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DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Lichter en ruimer
UB na renovatie
Mannus van der Laan

Rob Hendriks van Daad Architecten
uit Beilen maakte het masterplan
van de verbouwing. Hij is ook een
van de drie architecten die meedin-
gen het ontwerp te realiseren. De
overige twee zijn Staal/Christensen
uit Eindhoven en AG Architecten uit
Haarlem.

De UB, die 28 jaar geleden werd ge-
bouwd, krijgt aan het Broerplein een
nieuwe, frontale ingang. Op de bega-
ne grond worden publieksdiensten
als de kantine en de uitleenservice
geconcentreerd. Boven in het pand
komen 2200 studieplekken, 500
meer dan nu. ,,Daar is veel behoefte
aan. Vroeger studeerde je op je ka-
mer, nu in een groep in de biblio-
theek’’, licht voorzitter Sibrand Pop-
pema van het college van bestuur
toe.

GRONINGEN De universiteitsbiblio-
theek (UB) ondergaat vanaf sep-
tember een grootscheepse renova-
tie. Het aantal studieplekken
neemt toe van1700 tot 2200. Ook de
ventilatie wordt verbeterd.

‘Vroeger studeerde
je op je kamer, nu
in de bibliotheek’

Zoveel mogelijk studieplekken
krijgen een stopcontact voor het op-
laden van telefoon, laptop of tablet.
De capaciteit van het wifi-netwerk
wordt sterk uitgebreid. Om zoveel
mogelijk te profiteren van daglicht
komt het merendeel van de bureaus
zo dicht mogelijk tegen de gevel aan.
Poppema: ,,Het wordt lichter en
minder rommelig.’’

Ook komt er een nieuw ventilatie-
systeem. Nu ervaren veel mensen
het klimaat in het gebouw als be-
nauwd. De nieuwe klimaatbeheer-
sing zorgt voor voldoende frisse
lucht, een constante temperatuur en
een fors lager energieverbruik.

De UB heeft momenteel ongeveer
3,2 miljoen banden in huis. Binnen

een paar jaar wordt dat aantal sterk
verminderd, waardoor er ruimte
vrijkomt. In 2012 leende de UB bijna
120.000 ‘fysieke’ boeken uit. Er wa-
ren 55.000 verlengingen. Het aantal
uitleningen neemt volgens UB-
woordvoerder Minke Haveman met
ongeveer 10 procent per jaar af. Daar
staat tegenover dat de aanvraag van
e-books sterk toeneemt.

De verbouwing neemt in septem-
ber een aanvang en kan enige jaren
in beslag nemen. Er wordt gefaseerd
gewerkt, zodat de gebruikers zo wei-
nig mogelijk overlast ervaren.

Over een maand wordt bekend
welk architectenbureau het ontwerp
mag realiseren. Dan wordt ook dui-
delijk wat de renovatie van het ge-
bouw, dat 10.000 vierkante meter
telt, gaat kosten. De RUG schat het
totale bedrag op een paar honderd
euro per vierkante meter. De aan-
schaf van de meubels moet Euro-
pees worden aanbesteed.

Poppema sluit niet uit dat de RUG
in de toekomst meer studieplekken
realiseert, mocht er vraag naar zijn.
,,De klant is koning. Voor ons zijn de
studenten koning."


