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Beste mensen,

Al een aantal jaren adviseer ik de bibliotheek bij huisvestingsvraagstukken. Het begon 
toen ik de toenmalige directeur Mirjam in ’t Hout ontmoette bij het Vrouwennetwerk 
Rijnstreek. Het eerste ‘’klusje’’ was het creëren van een extra kantoorruimte en het 
aanpassen van de inrichting van de oude bibliotheek in Alphen a/d Rijn.

Inmiddels ben ik aardig ingewerkt in het bibliotheekwezen. Ik vind het een voorrecht 
om voor zo’n mooie maatschappelijke organisatie te mogen werken.

In deze nieuwsbrief meer over een aantal recente projecten die de ontwikkelingen van 
de huisvesting van bibliotheken goed illustreren.    Veel leesplezier!

Dansen in de bibliotheek in Leimuiden

Er zijn mensen die het bestaansrecht van bibliotheken betwisten. Wie komt er nog in de bieb? Maar 
loop eens binnen of kijk op de site en je ontdekt dat de bibliotheek van nu veel meer doet dan het 
uitlenen van  boeken. 

Ook wordt er veel meer samengewerkt met andere partijen. Dit heeft zijn weerslag op de 
huisvesting van de bibliotheek. Bibliotheek Rijn en Venen is dan ook volop in beweging.  Zo is er op 
15 oktober een biebpunt geopend in sportcentrum ‘t Spant in Leimuiden. De inwoners van 
Leimuiden waren voordien aangewezen op de bibliobus. 

Het was nog een studie om te kijken hoe het biebpunt het beste ingepast kon worden. Alle ruimtes 
waren namelijk in gebruik! Uiteindelijk kwam de ruimte vlak bij de entree als beste optie uit de bus. 
Deze ruimte wordt echter ook gebruikt door andere partijen, zoals Tom in de buurt en er worden 
dans- en muzieklessen gegeven. 

Om dit dubbelgebruik mogelijk te maken heb ik een deel van een bestaande berging van de gymzaal 
bij de ruimte getrokken en verrijdbare displays ontworpen. Die displays worden weggereden als de 
bibliotheek gesloten is. De boekenkasten langs de wanden in de hoofdruimte blijven gewoon 
toegankelijk, ook als de bibliotheek dicht is. 
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Bibliotheek in Brede School in Roelofarendsveen

In de brede school Kaskade in Roelofarendsveen stond een ruimte leeg op de eerste verdieping. Een 
biebpunt met Bieb op school was een mooie functionele invulling van deze ruimte. Het was flink 
puzzelen. De oude bibliotheek in Roelofarendsveen had veel m2. Er moest dus gesnoeid worden in 
de collectie en zo veel mogelijk m1 plank worden gecreëerd. Er werd veel ruimte gewonnen door 
het gedeelte voor de basisschoolkinderen, de Bieb op school, in de hal van de school te realiseren. 

De boekenkasten waren niet meer geschikt om te verplaatsen, maar veel onderdelen van de 
inrichting zijn in het nieuwe biebpunt hergebruikt.  Ook hier wordt de verrijdbare display ingezet 
t.b.v. flexibel ruimtegebruik.

De toegang naar de lift werd gewijzigd zodat de loop naar de bibliotheek niet de school verstoort.

Een nieuwe pleisterplaats voor Zoeterwoude-dorp

Op 13 oktober j.l. opende de burgemeester Liesbeth Bloemen ‘’De Buitenplaats’’. Dit gebouw 
huisvest 3 basisscholen,  kinderopvang, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de bibliotheek. 

Voor de bibliotheek was de ruimte naast de entree aan een ruime hal gereserveerd. Weliswaar niet 
al te veel m2, maar een mooie ruimte. 

Om zo veel mogelijk van het programma kwijt te kunnen blijft geen stukje muur onbenut. Zelfs de 
ruimte voor de ramen wordt gebruikt voor computerplekken. Ondanks het gebrek aan m2 hebben 
we het retail-concept vastgehouden en alle vrijstaande kasten laag gehouden. Daardoor is het een 
lichte overzichtelijke ruimte geworden. 

Er zijn door mij veel maatwerk-meubels ontworpen; zoals de in-uitgifte balie, de info-balie, de 
hoekbank bij het hoekraam, tevens kast voor prentenboeken, de pc-plekken en de tijdschriftenkast. 

Die tijdschriftenkast staat met de leestafel in de centrale hal, waar ook de toegangen naar het CJG 
en de kinderopvang zijn. Dit gedeelte is altijd toegankelijk.  Iedereen kan er met een kop koffie 
tijdschriften lezen aan de grote tafel.  Net als bij de 2 andere locaties worden ook hier bij 
openingstelling verrijdbare displays naar de hal gereden om de 2 ruimtes meer op elkaar te 
betrekken en de mensen te verleiden verder naar binnen te gaan.

Bieb op school
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zitmeubel en prentenboekenkast inéén
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Fijne kerstdagen

en

een voorspoedig 2019!
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