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NIEUW LEVEN VOOR BETON 
ERASMUS B GEBOUW
Al meer dan zestig jaar is Rook Schilderwerken & Betonrenovatie een all-
round schildersbedrijf en betrouwbare partner binnen de bouwsector. De 
flexibiliteit en goede organisatie hebben geleid tot aansprekende projec-
ten zoals de TU in Delft, het Groot Handelsgebouw, Las Palmas, het Haka 
Gebouw en het Grafische Lyceum & Zadkine te Rotterdam, en nu dus het 
Erasmus B gebouw (ook bekend als bibliotheek).

Naast woningbouwcorporaties, bedrijven, gemeenten en vastgoedbeheer-
ders behoren ook particulieren tot de opdrachtgevers van het schilders-
bedrijf.

Rook Schilderwerken heeft op de EUR met meerdere disciplines meege-
werkt aan het B gebouw. Denk hierbij aan betonrenovatie, stucwerk, coa-
ting en schilderwerk. Met name de betongevel na herstel weer 'voor jaren 
een onzichtbare, beschermende behandeling geven', was een belangrijk 
doel, wat uiteindelijk bereikt is.

De omvang van dit project is enorm, maar door veel inzet te tonen en goed 
contact te houden met de opdrachtgevers mag uiteindelijk iedereen trots 
zijn op het geleverde resultaat.

      Projectinfo
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Universiteitsbibliotheek 
begint nieuw hoofdstuk
In 1968 gebouwd als onderkomen voor boeken, zal de Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vanaf het 
voorjaar van 2017 dienstdoen als stimulerende omgeving voor studeren, samenwerken en ontmoeten. Het bibliotheekgebouw ondergaat 
hiervoor een esthetische en energetische upgrade, mét behoud van het monumentale karakter.

“De renovatie van de Universiteitsbibliotheek is onderdeel van Campus in 
Ontwikkeling”, vertelt Marcel Quanz, hoofd projectbureau en projectmanager 
namens EUR. “Dit is een omvangrijk renovatieprogramma van de EUR met 
als doel de campus levendiger en aantrekkelijker te maken voor studenten.”

STUDENT CENTRAAL
De visie van Campus in Ontwikkeling – de student centraal stellen – is straks 
duidelijk van het bibliotheekgebouw af te lezen. Het renovatieontwerp van 
total-engineeringscombinatie ABT-jefvandenputte architectuur (inmiddels 
Defesche Van den Putte, architectuur en stedenbouw) getuigt van veel licht 
en ruimte dankzij vides, daklichten en transparante gevelpuien. Nieuwe 
zichtlijnen en compacte boekenkasten maken de bibliotheek overzichtelijker 
en een nieuwe entree aan de Institutenlaan vergroot de toegankelijkheid 
aanzienlijk. Bovendien biedt de bibliotheek straks negenhonderd gevarieerde 

studieplekken. Quanz: “Het souterrain, waar enkele honderdduizenden 
boeken liggen opgeslagen, onderging een herindeling en lieten we eveneens 
renoveren. Minimale overlast voor de studenten en behoud van klimaat waren 
hierbij onze grootste aandachtspunten.”

RENOVATIE EN BIM
De opdracht voor de renovatie werd via een Europese aanbesteding met 
EMVI gegund aan Dura Vermeer Bouw Heyma. Hoofd Productie Wilfred 
Lansbergen: “Bij renovatie is het belangrijk om rekening te houden met de 
omgeving. Wij denken op dit gebied met de opdrachtgever mee en ontzorgen 
waar mogelijk.” Henk Minnaard, Projectleider bij Dura Vermeer Bouw Heyma, 
voegt toe: “Een ander aandachtspunt bij renovatie is dat de werkelijkheid 
regelmatig afwijkt van de tekeningen. Door met BIM te werken, brengen we 
die werkelijkheid zo duidelijk mogelijk in beeld. Ook maakten we scans van 

het gebouw, waaraan we het BIM-model toetsten. Dit was onder meer belang-
rijk voor een naadloze inpassing van de technische installaties.”

