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UB telt studentenUB tel
Esther van der Meer

Aanleiding is de topdrukte in de bi-
bliotheek. De afgelopen week puilde
de UB van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat uit met studenten die
blokken op hun tentamens. Vanaf ’s
ochtends vroeg stonden ze in de rij

GRONINGEN De Universiteitsbi-
bliotheek (UB) start volgende week
een onderzoek naar de herkomst
van studenten. Alle bezoekers krij-
gen de vraag of ze student zijn aan
hbo of universiteit.

voor een studieplek.
Frank den Hollander van de UB:

,,In de tentamenperiode barst de bi-
bliotheek uit haar voegen. Dan ko-
men hier acht- tot negenduizend
studenten per dag. Steevast luidt dan
de klacht dat de bieb vol zit met stu-
denten van de Hanzehogeschool. We
gaan nu voor het eerst onderzoeken
of dat ook zo is.’’

Het onderzoek wordt uitgevoerd
in opdracht van de colleges van be-
stuur van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen en de Hanzehogeschool. Den
Hollander: ,,We zijn altijd huiverig

lt stude
geweest voor een toelatingsbeleid.
De RUG en de Hanze hebben een
goede samenwerking. Sporten doen
studenten ook gezamenlijk. Maar
het wordt nu wel heel druk.’’

Bijkomende reden voor de telling
is de grootscheepse verbouwing van
de UB. Binnenkort begint de bouw
van een nieuwe koffiehoek op de be-
gane grond. Als die klaar is, is de vier-
de verdieping aan de beurt. Het werk
daar staat voor februari op de agen-
da. De totale verbouwing gaat vier
jaar duren. Den Hollander: ,,Daarna
hebben we vijfhonderd plekken ex-

udenten
tra, maar ook die zitten straks vol.
Bovendien: zover is het nog niet.’’

RUG, Hanze en UB zijn daarom ge-
zamenlijk op zoek naar nieuwe stu-
dieplekken. Den Hollander: ,,De
Hanzehogeschool kijkt naar extra
studieplekken in de binnenstad. Als
de rechtenfaculteit straks naar de
openbare bibliotheek verhuist kan
daar misschien ook een verdieping
met studieplekken worden inge-
richt. Tijdens de verbouwing komen
er bovendien extra studieplekken in
het Harmoniecomplex en het Aca-
demiegebouw.’’
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