
Bibliotheek Utrecht in 2020
Voor iedereen,  
altijd dichtbij
Bij de Bibliotheek Utrecht is iedereen welkom. 
Leden én niet-leden. Er zijn 13 vestigingen, 
dus er is er altijd een bij je in de buurt. Je kunt 
er lenen, lezen, werken, leren en je talenten 
ontwikkelen. De bibliotheek inspireert je met 
fijne ruimtes, boeken, online bronnen en  
Labs voor mediawijsheid, programmeren en 
maken. Je kunt er ook terecht voor vragen 
over taal en computers, activiteiten en  
cursussen. We werken samen met partners 
uit de stad. 

Cijfers 
Leden   78.038
t/m 17 jaar 47.364
volwassenen 30.674

Uitleningen  1.662.455

Uitleningen e-books  130.496

Bezoekers programma  35.715

Views online programma  49.861
(133 programma’s)

Online  
aanbod 
We zetten een online bibliotheek op.  
Met activiteiten, leestips en informatie over 
corona. We maken een speciale pagina met 
tips voor thuisonderwijs. En we experimen-
teren met online formats: Lab online, Tekenen 
in de Bieb, livestreams van talkshows en 
boekenclubs, debatten via Zoom, webinars 
en de biep biep podcasts. Live, of je kunt het 
achteraf terugkijken en/of -luisteren. 

2020, een  
bijzonder jaar
We openen de nieuwe Bibliotheek Neude  
en de verbouwde Bibliotheek Overvecht. 
In gepaste vorm, want de coronapandemie 
zorgt ervoor dat bibliotheken moeten sluiten, 
even open mogen en toch weer moeten  
sluiten. We doen er alles aan om te zorgen 
dat men boeken kan blijven lenen en online 
programma kan volgen. En we blijven met 
onze leden in contact met telefoontjes,  
kaartjes en een bezorgdienst aan huis.

Nieuwe  
directeur
Ton van Vlimmeren, ruim 20 jaar directeur, 
gaat met pensioen. Op 16 december neemt 
Deirdre Carasso, voorheen directeur van het 
Stedelijk Museum Schiedam, het stokje van 
hem over. 

Sluiting Centrale Bibliotheek Oudegracht
Sinds 1975 zit de Centrale Bibliotheek aan de  
Oudegracht 167. Na jaren voorbereiding is 2020 het  
jaar van de verhuizing naar het voormalige postkantoor 
aan de Neude.
Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari nemen 
Utrechters afscheid van de Centrale Bibliotheek met een 
laatste weekend vol activiteiten. Spectaculair is ‘De Grote 
Utrechtse Boekverhuizing’: een Culturele Zondag waarop 
1.000 kinderen samen met burgemeester Jan van Zanen, 
nijntje, Dolfje Weerwolfje en directeur Ton van Vlimmeren 
de eerste boeken verhuizen naar de Bibliotheek Neude. 

Nieuw geopend: Bibliotheek Neude
De nieuwe Bibliotheek Neude is 9.500 m2 groot. Met een 
collectie van 163.000 boeken en 3.000 tijdschriften in  
bijna 1000 boekenkasten. Met een Filmzaal, Theater, 
Collegezaal, Podiumzaal, Tribune, Voorleeskamer, Atelier, 
Laboratorium, Stadsstudiehuis, studiecabines en verga-
derruimtes. En met ruim 800 lees-, studie- en werkplekken. 

In de week voor de opening zijn er try out-programma’s 
met o.a. Annejet van der Zijl en Maarten van Rossem. 
Alle programma’s zijn in een mum van tijd uitverkocht. Op 
dinsdag 10 maart wordt de rondleiding voor de pers door 
zo’n 50 journalisten bezocht. 
Alles staat klaar voor de feestelijke opening op vrijdag  
13 maart met Prinses Laurentien en wethouder Anke 
Klein. Als cadeau aan de stad is er een twee weken 

durend openingsfeest gepland met 125 gratis activiteiten. 
De eerste lockdown vanwege corona gooit roet in het 
eten. De opening gaat niet door. Pas op maandag  
11 mei opent de bieb haar deuren. Alleen om - op  
afspraak - boeken te lenen.