Op 1 november 2015 startten de renovatiewerkzaamheden. “Onze eerste 
grote opgave was het saneren van asbest”, zegt Minnaard. “Vervolgens strip-
ten we het volledige gebouw, inclusief technische installaties en bestaande 
gevelopeningen. De grootste constructieve ingreep betrof de realisatie van 
de drie vides.” In het voorjaar van 2016 bouwde Dura Vermeer Bouw Heyma 
de buitenschil weer op, met geïsoleerde stalen kozijnen en triple beglazing. 
Installatiebedrijven Van Galen en Van den Pol verzorgden de technische 
installaties met onder meer klimaatplafonds.    ›

NAUWKEURIGE EN HOOGWAARDIGE  
AFWERKING VOOR  
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK ERASMUS

Bij de renovatie van Gebouw B (Erasmus Universiteitsbibliotheek) op cam-
pus Woudestein in Rotterdam verzorgde Blouw Afbouw uit Ridderkerk een 
breed scala aan afbouwwerkzaamheden, waaronder het aanbrengen van 
eiken plafonds, diverse betimmeringen en het wegwerken van verlichtingen.

Aangezien de bibliotheek, die dateert uit 1968, niet langer kon voldoen 
aan de huidige en toekomstige eisen op het gebied van studeren, werd 
besloten een grootschalige facelift uit te voeren. Remko Blouw, directeur 
bij Blouw Afbouw, vertelt: “Deze facelift had behoorlijk wat voeten in de 
aarde. Om een nauwkeurige en hoogwaardige afwerking te kunnen ga-
randeren, moest er bijvoorbeeld een nauwe afstemming plaatsvinden met 
Van Galen Klimaattechniek. Daarnaast werd een gedeelte van de biblio-
theek voorzien van een dakverhoging waardoor het pand tijdens de werk-
zaamheden gedeeltelijk open lag. Uiteraard moesten de boeken, die voor 
de Universiteit van onschatbare waarde zijn en gedurende de bouw in de 
bibliotheek aanwezig bleven, beschermd worden tegen weersinvloeden 
van buitenaf, zoals wind en regen. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn 
er diverse voorzieningen getroffen waarmee ook wij tijdens het bouwpro-
ces rekening moesten houden.”

Tevens werd er tijdens het bouwproces onverwachts asbest aangetroffen, 
wat in beginsel voor Blouw Afbouw de nodige vertraging opleverde. “Om 
qua planning niet te veel uit te lopen, hebben wij zeer snel moeten schake-
len tijdens het bouwproces. Dit vergde uiteraard wel de nodige flexibiliteit 
van ons team. Ondanks alles is het ons echter toch gelukt de krappe plan-
ning te behalen”, aldus Blouw. De renovatie van het biobliotheekgebouw in volle gang.

Artist impression van het interieur van het bibliotheekgebouw.

De open, transparante opzet geeft het gebouw een geheel andere dynamiek.

'De renovatie van de Universiteits-
bibliotheek is onderdeel van  
Campus in Ontwikkeling'
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BEWAKING VAN DE CONSTRUCTIEVE  
VEILIGHEID
Een gebouw lichter, ruimer en toegankelijker maken, gaat niet zonder slag 
of stoot. Bij elke ingreep – denk hierbij maar aan de aanleg van een vide, 
liftput of trappenhuis – moet de constructie van het pand overeind blijven. 
Bouwkundig adviseursbureau Peters & Van Leeuwen is de bewaker van 
dit proces.

“We bewaken de constructie bij grote en kleine ingrepen”, vertelt Henk 
van Vliet, ingenieur van Peters & Van Leeuwen. “Natuurlijk gaan we reke-
nen als ergens een dragende muur wordt gesloopt, maar dat gebeurt ook 
als ergens een gat in een stalen balk wordt geboord.”

Daarnaast controleert Peters & Van Leeuwen of de gebruikte hulpmid-
delen geschikt zijn voor hun taak. “De kraan moet voldoende draagkracht 
hebben”, geeft Van Vliet als voorbeeld. “De muren moeten sterk genoeg 
zijn om de steigers te dragen en de steigers moeten de medewerkers kun-
nen dragen. Vroeger deden we dit vooral vóór de uitvoering van het werk. 
Steeds vaker blijven we als adviseur van de aannemer betrokken tot de 
oplevering van het werk.”
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KLOPPEND HART WEER UP-TO-DATE

Bij de renovatie van de universiteitsbibliotheek is Van den Pol Elektrotech-
niek verantwoordelijk voor vernieuwing van alle E-installaties. De brede 
expertise van het Montfoortse familiebedrijf komt hierbij uitstekend tot 
zijn recht. 

