verdwijnen door de digitalisering
van het boekenbestand. De universiteitsbibliotheek maakt
een transformatie door waarbij zij de content manager van de
universiteit wordt: onderzoekers en studenten ondersteunen in
het verkrijgen, verwerken, beheren en publiceren van informatie.
Het gerenoveerde gebouw ondersteunt deze veranderingen en
biedt op een representatieve manier onderdak aan ca. 900
studiewerkplekken, ca. 50 flexibele kantoorwerkplekken en
de boekencollecties van de universiteitsbibliotheek en van het
Rotterdamsch Leeskabinet.
kansen
Om het gebouw geschikt te maken voor het nieuwe gebruik
was een aantal grote ingrepen nodig. Bij bestudering van de
mogelijkheden van dit gebouw hebben de prachtige zwartwit foto’s van de oorspronkelijke situatie uit begin jaren ’70
een belangrijke rol gespeeld. De eenvoud en helderheid die
uit de beelden spreken maakt duidelijk dat dit gebouw van
zichzelf veel te bieden had. Daarmee was er een heldere lijn
voor het transformatieproces gevonden: het weer naar boven
halen van deze oorspronkelijke kwaliteiten en eigenschappen.
Het terugbrengen van transparantie, openheid en een heldere
structuur sloot naadloos aan op de wensen en behoeften van
de gebruiker.
een open en toegankelijk gebouw
Tot voor de renovatie was het bibliotheekgebouw alleen voor
publiek toegankelijk via een loopbrug vanuit het hoofdcomplex.

renovatie bibliotheekgebouw
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Door de sterke groei van de universiteit en de ruimtelijke
ontwikkeling op en om de campus is deze enkelvoudige
verbinding niet meer logisch: de bibliotheek speelt een
belangrijke rol voor de héle campus en moet als zodanig
ook vindbaar zijn. Met de realisatie van het masterplan voor
de herstructurering van de campus (2009-2018) heeft de
Institutenlaan een prominentere rol in de routing gekregen.
De universiteitsbibliotheek kon daardoor, naast de bestaande
entree via de loopbrug, een nieuwe entree aan deze belangrijke
as krijgen. Vanuit deze nieuwe entree word je door een nieuwe
trappen- partij omhoog geleid naar het hoofdniveau (begane
grond). Daar komen de routes vanaf de beide entrees samen
onder toeziend oog van de balie, waar de route start door het
gebouw. De oost-west (zicht) verbindingen in het gebouw zijn
weer open en transparant gemaakt.
Zeer kenmerkend voor het gebouw is de grote vide met
daarboven het forse aantal dakkoepels en de zestigmeter
lange viderand van keramische tegels. Dit kunstwerk ‘De
Communicatiewand’ (1969) van Wim Strijbosch is in de
renovatieperiode gerestaureerd.
organisatie van het programma
De toekomstige identiteit van de bibliotheek wordt meer en
meer bepaald door ruimte om (individueel) te studeren, de
studieplekken in de bibliotheek zijn de stilste van de campus.
De indeling van de bibliotheek is geordend langs de oostwest looproutes. De boekenkasten zijn zodanig geplaatst
dat ze werken als akoestisch scherm tussen de loopzones
en de studiewerkplekken aan de gevel. Ze zijn relatief laag
zodat je erover heen kunt kijken en de openheid richting
de gevel niet wordt belemmerd. Er is een grote diversiteit
aan studieplekken. Je kunt zitten rondom de vides, in een
individuele kloosternis in de stille zaal aan de oostzijde of in
één van de loungewerkplekken.
De kantoorruimtes voor medewerkers hebben een plaats
gekregen in het minst stille westelijke deel van het gebouw.
Zo zal de loop van en naar de kantoorruimtes zo min mogelijk

