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Vanaf april weer colleges in het Sanders gebouw 
De verbouwing van het fraai gerenoveerde Sanders gebouw nadert zijn voltooiing. 

Vanwege vertragingen in de bouw is de openingsdatum van maart helaas opgeschoven 

naar april. Op maandag 3 april worden de vernieuwde zalen in Sanders in gebruik 

genomen.  

 

De studenten die op 3 april de eerste colleges bijwonen, worden ter ere van deze mijlpaal 

met gratis koffie en thee en iets lekkers verwelkomd. Alle colleges die in maart in Sanders 

stonden gepland, zijn in overleg met de faculteiten naar een andere locatie verplaatst. 

 

Moot court 
In plaats van twee grote zalen, vinden de colleges in Sanders building vanaf april plaats in 

vier zalen met elk een capaciteit van 200-250 plaatsen. Een nieuwe aanwinst is de moot 

court, een proefrechtbank waar studenten van de Erasmus School of Law in een echte 

rechtbank-setting kunnen oefenen. De onderwijsruimten zijn gemoderniseerd en 

uitgebreid met circa 180 studieplekken in een fraai ontworpen studielandschap, en met 

een aantal zalen voor Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). 

 

Inhuizing USC in hoogbouw 
De hoogbouw van het Sanders gebouw is gereserveerd voor de rechtenfaculteit en voor 

het University Support Centre (USC). De in gebruik name daarvan is niet vertraagd. In de 

loop van maart verhuizen de medewerkers van het USC, met uitzondering van IT Services 

en IT Development, allemaal naar het Sanders gebouw. De Front Office verhuist in het 

tweede kwartaal van dit jaar naar haar nieuwe onderkomen. 

 

Bibliotheek later door aannemer opgeleverd, heropening eind van het 

voorjaar  



Er wordt hard gewerkt aan de renovatie van de universiteitsbibliotheek (B-gebouw). Het 

gemoderniseerde en veel lichtere gebouw wordt straks een fijne plek om te studeren.  

De aannemer levert het gebouw eind januari op, enkele weken later dan gepland. Daarna 

gaan we aan de slag met de inrichting van het gebouw. Door problemen met de levering 

van de meubels duurt het langer voordat de bibliotheek weer in gebruik genomen kan 

worden. Er wordt hard gewerkt om aan het eind van het voorjaar, nog in dit collegejaar, de 

deuren weer te openen. Zodra een datum bekend is, wordt deze gecommuniceerd. 

 

Na de oplevering van de aannemer wordt de bouwplaats opgeruimd en kun je in februari 

tijdens de sneak preview zien hoe het gebouw is verbeterd. Ook de nieuwe ingang op de 

Institutenlaan is dan goed zichtbaar.  

 

Kunst voor studenten en medewerkers 
In de vernieuwde Universiteitsbibliotheek komen ook nieuwe kunstwerken. Vlakbij de 

nieuwe ingang komt een groot kunstwerk van 3 x 15 meter dat zal bestaan uit ongeveer 

1.000 handgeschilderde tegels. Kunstenaar Marijn van Kreij start hiervoor op campus 

Woudestein het project ‘The Studio’. In zijn tijdelijke studio zijn studenten en medewerkers 

van harte welkom om bij te dragen aan de totstandkoming van het kunstwerk. Loop van 6 

t/m 17 februari doordeweeks tussen 11.00 en 17.00 uur binnen bij Marijn in de Erasmus 

Gallery en doe mee! Deelname duurt ongeveer 15-30 minuten. 

 

Opening plint onder het Hatta gebouw 
In de plint (onderste gedeelte) van woongebouw Hatta aan de Erasmus Plaza komen 

nieuwe faciliteiten. De Plaza wordt zo nog levendiger. Studentencafé In de Smitse is een 

van de eerste nieuwe bewoners van de plint. Het café is in de week van 9 januari open 

gegaan en heeft dat al goed gevierd. In de andere units krijgen de fysiotherapeut, 

bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, Erasmus Sustainability Hub en de Giovanni van 

Bronckhorst Foundation een mooie plek. 

