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Als je in de herfst van 2017 ‘s ochtends over de Neude loopt kijk je verbaasd naar de nieuwe Centrale
Bibliotheek. Het ooit zo mooie, maar strenge, postkantoor is een nieuw leven begonnen. Het is dan nog
maar amper een maand geleden dat koning Willem Alexander de nieuwe Bibliotheek opende en daarmee
Utrecht een ‘wauw-beleving’ gaf. Een cadeautje van de 125-jarige Bibliotheek aan alle burgers van de stad.
Waren de afgeplakte ramen voorheen ‘dode ogen’ die op het plein keken, nu straalt overdag door
diezelfde ramen de activiteit in de Bibliotheek naar buiten. ‘s Nachts is door projecties de dynamiek in
deze informatie-hotspot in het hart van de stad te volgen. De eiken toegangsdeuren die, als waren ze van
een middeleeuwse kerker, bijna een eeuw lang de toegang tot de diensten van de posterijen beschermden
zijn vervangen door een uitnodigende glazen pui.

Een bruisend cultureel hart

Terwijl je langzaam naar het gebouw toe loopt zie je hoe de uitbater van het café aan de kant van de
Potterstraat de stoelen op het terras neer zet. Met de komst van de nieuwe bewoners in de Neudeflat en
de Bibliotheek in het postkantoor is de Neude meer dan een plein van horeca en evenementen
geworden; hier bruist het informatieve en culturele hart van Utrecht.
Door de extra bezoekers van de nieuwe Bibliotheek, méér dan een miljoen per jaar, en door de dagelijkse
openstelling van 10.00 tot 21.00 uur, is de levendigheid in dit deel van de stad verder toegenomen. Daar
profiteren zowel de horeca op de Neude als de nieuwe winkels in het postkantoor van.
Want net als eerder in andere steden zoals Amsterdam en Almere bleek de nieuwe Bibliotheek te
voorzien in een veel grotere behoefte onder de burgers dan gedacht. Ook in Utrecht verdubbelde het
aantal bezoekers ten opzichte van de oude situatie.

De centrale hal als podium en ontmoetingsplek

Bij binnenkomst zie je rechts het Bibliotheekcafé en links de receptie van de Bibliotheek. De meeste
indruk maakt natuurlijk de grote hal; het centrale plein in de Bibliotheek. Deze is door de komst van de
Bibliotheek weer ‘teruggegeven’ aan de burgers van de stad.

Dit is de plek waar Utrechters afspreken en samenkomen en genieten van deze majestueuze ruimte. Hier
vind je in de nissen van de voormalige balies de verschillende collecties kranten en tijdschriften. Achter
glas is een radiostudio van waaruit de actualiteit verslagen wordt.
De hal zelf is voorzien van leestafels, fauteuils en sofa’s en ademt de sfeer van een prettige lounge. Alle
meubilair is op wieltjes en gemakkelijk te herschikken. Via de grote lift is uit het souterrain in een
handomdraai de vleugel naar boven te halen of een paar honderd stoelen. Er is een flexibel podium en
ruimte voor exposities.
Daarmee is de hal de plek voor alle grotere gratis toegankelijke activiteiten in de Bibliotheek. Variërend
van het voorleesontbijt door de burgemeester voor 300 kinderen en ouders, een inspirerend concert op de
zondagmiddag, het centrale podium voor een Lezersfeest en festivals in de stad, een verkiezingsavond of
een debat over de ontwikkelingen in de zorg. Er kan heel veel.

