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Masterplan Renovatie UB 
Hoe zien de renovatieplannen voor de 
Universiteitsbibliotheek eruit? 

http://www.rug.nl/ub2020


| Datum 28-01-2014 2 

Inhoud 

› Daarom renoveren! 

› Achtergrond 

› Het Masterplan Renovatie UB 

› Voorbeeldsituaties 

› Optimaliseren van daglicht 

› Uitgangspunten / Indelingsprincipe 

› Mogelijke indeling 

› Opvallende veranderingen 

› Future proof gebouw 

› Hoe beperken we overlast? 

› Hoe verder? 
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Rust en ruimte 

Door de jaren heen zijn 
functies en inrichting 
van zalen veranderd. 

Onsamenhangende 
aanpassingen leveren 

een onrustig beeld. 
Ruimtes kunnen dan ook 

beter benut worden. 

Meer studieplekken 

 
Renovatie 

UB 

We willen van 1700 naar 
tenminste 2200 
studieplekken.  

 

Gebouw is niet meer 
geschikt voor huidig 
aantal bezoekers. Ook is 
bij veel studieplekken 
onvoldoende daglicht. 

Verbeterde techniek 

Technische aanpassingen moeten het 
gerenoveerde gebouw toekomstbestendig 

en duurzamer maken. 

Daarom renoveren! 
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Achtergrond 

Renovatie van de Universiteitsbibliotheek is na 28 jaar 

(1986) nodig. De functie van de UB is sindsdien 

verschoven van boeken, naar studielandschap. Het 

bezoekersaantal stijgt ieder jaar (record in 2013: 1,6 

miljoen bezoekers) en dat zorgt voor extra gebruiksdruk 

op het gebouw. Gewenste aanpassingen: meer 

studieplekken, rustige en lichte indeling, en 

verbeterde techniek.  

Het is dus tijd voor een renovatie van het UB-gebouw. 
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Het Masterplan Renovatie UB 

Wat is het niet? 

Het is geen concrete uitwerking. Het zijn geen ontwerptekeningen 
met ontwerpen van meubels of een vaste indeling van de 
verdiepingen. Dit gebeurt in de volgende deelfasen van het 
renovatietraject. 

 

Wat is het wel? 

Masterplan dient als agenda voor de komende verbouwplannen  
(10-20 jaar). Het beschrijft de richtlijnen waar aanpassingen nu én 
in de toekomst rekening mee moeten houden. Zoals: 

- wat zijn goede locaties voor meer studieplekken? 

- hoe kan geluidsoverlast gereduceerd worden? 

- hoe kan daglicht beter het gebouw binnenkomen? 

- hoe wordt het gebouw overzichtelijker? 
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Totstandkoming Masterplan Renovatie 

 

1)  Inventariseren & analyseren 
 mogelijkheden van huidige gebouw in kaart brengen 
 

2)  Dialoog 
 gesprekken met betrokken partijen (workshops / 
 groepsgesprekken) 
 

3)  Conceptvorming 
 mogelijkheden van huidige gebouw in kaart brengen 
 

4)  Afronden Masterplan 
 

 
 

 
 

Het Masterplan (van DAAD Architecten) is tot stand gekomen 
middels intensieve dialoog tussen de ontwerpers en verschillende 
(vertegenwoordigers van) groepen gebruikers, belanghebbenden, 
adviseurs en diensten van de RUG. 
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Voorbeeldsituaties 
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Voorbeeldsituaties 
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Optimaliseren van daglicht 

› Meer werkplekken langs de gevels 

› Onnodige obstakels (kasten, schotten, wanden) verwijderen/herindelen 

 

(huidige situatie) 



| Datum 28-01-2014 10 

Algemene uitgangspunten I 

› Van beneden naar boven in het gebouw – én naar de gevel toe – wordt 
het gebouw steeds stiller 
 

› Studieplekken zoveel mogelijk langs de gevel situeren om optimaal te 
profiteren van het daglicht 
 

› De boekenkasten opstellen in compacte ‘blokken’ en deze gebruiken om 
grote ruimten te zoneren 
 

› Grote ruimten zoveel mogelijk transparant en licht maken 
 

› Verminderen van geluidsoverlast uit de hal en het trappenhuis 
 

› ‘Losse’ elementen in ruimtes zoveel mogelijk clusteren tot grotere 
eenheden 
 

› Plekken inrichten die geschikt zijn voor eten en drinken in combinatie met 
studeren en deze meer verspreiden over het gebouw  
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Algemene uitgangspunten II 

› Flexibiliteit mogelijk maken om vloervelden met verschillende soorten 
studieplekken in te richten, waardoor de vloervelden kunnen 
onderscheiden met een eigen sfeer en studiewerkplek  
 

› Verkeersstromen differentiëren waardoor een betere doorstroming 
ontstaat en meer flexibiliteit in de opstelling mogelijk wordt  
 

› Per verdieping specifieke oplossingen voor o.a. koffieplekken en 
faciliteiten gebruiken om de verdiepingen onderling beter herkenbaar te 
maken  
 

