De bibliotheek valt buiten het renovatieplan
waarbij de begane grond en eerste verdieping
van het gebouw worden aangepakt. De faculteit
CiTG zag echter toch een kans om ook de bibliotheek te upgraden en deed FMVG een voorstel.
FMVG stemde in: zo werd wat eerst een buitenbeentje was, het voorproefje van de toekomst.

“De bibliotheek is omgevormd tot een studieen documentatiecentrum, ofwel StuDoc”, vertelt
facilitair manager Maarten van der Toorn. “Deze
ruimte vormt het topje van de ijsberg. De rest
van het gebouw krijgt straks namelijk dezelfde
elementen.” Van der Toorn doelt onder meer op
de transparantie. “De studenten werkten eerst
in ruimtes die redelijk afgesloten voelen. Het
nieuwe StuDoc is een verademing. Door het gebruik van glas is dat gesloten karakter verdwenen”, stelt de facilitair manager.
Projectleider van de verbouwing was Yvette
Brijs. Met de nodige bagage op zak na de
veelomvattende herhuisvestingsoperatie na het
afbranden van het Bouwkundegebouw, werkt
zij nu voor FMVG bij de faculteit CiTG. “Hier was
duidelijk behoefte aan meer stilteruimtes. Kijk
maar hoe vol het nu zit”, zegt de projectleider
terwijl ze de drukbezette ruimte laat zien die al
sinds begin april in gebruik is.
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Van der Toorn: “Op de entresol van het
StuDoc is een grote collectie documentatiemateriaal beschikbaar voor zowel staf als studenten. Boeken, tijdschriften, een beperkt aantal
wetenschappelijke journals, collegedictaten en
rapporten zijn er te leen. Het uitleensysteem is
geautomatiseerd, dus een voltijd bibliotheekmedewerker is niet meer nodig.”
“Maar er is ook materiaal digitaal beschikbaar”, vertelt Brijs. “Veel journals, conferentieproceedings en rapporten zijn zelfs alléén maar
virtueel te verkrijgen. Het grootste deel van het
materiaal in het virtuele kenniscentrum is voor
iedereen toegankelijk.
Wat meteen opvalt bij het binnenlopen van
de ruimte, zijn de stoelen die voor de bureaus
staan. Brijs: “De ontwerper was geïnspireerd
door de Golden Gate Bridge in San Francisco en
heeft dat in de stoelen verwerkt.” Van der Toorn
vult aan: “Het past goed bij de faculteit en het
geeft de ruimte direct meer ‘schwung’. Dat was
trouwens ook wel nodig, voor het hele gebouw
eigenlijk.”

Het project heeft volgens Van der Toorn een
mooie prijs-kwaliteitverhouding opgeleverd.
Dat komt mede door de betrokken partijen.
“Dat de samenwerking prettig verliep, staat
buiten kijf. Iedereen deed zijn of haar uiterste
best om het project te laten slagen. De verantwoordelijken voor het licht, voor het glaswerk,
voor het interieur, we hebben er met elkaar
voor gezorgd dat het resultaat zo mooi is geworden. De onderlinge communicatie was één
van de belangrijkste sleutels tot dit succes. Ik
zeg altijd: als je succesvol wilt zijn, moet je veel
tijd in communicatie steken.”
“Het liefst zou ik bij komende renovaties met
dezelfde partijen werken, maar dat kan niet
door de Europese aanbestedingsregels”, vervolgt hij. “Wél werken we tijdens de komende
renovaties met dezelfde architect. Die heeft
een voorlopig plan voor het gebouw opgesteld
waarmee we het aanbestedingstraject ingaan.
Dat voorlopige karakter biedt de bouwpartijen
de mogelijkheid om vroegtijdig mee te denken
over de beste oplossingen, wat tot een nog
fraaier resultaat kan leiden.”

Volgens de twee kenners ligt er naast de renovatie nóg een grote uitdaging. “Er zitten hier
tweeduizend studenten en duizend medewerkers die zo min mogelijk last moeten ondervinden van de werkzaamheden”, vertelt Brijs. Van
der Toorn: “Want ook tijdens de bouw gaat de
show gewoon door.” Toch moest de bibliotheek
even haar deuren sluiten voordat de deuren
van het StuDoc opengingen. Maar het resultaat
stemt tevredenheid en geeft vertrouwen voor
de toekomst. Benieuwd hoe de toekomst eruit
zal zien? StuDoc laat de ingeslagen weg alvast
zien.

