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In 2013 start de Erasmus Universiteit met een nieuwe opleiding in
het hart van de stad: het Erasmus University College. 
Het past in een bredere ontwikkeling gericht op excellentie in het
Universitair onderwijs in Nederland. In 1997 startte de Universiteit
Utrecht als eerste met een University College. Daarna volgde de
Roosevelt Academy in Middelburg en het Erasmus University College 
zal in Nederland het zevende zijn. De komende jaren zullen ca. 650
studenten, afkomstig uit de hele wereld, neerstrijken in het Laurens -
kwartier. Het onderwijs wordt ondergebracht in het oude gebouw van 
de Gemeentebibliotheek waar tot voor kort het Onderwijsmuseum
gevestigd was. Dit wordt het hart van een nieuwe academische leef -
gemeenschap waar studenten wonen, onderwijs volgen en hun vrije tijd
doorbrengen. 
De komst van de studenten zal een belangrijke impuls zijn voor dit
deel van de Rotterdamse binnenstad. Er zijn studenten-woningen
nodig, voorzieningen, publieke plekken. De vraag hoe deze impuls
een maximaal effect kan krijgen, is aan een brede coalitie van
partijen geadresseerd. Wie laat zich aanspreken op ondernemer -
schap en gastvrijheid? 

In het kader van de Van der Leeuw Academy ging een diverse groep
Rotterdammers op 23 april jl. met elkaar in gesprek over de komst van
het Erasmus University College in het Laurenskwartier. Kees Lansbergen
(lid Van der Leeuwkring, directeur Erasmus Facilitair Bedrijf)
introduceerde de opgave als kans.  
In zes groepen is vervolgens gewerkt aan drie thema’s:
• huisvesting: 
ca. 650 studenten op loopafstand in collectieve woonvormen
• voorzieningen: 
faciliteiten die een campusmilieu compleet maken
• publiek domein: 
buitenruimte, sport, routes, veiligheid

Daarbij werden telkens drie vragen gesteld:  
•wat is nodig voor het Erasmus University College
•wat is mogelijk door het Erasmus University College
•wat is echt ambitieus voor stad en universiteit?

De resultaten van deze eerste verkenning leidden tot een aantal
kernkwaliteiten die in het avondprogramma verder zijn uitgewerkt. Ze
richten het denken en bieden een opmaat tot actie. Die kernkwaliteiten
vormen de basis voor dit verslag en zijn voor ieder die betrokken wil zijn
te gebruiken in het vervolgtraject. 

Patrick van de Klooster:

“Dit is een lot uit de loterij. In beleidstaal willen we hoogopgeleide
mensen naar Rotterdam trekken. Nu kunnen we dat ook omzetten 
in daden.”
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WOONCULTUUR:
een internationaal gezelschap in een
internationale omgeving
Het Erasmus University College wordt
een hechte internationale leefgemeen-
schap. Verschillen in afkomst en ge-
woontes worden gekend en
gehonoreerd. Het internationale col-
lege versterkt het internationale pro-
fiel van de universiteit, en het
internationale profiel van de stad. Dat
is relevant voor verschillende vormen
van huisvesting, maar ook voor het in-
ternationale aanbod van eettentjes en
winkels dat kenmerkend is voor Rot-
terdam 

Het Erasmus University College past in
een grotere ontwikkeling gericht op ex-
cellentie. Dat begon halverwege de jaren
negentig met de vraag waarom Neder-
landse studenten ten opzichte van de An-
gelsaksische landen onderpresteerden.
Het leidde uiteindelijk tot de oprichting
van het Utrecht University College met
professor Hans Adriaansens als initiatief-
nemer. Dit college, gevestigd op de voor-
malige Kromhoutkazerne in Utrecht,
bracht onderwijs en wonen samen als to-
taaloplossing, een micro-omgeving van
ontmoeting, uitwisseling en onderling op-
jagen. Een omgeving waarbinnen studen-
ten kunnen excelleren. Dit voorbeeld
werd op andere plekken gevolgd: de Eras-
mus Universiteit zet nu het zevende Uni-
versity College op. 
Typisch voor een University College is