Verbouwd en vernieuwd:  
Bibliotheek Overvecht
Op maandag 24 augustus sluit Bibliotheek Overvecht 
de deuren. Na ruim 35 jaar is het tijd voor een grondige 
verbouwing. Er komen nieuwe werkplekken, een leuke 
speelhoek voor jonge kinderen, een Laboratorium, aparte 
cursus- en overlegruimtes, een Informatiepunt en een 
gezellige leeshoek met koffie. Op maandag 30 november  
is de heropening en een week later gaat vanwege de 
lockdown de deur alweer dicht. 
Artikel AD en Stadsblad

Dienstverlening en vestigingen

Nederlands Dagblad - 13 maart 2020

AD - 3 december 2020

AD - 19 februari 2020

Volkskrant - 24 april 2020

Volkskrant - 12 mei 2020

DUIC - 23 juni 2020

NRC Next - 13 maart 2020

DUIC - 24 april 2020

RTV Utrecht - 26 november 2020
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- 160.000 boeken 
- ruim 3 km boeken 
- 6.336 dozen 
-  een week lang elke  

20 minuten een volle  
vrachtwagen naar de Neude

Cijfers verhuizing Oudegracht > Neude 
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https://www.ad.nl/utrecht/verbouwde-bieb-in-overvecht-weer-open-het-is-hier-beter-dan-de-hema~a3c7b157/?fbclid=IwAR1qyirciIhXcK-Fr6dK6h5z64CV2rERj0kAynguBVqrqZTpdrqqZW-diqk
https://www.stadsbladutrecht.nl/nieuws/nieuwsflits/1027876/bibliotheek-overvecht-weer-open#


Corona in cijfers 

859 liter handgel
1.248 potjes met in totaal 249.600 schoonmaakdoekjes 
5.200 mondkapjes
3.600 meter vloertape
530 vloerstickers
1.350 potjes desinfectiegel 
35 kuchschermen 

In contact blijven
Via ‘Bieb aan de Lijn’ bellen we met 1157 ouderen.  
We vragen hoe het met ze gaat, of ze hulp nodig heb-
ben en of we boeken kunnen brengen. We openen een 
speciaal emailadres en telefoonnummer voor senioren. 
Hier kunnen ze terecht met een breed scala aan vragen: 
digitale vragen, het gebruik van de U-pas en de biblio-
theekpas, wat er te doen is in hun wijk. Maar ook voor 
een luisterend oor, persoonlijke aandacht of het delen 
van zorgen. De BezorgBieb brengt 4.200 boeken aan huis 
bij ouderen. We verzorgen cursussen videobellen. En we 
sturen 600 kaartjes. Met senioren die hier behoefte aan 
hebben, hebben we het hele jaar wekelijks contact. 
Artikel Trouw

We breiden de activiteiten van Ouderen in de Wijk in 
Overvecht, Zuilen, Kanaleneiland, Hoograven en de 
Meern uit naar Lunetten en de Neude. 60 senioren  
bezoeken de collegereeks ‘Filosofie’ in samenwerking 
met Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. 

We starten in maart met de Afhaalbieb voor gereserveerde 
materialen. Tijdens de tweede lockdown komt daar de 
Verrassingstas bij. Een service voor jong en oud. In de tas 
zitten boeken op leeftijd, genre en/of thema.

Tijdens de eerste lockdown begin april lanceerde de  
Koninklijke Bibliotheek de ThuisBieb-app voor leden  
en niet-leden. Met succes: de gratis app met ruim  
100 e-books voor jong en oud werd door ruim  
160.000 mensen gedownload. Daarnaast biedt de  
Online bibliotheek voor leden 32.000 e-books en  
4.500 luisterboeken. In 2020 stijgt het aantal uitleningen 
e-books met 85%, van 70.000 naar 130.000.

