
het BiBliotheekgeBouw 
geëvalueerd en geëvolueerd
Simha Chardon

Al meer dan 4600 jaar is de bibliotheek een fysieke plek die kennis bewaart. Van kleitablet-
ten en perkamentrollen tot de boeken die we nu kennen. Met de digitalisering en de alom-
tegenwoordigheid van internet wordt informatie overal gevonden zonder dat er een gedrukte 
versie hoeft te bestaan.

Met the print is dead in het achter-
hoofd maakte de Cushing Academy in 
Massachusetts een volledige ommedraai 
en stapte resoluut de virtuele kant op 
door een ‘boekloze bibliotheek’ op te 
richten. De 20.000 boeken verdwenen 
en werden vervangen door miljoenen 
e-books. Toch zal de overgrote meerder-
heid van bibliotheken niet naar een puur 
virtuele plek evolueren omdat de gebrui-
ker de bibliotheek nodig heeft als plek 
om er met anderen interactief te zijn: de 
bibliotheek als collectieve woonkamer. 
Bibliotheken zijn ‘place makers’ gewor-
den omdat mensen niet meer enkel iets 

komen inkijken of uitlenen, sommige 
nemen hun eigen boeken of magazines 
mee. Mensen komen steeds meer naar de 
bib om er te werken, studeren en lezen. 

De rol van de bibliotheek als boekenbe-
waarder verdwijnt om plaats te maken 
voor het verbinden van gebruikers en 
het opbouwen van kennis. Een nieuwe rol 
die gepaard gaat met een nieuwe indeling 
waarin een grotere verscheidenheid van 
ruimtes aanwezig zijn waar zowel kleine 
als grote groepen mensen elkaar kunnen 
ontmoeten naast ruimte voor individuele 
studieruimtes.

Hoe kan het bibliotheekwezen een vitale 
en florerende functie behouden in een 
maatschappij die snel evolueert en gebukt 
gaat onder economische besparingen? 
Het is perfect mogelijk om betekenisvolle 
aanpassingen aan te brengen voor een 
relatief klein budget in vergelijking met 
een volledige renovatie of nieuwbouw. 

Meerdere technieken zijn mogelijk. Een 
bibliotheek kan een diepgaand onderzoek 
laten uitvoeren aan de hand van de ‘post 
occupancy evaluation’ (POE), een sys-
teem dat een gebouw systematisch eva-
lueert aan de hand van o.m. uitgebreide 
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vragenlijsten en focusgroepen, na de 
bouw en nadat het een paar jaar in gebruik 
is genomen. Zo evalueerde de sectie 
‘bibliotheekgebouwen en inrichting’ van 
de International federation of Library 
Associations and Institutions (IfLA) 
meerdere bibliotheken wereldwijd. Deze 
evaluatie keek naar de beste indelingen 
voor een bibliotheek, waarom bepaalde 
veranderingen doorgevoerd worden en 
uit welke fouten we kunnen leren. Zo’n 
evaluatie wordt vaak toegepast binnen de 
architectuur maar daar waar architecten 
en het facilitaire management bij de POE 
focussen op kwantitatieve en technische 
aspecten zoals hoeveel verlichting, welke 
soort verwarming waar plaatsen, hebben 
bibliotheken nood aan de ‘zachtere’ en 
meer kwalitatieve aspecten van de POE. 
Het zijn vragen als: “Welke aspecten van 
het gebouw werken goed, en welke min-
der?” en “Hoe reageren de gebruikers op 
het project?”, die van belang zijn. 

Wil of kan een bibliotheek geen groot en 
intensief onderzoek laten uitvoeren dan 
nog is het mogelijk om significante infor-
matie te verkrijgen door goede observa-
tie en door feedback te vragen aan de 
gebruikers en staf. 

