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(Designed by) Erick van Egeraat kreeg  in 2010 de opdracht voor de renovatie, restauratie en transformatie van de 
voormalige stadsbibliotheek te Rotterdam tot het Erasmus University College.  Van 1989 tot 2012 was het Nationaal 
Onderwijsmuseum gevestigd in dit gemeentemonument. De oorspronkelijke details en materialisering waren hierdoor 
sinds de jaren ’80 geheel aan het zicht onttrokken door voorzetwanden en verlaagde plafonds. Als architect zagen we 
het als onze taak het gebouw in oude glorie te herstellen, om het qua uitstraling en (technische) functionaliteit geschikt 
te maken voor eigentijds onderwijs. Zo biedt het gebouw de Erasmus Universiteit een aantrekkelijke huisvesting voor de 
nieuwe faculteit, en voegt het een sterke impuls van activiteit toe aan het centrum van Rotterdam.

Het gebouw van het Erasmus University College bevindt zich in een gebied waar momenteel een grote ontwikkeling 
plaatsvindt, zoals de oplevering van de nieuwe Markthal en de transformatie van het Laurenskwartier. Het pand bestaat 
uit verschillende ruimten die ieder hun eigen functie bekleden. In het hart van het gebouw ligt een elegant atrium met 
glazen wanden en een glazen dak. Hierdoor ontstaat transparantie, waarbij het atrium ook een overzicht geeft van alle 
verdiepingen. In het gebouw wordt in tutorruimtes van 12 à 15 personen kleinschalig onderwijs gegeven.  

De drie onderwijsverdiepingen van het Erasmus University College hebben allen een eigen karakter. De begane grond is 
een open ruimte, waarin plaats is gemaakt voor de entree, een koffiebar en een loungegedeelte. De eerste etage is meer 
gericht op de studieplekken, waarbij gezamenlijk gestudeerd en overlegd kan worden. Op deze verdieping bevindt zich ook 
de onderwijsbalie. Op de tweede verdieping bevinden zich de stilteplekken, waarbij er dankzij akoestische tussenschotten, 
in alle rust individueel gewerkt kan worden. Hier is ook een tweede grote collegezaal gepositioneerd. Op de open en 
transparante derde etage zijn de werkplekken van de docenten. In het souterrain van het gebouw zijn de fietsenstalling, 
de lockers van studenten en diverse andere voorzieningen ondergebracht. 

Het resultaat voldoet in elk opzicht aan de eisen en de visie voor het Erasmus University College. Ondanks de complexiteit 
van de opdracht, is een uitstekend functionerend en sterk onderscheidend onderwijsgebouw gerealiseerd. Het project 
voldoet volledig aan de ambitie van de opdrachtgever om  een nieuwe identiteit aan het interieur te geven dat past bij het 
prachtige interieur van het bestaande historische monumentale pand. 

De originele bouwtekeningen, bestek en foto’s uit 1920 zijn gebruikt om elementen van het gebouw in originele staat 
terug te brengen. Het ontwerp onthult en herstelt de uitzonderlijke schoonheid van dit gebouw, met haar royale decoratie, 
plafonds, houten lambrisering, natuurstenen elementen, sculpturen en glas in lood die decennialang volledig aan het oog 
waren onttrokken. Naast de restauratie, voegt Erick van Egeraat geschikte, maar beslist eigentijdse elementen toe om 
van het gebouw een moderne faculteit te maken die voldoet aan de gestelde ontwerpopgave en aan de hedendaagse 
standaarden voor universiteitsgebouwen.

In de voormalige Gemeente Bibliotheek bevond het representatieve hart van het gebouw zich bij de entree, waar onder 
de glas-in-lood kap van het atrium de boeken werden uitgegeven. (Designed by) Erick van Egeraat heeft het atrium 
opengemaakt en doorgetrokken, waardoor alle verdiepingen vanuit het atrium zichtbaar en verbonden zijn, en deze 
ruimte een oriëntatieplek is geworden. De tussenliggende vloeren (met een onderlinge afstand van 2.50 meter) in 
het voormalige boekarchief zijn verwijderd om ruimte te maken voor grote, 5 meter hoge, centrale studieruimtes en 
stiltewerkplekken. Ter herinnering aan deze vloeren en de voormalige identiteit en functie van het gebouw zijn subtiele 
lichtlijnen aangebracht op de wanden en kolommen daar waar de vloer is verwijderd. 