Muziekweb vervangt cd’s 
We lenen steeds minder vaak cd’s uit en dus is er begin 
februari een grote cd-verkoop in de Centrale Bibliotheek 
aan de Oudegracht. Muziek lenen kan nog wel, via de 
uitgebreide collectie van Muziekweb, met 600.000 cd’s, 
300.000 lp’s en 30.000 muziek-dvd’s. Leden van  
Bibliotheek Utrecht krijgen 50% korting op het lenen  
van muziekcd’s bij Muziekweb. 

Diversiteit kinderboeken: “Dat maakt anders normaal”
Obroni ontwerpt tassen en T-shirts. Van de opbrengst 
schenken ze kinderboeken waarin diversiteit een rol 
speelt. Ruby Evans, een van de oprichters: “Diversiteit 
wordt gewoner als je het van jongs af aan mee krijgt. 
Het moet een onderdeel worden van je leven, van wat je 
meemaakt en dus ook van wat je leest en ziet. Dat maakt 
‘anders’ normaal. Bovendien is het belangrijk dat  
allerlei kinderen zichzelf en hun omgeving herkennen in 
de boeken die ze lezen. Door kinderboeken te doneren 
zien kinderen meer rolmodellen en voorbeelden, ouders 
die voorlezen worden aan het denken gezet.” 

Laatste weekend 
Centrale Bibliotheek 

Oudegracht.

Bibliotheek  
Overvecht  

heropend, zonder  
openingsfeest en  

activiteiten.

Officiële opening 
gecanceld. Verbod 
op bijeenkomsten 

met meer dan  
100 mensen.

Eerste vestigingen beperkt open, 
alleen voor leden en alleen voor 
lenen. 19 en 26 mei volgen meer  

vestigingen. Lunetten en  
Vleuten blijven gesloten tot in juni.

Vanaf maandag 8 juni kunnen ook bezoekers 
weer verblijven in de bieb. Om een krant of 

tijdschrift te lezen, of om te werken en studeren. 
Dagelijks staan de studenten in een rij van  

100 meter voor de studieplekken in de Neude. 

2e lockdown tot en 
met 18 november.

Start verbouwing Bibliotheek Overvecht; 
gesloten tot eind november.

15/16  
februari 

17 februari 
tot en met  
12 maart

12 maart 14 maart 11 mei 1 juni 8 juni 15 juni 24 
augustus

Eind  
september

3 
november

20 
november

30 
november

15 
december

Verhuizing naar  
en inrichting van  

Bibliotheek de Neude. 
Officiële opening  

13 maart.

Alle bibliotheken gesloten. 
Medewerkers werken zoveel 

mogelijk vanuit huis.  
Maatregelen aanvankelijk tot 

31 maart, later verlengd  
tot 6 april en uiteindelijk  
doorlopend tot 11 mei.

Uitgebreider open, ook voor 
niet-leden. In de Neude ook 
lezen, studeren en werken 

binnen de richtlijnen en beperkt 
uitvoering van activiteiten.

Uitbreiding  
openingstijden  

de Neude.

Opmaat naar strakkere 
regels. Geluiden over 
2e golf worden steeds 

sterker.

Alle  
bibliotheekvestigingen 

weer open.

3e lockdown.  
Alleen afhalen vooraf  

gereserveerde materialen  
en Verrassingstasjes.
Lockdown loopt door  

in 2021.

Tijdlijn Corona 11 mei, opening 
door Anke Klein

Studenten in de rij

Cijfers collectie

jeugdboeken 261.165
volwassen boeken 187.935
dvd’s, tijdschriften, e.d. 48.154
Totaal 497.254

Welkom
in bieb
Utrecht

Collectie

https://www.trouw.nl/nieuws/bibliotheek-brengt-boeken-aan-huis-wat-vindt-u-leuk-om-te-lezen~bdc3b39e/


Leesbevordering en leesplezier

We werken samen met het onderwijs om kinderen te  
bereiken. Met collecties, schoolbezoeken en ondersteu-
ning van leidsters en leerkrachten. 