Vanuit de hal, de theaterzaal en het grand café op de tweede verdieping kunnen radio- en tv uitzendingen
worden verzorgd. Van de activiteiten in de Bibliotheek tot en met een maandelijks literair programma
i.s.m. het Utrechts Dichtersgilde en het Literatuurhuis. Je kunt er bij zijn!
Doordat het Bibliotheekcafé naadloos uitloopt in een terras in de hal, als ware het een wintertuin,
is het hier aangenaam toeven. Niet alleen voor de bibliotheekbezoeker, maar voor elke Utrechter die
van deze plek wil genieten. Binnen een jaar zal dit ook in de toeristengidsen staan als een ‘must do when
visiting Utrecht’.
De gebeeldhouwde continenten blikken zwart vanuit de hoogte neer op deze ontmoetingsplek en op de
stroom van boeken die vanaf het inleverpunt als een beek onder de glazen vloer naar de sorteerruimte
stroomt. Zoals het oude postkantoor continenten en mensen met elkaar verbond, zo doet de Bibliotheek
dat nu weer. Als ‘s avonds om 21.00 uur de Bibliotheek gaat sluiten blijft deze huiskamer van de stad met
het café nog een paar uurtjes open. Heel vaak zijn er activiteiten en evenementen.

Licht en open ruimtes

De Bibliotheek deelt de begane grond met de winkels die zich aan de kant van Oudegracht bevinden.
In de vleugel aan de Drakenburgstraat voel je de ruimte van dit pand; het plafond is bijna 7 meter hoog!
Hier zijn ook de liften en de roltrappen en de collectie “sprinters”; het meest actuele aanbod van de
Bibliotheek. Aan de kant van de Neude is een verhoogd podium van waar je uitkijkt over het plein.
Hieronder bevindt zich de entree naar de fietsenstalling in het souterrain van het gebouw.
Aan de andere zijde, is de vleugel aan de Potterstraat licht en open. Hier huist het Bibliotheekcafé en zijn
de toiletten van de Bibliotheek. Er is een enorme glazen entree gemaakt waardoor je vanuit de Bibliotheek
naar de stad kijkt. Omgekeerd kijk je vanaf de bushaltes naar binnen, de Bibliotheek in, en kun je door
de drie arcades heen zo in de grote hal kijken. Die is daarmee elk moment van de dag direct met de stad
verbonden.
Op de hoek van Neude en Potterstraat bevindt zich naast het Bibliotheekcafé de monumentale
voormalige directeurskamer. Deze is de thuisbasis voor de Bibliotheek Foundation en te huur voor
bijzondere gelegenheden. Hier is ook de collectie Utrechtse schrijvers door de eeuwen heen te vinden.
In het souterrain bevinden zich de logistieke, technische en opslagruimtes voor de Bibliotheek. Andere
gebruikers van het souterrain zijn de KPN, een foodcourt en de gemeente Utrecht die hier een
fietsenstalling met meer dan 1000 plaatsen beheert.

Waar de eerste verhalen worden (voor)gelezen

Neem je de roltrap naar boven dan brengt deze je in één vloeiende lijn naar alle verdiepingen om te
eindigen bij het Grand café/brasserie op de tweede verdieping. Je kunt natuurlijk ook één van de liften
nemen. Of eerst stoppen op de eerste verdieping. Deze is vooral het domein van de jongsten, al vind je
hier ook de collecties die hun ouders zullen aanspreken. Omdat ook deze verdieping een
behoorlijke hoogte kent is langs een aantal wanden een entresol gemaakt waarop nog meer collectie te
vinden is. Dit dankzij de bijdragen van fondsen en crowdfunding. Ook deze tussenvloeren zijn prima met
een lift bereikbaar, net als alle andere vloeren.
Midden op deze verdieping ligt de kloostergang rond de centrale hal. Hier zijn een groot aantal
werkplekken gemaakt. Maar je kunt er ook prima naar beneden kijken en genieten van het prachtige
uitzicht. In de zalen er om heen bevindt zich de jeugdcollectie.