Tijdens de uitvoering van het Erasmus University College zijn bestaande materialen gerenoveerd, schoongemaakt en 
hersteld. Dit is de basis geweest voor de verdere materialisering waarbij er eigentijdse materialen aan het gebouw zijn 
toegevoegd. De glazen trap is een voorbeeld hiervan. Deze is toegevoegd in een monumentaal, natuurstenen trappenhuis. 
Voor de aanpassing van het gebouw was daar een houten trap geplaatst waarvoor nu een nieuwe stalen trap met glazen 
treden in de plaats is gekomen. 

Het gebouw is eigendom van de gemeente, de gebruiker van het gebouw is de Erasmus Universiteit en (designed by) Erick 
van Egeraat is de overkoepelende architect. Tussen de universiteit, de architect en de gemeente heeft een uitstekende 
interactie plaatsgevonden gedurende het gehele project. Er is tijdens de uitvoering van het ontwerp met verschillende 
partijen samengewerkt. Zo was er bijvoorbeeld de goede samenwerking tussen (designed by) Erick van Egeraat en de 
constructeur Royal Haskoning. Het was onder andere een complexe opgave om de glazen liggers op een fraaie manier 
te bevestigen aan de stalen liggers. Tevens zijn delen van de verdiepingsvloer gesloopt, zonder de kolommen visueel te 
veranderden. Het wegwerken van de installaties bleek een complexe opgave. Reeds in een vroeg stadium is uitvoerig 
overleg geweest met de facilitaire dienst van de Erasmus, en samen met de installatieadviseur heeft (designed by) Erick 
van Egeraat werkelijk alle installatieonderdelen aan het zicht weten te onttrekken.

In het ontwerp bestaat er geen scheidslijn tussen het gebouw en het interieur; dit loopt naadloos in elkaar over. Om 
een voorbeeld te noemen: de glazen wanden, een Italiaans product met extreem ranke detaillering en een zeer hoge 
geluidsisolatie. Daarnaast zijn onder andere de balies, de koffiebar en de pantry compleet op maat gemaakt. In de 
2,5 meter boekopslag, zijn de tussenliggende vloeren verwijderd, waarbij een subtiele verwijzing naar de verwijderde 
tussenvloeren van het boekenarchief opgenomen zijn, door de lichtlijnen in de  wanden en kolommen. 



Omdat het Erasmus University College is ontworpen  voor ruim 600 studenten en 80 universiteitsmedewerkers is in het 
ontwerp bewust gekozen voor rustige, neutrale kleuren voor de vloeren, wanden en plafonds. Alleen bij de selectie van het 
losse meubilair is per verdieping, op subtiele wijze, een extra thema kleur (geel, groen en rood) toegepast. In het gebouw 
zijn vernieuwende details opgenomen, zoals de ophanging van de glazen liggers. 

Als er naar het resultaat van het gebouw wordt gekeken, is het effect van dit project dat het Erasmus University College 
een zeer passend gebouw heeft gekregen voor haar topopleiding, waarbij de gemeente een oud monument weer nieuw 
leven heeft ingeblazen. Daarbij krijgt het omliggende deel van de stad met 650 studenten een enorme impuls. Het Erasmus 
University College is een subtiele transformatie die het mogelijk maakt dit gemeentemonument opnieuw te gebruiken en 
zorgt voor een prachtige aanwinst voor de Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam.











Het Erasmus University College is een subtiele transformatie die het mogelijk maakt dit 
gemeentemonument opnieuw te gebruiken en zorgt voor een prachtige aanwinst voor de 
Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam. Het Erasmus University College past in een lange 
reeks van onderwijsgebouwen, transformatieprojecten en herbestemmingprojecten die zijn 
ontworpen door Erick van Egeraat.
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