het gevoel van saamhorigheid onder de
studenten. Elk college heeft een identiteit
die studenten onderling verbindt en ze
een gevoel van verantwoordelijkheid en
trots geeft. Dat kan een reeks Nobelprijs-
winnaars zijn maar ook een traditie van
sterke roeiersploegen. Voorwaarde is wel
dat het college een dusdanige omvang
heeft dat iedereen elkaar nog kan kennen,
zodat er een echte gemeenschap kan ont-
staan. De groep moet dus niet groter wor-
den dan ca. 650 studenten.

Kenmerkend voor de Erasmus Universi-
teit is een internationaal studentenbe-
stand waarvan 50% afkomstig is uit
Nederland, grotendeels uit het multicultu-
rele Rotterdam, en 50% uit de rest van de
wereld. Door dit internationale karakter
van de Erasmus Universiteit en de inter-
nationale omgeving van de stad Rotter-
dam zal het Erasmus University College
zich, nog sterker dan andere colleges,
gaan onderscheiden door een internatio-
nale profiel. 
Dit betekent ook dat in de wooncultuur

van het college sprake zal zijn van speci-
fieke behoeftes. Op de Roosevelt Aca-
demy in Middelburg is daarmee al
ervaring opgedaan. Zo is het voor vrouwe-
lijke studenten uit het Midden-Oosten
een voorwaarde dat zij met uitsluitend
vrouwen gehuisvest zijn. 
In dit kader is ook besloten om geen

centraal restaurant of mensa in de plan-
nen op te nemen. Het is immers onmoge-
lijk om recht te doen aan alle smaken en
voorkeuren van een internationaal gezel-
schap van studenten. De directe omge-
ving van het Universiteitsgebouw biedt
echter een rijkdom aan restaurantjes en
eettentjes met betaalbare maaltijden van
over de hele wereld. Het is een sterk al-
ternatief waarbij de stad de kans heeft
zich als gastheer op te stellen. Ook ver-
sterkt het de band van het University Col-
lege met de buurt en de band van de
studenten onderling.
Het Erasmus University College krijgt

een maximale omvang van ca,650 stu-
denten die in groepen worden gehuis-
vest. Die opzet biedt de voordelen van
kleinschaligheid  en differentiatie in
woonvormen. Wel is het belangrijk dat de
groepen ook groot genoeg zijn om binnen
het college een eigen subcultuur te ont-
wikkelen.

Desirée Nieland:

”In 2013 begint de eerste groep van ca.
160 studenten aan het Erasmus
University College. Het is belangrijk dat ze
meteen kunnen kiezen uit twee
woonlocaties. Zo start je het
collegegevoel en kan er geen situatie
ontstaan met een ‘oude’ en een ‘nieuwe’
locatie. Je moet het dus meteen twee
keer goed doen. Het minimale aantal
studenten voor één plek is 50.”

Hans Adriaansens:

“Aan de Roosevelt Academy studeerden
vier studenten uit Oman. Aan het eind
van de opleiding zeiden die :’We hebben
hier studenten leren kennen die geen god
hebben, maar ze zijn toch heel aardig’.”

Daarom
1) Kennisuitwisseling met andere Uni-

versity Colleges biedt inzicht in de
specifieke wensen en voorwaarden
van een internationaal gezelschap
van studenten. Die kunnen zo in
kaart worden gebracht.

2) Het gastheerschap van de stad Rot-
terdam kan verder vorm krijgen.
Daarvoor is het  belangrijk dat mid-
denstanders in de omgeving op de
hoogte zijn van de plannen en
ideeën, zodat zij op de kansen kun-
nen anticiperen.