verstoring in de stiltegebieden brengen. Centraal op de begane
grond bevindt zich de balie met een goed overzicht over de
diverse verkeersstromen. Het gebied voor de balie, onder de
vide, is ingericht met grote lees- en aanwinstentafels.
klassieke bibliotheek in de kern
Het Rotterdamsch Leeskabinet is al vanaf 1970 medegebruiker
van het gebouw. De gesloten kern van het bestaande gebouw
kon worden veranderd van een utilitaire, donkere ruimte naar
een moderne variant van een klassieke bibliotheek, met
omloop, vide en daklichten. De ruimte verbindt de verdiepingen
en opent zich naar het entreegebied waardoor je als bezoeker
ernaartoe wordt getrokken. Het Leeskabinet heeft hiermee
een herkenbare en zichtbare plaats in het hart van het gebouw
gekregen; een schatkist voor boeken.
techniek
Het gebouw heeft een geschiedenis van klimaatproblemen.
Alle gevelramen zijn vervangen door nieuwe stalen geïsoleerde
ramen voorzien van drievoudige beglazing. De isolatie
van de gevel en het dak is vernieuwd. Op het dak zijn mossedumbedekking en PV-panelen aangebracht. Er is een
nieuw klimaatconcept uitgevoerd waarbij de gevelradiatoren
zijn verdwenen. Klimaatplafonds en luchtbehandeling zijn
gekoppeld aan het op de campus aanwezige systeem van
warmte-koudeopslag (WKO). Om deze nieuwe techniek
te kunnen huisvesten is de installatieruimte op het dak
uitgebreid. De verlichting bestaat uit energiezuinige LEDarmaturen gebaseerd op het oorspronkelijke patroon. Voorts
zijn de oorspronkelijke dakkoepels gerestaureerd, zodat er ook
midden in het diepe gebouw veel daglicht is.
De bouwgeschiedenis tot voor de renovatie is beschreven in de
uitgave cultuurhistorische verkenning deel 4 – ISBN: 978-9078826-13-2 (2013).
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bijlage III - redengevende omschrijving

Hieronder zijn [ cursief ] opmerkingen opgenomen in de oorspronkelijke tekst
van de door de gemeenteraad vastgestelde Redengevende Omschrijving bij het
monumentenbesluit mei 2006. Het betreft historische onjuistheden die later zijn
blootgelegd ten tijde van het bouwhistorisch onderzoek.
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING MONUMENT WOUDESTEIN
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM – BURG. OUDLAAN 50
PLAATSELIJKE AANDUIDING
Adres:			
Burgemeester Oudlaan 50
Wijk:			Kralingen Oost			
Deelgemeente:		Kralingen-Crooswijk			
Gemeente:			Rotterdam		
Kadastraal adres:		
D 10175
Oorspronkelijke functie:		
Nederlandse Economische Hogeschool Huidige
functie:			Erasmusuniversiteit [ Erasmus Universiteit
			Rotterdam ]
Bouwjaar:			1963-1970
Architect:			
Corns. Elffers, ir. A. van der Heyden,
			
ir. C. Hoogeveen & P. van der Laan [ onjuist;
			