CONSTANTE AANPASSINg
De tijd dat een bibliotheek om de genera-
tie een grote renovatie uitvoerde is voor-
bij, nu moet een bibliotheek zich con-
stant kunnen aanpassen en veranderen. 
Grote renovaties brachten een tevreden-
heid op die een decennium lang duurde. 
Nadien volgde tien jaar waarin de tevre-
denheid langzaam begon te dalen omdat 
de bibliotheek de noden van het publiek 
steeds minder tegemoet kon komen, bijv. 
omdat het materiaal begon te slijten of 
omdat de ruimte te klein werd. Tot slot 
werd het punt bereikt waarin naar veran-
dering werd gevraagd. Het duurde dan 
nog tien jaar om een nieuwe bibliotheek 
te bouwen, of een bestaand gebouw 
volledig te renoveren en de hele cyclus 
begon opnieuw. De bibliotheek van de 
Emory University uit Georgia in de VS, 
werd dit patroon beu en besloot af te 
stappen van een bibliotheekdienst die 
was “vastgevroren in de tijd”, er moesten 
grote plannen maar kleine veranderingen 

komen: stapsgewijs kleine afgelijnde pro-
jecten jaarlijks doorvoeren om de biblio-
theekwerking te verbeteren of “oppor-
tunistisch incrementalisme” zoals Rick 
Luce, voormalig Director of Libraries, het 
benoemde.

Ook de bibliotheek van de universiteit van 
Missouri-kansas City (UMkC) die al sinds 
1933 bestond, besloot om een gelijkaar-
dige strategie toe te passen: de oppor-
tunistic renovation strategy. Door kleine, 
constante veranderingen door te voeren 
is niet enkel de kostprijs lager maar is er 
ook ruimte voor experimenteren. De bib 
evalueert immers de veranderingen con-
stant via zogenaamde ‘as you go’ evalu-
atie, en ziet dan wat er al dan niet moet 
worden aangepast. Doordat het kleine 
aanpassingen zijn, kan een verandering 
ook snel worden doorgevoerd zonder 
helemaal opnieuw te moeten beginnen. 
Constante aanpassingen hebben echter 
ook nadelen omdat de bibliotheek dan 
in een voortdurende staat van renovatie 
is, die als storend en zelfs ontmoedigend 
kan worden ervaren.

Ook de Duitse Nationale bibliotheek voor 
wetenschap en technologie (TIB) en de 
Universiteitsbibliotheek van Hannover 
(UB) willen de studieomgeving constant 
verbeteren. Dit willen ze bereiken door 
leercentra te creëren en door op zoek 
te gaan, op de campus zelf, naar plek-
ken die geconverteerd kunnen worden in 
leerruimtes. Dit project mondde uit in het 
‘Lernraum-konzept’ dat opgericht werd 
om als blauwdruk te dienen voor alle 
organisaties binnen de universiteit (facul-
teiten, centrale diensten, bibliotheken, …). 

Observatie en bevraging van klanten zijn 
twee strategieën die van groot belang 
zijn enerzijds om te weten welke aanpas-
singen aangebracht kunnen worden en 
anderzijds omdat elke bibliotheek zelfs 
met een klein budget die kan toepassen. 

Opmerkelijk is dat het niet altijd de meest 
‘hippe’ of moderne veranderingen zijn die 
gebruikers aantrekken. Wat oorspronke-
lijk een goed idee lijkt kan na observatie 
vragen oproepen. Zo toonde observatie 
in de bibliotheek van de Emory University 
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Foto p. 10: Technische Informationsbibliothek (TIB) 
Hannover, Duitsland. 
© TIB / C. Bierwagen. (CC)

“ HET IS PERFECT MOGE-
LIJK OM BETEKENIS-
VOLLE AANPASSINGEN 
AAN TE BRENGEN 
VOOR EEN RELATIEF 
KLEIN BUDGET IN VER-
GELIJKING MET EEN 
VOLLEDIGE RENOVATIE 
Of NIEUWBOUW.