Van der Leeuw Academy # 2
Erasmus University College

be
el
d:
 ik
ro
tt
er
da
m
.b
lo
gs
po

t.
co
m

beeld: ikrotterdam.blogspot.com

P5: interieur EUC, designed by Erick van Egeraat

Laatste pagina in colophon:

Fotografie bijeenkomst: Jorick Krastman, AIR



HUISVESTING: 
studentenwoningen in bestaande 
gebouwen
Het Erasmus University College krijgt
de vorm van een compacte academi-
sche leefgemeenschap in de binnen-
stad. Ca. 650 wooneenheden voor
studenten, dat vraagt om een mooie
propositie. Commerciële partijen, cor-
poraties en de gemeente kunnen hier
hun krachten bundelen en incourant of
leegstaand vastgoed nieuw leven in-
blazen.

Evenals andere colleges combineert
Erasmus University College wonen en on-
derwijs op één plek. De woningen komen
op maximaal vijf minuten loopafstand van
het onderwijsgebouw tegen een huur van
ca. €400,- incl. servicekosten. Eén grote
vestiging voor alle studentenwoningen is
niet wenselijk. Studenten worden in groe-
pen ondergebracht.
Nieuwbouw is geen optie binnen de ge-

stelde termijn van één jaar tot 2013. Daar-
naast heeft bestaande bouw ook meer
karakter en charme. De woningen zullen
worden ondergebracht in drie tot vijf bij-
zondere en/of incourante panden in de di-
recte omgeving van het University
College. De ambitie is dat straks niet al-
leen de studenten tevreden zijn maar ook
de buurtbewoners. 
Wat wil de doelgroep en wat kan die fi-

nancieel aan? De gewenste huurprijs van
€400,- incl. servicekosten biedt weinig
ruimte. Appartementen zoals in het ge-
bouw van Maaskant aan de Goudsesingel
kosten in de huidige markt ca. €400,-
huur. Het opknappen kost ca. €150,- en
daar komen de servicekosten nog bij. Met
meer budget wordt het mogelijk om meer
kwaliteit te maken. Dat past bij de ambi-
ties voor het University College en dit ge-
bied. 
De vraag is hoe je commerciële eigena-

ren zover krijgt dat ze participeren. Inmid-
dels is bekend dat het Erasmus University
College wil beginnen met het realiseren
van 160 studentenwoningen op maximaal 

vijf minuten loopafstand van het Univer-
sity College en dat deze woningen voor
september 2013 gereed moeten zijn.
Zorgt deze openheid van zaken ervoor dat
de universiteit speelbal wordt van com-
merciële partijen of is het juist effectief?
De belegger moet zich realiseren dat hij
op sociaal verhuurniveau zit en alleen kos-
tendekkend kan werken. Er zal niet of
nauwelijks sprake zijn van toekomstige
waardeontwikkeling. Wel levert de uni-
versiteit zekere klanten en is dit een pro-
ject met continuïteit en cashflow,
interessant om in te zetten voor leeg-
staande gebouwen. Op dit moment staan
er meer dan dertig gesprekken gepland
en heeft het project de wind mee. Het is
wenselijk dat de gemeente haar beleid
om studentenhuisvesting te oormerken
als maatschappelijke voorziening, flexibili-
seert.

Rob Out (Ecorys): 

”Het gaat om mooie idealen, maar je mag
blij zijn als je tot een werkbaar optimum
kan komen. Je moet – geheel in overeen-
stemming met Rotterdams pragmatisme
– wedden op tien paarden.”

Cora Nauta (Woonbron):”

”Je gaat het op een rendabele manier
realiseren, of je gaat bezuinigen en iets
doen wat je eigenlijk niet wilt.”

Daarom
1) Er is behoefte aan een inventarisatie

van de plekken en bestaande gebou-
wen in de directe omgeving van het
University College die zich lenen
voor studentenhuisvesting. Wat is
de afweging tussen kosten, nabij-
heid en kwaliteit?  

2) Een marktconsultatie en een rond-
gang langs de ploteigenaren biedt
nader zicht op de mogelijkheden en
hun reacties op de vraag. 