ir. P. van der Kraan is pas bij latere 		
			
verbouwingen namens Elffers Partners BV
			
Architectenburo gaan optreden ]
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING
Inleiding
In 1961 werd door de gemeenteraad besloten een ca. 9 ha. groot terrein aan de
toenmalige Laan van Woudestein (thans Burgemeester Oudlaan) te bestemmen voor
de bouw van de Nederlandsche Economische Hoogeschool (N.E.H.) ten behoeve van
4000 studenten. Onder voorzitterschap van de toenmalige rijksbouwmeester ir. J.J.
Vegter, tezamen met ir. S.J. van Embden en ir. A.J. van der Steur werd in 1962 het
voorlopig ontwerp van de architecten Corns. Elffers, ir. A. van der Heyden en ir. C.
Hoogeveen goedgekeurd; op 8 november 1963 werd de eerste paal geslagen. De bouw
werd uitgevoerd door N.V. Aannemings Mij. V/h H. en P. Voormolen te Rotterdam. Bij
het ontwerp speelden o.m. de volgende uitgangspunten een rol: het complex diende te
worden opgevat als een zelfstandig centrum vanwege haar excentrische ligging in de
stad en als een ‘landmark’, terwijl bij de organisatie van de gebouwen rekening moest
worden gehouden met korte looplijnen. Tijdens het ontwerpproces is de hoogbouw
negentig graden gedraaid [ onjuist; het gehele gebouwensemble is zeventig meter naar
het zuiden opgeschoven teneinde negentig meter uit de erfgrens te blijven, ten gevolge
daarvan zijn de parkeerplaatsen aan de noordzijde gesitueerd ] om de slagschaduw op
de aangrenzende woonwijk te beperken.
Het complex bestaat uit vier onderdelen, t.w. een faculteiten- en institutengebouw,
een collegezalengebouw, een bibliotheek en een administratie-/senaatsgebouw met
aula. De onderdelen zijn gegroepeerd rond een ruim en onderheid plein. Daarnaast
is aan de noordoostzijde van het terrein een sportaccommodatie gerealiseerd met een
sporthal van 1.120 m². Dit gebouw is overbouwd met een nieuw gebouw (1992). De
sportaccommodatie valt buiten de omschrijving.
Een groenplan voor het terrein werd in 1964 ontworpen door landschapsarchitect
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W.C.J. Boer. Ter gelegenheid van de opening in 1970 van het gebouw zijn diverse vaste
kunstwerken gerealiseerd (o.m. in het kader van de 1%-regeling).
Omschrijving
Faculteiten- en institutengebouw (gebouw H)
Het gebouw is ontworpen op basis van een rechthoekige plattegrond en uitgevoerd
als hoogbouw, bestaande uit een onderbouw, 16 verdiepingen met constructievloeren
en een bovenbouw. De hoogte van het gebouw is 78 meter, terwijl de breedte van de
langsgevel 73 meter is en de diepte van de zijgevels (vanaf de onderbouw) 18 meter is.
Voor de fundering is gebruik gemaakt van zgn. Vibro-casingpalen (ca. 400). De
constructie bestaat uit een staalskelet (prefabricage) met kolommen aan de gevelzijde
(h.o.h. 3,60 m. in langsrichting). Er zijn ronde stalen buizen toegepast met een gelijke
uitwendige diameter van 244,55 mm, terwijl de wanddikte verloopt (van 6,3 tot 25 mm.
van boven naar beneden toenemend). De staalconstructie werd omkleed met prefab
betonelementen (halfronde schalen), terwijl de vloeren bestaan uit prefab-betonplaten
met uitstekende stekeinden. Het gebouw is voorts uitgevoerd in gewapend beton,
gestorte langswanden in het midden van het gebouw en verstijvingswanden op de
koppen.
Voor de uitvoering is gekozen voor een eenvoudige materiaaltoepassing in de vorm van
schoon betonwerk voor de constructieve delen met zichtbare structuur (‘Sichtbeton’)
van de betonbekisting (ongeschaafd bekistingshout); in het interieur is voor de vullingen
metselwerk van gele handvormsteen gebruik gemaakt. Daarnaast is er voor de afwerking
van wanden gebruik gemaakt van onder andere stucwerk en grijze betonsteen.
Het gebouw is vormgegeven in de stijl van het Brutalisme, waarmee het naoorlogse werk
van Le Corbusier in Marseille en Chandigarh werd aangeduid als een functionalistische
zichtbare betonarchitectuur (Béton Brut).
In het ontwerp van het institutengebouw is een onderscheid gemaakt tussen een
onderbouw tot ca. 13 meter en de bovenbouw.
In de onderbouw van de westgevel zijn de kolommen uitgevoerd met een speciale
voet- en tafelconstructie en is gebruik gemaakt van een hoogwaardiger staalsoort voor
grote ruimten. De gekozen constructie zorgt voor een vrije indelingsmogelijkheid. De
tafelconstructie wordt ondersteund door zware op de fundering staande betonkolommen
(7,20 m h.o.h. in langsrichting en 10,80 in breedterichting). Onder de tafelvloer is
gewapend beton (schoon betonwerk) toegepast om borstweringen en afscheidingen te
vormen. De onderbouw aan de pleinzijde is thans dichtgezet met grote glazen puien
en een zware luifel ten behoeve van restauratieve voorzieningen. De bovenbouw van
het institutengebouw is uitgevoerd met aluminium raampartijen (vernieuwd). De gevel
is voorzien van borstweringsplaten, bestaande uit geprefabriceerde elementen van
gewapend beton en hebben een lengte van 3,60 meter overeenkomstig het stramien
van de bovenbouw. De bovenste laag is uitgevoerd met een insnijding en een licht
teruggezette (verspringende) glaspui. Ter linkerzijde hiervan staat in neon “Erasmus
Universiteit” vermeld.