De grote zaal boven de entree aan de Neude is voor de allerjongsten. Hier bevinden zich ook de
kindertoiletten en verschoonruimte. Voor de allerjongsten is er de BoekStarthoek. Met voorleesboekjes
voor baby’s, boekjes die ze zelf mogen lezen (en op sabbelen), comfortabele banken voor ouders om met
hun kind te lezen en om elkaar te ontmoeten en opvoedingsvragen te delen.
Hier staan ook de prentenboeken voor de peuters. Om ter plekke te lezen of voor te lezen of om te lenen.
De Centrale Bibliotheek trekt immers niet alleen kinderen en ouders uit de binnenstad, maar uit de hele
stad.
De kidscorners zijn de populaire multimediale pc’s voor kinderen die nog niet kunnen lezen. Door de
educatieve software worden kinderen spelenderwijs ondersteund in het verwerven van de voorwaarden
om straks goed te kunnen leren lezen. Voorts is hier alles te vinden voor de beginnende lezers. Advies over
welke boekjes passen bij welke fase van het aanvankelijk leesproces helpt bij het uitzoeken. Goed leren
lezen is tenslotte een noodzaak voor schoolsucces.
Kinderen die zich willen terugtrekken met een boek kunnen dat doen onder de hanenbalken van de
nagebouwde zolder of in de iglo die voor kinderen is gebouwd. Natuurlijk is er hier een voorleesruimte
waar tijdens de Nationale Voorleesdagen, Kinderboekenweek en tijdens groepsbezoeken van scholen
voorgelezen wordt.
Ook wordt hier op woensdagmiddagen, zaterdagen en zondagmiddagen door getrainde vrijwilligers
voorgelezen of zijn er verhalenvertellers.

Daarnaast ligt het kinderatelier. Hier kunnen kinderen gelezen of vertelde verhalen verwerken, een
eigen krant samenstellen of gedichten schrijven en illustreren. En natuurlijk is er alle ruimte om te
experimenteren met digitale media, zoals het maken van digitale beeldverhalen.

Leeskilometers maken en meer

Voor de oudere kinderen bevinden zich ook op deze vloer de collecties. Er is veel ruimte om lekker te
lezen. ‘Leeskilometers’ maken is van groot belang voor de leesvaardigheid en voor de uitbreiding van de
woordenschat. Elke dag een kwartier vrij lezen vergroot de woordenschat van kinderen met 1.000
woorden per jaar. Er is daarom veel fictie en non-fictie om ter plekke te lezen en te lenen. Zo draagt de
Bibliotheek bij aan de doelstelling dat alle kinderen met een goede startkwalificatie het onderwijs
kunnen verlaten.
Op deze verdieping vind je tevens een groot deel van de collectie die voor jonge ouders interessant is;
zowel over opvoedingsvragen rond hun kinderen als voor hen zelf.

Daarnaast is er de Skoolzone Basisonderwijs; werkplekken voor basisschoolleerlingen waar ze onder
begeleiding projecten, spreekbeurten en werkstukken kunnen voorbereiden. Inclusief printen en binden
van materialen. Hier leren ze de belangrijke vaardigheden van de informatiecyclus: informatie
verzamelen, informatie bewerken en verwerken en informatie presenteren. Er zijn losse
computerplekken voor kinderen, om veilig het internet op te gaan en mediawijs te worden.

Huiskamer voor jongeren

In de huiskamer van de jongerenvloer spreek je af met vrienden. In de Skoolzone Voortgezet Onderwijs
wordt huiswerk gemaakt. Er is ruimte om te gamen en een studio waar je zelf producent van informatie
kunt zijn. Voor school of gewoon om met vrienden te delen.
Hier staat ook de collectie voor 12-plussers. In andere steden zagen Bibliotheken de benutting van de
jongerencollectie verdubbelen of zelfs verdrievoudigen door deze in een dergelijke aparte jongerenomgeving onder te brengen. Dat is niet onbelangrijk nu onderzoek heeft aangetoond dat de beste
voorspeller voor schoolsucces en maatschappelijk succes is of kinderen op hun 15e nog steeds
regelmatig boeken lezen.