3) Een oriëntatie op slimme heront-
wikkeling, bijvoorbeeld met behulp
van bouwpakketten, levert geldbe-
sparing en tijdswinst op.  
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EXCELLENTIE:
Erasmus is in de stad
De universiteit krijgt een gezicht in de
stad. Een academische cultuur wordt
zichtbaar middenin Rotterdam – niet
als omgeving waar mensen excellent
zijn, maar als omgeving waarin men-
sen excellent worden. Op die manier is
er geen afstand, maar juist uitnodiging
en contact.

In de aanloop naar het honderdjarig be-
staan in 2013 stelt de Erasmus Universi-
teit zich ten doel verschillende
verbeteringen door te voeren en een
plaats op de internationale ranking te be-
machtigen. Dat doet zij door het onder-
wijsaanbod te versterken en de staf
verder uit te breiden met Nederlandse en
buitenlandse professoren van naam.
Daarnaast wordt ook volop gewerkt aan
de kwaliteit van campus Woudestein.
Ook de oprichting van het Erasmus Uni-
versity College maakt deel uit van deze
kwaliteitsslag ten behoeve van de interna-
tionale ranking. 
Voor de locatie viel de keuze op het

oude gebouw van de Gemeentebiblio-
theek (voorheen Onderwijsmuseum) in
het centrum van Rotterdam. Gemeente
en universiteit gingen daarvoor een part-
nerschap aan. Op en rondom deze plek
zal een stadscampus ontstaan waar huis-
vesting, onderwijs en voorzieningen sa-
menvallen. In deze compacte
leefomgeving werken de studenten
samen en komen ze elkaar voortdurend
tegen. Op dit punt grijpen de plannen van
gemeente en EUR mooi in elkaar en beïn-
vloeden ze elkaar (bijvoorbeeld City
Lounge nota).
Het Erasmus University College mani-

festeert zich als een soort opengeklapte
campus in de stad. Wat hier nog ont-
breekt is een zaal waar 170 tot 250 stu-
denten in een keer bijeenkomsten
kunnen bijwonen maar voor het overige is
de gekozen plek in het Laurenskwartier
buitengewoon rijk aan voorzieningen. Uit-
gaande van de gewenste maximale loop-
afstand van ca. 700 meter is er meer dan 

voldoende aanbod. De voorzieningen in
de omgeving, zouden op de een of andere
manier gelabeled kunnen worden, bijvoor-
beeld als een keurmerk. Als student van
het University College weet je dan dat er
een grote kans is dat je daar je medestu-
denten gaat tegenkomen.
Ook manifesteert het college zich door

plekken in zijn omgeving te laden, bijvoor-
beeld met oraties en uitreikingen in de
Laurenskerk, een jaarlijkse roeiwedstrijd
op de Maas of een beachvolleybaltoer-
nooi op de Binnenrotte met inzet van ver-
rijdbare tribunes. Ook kunnen studenten
het stadspodium voor de Laurenskerk
wekelijks programmeren in samenwer-
king met Codarts. De opening van het
100ste college jaar zal in elk geval ook in
de Laurenskerk plaats vinden.
Het University College zal het imago

van de stad Rotterdam verrijken met haar
karakter van wetenschappelijke excellen-
tie. Andersom is de stad ook van grote
betekenis voor het University College.
Om ontmoeting en uitwisseling tot stand
te brengen tussen de nieuwe gemeen-
schap van het University College en de
bestaande gemeenschap van Rotterdam
zal het University College in samenwer-
king met de Bibliotheek Rotterdam jaar-
lijks de Nacht van de Wetenschap
organiseren.

Hans Adriaansens (Dean Roosevelt Academy en

Utrecht University College) over omstandigheden

die excellentie stimuleren: “Als je Cruijff in
een zwembad gooit, kun je ook niet zien
dat hij goed kan voetballen.” 