uitsnede monumentenkaart

De oostgevel kent dezelfde vormgeving als de zuidgevel.
De noordelijke zijgevel is uitgevoerd met een stijve wandconstructie t.b.v. liften, kanalen
en trappenhuizen. De gevel is vormgegeven met een fraai in beton en glas opengewerkt
trappenhuis. Op de hoek van gevel bevindt zich op de begane grond een betonnen
toegangstrap met bordes.
De zuidelijke zijgevel is uitgevoerd met een U-vormige potenconstructie en een
uitstekende betonnen balk. Een betonnen trap met bordes geeft toegang tot de
zijingang. Boven de ingang is een kunstwerk van K. Appel ‘City People’ (1966)
aangebracht. Het kunstwerk, gedateerd 1966, bestaat uit keramische lichte tegels met
polychrome fantasie-afbeeldingen. De tegels zijn vervaardigd door De Porceleyne Fles
(Delft). Het kunstwerk werd door Meneba Meelfabrikanten ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van het bedrijf geschonken.
Interieur
In het midden van het gebouw is een dubbele wandpartij ontstaan, waartussen zich
ruimten bevinden voor technische installaties, liften, garderobes, trappenhuizen, etc.
De wanden zijn uitgevoerd met zichtbaar schoon betonwerk (incidenteel geschilderd).
Collegezalen (gebouw C)

maquette plan 1962 vóór opschuiving

Door middel van een in beton uitgevoerd tussenlid (twee [ drie ] lagen en voorzien van een
lintvenster) met de hoogbouw ontstaat een verbinding met het collegezalengebouw. Het
gebouw telt vier bouwlagen (ca. 15 meter hoog) en is uitgevoerd in een staalconstructie
met bimsbetonkanaalplaten. [ onjuist; het C-gebouw is in hoofdzaak geconstrueerd
met in het werk gestorte gewapend beton, vrijwel uitsluitend als ‘Sichtbeton’ uit
ongeschaafde vuren latten bekistingen; de gevels van de achthoekige collegezalen op
de hoeken alsmede de zuidgevel zijn van staalconstructies met stalen glaspuien dan
wel met - op de bouwplaats - geprefabriceerde gevelplaten ] De gevels (binnen en
buiten) zijn uitgevoerd in schoon betonwerk. Het symmetrisch vormgegeven gebouw
heeft een rechthoekige plattegrond met verbijzonderde hoekpartijen ten behoeve van
de collegezalen aan de noordzijde in de vorm van meerhoekige paviljoens op zware
kolommen, waardoor een fortachtig karakter ontstaat. De gevels van de paviljoens
zijn nagenoeg blind met uitzondering van een trapeziumvormig venster, terwijl op de
begane grond trappartijen zijn aangebracht. Tussen deze hoekpartijen bevinden zich
drie uitkragende hoekige bouwdelen met collegezalen op stoere kolommen gezet.
De zuidgevel aan de pleinzijde is uitgevoerd met grote stalen glaspuien en een brede
trappartij ten behoeve van de hoofdentree (nagenoeg centraal geplaatst). Deze
onderbouw wordt afgesloten door een luifel uitgevoerd met een brede horizontale
band. Vervolgens is de gevel uitgevoerd met een ‘brise-soleil’, een constructieelement afkomstig van architect Le Corbusier, bestaande uit losse betonnen platen en
wanden (door middel van voorspanning en stekeinden aan elkaar bevestigd), die als
buitenzonwering fungeert.
Het dak met betonnen rand is gedeeltelijk in gewapend beton, gedeeltelijk in staal
uitgevoerd en wordt afgedekt met lichte betonplaten. De gevel wordt aan weerszijden
beëindigd door een travee met glazen puien en een hoger opgetrokken bouwdeel ter
plaatse van de trappenhuizen. [ onjuist; moet zijn lifthuizen ]