dat er amper bezoekers kwamen naar de 
meest onconventionele ingerichte ruim-
tes waar o.a. zitkussens rond lage tafel-
tjes stonden. Toen de bibliotheek daarop 
besloot gewone stoelen en vergadertafels 
te plaatsen resulteerde dit in een stijgend 
aantal reservering en bezoeken. Daar 
waar Emory hier de statistische gegevens 
observeerde, stuurt UMkC de bibliotheek-
medewerkers op pad in het gebouw die 
noteren wat ze opmerken om zo aanpas-
singen te kunnen aanbrengen. Vele biblio-
theken sturen ook hun medewerkers naar 
andere bibliotheken om zo op een infor-
mele manier, als een gewone bezoeker, 
te zien hoe de bibliotheek functioneert. 
Zo gaan de West-Vlaamse bibliotheken 
die meedoen met het Delphi-project 
vaak incognito bij elkaar op bezoek, en 
geven ze elkaar achteraf feedback over 
de goede en minder goede punten. In 
Barcelona zitten 220 bibliotheken en 
9 mobiele bibliotheekbussen in het de 
LSMU of Library Service Management 
Unit, een netwerk dat economische en 
technische ondersteuning geeft. Het 
voordeel van LMSU is dat het netwerk 
meewerkt aan zoveel projecten dat de 
fouten die — mede door de gebruikers — 
ontdekt worden niet meer in een ander 
gebouw worden gemaakt, de goed functi-
onerende aspecten kunnen dan weer wel 
toegepast worden bij de andere bibliothe-
ken. Daarnaast zijn andere voordelen van 
een netwerk dat er aan kostenbesparing 
wordt gedaan door schaalvergroting en 
dat er een territoriaal evenwicht is waar-
door burgers een gelijke toegang hebben 
tot informatie, kennis en cultuur. Dankzij 
deze 229, al dan niet mobiele bibliothe-
ken, wordt 98 procent van de bevolking 
bereikt.

kleine subtiele observaties gebeuren ook. 
Zo vertelde hoofdbibliothecaris Patrick 
Vanouplines van de VUB hoe zwarte en 

witte tafels in een bepaald 
motief worden gerang-
schikt. Op die manier vangt 
de bibliotheek twee vlie-
gen in een klap. Bezoekers 
zijn minder geneigd om 
de tafels zomaar te ver-
schuiven omdat ze het 
patroon niet willen versto-

ren. Worden tafels toch verschoven dan 
weet de bibliotheek dat deze verandering 
echt nodig was. De bibliotheek kan dan na 
observatie beslissen om de tafels anders 
te rangschikken.

TrANSACTIE VErSUS INTErACTIE
Bibliotheken uit de 21e eeuw moeten soe-
pel zijn en zich constant kunnen aanpas-
sen aan de veranderende noden van de 
gebruikers. Daardoor kan het succes van 
een bibliotheek niet meer op dezelfde 
manier gemeten worden. Zo was een 
traditionele bibliotheek de gatekeeper 
die ook nauwlettend controleerde dat de 
beperkt fysiek aanwezige boeken en 
kranten op een correcte manier uit-
geleend werden. De interactie met de 
bibliotheek was enkel een van trans-
actie. Het succes van een bibliotheek 
werd bijgevolg gemeten via de hoe-
veelheid input van de bibliotheek op 
vlak van informatieve transactie: hoe-
veel volumes bevat de collectie, hoe-
veel mensen zijn er ingeschreven als 
lid, wat zijn de kosten, enz.

Met de opkomst van digitale infor-
matie treedt disintermediatie op, de 
gebruiker gaat direct naar de bron en 
heeft geen tussenpersoon meer nodig. 
De bibliotheek van de 21e eeuw stapt 
over van de rol als gatekeeper naar de 
rol van dienstverlener. De bibliotheek 
moet niet langer materiaal bewaren 
maar gebruikers assisteren en bege-
leiden in hun zoektocht naar informa-
tie. Het succes wordt nu gemeten door 
de hoeveelheid output: hoeveel vragen 
werden beantwoord, hoeveel studen-
ten kwamen hier studeren, hoeveel 
lessen of meetings vonden er in de 
bibliotheek plaats enz. Om succesvol 
te kunnen zijn, moet een bibliotheek 
ook beroep doen op haar bezoekers 
en medewerkers. Door antwoorden te 

krijgen over heel gerichte vragen zoals 
bijv. wat gebruikers van de groepswerk-
ruimte vinden of wat ze van de indeling 
van de ruimtes vinden, kan een biblio-
theek inzicht krijgen op wat goed en wat 
minder goed of ronduit slecht loopt. 

