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‘Back to class’ Sanders gebouw
Op dinsdag 4 april 2017 heeft Erasmus School of Law de primeur met de eerste colleges in
de vernieuwde laagbouw van het Sanders gebouw en de ingebruikname van de moot
court. Vanaf maandag 3 april is de laagbouw open. Later in het jaar gaan ook het nieuwe
studielandschap en de Sanders bibliotheek open voor gebruik. Het USC verhuist in maart
naar Sanders Building.
Eerste colleges
Op dinsdag 4 april staat er in het gebouw tussen 8.00 en 09.00 uur koffie en thee met iets
lekkers klaar voor alle studenten die die ochtend college volgen.
Officiële opening
De officiële opening van het gerenoveerde Sanders gebouw is gepland op 4 september.
Dan is ook de rechtenfaculteit terug ‘verhuisd’.

Werkzaamheden wifi
In maart is gestart met de aanleg van Wifi in het N-gebouw. De firma Croon Wolters & Dros
voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden worden ook in een aantal kamers
uitgevoerd. Als dat nodig is, lichten zij de betrokken medewerkers en studenten in. In de
vorige Update zijn per abuis een verkeerde maand en naam van de uitvoerde firma
vermeld.

Universiteitsbibliotheek
Nu de renovatie van de universiteitsbibliotheek bijna achter de rug is, zijn er twee data om
te noteren:
1. Ingebruikname: maandag 29 mei
2. Officiële opening: donderdag 29 juni

Voorafgaand aan de daadwerkelijke verhuizing en ingebruikname organiseert de
bibliotheek nog een gebruikerssimulatie, 150 studenten hebben zich aangemeld om deel te
nemen als proefpersoon (om de inrichting te finetunen).
Meer informatie vind je onder andere via de website www.eur.nl/ub.

Wat gebeurt er met het Tinbergen gebouw?
Ben je geïnteresseerd om te zien hoe het Tinbergen gebouw vanaf het voorjaar van 2018
wordt gerenoveerd? Loop dan eens langs bij H16-2, de ruimte is op werkdagen geopend.
Je kunt daar zien hoe de renovatie gaat verlopen, wie wat gaat doen in dit omvangrijke
project, hoe het gebouw eruit ziet als het gerenoveerd is en hoe de kamers eruit komen te
zien.

Vervangen koelmachine in Van der Goot gebouw
In het van de Goot gebouw wordt een nieuwe koelcentrale geïnstalleerd. De
werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 3 april en half juni 2017. De firma Engie
voert deze werkzaamheden uit. Daarnaast zijn zij begonnen met de aanleg van een
aansluiting om tijdelijk koeling te plaatsen. Hiervoor wordt een zeecontainer voor de deur
geplaatst die het gebouw tijdelijk van koeling kan voorzien.

Thuis studeren is uit
Uit enquêtes blijkt dat studenten de campussen van universiteiten de afgelopen jaren meer
zijn gaan waarderen en zij vinden dan ook dat een campus goede faciliteiten moet hebben.
De kwaliteit van de voorzieningen en de sfeer kunnen onderscheidend zijn bij de
universiteitskeuze. Lees hier meer over dit onderzoek.

Opening plint van het Hatta gebouw
Kon jij de opening van de plint niet bijwonen op maandag 20 februari? Kijk, lees en luister
hier dan nog mee naar de ‘bewegende’ en feestelijke opening.

Informatie
Meer weten over werkzaamheden op campus Woudestein? Neem dan contact op via
e-mailadres: campusunderconstruction@eur.nl
Met vriendelijke groet,
Communicatieteam Campus in Ontwikkeling
===============================================
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Back to class’ in the Sanders building
On Tuesday, 4 April 2017, Erasmus School of Law will have the honour of being the first
faculty to hold lectures in the newly renovated, low-rise Sanders Building. ESL will,
moreover, be able to start practising mock cases in the moot court. The low-rise building
will actually open on Monday 3 April. Later in the year, the new learning environment and
the Sanders library will also be open for use. The USC will move into the Sanders Building
in March.
First lectures

Between 8 a.m. and 9 a.m. on Tuesday 4 April, coffee, tea, and a tasty snack will be
available to any students attending lectures that morning.
Official opening
The official opening of the renovated Sanders Building is planned for 4 September, 2017.
By that time, the law faculty will also have ‘moved’ back into the building.

Working on Wi-Fi
In March, work started on the Wi-Fi link in the N Building. The work is being carried out by
the company Croon Wolters & Dros. Some work will also have to be carried out in a
number of rooms. Wherever that is necessary, the relevant employees and students will be
informed. There were two errors in the previous Update; both the month and the name of
the company carrying out the work were stated incorrectly.

University Library
Now that the renovation of the University Library is almost complete, a note should be
made of two dates:
3. Date of occupation: Monday 29 May
4. Official opening: Thursday 29 June
Prior to the actual move and occupation, the library is organising one more users’
simulation; 150 students have applied to take part (so the arrangements in the library can
be fine-tuned).
More information is available on the website: www.eur.nl/ub

What’s to happen to the Tinbergen Building?
Would you like to look at the renovations planned for the Tinbergen Building, which are
due to start in the spring of 2018? If so, just drop into room H16-2, it’s open each working
day. There you will be able to see the plans for the renovation, who is going to do what in
this sizeable project, as well as what both the building and its rooms will look like on the
project’s completion.

The cooling system in the Van der Goot Building is being replaced
A new cooling system is to be installed in the Van de Goot Building. The work will start on
Monday 3 April and end half way through June 2017. The work will be carried out by the
company Engie. To ensure temporary cooling is available, Engie’s employees have already
started laying a connection. To this end, a sea container, which will temporarily cool the
building, will be placed in front of the door.

Studying at home is out
Questionnaires show that, in recent years, students have increasingly come to appreciate
university campuses and believe that a campus should have good facilities. The quality of
the facilities and the atmosphere can be determining factors when students are choosing
which university to go to. You can read more about this research here.

Opening of the Hatta Building plinth
Were you unable to attend the opening of the plinth on Monday 20 February? If so, you
can still watch, read and listen to the ‘moving’ and festive opening here.

Information

If you would like more information about contstruction on campus Woudestein, please
contact us by email: campusunderconstruction@eur.nl
Kind regards,
Campus under Construction Communications Team