Interieur
In het collegezalengebouw bevindt zich een ruime open hal, waarvan de vloer is
uitgevoerd in grijze natuursteen en het plafond met rode gevouwen platen. Voorts
zichtbare stalen en betonnen kolommen en op de verdiepingen in ’Sichtbeton’ uitgevoerde
borstweringen en plafonds met oorspronkelijk gelakte houten delen (schroten) [ betreft
geschaafde, onbehandelde merbaulatten tegen houten plafondhangers ], welke op
enkele plaatsen zijn vervangen door systeemplafonds of stuc/gipsplafonds.
In de hal bevinden zich op de begane grond drie grote muurreliëfs met geometrische- en
cirkelvormen, uitgevoerd in witte keramische tegels. Het kunstwerk is ontworpen door
beeldend kunstenaar D. Elffers (broer van de architect) en geplaatst bij de oplevering
van het gebouw.
Administratie- en senaatsgebouw met aula (gebouw A)
Gebouw A is een samengesteld gebouw, dat bestaat uit een rechthoekig bouwdeel (drie
bouwlagen) als verbinding met het collegezalengebouw, een waaiervormig bouwdeel
(twee- en drie lagen) [ onjuist; moet zijn drie- en vier lagen ], en aan de westkant een
geschakelde aula. Het gebouw is uitgevoerd in een betonskelet met zichtbaar schoon
betonwerk.
De oostgevel van het rechthoekige bouwdeel aan de pleinzijde is uitgevoerd met een
betonnen onderbouw en voorts horizontale betonnen borstweringen en raamstroken
met stalen puien en verticaal geleed door betonnen kolommen. De westgevel bestaat
eveneens uit betonnen banden en horizontale raamstroken met een zichtbare betonnen
kolommen op de bovenste verdieping.
Het waaiervormige bouwdeel bestaat aan de oostzijde uit een drietal in hoogte
verspringende bouwdelen. In het rechterbouwdeel bevindt zich aan de pleinzijde een
prominente entree met een bovenliggend terras met openslaande deuren. Ter linkerzijde
is een lager bouwvolume met een transparante onderbouw en een raamstrook op de
verdieping. Het hoogste bouwdeel bevindt zich aan de zuidzijde. Dit bouwdeel telt vier
bouwlagen en is uitgevoerd met een transparante onderbouw, een rechter hoektravee
met een trappartij en op de verdiepingen een insnijding in de gevel ten behoeve van een
inpandig balkon, terwijl de linkertravee met een inpandig balkon op de derde bouwlaag
is uitgevoerd. Voorts is de gevel uitgevoerd met raamstroken. De westkant van het
gebouw is voorzien van compositorisch geplaatste raampartijen.
Het senaats-adminstratiegebouw is door middel van een luchtbrug verbonden
met de hoogbouw en rust op zes kolommen. De gevel is voorzien van een brede
betonnen band en voorts uitgevoerd met glazen puien. De luchtbrug heeft tevens een
tentoonstellingsfunctie
Aula (onderdeel gebouw A)
In de oksel van het administratie- en senaatsgebouw met de westelijk gelegen aula
bevindt zich een hoekig twee bouwlagen hoog tussenlid, dat aan weerszijden bestaat uit
een transparant trappenhuis met grote glazen puien, een betonnen kolom en zichtbare
betonnen trappen. De aula is als centraalbouw uitgevoerd op basis van een achthoekige
plattegrond, afgedekt door een gevouwen dak. Het gebouw heeft een staalconstructie.

