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UB Binnenstad geheel 
vernieuwd

Eind maart was er een feestelijk oploopje in de Broerstraat: directeur Marjolein Nieboer van de 

Universiteitsbibliotheek opende de twee nieuwe draaideuren in de voorgevel voor het publiek; de laatste 

bouwschotten op het plein waren eindelijk weg.

M
et de ingebruikname van de 
nieuwe entree naderde de 
renovatie van de Universiteits- 
bibliotheek Binnenstad zijn 

afronding. De laatste werkzaamheden zullen 
midden mei afgerond zijn.
De UB had sinds de bouw in 1986 te maken 
met immer stijgende bezoekersaantallen en 
een steeds intensiever gebruik. Begin deze 
eeuw veranderde het wezen van de biblio-
theek bovendien geleidelijk: er worden 
minder boeken uitgeleend en er is minder 
behoefte aan fysieke collecties met studie-
boeken op de studiezalen. Wetenschappers 
betrekken de door de bibliotheek beheerde 
informatie meer en meer online, terwijl 
studenten de bibliotheek door de toege-
nomen studiedruk nog intensiever gaan 
gebruiken om in stilte te studeren (met of 
zonder laptop), in groepjes samen te werken 
en elkaar te ontmoeten. 

Veel stopcontacten
Daarom werd besloten tot een zeer grondige 
renovatie van het gebouw aan de Broer-
straat. Er moesten meer studieplekken 
komen met meer technische voorzieningen: 
veel stopcontacten voor alle meegebrachte 
devices en bijbehorende opladers, en natuur-
lijk supersnel draadloos internet. Op elke 
verdieping kwam een goed geoutilleerde 
koffiekamer en moderne print-, kopieer- en 
scanvoorzieningen.
De UB heeft nu 2200 studieplekken (dat 
waren er 1600) en de studie- en werkom-
geving is prettiger door beter gebruik van 
daglicht, betere luchtkwaliteit en een 
logischere indeling van de verschillende 
soorten studieplekken.
Het renovatietraject is eerder voltooid dan 
gepland: in eerste instantie werd het project 
zelfs UB2020 gedoopt, omdat men de 
noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden 

oveerd, zodat er nu meer materiaal in kan 
worden opgeslagen onder nog betere condi-
ties. Daarnaast beschikt de afdeling over 
een grote onderzoekszaal, waar gebruikers 
werken uit de kluis kunnen raadplegen, 
maar ook niet-uitleenbaar materiaal uit de 
andere magazijnen. En eindelijk kunnen 
topwerken uit de UB-collectie nu aan het 
publiek getoond worden in een eigen gekli-
matiseerde tentoonstellingsvitrine.
Op de begane grond is er nu dus een nieuwe 
entree, niet onder een donkere overkapping 
aan de zijkant maar pontificaal recht tegen-
over het Academiegebouw. De bezoeker loopt 
meteen tegen de nieuwe Servicebalie aan. 
Alle dienstverlening gebeurt straks hier 
in de entreehal. Ook aangevraagde boeken 
liggen er klaar voor de lener, zodat men niet 
meer verder het gebouw in hoeft om een boek 
op te halen.
Maar gelukkig zijn er straks des te meer 
redenen om dat prachtige gerenoveerde 
gebouw wél te willen betreden!

wilde uitsmeren over een groter aantal jaren 
en daarmee de overlast voor de gebruikers 
aanvaardbaar houden. Later werd echter 
besloten de renovatie versneld uit te voeren: 
dat zou op bepaalde tijdstippen meer overlast 
met zich meebrengen, maar de uiteindelijke 
tijdwinst die het opleverde, woog zwaarder. 
Uiteindelijk ging de UB Binnenstad in 
de zomer van 2016 voor het eerst in haar 
bestaan zelfs vijf weken lang helemaal dicht 
zodat de bouwvakkers grote vorderingen 
konden maken, vooral bij de verbouwing van 
de entreehal.
Een afdeling om extra trots op te zijn is de 
zaal Bijzondere Collecties. De oude kluis 
met kostbare werken is ook geheel geren-

ELMER SPAARGAREN

Van 29 mei t/m 2 juni wordt de oplevering 
van de gerenoveerde UB gevierd met 

verschillende activiteiten, culminerend in 
een Open Dag op vrijdag 2 juni. Studenten, 
medewerkers, Stadjers en natuurlijk alumni 

zijn van harte welkom. 
www.rug.nl/library/ubgroningen2017
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