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Verbouwing UB
‘Alle verdiepingen krijgen meer toiletten, binnen maken we het
groener en er komt een ‘geluid-sluis’ met print- en koffievoorziening
tussen het trappenhuis en de studiezalen’, aldus Anouk Vermeulen
van AG Architecten. ‘De UB krijgt bovendien een extra dakterras, en
het aantal studieplekken stijgt naar ongeveer 2240.’

www.rug.nl/UB2020
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zoals printers, toiletten, koffieruimtes en kluisjes
te scheiden van plekken waar men graag rustig
wilt studeren. Strategisch geplaatste boekenkasten en duidelijke looppaden zorgen voor slimme
bufferzones. Ook krijgen de meeste plekken
eigen stopcontacten. Alleen op de absolute stilteplekken – waar gebruik van smart devices niet
is toegestaan – komt deze voorziening juist niet.

• Het Masterplan voor de UB is tot stand gekomen in samenwerking met UB-medewerkers, studentenvertegenwoordigers en specialisten van binnen en buiten
de Rijksuniversiteit Groningen.
• Het Voorlopig Ontwerp en meer informatie over de renovatie van de UB vindt u
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