maquette aanpassing plan 1963
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De staalconstructie van het dak heeft een overspanning van ca. 40 meter, waarvan
de hoofdconstructie bestaat uit vier (hele) hoofdspanten en acht secundaire (halve)
spanten.
De buitenwanden van de aula bestaan uit betonplaten tegen de staalconstructie van de
gevels gemonteerd.
interieur
De aula is uitgevoerd met een overkragende ingangspartij in schoon betonwerk met
vier betonnen kolommen en een breed fries, waarop ter gelegenheid van de officiële
oprichting op 8 november 1973 van de Erasmus Universiteit als samenvoeging van
de Medische Faculteit en de N.E.H. een kunstwerk van beeldhouwster Charlotte van
Pallandt is aangebracht. Het kunstwerk is een bronzen plaquette met een beeltenis
van Erasmus. De toegang tot de aula bestaat voorts uit grote houten deuren. In de aula
bevindt zich een fraai ‘gevouwen’ plafond, aangepast aan akoestische eisen.
Bibliotheekgebouw (gebouw B)
De bibliotheek is gefundeerd op Vibro-casingpalen (ca. 160) en heeft een afmeting van
47 meter lengte en een breedte van 40 meter. Het gebouw telt vier bouwlagen, t.w. een
kelder, een terreinverdieping, een begane grond en een eerste verdieping onder een
plat dak.
De constructie is op basis van het systeem Freyssinet. De gevelbalken zijn
voorgespannen met voorspankabels om trekspanningen door temperatuurverschillen
te voorkomen. De randbalken zijn met opzet in het zicht gelaten. Tevens is gebruik
gemaakt van een kolommenstramien op basis van 7.20 meter x 7.20 meter, afgewisseld
door een stramien van 3.60 meter x 7.20 meter. Het gebouw is uitgevoerd met vlakke
vloeren (30 cm. dikte) voorzien van kolomplaten (45 cm.).
De noordgevel bestaat uit een teruggezette onderpui met grote glasvlakken, afgesloten
door een betonnen band. Het linker geveldeel is verticaal geleed door betonnen
kolommen en voorzien van donkere gevelplaten. Het rechter geveldeel bestaat uit twee
raamstroken, gescheiden door middel van een brede betonnen band.
De oostelijke gevel is uitgevoerd met een opgetilde onderbouw voorzien van betonnen
kolommen, die zijn doorgetrokken in de bovenliggende gevel. De verdiepingen zijn
voorts uitgevoerd met grote glasvlakken voorzien van verticale betonnen geleding
met donkere gevelplaten. Op het dak bevindt zich een kubische betonnen opbouw
(installatie).
De zuidgevel grenst aan een rechthoekige waterpartij en is voorzien van een overdekte
galerij. De gevel is uitgevoerd met een betonnen plint. Het linker geveldeel is
voorzien van raamstroken, betonnen kolommen en een verticale betonnen geleding.
De terreinverdieping wordt afgesloten door een slankere betonnen band dan de
bovenliggende lagen.
Tussen het linker- en rechter geveldeel bevindt zich een overdekte toegang met trap
naar een rond bordes, dat zich boven de waterpartij bevindt.
De westgevel is nagenoeg gelijk aan de noordgevel, met uitzondering van een luchtbrug
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in de noordwestelijke hoek van het gebouw, dat zorgt voor verbinding met het knooppunt
van collegezalengebouw en hoogbouw.
Op terreinniveau is een overdekt buitenbordes aanwezig.
Interieur
De hogeschool werd als eerste instituut buiten de Verenigde Staten uitgerust met
een automatische elektronisch bestuurde boek- en ophaal- en opberginrichting. De
boekrobot, genaamd de ‘Randtriever’ werd door Remington Rand ontwikkeld. In de
bibliotheekzaal bevindt zich een keramisch kunstwerk van W. Strijbos uit 1968, dat zich
laat lezen als een stripverhaal, waarin de ontstaansgeschiedenis van het letterteken
en haar betekenis voor de communicatie wordt verbeeld. Het kunstwerk is rondom de
uitleenvide met lichtkoepels van de centrale ruimte van de bibliotheek aangebracht. Het
werk is vervaardigd van keramische tegels in zwart en wit op chamottescherf door De
Porceleyne Fles (Delft) en heeft een lengte van 62 meter en een hoogte van 1.30 meter.
Onderheid plein
Tussen de verschillende gebouwen bevindt zich als knooppunt een plein, dat direct
bereikbaar is via een onder een luchtbrug gelegen terreiningang. Het plein is vanwege
de terreinhoogte onderheid en uitgevoerd met een betonnen vloer, die ca. 3 meter hoger
ligt dan de buitenzijde van de gebouwen. Onder het plein heeft deels een uitbreiding van
werkruimten plaatsgevonden en is een kleine waterpartij aangelegd.
De ingang wordt gemarkeerd door een in beton uitgevoerd carillon, dat in 1969 door de
gemeente Rotterdam aan de Hogeschool is geschonken.
Kunstwerk in de buitenruimte
Bij de hoofdingang aan de Burgemeester Oudlaan bevindt zich ter gelegenheid van
de opening van de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool een kunstwerk
van beeldend kunstenaar H. Petri uit 1968-1969. Het kunstwerk bestaat uit witte
betonnen eivormige objecten van verschillende grootte, gemaakt van een houten frame
met spuitbeton en bevindt zich deels in een ellipsvormige waterpartij en deels op een
cirkelvormige betonnen plaat met diverse insnijdingen.
Waardering
Het uit 1963-1970 daterende complex met bijbehorende (interieur-)onderdelen en
buitenruimte is van belang vanwege cultuur-, architectuurhistorische-, typologische- en
stedenbouwkundige waarde als kenmerkend voorbeeld van een excentrisch gelegen
grootschalig naoorlogs universiteitscomplex ontworpen als een gedifferentieerde
concentratie van met elkaar verbonden gebouwen gegroepeerd rond een centraal plein
in de stijl van het “Brutalisme” als functionalistische betonarchitectuur met stijlinvloeden
van architect Le Corbusier, uitgevoerd in diverse constructiemethoden en met voor
de tijd van realisatie zeer geavanceerde technische installatievoorzieningen; van
kunsthistorische waarde vanwege de diverse vaste kunstwerken. Voorts is het complex
van groot belang in het oeuvre van architect Corns. Elffers.
Opname: 17-02-05, aangepast 11-05 [ geplaatste opmerkingen G. Frishert, 2010/2017 ]