Daarom
1) Laat voldoende ruimte voor de crea-

tiviteit van de studenten, daar zit
een enorme kracht. Dat blijkt uit de
ervaringen in Utrecht en Middel-
burg waar studenten zelf allerlei
sportacitiviteiten organiseren, café-
faciliteiten en een Common House.

2) Het zal niet mogelijk zijn om naast
de studenten ook de staf ‘verplicht’
op de campus te krijgen. De erva-
ring leert dat een academisch leef-
klimaat en passant ontstaat. De
vraag blijft daarom staan: hoe maak
je de kans op toevallige ontmoeting
maximaal? 

3) Om ontmoeting en uitwisseling tot
stand te brengen tussen de nieuwe
gemeenschap van het University
College en de bestaande gemeen-
schap van Rotterdam, organiseert
de Bibliotheek Rotterdam jaarlijks
de Nacht van de Wetenschap in het
Laurenskwartier. Twee sterke mer-
ken vinden en versterken elkaar. 
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HUISKAMER
Voor het Erasmus University College is
het intieme klimaat van een huiskamer
nodig waar de studenten zich thuis
voelen en die zij als uitvalsbasis ge-
bruiken. Deze huiskamer manifesteert
zich als een punt op de Kennisas tus-
sen Woudestein en Hoboken. Het wer-
ken aan de kwaliteiten van dit gebied
als opengeklapte campus is belangrij-
ker dan het concept van de Kennisas. 

De Erasmus Universiteit haalt de ban-
den met de stad Rotterdam verder aan. Er
zijn vijf havenprofessoren en er is weten-
schappelijk onderzoek dat zich richt op so-
ciale problematiek in de stad en
huisvesting. Ook ontwikkelt de campus
Woudestein zich tot een volwaardige wijk
van de stad. 

Het Erasmus University College wordt
een intieme huiskamer halverwege de
Kennisas van Woudestein tot Hoboken.
Hier zullen uiteindelijk ca. 650 studenten
van over de hele wereld naar toe komen
om onderwijs te volgen en hun tijd door
te brengen. Zij helpen deze plek tot een
mooie, bloeiende en veilige wijk maken.
Ook krijgen ze een band met de stad. Bo-
vendien is het economisch effect van
elke uitwonende student voor de stad
jaarlijks €25.000,-.

De compacte stadscampus draait om inti-
miteit en interactie. Het University Col-
lege mag geen gesloten bolwerk worden
zoals het Berlage Institute, maar ze moet
zich ook niet zover uitstrekken dat haar
identiteit versplintert of verdampt. Het is
dus belangrijk om hier een soort huiska-
mer te creëren waar de student zich thuis
voelt. Het onderwijsgebouw kan het
beste worden uitgebreid met een school-
plein waar studenten, voorzien van wifi-
verbinding, in de buitenlucht kunnen
hangen en relaxen. De aangrenzende
Nieuwe Markt leent zich daarvoor het
beste, mits heringericht met bomen en
bankjes. Dit past goed in het gemeente-
lijke City Lounge beleid en het University 

College maakte zich hiermee ook zicht-
baar in de stad. 
Ook de Bibliotheek zal kunnen dienen als
een van de plekken waar studenten el-
kaar treffen voor overleg en studie. De
Binnenrotte vraagt om een herinrichting
zodat deze voor sportactiviteiten kan wor-
den gebruikt. De omgeving van de Markt-
hal kan worden aangepakt als deze in
september 2014 gereed is. Een nieuwe
as voor langzaam verkeerm van het Oost-
plein via de Mariniersweg, de NIeuwe-
markt, de Binnenrotte en het
Grotekerkplein, maakt het gebied beter
begaanbaar, biedt focus voor het vestigen
van voorzieningen en vergroot de ver-
blijfskwaliteiten.

Theo Hauben (Project Rotterdam, De Zwarte

Hond): “De slogan wordt ‘Compacte stads-
campus in een wereldstad’. Compactheid
biedt een gevoel van veiligheid en gebor-
genheid. De situatie in een wereldstad
vertegenwoordigt de uitdaging.”