Voorstellingen, exposities en debatten

Met de roltrap kom je op de tweede verdieping uit; boven de winkels die aan de zijde van de Oudegracht
gelegen zijn. Hier heb je een prachtig uitzicht over de Oudegracht, de Lange Viestraat en de Potterstraat.
Oudaen is de overbuur.
Op deze plek is de expositieruimte vorm gegeven. Werk van Utrechtse kunstenaars maar ook de grotere
landelijke tentoonstellingen zijn hier te vinden. Voorheen kon de Bibliotheek de exposities over Annie M.G.
Schmidt of over de Gouden Boekjes niet kwijt, straks wel! Dit is ook een ideale plek voor de samenwerking
met de HKU, galeries, Parnassos en Zimihc om werk van jonge en oudere Utrechters te tonen. Maar ook
informatieve exposities over veranderingen in de samenleving, de zorg, het onderwijs of over gezondheid
vinden hier hun plek. Context en duiding bieden bij informatie is immers een kerntaak van de Bibliotheek.
Naast deze expositieruimte tref je de garderobe en toiletten en toegang tot de theaterzaal. Hier vinden
activiteiten plaats die ofwel betaald zijn ofwel om beslotenheid vragen. Hier vindt de Voorleeswedstrijd
plaats, Read2me, voordrachten van schrijvers en dichters, kooroptredens, grotere debatten over
maatschappelijke thema’s, jeugdtheatervoorstellingen op basis van boeken, en nog heel veel meer.
Onder de tribune van de theaterzaal is de keuken van de brasserie ondergebracht. Deze brasserie ligt
langs de vijfentwintig meter lange glazen gevel die uitzicht biedt over de gracht met een prachtig uitzicht
op Oudaen. De brasserie doet ook dienst als foyer van het theater. Omdat deze over een eigen lift beschikt
en aansluit op het historische trappenhuis kan deze ook lang nadat de Bibliotheek gesloten is nog in
gebruik blijven.

Een multimediale plek

Op deze verdieping tref je ook de collectie muziek met daarnaast ruimte voor multimediale activiteiten
en presentaties; hier kun je kijken, luisteren, gamen. De collectie bladmuziek en muziekdragers (dvd en
cd’s) is hier in afgeslankte vorm terug te vinden. Daarbij is de specialisatie in Jazzmuziek, klassiek en op
Utrechtse groepen zo veel mogelijk behouden. Je kunt er comfortabel muziek beluisteren uit het gratis
streaming aanbod van de Bibliotheek. Zelf musiceren en publiceren is mogelijk in het muziek atelier.
In de ‘kijkzaal’ kun je op verzoek met groepjes vrienden of familie - of met een schoolklas - een
documentaire, bestanden uit het bezit van Beeld en Geluid in Hilversum of een aansprekende film
bekijken. Een deel van de werkplekken hier is ingericht om individueel informatie via beeld te verkrijgen.

Colleges, ontmoeten en vergaderen

Aan de andere zijde van de brasserie, op de hoek van de Drakenburgstraat en de Oudegracht ligt de
collegezaal samen met enkele vergaderruimtes. Deze ruimtes worden niet alleen door de Bibliotheek
gebruikt maar zijn ook door bibliotheekleden tegen een zakelijke vergoeding te reserveren.
De collegezaal is eigenlijk een multifunctionele zaal: er kan inderdaad les gegeven worden over
onderwerpen die de Utrechters na aan het hart liggen, er kunnen debatten plaatsvinden in (kleinere)
groepen tot 50 mensen, vergaderingen in groepen tot 35 personen en er kunnen presentaties gegeven
worden. De Bibliotheek geeft ook hier, samen met tal van maatschappelijke partners, veel informatie over
uiteenlopende onderwerpen als Europa, arbeidsmarkt, de zorg of gezondheid.
Op deze verdieping tref je tevens de grote collecties literatuur voor volwassenen aan en informatieve
collecties als Reizen & Andere talen en Kennis & Samenleving. Ook is er het informatiepunt over Europa.
Voorts zijn er veel studieplekken in de rondgang rond de centrale hal die ook op deze verdieping achter
glas-in-loodramen omhoog steekt.