Na een vraag over groepswerkruim-
tes kwam de TIB erachter dat studen-
ten droomden van smartscreens aan de 
muren van groepswerkruimtes. Door deze 
feedback konden de bib en de gebruikers 
tot een oplossing komen die iedereen 
goed vond. Zo werden whiteboards geïn-
stalleerd omdat gebruikers ook begrepen 
dat smartscreens installeren veel werk en 
budget zou kosten.

KrACHT VAN EEN gOED gESPrEK
Bibliotheken wereldwijd zijn erachter 
gekomen dat de gebruikers om feed-
back vragen cruciaal is om echt te weten 
te komen wat hun vragen en noden zijn. 
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Studenten bij de Duitse TIB werden snel afgeleid tijdens 
het studeren, ze stelden daarom voor om de individuele 
werkplekken niet tegenover elkaar te plaatsen maar 
achter elkaar. © TIB / C. Bierwagen (CC).

95 procent van de bestanden van de TIB Hannover bevinden zich 
in het magazijn. © TIB / Euromediahouse.



Door de gebruikers bij veranderingen 
te betrekken via bevragingen of focus-
groepen kunnen er positieve resultaten 
op korte termijn en met een redelijk laag 
budget worden bereikt.

Het creëren van focusgroepen die zowel 
gebruikers als medewerkers betrok bij de 
Duitse TIB leerde dat er niet enkel vraag 
was naar ‘rustige plekken’ of ‘zicht op 
groen’ maar dat er ook vraag was naar 
meer stopcontacten voor o.a. laptops, 
tafels met goede afmetingen en comfor-
tabelere stoelen. Er werd geopperd om 
computerkabels te verbergen omdat die 
anders voor een heel slordige uitzicht 
zorgden. Een steeds terugkerende feed-
back is dat ruimtes die verlicht worden 
door artificieel licht kil en zelf ‘creepy’ 
overkomen als er koud licht wordt 
gebruikt. Door warm licht te plaatsen 
verandert de sfeer drastisch, een kleine 
aanpassing met grote gevolgen.

Studenten bij de Duitse TIB werden snel 
afgeleid tijdens het studeren, ze stelden 
daarom voor om de individuele werk-
plekken niet tegenover elkaar te plaat-
sen maar achter elkaar op die manier is 
het immers moeilijker om een gezellige 
groepsbabbel te starten.

De Studenten van de Emory Bibliotheek 
in de VS, gaven tijdens een bevraging aan 
dat de bibliotheek deel uitmaakte van de 
twintig bibliotheken die geen 24/7 toe-
gang verleende. Dit vond de bibliotheek 
vreemd omdat de bibliotheek 5 dagen per 
week 24 uur open was en op vrijdag en 
zaterdag sloot de bibliotheek pas om 20 
uur maar toch vonden de studenten, dat 
de bib te weinig open was. Na controle 
besefte de bibliotheek dat het bezoekers-
aantal vanaf 17 uur drastisch omlaagging 
op dagen dat de sluitingstijd om 20 uur 
was. Op de dagen dat de bibliotheek de 
hele nacht openbleef, daalde het bezoe-
kersaantal pas rond middernacht. Om de 
studenten tegemoet te komen besloot 
de bibliotheek daarom om de openings-
uren van die twee dagen met 4 uur te 
verlengen. De universiteitsbibliotheek van 
Helsinki loste het anders op: na sluitings-
tijd kunnen de studenten in het aangren-
zend leercentrum terecht dat wel open-
blijft, daar staan meerdere leesruimtes en 
350 werkstations tot hun beschikking. De 
rechtsbibliotheek van de Martin Luther 
universiteit die openblijft tot 5 uur ‘s och-
tends regelde dat de bibliotheek overdag 
door bibliotheekpersoneel bemand wordt 
en ’s nachts door security. Andere uni-
versiteitsbibliotheken zijn dan weer enkel 
24/7 open tijdens examenperiodes.