Ook buiten schooltijd organiseren we activiteiten voor 
kinderen. Leesplezier start met BoekStart voor de  
allerkleinsten. Voor peuterspeelzalen en scholen is er  
een uitgebalanceerd educatie- en voorleesprogramma.  
Zo’n 3.000 jonge kinderen en ouders bezoeken de  
voorleesuurtjes in de bieb.

In mei geven wij samen met de Utrechtse kinderboe-
kenwinkel de actie ‘Heel Utrecht gaat VoorLezen’ een 
vervolg. Er worden 648 boeken gratis verstrekt aan  
kinderopvangcentra en scholen in het primair onderwijs. 

Van 22 januari tot en met 1 februari vieren we met  
750 bezoekers de Nationale Voorlees Dagen.  
Met voorleesactiviteiten, de Prentenboekenparades en 
met Fenna Ramos tijdens het VIP Voorleesontbijt. 

Kinderboekenweek 
Op 30 september vieren we de landelijke opening van  
de Kinderboekenweek vanuit de Bibliotheek Neude.  
Met kinderboekschrijvers Arend van Dam, Mylo Freeman, 
Tosca Freeman, Bette Westera, Yvonne Jagtenberg. En 
met presentatoren Ridder van Kooten en Anne Appelo. 
Ook Kinderen voor Kinderen is erbij met het speciale 
Kinderboekenweeklied. Tijdens de Kinderboekenweek 
komen 600 kinderen naar kleinere (voorlees)activiteiten in 
de verschillende vestigingen.

Nieuw in 2020 zijn de programma’s Boek & Yoga, Boek 
& Film en Boek & Theater met workshops. De zomerse 
Schrijfwedstrijd ‘Schrijf je reis’ is een succes. In drie 
categorieën - kinderen, jongeren en volwassenen - sturen 
410 mensen een verhaal in. En 2300 mensen brengen 
een stem uit voor de Publieksprijs. De winnende verhalen 
zijn gebundeld in een boekje dat te leen is in de bieb.

Digitale geletterdheid 
Voor de allerjongsten zijn er de Media Ukkie Dagen. 
Voor ouders, verzorgers, pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten en docenten zijn er programma’s rondom 
mediaopvoeding. Voor het basisonderwijs en het  
voortgezet onderwijs zijn er groepsbezoeken over  
factchecken, fake news en online zoekstrategieën.

In het Laboratorium in Bibliotheek Neude en Leidsche 
Rijn Centrum kunnen kinderen van 8-12 jaar naar harten-
lust uitvinden, programmeren, experimenteren en filmpjes 

maken. Het Reizend Lab 
bereikt 300 kinderen in de 
wijken Overvecht, Zuilen, 
Kanaleneiland en Vleuter-
weide. In 2020 gaat het 
Lab Online met workshops 
programmeren, 3D-prin-
ten en mediawijsheid. Het 
bereik wordt flink vergroot, 
de filmpjes worden 13.000 
keer bekeken en de best 
bezochte workshops ken-
nen zo’n 2.500 deelnemers. 

Tijdens de Zomerschool krijgen kinderen uit het  
basis- en voortgezet onderwijs uit Kanaleneiland,  
Ondiep, Overvecht en Zuilen en de kinderen van de 
internationale schakelklas Ithaka de volgende workshops: 
verhaal atelier, stopmotionfilms maken, digital skills en  
factchecken. 