Nieuwe medialab en E-lounge

De Bibliotheek laat mensen kennis maken met nieuwe technologie en ontdekken wat de toepassing en
betekenis daarvan is in privéleven en samenleving. In de E-lounge stellen bedrijven hun nieuwste snufjes
beschikbaar voor uitproberen en testen. De makerspace biedt van alles van virtual reality tot 3D printen.
Jongeren experimenteren daar met nieuwe toepassingen. En passant geven ze toelichting aan groepen
ouderen over de ongekende mogelijkheden van nieuwe technologie en technieken. Er zijn workshops en
probeersessies. Partners als SETUP en Protospace werken samen met de Bibliotheek en groepen actieve
burgers om hier steeds wat nieuws te bieden.

Taalinformatie en -ondersteuning

Tevens vind je op deze vloer de taalinformatie- en taalondersteuningspunten. De Bibliotheek verzorgt
deze samen met Stichting Lezen en Schrijven en Taal doet meer. Er is een collectie voor laaggeletterden
en digibeten, en een achtergrondcollectie voor de 700 taalvrijwilligers in de stad. De mensen die hun
taalvaardigheid willen verbeteren kunnen terecht op alle pc’s in de Bibliotheek. Ook zijn er werkplekken
voor taalvrijwilligers om te werken met hun klanten en ruimte voor conversatiegroepen taalvaardigheid.
Volgens de meest recente cijfers is zo’n 10% van de Utrechters laaggeletterd en nog eens een vergelijkbare
groep niet digitaal vaardig.
2017 was ook het jaar dat de overheid alle informatie digitaal beschikbaar ging stellen. De Bibliotheek
begeleidt mensen die niet zo maar hun weg in die digitale informatie kunnen vinden. Ook bijvoorbeeld
bij vragen over zaken betreffende zorg, werk en welzijn wordt deze groep hier hulp geboden.

De mooiste studieplek

De grote zaal op de zolder aan de kant van de Neude is volledig ingericht als stadsstudiehuis. Hier is de
Bibliotheek stil! Hier kun je studeren; de theorie voor je rijbewijs, Oefenen.nl voor laaggeletterden, voor je
opleiding of omdat je alles wil weten van je hobby. Dit is een plek om je te concentreren. En als dat even
niet lukt heb je hier het mooiste uitzicht over de Neude en naar de Domtoren.
Een deel van de zolderverdieping is niet voor het publiek toegankelijk. Hier zijn onder de kap de kantoren,
magazijnen en werkruimten van de Bibliotheek ondergebracht.

Zo mooi kan het zijn!

Dit inspiratieboekje schetst een beeld van hoe het kan zijn in 2017. Dat wil niet zeggen dat het ook
precies zo gaat worden. We nemen het komend jaar de tijd om in gesprek te gaan met de inwoners van
Utrecht. Want de Bibliotheek van de toekomst is er niet alleen voor haar inwoners, maar krijgt juist vorm
en inhoud door haar inwoners. Zij bepalen mede de functies die ze nodig hebben of de activiteiten en
evenementen die plaats zullen vinden.
In de aanloop naar de opening zullen we op verschillende momenten aan burgers, instellingen en
bedrijven vragen om bij te dragen., Wat zijn hun wensen? Welke rol willen ze spelen? Welke bijdragen
kunnen zij leveren aan deze huiskamer van de stad. Want de Bibliotheek is van iedereen…
Nu de eigenaar van het postkantoor en de Bibliotheek Utrecht overeenstemming hebben bereikt kunnen
we aan de slag. Omdat het pand een monument is dat met respect behandeld dient te worden en omdat
je in een bestaand pand altijd tegen verrassingen aan kunt lopen is niet precies te zeggen wanneer de
Bibliotheek geopend kan worden. We mikken nu op najaar 2017.
Een ding staat wel vast, de opening zal zeker niet onopgemerkt blijven. Wij zien er naar uit!

www.bibliotheekutrecht.nl