Natuurlijk wordt er ook rekening gehou-
den met de mening en ervaring van de 
staf. Om een goede bibliotheek te heb-
ben zijn het bibliothecarissen die advies 
moeten geven aan de architecten en inge-
nieurs, vindt bibliotheekarchitect Santi 
Romero. Want zij weten tenslotte pre-
cies hoe een bibliotheek er moet uitzien. 
Twintig jaar geleden werd er nog niet naar 
de mening gevraagd van de bibliothecaris 
wanneer er een nieuw gebouw kwam. De 
architect besloot dat hij het beter wist dan 
de bibliothecaris en bouwde een gebouw 
dat op een standaard administratief 

gebouw leek. Wanneer de bibliotheca-
rissen het gebouw betraden, kwam het 
vrijwel telkens voor dat de bibliotheca-
rissen van alles moesten verplaatsen en 
aanpassen om het gebouw enigszins om 
te zetten in een functionele bibliotheek. 
Nu vertellen bibliothecarissen hoe een 
bibliotheek er moet uitzien, waar poly-
valente ruimtes moeten komen, hoe een 
stille ruimte ingericht moet worden e.d. 

Er wordt ook steeds meer aandacht 
geschonken aan praktische zaken die het 
werk van bibliothecarissen vlotter laten 
verlopen. De bibliothecaris moet zich 
goed voelen in zijn/haar bibliotheek om 
de visie dat de gebruiker centraal staat 
te kunnen uitvoeren. Daarom plaatsen 
bibliotheken steeds vaker kleine infor-
matiepunten doorheen het gebouw zodat 
medewerkers niet telkens terug moeten 
gaan naar een bureau om iemand verder 
te helpen. De universiteitsbibliotheek van 
Helsinki plaatste haar medewerkers hoog 
op de agenda door rekening te houden 
met elke soort werknemer. Op basis van 
het werk dat uitgevoerd moet worden, is 
er een aangepaste ruimte voorzien van 
eilanden tot kleine burelen voor individu-
eel werk. Moet een werknemer in alle rust 
kunnen werken dat kan hij in een klein 
bureau gaan werken, is er daarentegen 
nood aan interactie dan zijn vergaderlo-
kalen aanwezig. Ook aan ontspannings-
ruimtes werd gedacht en de werknemers 
hebben op verschillende verdiepingen 
keukentjes en een grote ontspannings-
ruimte met privéterras.

IMPACT VAN CLASSIfICATIE
Lange tijd organiseerden bibliotheken in 
Europa en de VS zich volgens de Dewey 
Decimale Classificatie of DDC. Dit sys-
teem komt echter niet meer overeen met 
de noden van het publiek. Steeds meer 
bibliotheken implementeren daarom 
naast de DDC een ander systeem. Zo 
klasseren de Catalaanse bibliotheken hun 
collectie op basis van de interesses van 
de gebruikers, de reader interest arran-
gement of XBM-bibliotheek. De XBM-
bibliotheek blijft wel samenleven met 
de traditionele indeling van de collectie. 
Daardoor moeten de XBM-zones duide-
lijk zichtbaar zijn en verschillen van de 
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andere zones. Een voorbeeld van reader 
interest arrangement is het samenvoe-
gen van de ouderzone in de kinderzone. 
Tussen de kinderboeken kunnen ouders 
ook boeken vinden over het kind-ouder 
onderwerp zoals kinderpsychologie, 
zwangerschapsboeken, spelletjes, …

Door te focussen op de gebruiker, zoals 
met reader interest arrangement in plaats 
van te focussen op de klassering van boe-
ken ontstaat er een heel andere visie in 
het bibliotheekwezen. Zo creëren biblio-
theken ruimtes die vroeger ondenkbaar 
waren. De kind-ouderruimtes zijn daar 
een goed voorbeeld van. In die ruimte 
kan de ouder rustig aan een bureau wer-
ken terwijl het kind in dezelfde ruimte kan 
spelen. Zulke ruimtes zorgen ervoor dat 
mensen met kleine kinderen niet meer 
thuisgebonden zijn. Ook wordt er steeds 
meer aandacht besteedt aan praktische 
details die het resultaat zijn van klantge-
richt denken, denk aan luiertafels in de 
buurt van peuterzones.

jONgErENZONE
Terwijl kinderen en volwassenen vaak in 
de bib zijn te vinden, haken jongvolwas-
senen af. Toch is het niet omdat ze onge-
interesseerd zijn dat ze zich niet aange-
trokken voelen door de bib maar omdat 
ze zich er niet in kunnen terugvinden. Ze 
zijn te oud voor de kinderzone maar voe-
len zich verloren in de volwassenenzone. 
Vele bibliotheken zijn er ondertussen ach-
tergekomen dat een eigen ruimte met een 
collectie die aansluit bij hun interesses de 
jongeren weer kan aantrekken. 