Voor volwassenen is er het Open Lab om te experi-
menteren en uit te proberen. Samen met Milieucentrum 
Utrecht en Stichting Hacking Hand & Hosting is er het 
project Meet je Stad, waarin je een kastje bouwt om 
luchtvervuiling in je buurt te meten.
Voor senioren zijn er inloopspreekuren voor digitale 
vragen: van computervragen tot videobellen en vragen 
m.b.t. de digitale overheid. 

DigiTaalhuis
Het DigiTaalhuis is dé plek voor iedereen die aan de slag 
wil met taal, digitale vaardigheden en rekenen. De mede-
werkers in de bibliotheekvestigingen geven persoonlijk 
advies en hulp bij het aanmelden voor een computer- of 
taalcursus. Ook is er een computerinloop voor alle digi-
tale vragen en de mogelijkheid om ter plekke te oefenen. 
Op een aantal locaties is ook een Sollicitatiespreekuur 
of een Taalcafé. Het DigiTaalhuis is een samenwerkings-
verband met onze partners Taal Doet Meer en Digiwijs. 

Kennismaken met de maatschappij
Naast leesbevordering en digitale geletterdheid biedt  
de bibliotheek ook activiteiten met maatschappelijke  
thema’s. Het is een divers programma. Van De Geldzaak 
tot Fellow Feminists en van de Denkplaats tot de  
talkshow Vrijdag Live en het Sollicitatiespreekuur.  
Van programma’s rondom Keti Koti tot het Gezond 
Gesprek, de Energiebieb en de nieuwe Donorwet in de 
Neude en Leidsche Rijn Centrum. 
In Overvecht en Zuilen is speciaal voor ouderen Oud  
Geleerd, Jong Gedaan, waarbij studenten colleges  
geven over hun vakgebied. 
De programma’s zijn live als het kan en online wanneer 
dit niet mogelijk is.

Bieb voor een betere wereld
Op zaterdag 17 oktober staat de Bibliotheek Utrecht stil 
bij Wereld Armoededag. De talkshow in Bibliotheek 
Neude wordt live uitgezonden door RTV Utrecht.  
Pakketten met ingrediënten voor een speciale  
soepmaaltijd zijn af te halen in de bibliotheek. 

Programma
In een doorgaande lijn van 0 tot 100 bieden we activiteiten aan die leesbevordering en leesplezier stimuleren 
en digitale geletterdheid bevorderen. Daarnaast kun je kennismaken met literatuur en maatschappij.  
Het programma maken we samen met partners. Met het onderwijs om alle kinderen te bereiken.  
Met partners in het sociaal domein voor die groepen mensen die wat meer ondersteuning kunnen gebruiken. 
Met culturele partners voor kennismaking met kunst en cultuur, ontmoetingen en debatten. En met  
bewoners. Met ons programma dragen wij bij aan de invulling van Utrecht Unesco City of Literature.

Een greep uit de activiteiten

Het bereik:

Voor- en vroegschools:  - 1.500 peuters 
 - 96 pedagogisch  
  medewerkers  
 - 480 ouders
Primair onderwijs: - 97 scholen 
 - 217 groepsbezoeken
Voortgezet onderwijs: - 19 scholen

In totaal bereiken we bijna 25.000 leerlingen. 

Fenna Ramos 

Waarom lees je voor in de bieb? 
“Tegenwoordig heb je best wel 
veel tekenfilms. Dan is alles al 
vormgegeven. Als je voorleest 
laat je af en toe een plaatje zien. 
De rest mogen de kinderen zelf 
invullen. Als ik voorlees kan ik 
live met de kids in gesprek. En 
zij met mij. Die interactie is heel 
prettig.”

Er zijn verschillende (online)  
leesclubs en boekenprogramma’s: 

-  de Young Adult Leesclub (vanaf 14 jaar) via Instatv.
-  de Leuke Boekenclub met Tim van den Hoed 

(Utrechtse Boekenbar) en schrijver Alma Mathijsen.
-  Roos’ Boekenclub met auteur Roos Schlikker. 
-  de talkshow Tussen de Regels met Oscar Kocken.
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