bekisting tijdens de bouw, foto 25 april 1967
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Businesscase Randtriever

ONDERZOEK BUSINESSCASE RANDTRIEVER UB

MANAGEMENTSAMENVATTING
Een groot deel van de uitleningen uit de universiteitsbibliotheek wordt geleverd door een
magazijnrobot: de randtriever. Het aantal uitleningen loop de afgelopen jaren echter hard
terug onder invloed van digitalisering. In 2015 gaat de UB renoveren. De renovatie is
aanleiding om onderzoek te doen naar de business case van de randtriever: wegen de
kosten nog wel op tegen de baten?
Voor deze business case vergelijken we de kosten van uitlenen via de randtriever
(scenario 1) met die van uitlenen door handmatig boeken op te halen uit het magazijn door
magazijnmedewerkers (scenario 2).
Het eerste scenario is de huidige situatie: doorgaan met uitleen ondersteund door de
randtriever en het bijbehorende proces van beheer en behoud. Het alternatieve scenario is
om de randtriever uit te faseren en handmatig de boeken te gaan leveren. Hiernaast zijn
nog twee andere scenario’s beschreven: doorgaan met de huidige werkwijze en uitfaseren
in 2023 en randtriever uit de dienstverlening halen en deels in werking laten. Beide
scenario’s zijn zowel financieel als voor het dienstverleningsconcept van de UB niet
realistisch.
Financieel gezien is het raadzaam om bij de renovatie te stoppen met de randtriever. De
beheerslast van scenario 1 is op jaarbasis 171k en van scenario 2 103k. Een besluit om de
randtriever uit te faseren brengt ook initiële kosten met zich mee (530k). Het break-
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evenpoint van deze investering ligt in jaar 12.
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Vanuit het project gezien is de randtriever een risico. De randtriever bevindt zich in het
boekenopslagruimte op de BS-verdieping van het gebouw-B. Deze verdieping blijft tijdens
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renovatie in bedrijf. Dit brengt een aantal risico’s met zich mee, vooral bij de
asbestverwijdering op de BS-verdieping.
De conclusie van deze business case is dat de renovatie van de UB aanleiding is om de
randtriever uit bedrijf te nemen. Op langere termijn is de exploitatielast zonder randtriever
lager dan met de randtriever, vanwege de terugloop in het aantal uitleningen en de
daarmee gepaard gaande aanpassingen in de dienstverlening.
Het uitfaseren van de randtriever vraagt een zorgvuldige aanpak. Sinds medio 2006 is de
randtriever door de gemeente Rotterdam als cultureel waardevol object aangemerkt en
daarmee samen met het B-gebouw tot gemeentelijke monument verklaard. Daarom wordt
voorgesteld een onafhankelijke commissie te vormen van deskundigen om een
waardebepaling uit te voeren conform de systematiek van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed. Op basis daarvan kunnen eventuele conserverende maatregelen worden
genomen.
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wenteltrap en vide ‘uitleenzaal’ universiteitsbibliotheek EUR, foto Tom Kroeze 1970
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‘uitleenzaal’ universiteitsbibliotheek EUR, foto René de Wit, 1990
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trap noordzijde 1969
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vide oostzijde 1e verdieping 1969
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boekophaalbalie 1969
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leeszaal begane grond aan oostgevel, foto Tom Kroeze 1970
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