Na de sloop is gestart met de aanleg van nieuwe voorzieningen. Duur-
zaamheid krijgt daarbij veel aandacht. De bibliotheek wordt geheel voor-
zien van LED-verlichting met daglichtregeling aan de raamzijde. Deze 
verlichting wordt aangestuurd via het gebouwbeheersysteem. Op het dak 
van het pand worden 118 zonnepanelen geplaatst.

Opvallend is het grote aantal stopcontacten en werkplekken. Dit hangt 
samen met het gewijzigde gebruik van de bibliotheek. Informatie wordt 
veelal digitaal ontsloten, boeken maken plaats voor studieplekken. Ook 
het hoogwaardige wifinetwerk dat Van den Pol aanlegt, is voor de ge-
bruikers een cruciale voorziening. Met de vernieuwde E-installaties is het 
kloppend hart van de Erasmus Universiteit binnenkort weer helemaal up-
to-date.

Stationsplein 9F, 2801 AK Gouda
Telefoon 0182 231400, Website: www.pelecon.nl

WONINGBOUW      ADVIES      UTILITEITSBOUW      RENOVATIE

Bezoekadres:
4e Industriestraat 33
3133 EK Vlaardingen

Postadres:
Postbus 577
3130 AN Vlaardingen

T : +31(0)10 4341515
M : info@rookgroep.nl 
W : www.rookgroep.nl

OBI is specialist in prefab beton, door snelheid en flexibiliteit. Door de 
platte en verticale organisatie, slaagt zij er reeds 40 jaar in klanten op 

een adequate manier van dienst te zijn. Complexere producten in vorm 
en kleur, kunnen snel en flexibel bij klanten aangeleverd worden. 

OBI vertaalt de wensen van de opdrachtgevers in optimale oplossingen 
voor prefab beton. Met een eigen werkvoorbereiding , mallenmakerij en 
vlechterij is zij in staat de doorlooptijden te verkorten en wijzigingen tot 
op het laatste moment op te vangen en daarbij in te spelen op de hectiek 

van de bouw. 

De Ossendrechtse betonindustrie ziet de snel veranderende markt vol 
vertrouwen tegemoet, door bovenstaande te vertalen in een product met 

een uitstekende prijs kwaliteit niveau. 

OSSENDRECHTSE BETONINDUSTRIE B.V. 
Molenbosstraat 7 

4641  SH OSSENDRECHT 
TEL: 0031/(0)164-67.38.55 
E -MAIL: info@obibeton.nl 

Specialist in alle op maat gemaakte 
prefab beton producten  
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Bouwinfo
OPDRACHTGEVER Erasmus Universiteit Rotterdam
ARCHITECT  Defesche Van den Putte, architectuur  

en stedenbouw, Amsterdam
BOUWMANAGEMENT Stevens Van Dijck, Amersfoort
ADVISEUR ABT Bouwtechniek, Delft
AANNEMER Dura Vermeer Bouw Heyma, Rotterdam
INSTALLATEURS  Van den Pol Elektrotechniek BV, Montfoort (E), 

Van Galen Klimaattechniek, Rotterdam (W)
BOUWPERIODE november 2015 – december 2016
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RESPECT VOOR VERLEDEN
Omdat de Universiteitsbibliotheek een monument is, moet met respect voor 
het verleden gerenoveerd worden, zo benadrukt Quanz: “Materialen zoals 
eikenhout en ruw beton zijn straks weer prominent zichtbaar. Met LED-
lichtbakken van 1x1m refereren we aan de vierkante lichtbakken van vroeger 
en de stalen kozijnen hebben dezelfde detaillering, indeling en profilering 
als in 1968.” Tijdens een brede kickoff voor aanvang van de werkzaamheden 
besprak Quanz met onder meer de bouwplaatsmedewerkers hoe belangrijk 
dit gebouw is. Dat heeft enorm bijgedragen aan de toewijding waarmee 
gewerkt wordt.

Inmiddels bevindt het project zich in de afbouwfase, die zich van boven naar 
beneden voltrekt. Minnaard: “Terwijl op de eerste verdieping nog wat fijne 
afbouw plaatsvindt, moeten we op de terreinverdieping nog enkele kozijnen 
plaatsen en de nieuwe entree realiseren. Ook worden de technische instal-
laties nog ingeregeld en getest. Eind 2016 is ons werk naar verwachting 
gereed.”   ❚

Het bestaande glas werd vervangen door triple beglazing.

Eén van de drie grote vides in het bibliotheekgebouw.