Een jongerenzone voor 14 tot 25 jari-
gen verschilt van bibliotheek tot biblio-
theek omdat elke bib een ander publiek 
heeft met andere noden. Zo bieden som-
mige bibliotheken de mogelijkheid om te 
gamen terwijl anderen dit dan weer niet 
hebben. Meerdere elementen komen ech-
ter in elke bibliotheek terug. Zo moet het 
duidelijk zijn voor de bezoekers dat de 
ruimte de jongerenzone is en de ruimte 
moet een hippe uitstraling hebben geba-
seerd op de actuele trends en de smaak 
van de jongeren. Daarvoor is informeel 

meubilair zoals kussens en leunstoelen 
nodig. De zone moet ook flexibel zijn en 
weinig meubels hebben om multifunctio-
neel te kunnen zijn. Wifi is uiteraard een 
must in een jongerenzone maar ook veel 
stopcontacten zijn nodig. Na onderzoek 
beseften meerdere bibliotheken dat het 
belangrijker is om veel stopcontacten 
beschikbaar te stellen dan computers te 
installeren. Veel jongeren komen immers 
met hun laptop of tablet naar de bib.

AKOESTIEK
Akoestiek, een essentieel element in de 
bibliotheek van de 21e eeuw waar ver-
schillende activiteiten zoals groepswerk, 
voorlezen, individueel werken, en lezen 
tegelijk plaatsvinden. Maar zones geluids-
dicht maken en toch niet helemaal iso-
leren van de rest van het gebouw is een 
ware hersenbreker. Zo moeten jongeren-
ruimtes goed afgeschermd en geluids-
dicht worden gemaakt om geluidsoverlast 
te voorkomen. Maar helemaal afsluiten 
kan niet, want de jongeren moeten nog 
deel uitmaken van de ‘bibliotheekge-
meenschap’. Omdat bibliotheken vaak 
in elke zone diverse hoeken zoals een 
leeshoek, groepswerkhoek en zelfstu-
diehoek willen installeren wordt het nog 
ingewikkelder. Een goed voorbeeld van 
akoestiekproblematiek is de bibliotheek 
The Berlin Brain van de Berlijnse Vrije 
Universiteit. De bibliotheek uit 2005 die 
plek biedt voor een collectie van 800.000 
stukken bestaat uit één grote ruimte van 
6200 m². Veel ruimte voor zonering is er 
bijgevolg niet. Gsm-gebruik en gesprek-
ken worden overal gehoord en het lawaai 
weerkaatst door de ruimte. Een probleem 
dat de gebruikers aankaarten maar dat 
ze vreemd genoeg niet afschrikt: de zeer 
dynamische ruimtes blijven zeer popu-
lair. De gebruiker wil zien en gezien wor-
den en neemt de geluidoverlast voor lief. 
Geluidoverlast is een probleem dat vaak 
pas na evaluatie van een gebouw zicht-
baar wordt. Geluidsabsorptiepanelen 
installeren of dik vasttapijt gebruiken, 
zijn doeltreffende oplossingen die na 
evaluatie nog geïnstalleerd kunnen wor-
den. Helsinki University ging een stap ver-
der door zelfs de muren met muurtapijt 

te bekleden. De bibliotheek van Belfast 
deelt de studiezone die al rustig is nog 
eens in twee: fluisterzone en stille zone. 
Beide zones worden ook goed van elkaar 
afgeschermd.