› De hoofdentree op de begane grond geschikt maken voor gebruik van 
24/7 uitleenservice en koffiecafé  
 

› Hoofdentree laten aansluiten op een trap naar een toekomstige 
fietsenkelder (indien het aantal boeken op termijn vermindert) 
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Indelingsprincipe 
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Mogelijke indeling | Begane grond 
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Mogelijke indeling | Eerste verdieping 

Er is rekening gehouden met 
minimale en maximale aantallen 
studieplekken. In het 
vervolgontwerp gaat een architect 
deze plekken invullen met een 
bepaald type werkplek (bv. lees-, 
computer- of groepsplek) en 
bijbehorend interieur. Dit zorgt voor 
diversiteit in typen studieplekken. 

Medewerkers UB 
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Mogelijke indeling | Tweede verdieping 
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Mogelijke indeling | Derde verdieping 
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Mogelijke indeling | Vierde verdieping 
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Mogelijke indeling | Kelder (op lange termijn) 

Fietsenkelder kan op termijn een 
oplossing bieden voor het 
fietsenprobleem op het Broerplein 
(indien het boekenaantal afneemt). 
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Routing 

Door een heldere 
verkeersstructuur 
kunnen de gebruikers 
zich sneller verspreiden 
over de verschillende 
studieplekken. 
De zichtlijnen worden 
hierdoor verbeterd. Dit 
maakt verdiepingen 
overzichtelijker. 
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Intensivering van de begane grond: 

› Een 24/7-voorziening voor uitlenen en terugbrengen van boeken. 

› Vernieuwde entree en voorgevel. 

› Het verplaatsen van de restauratieve voorziening van de 4e 
verdieping naar de begane grond. NB: dit is kleiner dan de 
huidige kantine, maar in combinatie met de nieuwe koffieruimten 
is de oppervlakte hetzelfde. 
 

Verdiepingen: 

› Het aantal studieplekken is afhankelijk van het type studieplek. 

› Elke verdieping krijgt eigen koffieruimte met geluidssluis. 
 

Kelder: 

› Indien op termijn minder behoefte is aan magazijnruimte voor 
boeken, dan mogelijk een fietsenstalling in de kelderverdieping. 
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Opvallende veranderingen 
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› Zoveel mogelijk studieplekken krijgen een eigen stopcontact. 

 

› Beter bereik en hogere capaciteit van het draadloze netwerk. 

 

› Een nieuw ventilatiesysteem (BaOpt) dat zorgt voor verbeterde 
luchtkwaliteit, constante temperatuur en lager energieverbruik. 
Vanaf februari 2014 wordt dit systeem getest op de vierde 
verdieping. 

 

› Plaatsen van energiezuinige verlichting (veel LED-verlichting) 

 

› Totale energielabel van UB verbetert hiermee van de B-categorie 
naar A-categorie (het WKO-systeem blijft uiteraard behouden) 
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Future proof gebouw 

http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2013/nieuwsberichten/revolutionary-ventilation-system-for-university-of-groningen
http://www.rug.nl/about-us/who-are-we/sustainability/sustainable-construction/methods
http://www.rug.nl/about-us/who-are-we/sustainability/sustainable-construction/methods
http://www.rug.nl/about-us/who-are-we/sustainability/sustainable-construction/methods
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Vergelijking | Huidige situatie 
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Vergelijking | Toekomstige situatie? 
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We doen er veel aan om de bouwhinder te beperken: 

› We faseren de hele renovatie over een langere periode, zodat we overlast 
draaglijker kunnen verdelen en de UB zoveel mogelijk gebruikt wordt. 

› Zware apparaten proberen we zoveel mogelijk 's ochtends of 's avonds te 
gebruiken. Zo min mogelijk op drukke momenten van de dag. 

› Bouwhinder op vaste dalmomenten, maar niet tijdens tentamenperiodes. 

› We proberen zoveel mogelijk van de huidige 1700 studieplekken tijdens 
de renovatie beschikbaar te houden. 

› Via www.rug.nl/ub2020 (en straks via displays) wordt tijdig informatie 
gegeven over te verwachten bouwhinder. 

 
Voor het uitvoeren van de renovatie moet ‘schuifruimte’ worden gecreëerd. 
Om het aantal studieplekken zoveel mogelijk in stand te houden, zoeken we 
die ruimte nu in de restauratieve voorziening. De fasering van de renovatie 
biedt ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen. 
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Hoe beperken we overlast? 
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Hoe verder? 

Wanneer? Wat gebeurt er dan? 

Maart 2014 Selectie architect voor uitwerking 
vervolgontwerp 
 

Vanaf maart 2014 
 

Werkzaamheden architecten, o.a.: 
- indeling verdiepingen 
- interieurontwerp 
 

September 2014 Start verbouwing begane grond 
 

Begin 2015 Start verbouwing fase 2 
 
Vervolgplanning wordt vastgesteld aan de hand van 
ontwerpen architect en technische aanpassingen. 