 

Samen met de nieuwe bewoners vieren we de opening op maandag 20 februari. Voor deze 

gelegenheid wordt een speciaal Campus-radioprogramma gemaakt, dus kom luisteren! 

Het programma start bij de plint op 20 februari om 16.00 uur. Daarna is er voor iedereen 

die het radioprogramma bijwoont een borrel in In de Smitse. 

 

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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Lectures to resume in Sanders Building this April 
Many are eagerly looking forward to the reopening of the Sanders Building. Work on the 

beautifully renovated Sanders Building is almost complete. Due to construction delays, the 



original reopening date in March unfortunately had to be pushed to April. The renovated 

halls in the Sanders building will be open and available for use on 3 April. 

 

Students attending the first lectures on 3 April will be welcomed with free coffee and a 

treat to mark this milestone. In consultation with the faculties, all lectures scheduled in the 

Sanders Building in March have been moved to another location. 

 

Instead of two gigantic lecture halls, lectures in the Sanders Building will be held in four 

lecture halls, each with a capacity of 200 to 250 people. A new feature in the building is the 

moot court, a mock courtroom where Erasmus School of Law students can practice in a 

real courtroom setting. The education areas have been modernised and enhanced with 

around 180 places to study in a beautifully designed learning environment that features a 

number of Problem-oriented Education rooms. 

 

USC moving to new office premises in high-rise building 
The high-rise block of the Sanders Building has been reserved for the Erasmus School of 

Law and the University Support Centre (USC). There are no operational delays here. Over 

the course of March all USC employees (with the exception of IT Services and IT 

Development) will relocate to the Sanders Building. The Front Office will move to new 

accommodations in the second quarter of this year. 

 

Completion of Library slightly delayed by contractor, reopen towards 

the end of spring 
Intensive renovation work is being carried out on the University Library (B Building). This 

modernised building, with its much improved ambience, will be an appealing place to study 

when it reopens. The contractor will complete work on the building at the end of January, 

a few weeks later than originally planned. We will then commence with furnishing the 

building. Due to problems with delivery of the furniture, opening the library for use will be 

delayed a little longer. No date has been set yet, but work is under way to reopen the doors 

in this academic year towards the end of spring. We will communicate the date as soon as 

it has been decided. 

 

Following the contractor’s completion of work, the building site will be cleared so you will 

already be able to see the improvements in the building during the sneak preview in 

February. You will also be able to get a good look at the entrance on the Institutenlaan.  

 

Art of students and employees 
New art works will also be placed in the renovated University Library. A large work of art 

measuring 3 x 15 metres and comprised of approximately 1000 hand-painted tiles will be 

placed close to the new entrance. Artist Marijn van Kreij will launch the project ‘The Studio’ 

on campus Woudestein to realise this work. Employees and students are warmly welcome 

to his temporary studio to contribute to the realisation of this work of art. Drop in to 

Marijn’s studio in the Erasmus Gallery between 11:00 and 17:00 on weekdays from 6 

through 17 February and take part! Participation will take about 15 to 30 minutes. 

 

Opening of plinth under the Hatta building 
New facilities will be added in the plinth (the undermost section) of the residential Hatta 

building at Erasmus Plaza, making the plaza an even more lively place. The student pub ‘In 

de Smitse’ will be one of the new occupants of the plinth. The pub opened in the week of 9 

January with a festive celebration. A physiotherapist, the company doctor, the company 



welfare worker, Erasmus Sustainability Hub and the Giovanni van Bronckhorst Foundation 

will also be occupants of these attractive units in the plinth.  

 

We will celebrate the opening of these new units with them on 20 February. A special 

Campus radio programme will be recorded to mark this occasion so drop in and listen! 

The event will start on 20 February at 16:00 and everyone present at the radio programme 

will be invited for drinks In de Smitse to celebrate the opening of the plinth. 

 

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 
  

 

  

 

  
 

 

 