Om hinder door telefoongesprekken 
tegen te gaan voerde de Martin Luther 
universiteit in Duitsland een verbod op 
gsm-gebruik in de leeszaal. De Helsinki 
University bib richtte telefoonruimtes in 
die op meerdere verdiepingen beschik-
baar zijn. Op die manier zijn mensen min-
der geneigd om het verbod te negeren. 
Licht moduleerbare scheidingsmuren die 
zeer praktisch zijn om zones gemakkelijk 
van elkaar te scheiden hebben het nadeel 
dat ze niet geluiddempend genoeg zijn 
als er aan de ene kant groepswerk en 
aan de andere kant rustig gelezen wordt. 
Geluidsdemping moet daarom zeer goed 
doordacht zijn en een optie die Helsinki 
University overweegt, wat moduleerbare 
scheidingsmuren betreft, om deze zones 
in verschillende ruimtes te plaatsen.

fLExIBILITEIT
In de 21e eeuw moeten bibliotheken ook 
flexibel zijn en moeten ruimtes verschil-
lende functies kunnen vervullen. Zo wil-
len bibliotheken een ruimte die voor 
een workshop kan dienen en op andere 
momenten een voorleesruimte kan wor-
den. Boekenrekken met wielen en ver-
plaatsbare panelen zijn manieren om een 
ruimte snel en gemakkelijk te kunnen ver-
anderen. 

De Catalaanse bibliotheken willen hun 
ruimtes zo inrichten dat er in elke zone 
(volwassenenzone, kinderzone, …) diverse 
hoeken zijn zoals bijv. een leeshoek, zelf-
studieplek, stille plek en groepswerkhoek. 
Elke zone wordt zo een doelgroepbib in 
de bibliotheek. Met zulke indelingen is 
het natuurlijk moeilijker om geluidsover-
last tegen te gaan, maar dit zijn keuzes 
die elke bib moet maken.

Hoewel bibliotheken veel moeite doen om 
hun bib toegankelijk te maken voor ieder-
een en de bereikbaarheid voor minder-
validen hoog op de agenda staat, zijn er 
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“ BOEKENREKKEN MET WIELEN EN VERPLAATSBARE 
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• meer te leren over onze outsourcing diensten inzake abonnementen
• meer te weten te komen over onze totaaloplossing voor het beheer van elektronische- en papieren 
    abonnementen & e-pakketten
• meer te horen over de unieke aanpak van onze klantendienst
• meer te ontdekken over ons maatwerkaanbod rond e-Resource toegangs- en beheersdiensten dat perfect 
    afgestemd is op uw bibliotheeksystemen
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steeds details die toch aan de aandacht 
ontsnappen, en die pas na een evaluatie 
ontdekt worden. Zo zijn er vaak liften aan-
wezig voor rolstoelgebruikers of mensen 
die met krukken lopen, maar zijn de deu-
ren van de hoofdingang niet automatisch 
waardoor een mindervalide gebruiker niet 
naar binnen kan. Soms zijn de gangen tus-
sen de rekken niet breed genoeg en kun-
nen rolstoelgebruikers niet omkeren. De 
meeste bibliotheken hebben wel toiletten 
voor gehandicapten.

Slechtzienden en slechthorenden vallen 
er nog vaak uit omdat er bij ‘minderva-
lide’ vooral aan rolstoelgebruikers wordt 

gedacht. De bibliotheek van de Helsinki 
University introduceerde talking lifts voor 
slechtzienden en installeerde een ringlei-
ding aan de ingang voor slechthorenden 
die ervoor zorgt dat storend omgevings-
geluid wegvalt wanneer ze hun hoortoe-
stel op een bepaalde stand zetten. De 
bibliotheek ging nog verder door een 
speciale ruimte in te richten voor men-
sen met allergieën. Daar kunnen mensen 
terecht die bijv. allergisch zijn aan parfum.

CONCLUSIE
De tijd dat de sfeer van een bibliotheek 
op die van een grote lege kerk leek is 
voorbij. Bibliotheken zijn meer dan ooit 

het hart van de gemeenschap dat op het 
ritme van de toekomst pulseert. Om mee 
te blijven moeten bibliotheken nu alert 
zijn op wat de gebruiker nodig heeft. 
Via doelgroepgericht denken en inde-
len, observatie en feedback evolueert de 
bibliotheek mee met de veranderende 
noden van haar publiek en blijft dan, zoals 
de vijfde wet van bibliotheekwetenschap-
pen haar omschrijft: “een groeiend orga-
nisme”. 

Meer over dit onderwerp vind je in het 
boek Post-occupancy evaluation of library 
buildings, uitgegeven door IfLA. 
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