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De Neude, 
geschiedenis
Op deze centrale plek in Utrecht staat het voormalige 
postkantoor. Dit rijksmonumentale gebouw van 
architect J. Crouwel, in de stijl van de Amsterdamse 
school, dateert uit 1924. De plek waar Post Utrecht 
staat kent een rijke historie. Voordat het postkantoor 
werd gebouwd stond op deze plek tot 1911 de 
Rijksmunt en daarvoor van 1397 tot 1647 het 
Ceciliaklooster. Tijdens archeologisch onderzoek 
op de binnenplaats zijn verschillende munten en 
voorwerpen gevonden, zoals een medaillon, een 
pelgrims-insigne en een fibulaspeld. Hoogtepunt 
waren een aantal onbestempelde muntplaatjes en 
een zogenaamde gouden rijder, een betaalmiddel dat 
bedoeld was om grote aankopen te doen, daterend 
uit 1750. Een deel van de vondsten zal worden 
tentoongesteld in Post Utrecht. In 2011 sloot PostNL 
het postkantoor. 

Wat cijfers
In 2016 is eigenaar a.s.r. real estate gestart met 
de aanpassing van het gebouw. Daarbij wordt het 
bestaande gebouw, onder de naam Post Utrecht, 
aangepast en komt er in totaal zo’n 3.000 m2 
nieuwbouw bij op de voormalige binnenplaats. 
De Bibliotheek zal met 9.500 m2 het grootste gedeelte 
van het gebouw in gebruik nemen, met o.a. ook 
horeca en het Theater met plaats voor 200 bezoekers. 
Daarnaast komt er aan de Oudegrachtzijde 5.500 m2 
winkelruimtes in de nieuwbouw en het souterrain. 
Er komt ook een fietsenstalling van 800 m2 in het 
souterrain.

1.  
De grote hal: entree en  
het centrale plein van  
de bibliotheek

De hal meet 15 bij 30 meter en is ruim 18 meter 
hoog. Aan de wand hangen zes beelden van 
Hendrik van den Eijnde; vijf daarvan stellen 
ieder een werelddeel voor, het zesde verbeeldt 
‘handel en welvaart’. De grote klok in de hal is 
gemaakt door De Porceleyne Fles. Het glas-in-
loodwerk boven de ingang is van de hand van 
Richard Roland Holst en stelt de “Nederlandse 
Maagd in de tuin der provinciën” voor.

Hier komen leestafels, zitjes en de kranten en 
tijdschriften. Links komt de collectie Reizen en 
Kookboeken. Rechts het Laboratorium, met 
digitale technieken, en café Meneer Potter 
met een eigen entree. In de hal zullen de grote 
evenementen gaan plaatsvinden.

2.  
De jeugdafdeling 
op de eerste 
verdieping
Hier komt de afdeling voor de 
allerkleinsten (0-8 jaar) met een 
voorleesruimte, een kinderatelier en 
nijntje. De ruimte aansluitend is voor 
kinderen van 8-12 jaar, met veel boeken, 
lees-, werk- en studieplekken. In de 
kloostergangen op de eerste en tweede 
verdieping komen diverse collecties. 



3.  
Het Stadsstudiehuis op de zolderverdieping

Deze ruimte werd voorheen alleen als opslag gebruikt, er stonden o.a. rijen reserve 
dakpannen opgestapeld. De oude en nieuwe ramen maken de zolder heel licht, en  
geven uitzicht op de Neude en de 
Domtoren. Hier komt het Stadsstudie-
huis, een stilteruimte met 60 plekken 
voor studeren en werken. Door het 
hele pand zijn er ruim 350 werkplek-
ken. In totaal komen er ruim 500 
zitplekken.Daarnaast komen op deze 
verdieping de jongerenafdeling en de 
collectie Kennis & Samenleving en 
Andere talen (Engels, Frans en Duits). 

4.  
Collectie, zalen en restaurant  
op de tweede verdieping
Hier zie je de overgang tussen de oudbouw en de nieuwbouw. 
De bibliotheek komt op de hele verdieping, met het grootste 
deel van de collectie: Spannend & Actief, de dvd’s en Literatuur 
& Cultuur in een echte boekenkamer met hoge kasten. 
Hier komen ook diverse ruimtes voor voorstellingen en 
activiteiten: het Theater met ruimte voor 200 bezoekers - met 
foyer, de Collegezaal en de Filmzaal. Hier komt ook restaurant 
Noda. Deze ruimtes zijn buiten openingstijden van de 
bibliotheek apart te bereiken. 

5. 
Winkels in de nieuwbouw
Het gebouw krijgt twee nieuwe ingangen naast de toegang aan de Neude. Hier kun je rechtstreeks de winkels 
binnen. In het souterrain en de nieuwbouw komt o.a. een Albert Heijn foodcourt van ca. 1.800 m2. 



Meer weten?  
Volg de ontwikkelingen op  
www.bibliotheekutrecht.nl/neude  
of kijk op postutrecht.com

9. 
Tot ziens
Voorjaar 2020 zullen de winkels, de 
fietsenstalling en de Bibliotheek Neude 
opengaan. Je bent er van harte welkom!

8. 
Souterrain, koppeling 
oudbouw en nieuwbouw
De verbouwing is een bijzondere opgave: het bestaande 
monumentale gebouw wordt aangepast én tegelijkertijd 
wordt er nieuw aangebouwd. Dit wordt beide met zorg en 
respect gedaan voor het rijksmonument. Aanvoer van groot 
materieel gebeurt zoveel mogelijk ‘s nachts.

7. 
Fietsenkelder in 
het souterrain 
Het gebouw ligt midden in het centrum. Om het 
optimaal bereikbaar te maken, komt hier een 
fietsenstalling van ca. 800 m2. Vanuit de stalling 
is er rechtstreeks toegang tot de bibliotheek en 
de foodcourt. 

6. 
Roltrappen
Waar voorheen alleen de grote hal toegankelijk was voor het publiek, wordt nu het hele gebouw opengesteld, 
vanaf het souterrain tot en met de zolder. Om het gebouw voor iedereen toegankelijk te maken zijn er, naast het 
trappenhuis, ook roltrappen en liften geplaatst. 
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