Charlie Martens (Ballast Nedam Ontwikkeling):

“ Een passende verbinding naar deze
‘huiskamer’ zijn van belang. Daarbij valt te
denken aan een herinrichting van de
Groenendaal waarin de auto gedegra-
deerd wordt en de verbinding naar de
Maas versterkt. Ook de Mariniersweg kan
een groener profiel krijgen met minder
ruimte voor de auto.” 

Daarom:
1) Het ‘schoolplein’ op de Nieuwe

Markt is een belangrijk onderdeel
van de academische huiskamer. Wat
vraagt en betekent de adoptie van
dit plein door het Erasmus Univer-
sity College?  

2) Het hele Laurenskwartier kan profi-
teren van groene, meer gastvrije
verbindingen. Het vasthouden van
de ingezette plannen voor de bui-
tenruimte is van des te groter be-
lang. Het honoreert de behoefte van
het Erasmus University College aan
een stadskwartier als huiskamer.

6

Van der Leeuw Academy # 2
Erasmus University College

interieur EUC, designed by Erick van Egeraat



Nu verder:
Gebiedscoalitie Laurenscampus 
650 studenten komen in het Laurenskwartier. Wie laten zich
aanspreken op ondernemerschap en gastvrijheid? 

Er ontstaat energie uit het delen van elkaars agenda 
en plannen.
Er is behoefte om elkaar vaker te ontmoeten: de Erasmus 
Universiteit in diverse geledingen, ondernemers in het gebied,
vastgoedpartijen, en de gemeente Rotterdam hebben elkaar
nodig om de kansen voor de stad maximaal te benutten.

De parallelliteit van belangen is helder:
-wederzijdse versterking van het multiculturele profiel van
stad, universiteit en University College; 
- 650 studenten geven het Laurenskwartier een aanzienlijke
economische impuls, het Laurenskwartier biedt alle kwaliteiten
om een ‘opengeklapte campus’ te worden. 
- druk op de ketel voor de huisvesting van studenten versnelt
het denken over kleinschalige invulprojecten en hergebruik
bestaand vastgoed. 

De energie verdicht zich rond een aantal concrete kansen:
- een kennisfestival met de Bibliotheek Rotterdam;
- de adoptie van het plein op de Nieuwe Markt door het Univer-
sity College;
- de invulling voor de eerste 160 wooneenheden in het gebied,
op te leveren in 2013. 

Dit is een mooie basis om verder uit te bouwen. De gemeente
Rotterdam en de Erasmus Universiteit slaan de handen ineen
en nemen het initiatief voor een gebiedscoalitie voor de cam-
pus in het Laurenskwartier. Hierin is ruimte voor ontmoeting
en kennisuitwisseling, verbinding op belangen en het uitwer-
ken van de concrete kansen. 

Kwartiermakers zijn Job van Maurik (Erasmus University Col-
lege), Bas Takens (Erasmus Facilitair Bedrijf) en Matija Stanicic
(gemeente Rotterdam); in samenwerking met AIR/Van der
Leeuwkring. De eerste resultaten worden gepresenteerd op
de Dag van der Leeuw 2012, die plaats vind op 24 september. 

We nodigen ieder die zich aangesproken voelt op onderne-
merschap en gastvrijheid zich aan te sluiten bij de gebieds-
coalitie Laurenscampus: laurenscampus@airfoundation.nl 
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De Van der Leeuwkring bestaat uit Rotterdamse ondernemers 
die actief zijn in de stedelijke vernieuwing en ontwikkeling. 
Vanuit het private opdrachtgeverschap en persoonlijke 
betrokkenheid bij de stad Rotterdam willen zij bijdragen 
aan een vitale Rotterdamse publieke ruimte. 
De Van der Leeuwkring is een initiatief van AIR, 
hét architectuurcentrum van Rotterdam. 

VAN DER LEEUWKRING 
privaat initiatief voor publieke ruimte
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