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Ingebruikname UB verwacht op maandag 29 mei 2017 
Nu de UB eind januari bouwkundig is opgeleverd, is ook bekend wanneer we verwachten 

de deuren van de gerenoveerde universiteitsbibliotheek weer te openen: maandag 29 mei. 

Vanaf die datum kunnen studenten er weer volop studeren. Voor het zover is, zal de UB 

nog in beweging zijn. Eerst wordt er nog gewerkt aan de laatste bouwkundige 

aanpassingen en worden de nieuwe kunstwerken geïnstalleerd (t/m 17 februari kun je nog 

meedoen met het maken van kunst met ‘be part of our art’). Daarna volgt het inhuizen van 

het studiemeubilair, het plaatsen van de boeken in open opstelling, de aansluiting van ICT 

én de inrichting van de dienstverlening. Vlak voor de daadwerkelijke verhuizing organiseert 

de bibliotheek nog een gebruikers simulatie. Hierbij wordt de inrichting met proefpersonen 

gefinetuned.  

 

Sneak Preview: Alvast een keer binnenkijken 

Op dinsdag 21 februari zijn studenten en medewerkers tussen 12:00 en 14:00 van harte 

welkom om de opgeleverde renovatie te bekijken. Loop binnen via de nieuwe entree op de 

Institutenlaan en ervaar de nieuwe ruimtes. De architect en het renovatieteam zijn 

aanwezig voor uitleg én… we bieden je een doorkijk op het eindresultaat. 

 

Wifi in N-gebouw 

Op maandag 13 februari wordt gestart met de aanleg van Wifi in het N-gebouw. De firma 

Kroon Techniek voert de werkzaamheden uit. Ze zullen ook in een aantal kamers aan het 

werk gaan. Als dat nodig is, lichten zij de betrokken medewerkers en studenten in. De 

werkzaamheden worden afgerond op 7 april. 

 

 



Afzetting W-gebouw (beveiligingsloge) 
Pal naast de huidige locatie van het ronde gebouw waar de beveiligingsloge zich bevindt, 

wordt binnen enkele jaren een nieuw complex voor studentenhuisvesting ontwikkeld. De 

centrale beveiligingsloge van de EUR wordt in de aanloop hier naartoe verplaatst naar 

Sanders Building. Ter voorbereiding wordt er vanaf maandag 13 februari onderzoek gedaan 

naar de ligging van kabels en leidingen in het terrein. Vanwege de bodemgesteldheid wordt 

het werkgebied afgezet. Gebouw W blijft wel bereikbaar voor medewerkers en bezoekers. 

Enige overlast valt echter niet uit te sluiten. De werkzaamheden zullen circa vier weken in 

beslag nemen. 

 

Collegelaan gedeeltelijk afgesloten vanaf 1 maart 
Achter de Universiteitsbibliotheek wordt verder gewerkt aan Park Noord. Het oude 

parkeerterrein aan de kant van de Kralingse Zoom wordt bij het huidige park getrokken. 

Vanaf 1 maart wordt het gedeelte van de Collegelaan, tussen de Institutenlaan en de 

Sportlaan, afgesloten om de bestrating aan te leggen. Het bouwterrein wordt afgesloten 

met bouwhekken, waardoor de Institutenlaan niet meer via de Collegelaan te bereiken is. 

De werkzaamheden zijn uiterlijk 1 juni afgerond. Vanaf de Kralingse Zoom blijft de campus 

via de Sportlaan bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Weet jij waar de lanen en 

gebouwen liggen? Klik hier voor de plattegrond van de EUR.  

 

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 

 

================================================ 

 

English version 
13 february 2017 

 

University Library expected to open on Monday 29 May 2017 
With the completion of the University Library building at the end of January, we now know 

the expected opening date of the renovated University Library: Monday 29 May. From that 

date, students can study there again. Before then, however, the UL will be a hive of activity. 

Firstly, there will be the final architectural modifications and the installation of the new 

artworks (you can still take part in ‘be part of our art’ until 17 February). Then the furniture 

will be installed, along with the books in open shelving, the ICT connections and the 

organisation of the services. Just before the actual move, the library will be organising a 

user simulation, in which the organisation will be ‘fine-tuned’ using test persons. 

 

Sneak Preview: a glimpse into the UL 

Between 12.00 p.m. and 2.00 p.m. on Tuesday 21 February, students and staff are welcome 

to come and view the results so far. Enter via the new entrance on Institutenlaan and 

experience the new areas. The architect and the renovation team will be present to explain 

everything and… we are offering you a glimpse of the end result. 

 

WiFi in N building 
On Monday 13 February, the company Kroon Techniek will make a start on installing WiFi in 

N building. They will also be working in various rooms, but the staff and students 

concerned will be informed. The work will be completed on 7 April. 



 

Area cordoned off around W building (security lodge) 
Near the present site of building W, a student accommodation complex is being built and 

the central security lodge for EUR will be moving to the Sanders Building. In preparation, an 

investigation into the location of cables and pipes will take place from Monday 13 February. 

Due to the soil conditions, the construction site will be cordoned off, but staff and visitors 

will still be able to access building W. Unfortunately, some inconvenience is inevitable. The 

work will take around four weeks. 

 

Resurfacing Park Noord 
Behind the University work continues on Park North. A section of Collegelaan between 

Institutenlaan and Sportlaan will be closed for resurfacing work, which is due to start on 1 

March. Protective barriers will surround the works, which will be completed by 1 June. 

From the Kralingse Zoom, cyclists and pedestrians will still be able to access the campus 

via Sportlaan. Do you know where the roads and buildings are? Click here for the EUR map. 

 

Information 
If you would like more information about activities, you have questions or remarks on 

campus Woudestein? Please contact us via e-mail address: 

campusunderconstruction@eur.nl 

 

Kind regards, 

Team Communication 

Campus under construction 

  

 

  

 

  
 

 

 


