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’’Doe mij
maar
blokken
met tafels

3 Studenten ontevreden
over 2,5 ton kostende ver-
bouwing

Door Matthijs Sorgdrager
Groningen De universiteitsbiblio-

theek is vol. Achter tafeltjes, com-

puters en zelfs op de trappen ne-

men studenten de laatste tenta-

menstof door. De toeloop van stu-

denten neemt explosief toe, toch

bouwde de bibliotheek een ruimte-

vretende Learning Grid.
De Learning Grid werd in sep-

tember 2013 opgeleverd. Studenten

kunnen hun laptops aansluiten op

grote flatscreens en er mag over-

legd worden. Bijvoorbeeld op de

’apenrots’: een groot, houten ge-

vaarte waar studenten kunnen zit-

ten met de laptop op schoot. In de

praktijk doet het gevaarte vooral

dienst als voetenbankje en als gar-

derobe.

Volgens bibliothecaresse Marjo-

lein Nieboer is de Learning Grid

een goede plek om aan opdrachten

te werken. Uit een enquête van

Studentenorganisatie Groningen

(SOG) blijkt echter dat slechts 13

procent van de ruim duizend on-

dervraagden blij is met de verbou-

wing die volgens Nieboer 2,5 ton

heeft gekost. De bibliotheek die elk

jaarmeer studenten trekt, kan, vol-
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gens de studenten beter investeren

in capaciteit en niet in modernitei-

ten die vooral ruimte kosten.

Het stoort de studenten dat de 84

computerplekken plaats moesten

maken voor hippe loungeplekken.

Toch, vertelt Nieboer, is de capaci-

teit van de ruimte niet gedaald. De

84 computerplekken zijn verdwe-

nen, maar bij de verbouwing is een

extra ruimte in gebruik genomen

als studiezaal. Hierdoor zijn er nu

100 gewone werkplekken. Studen-

tenmoetenwel hun eigen laptop of

tablet meenemen.

Maarten Cornelissen (24) werkt

in een van de ’treincoupés’, een

langwerpig tafeltje met drie zit-

plekken aan beide kanten. "Ver-

kwisting van studieruimte" noemt

de student de Learning Grid. "Doe

mij maar blokken met tafels."

HiddeWedman (18) en Job Holz-

hauer (20) leren voor hun tenta-

men. De jongens hebbendehele bi-

bliotheekdoorgestruindenkonden

geen plekje vinden. "We zitten hier

uit noodzaak", vertelt Hidde. Vol-

gens de jongens is het steeds druk-

ker sinds de Letterenbibliotheek in

december is gesloten.

Eindelijk gaaner tweemensenop

de apenrots zitten. Gert-Jan Dob-

ben (22) en Milan Odijk (21) moe-

ten een vlucht boeken naar Bratis-

lava en thuis is het internet uitge-

vallen. Alleen op de apenrots was

ruimte. Een prima plek noemt Mi-

lan het. Even later kijkt hij tochwat

ongemakkelijk naar de hoekige

houten bank. "Het zit niet echt fan-

tastisch."

¬ De nieuwe studieplekken vallen niet bij iedereen in de smaak. Foto: Duncan Wijting


