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In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe opende begin februari 
2015 het nieuwe bibliotheekgebouw haar deuren na 27 jaar gehuis-
vest te zijn in twee oude en kleine prefab-paviljoentjes. De gemeente 
opteerde voor een nieuwbouwproject met oog voor duurzaamheid.

Als bibliothecaris was ik zeer nauw betrokken 
bij alle stappen in dit dossier en kon ik uitge-
breid met de architecten overleggen over de 
eigenheid van het doelpubliek, de accenten 
die we in de werking wilden leggen en de rol 
die de bib kan en moet spelen in het culturele 
veld. Deze inhoudelijke input namen ze mee in 
hun ruimtelijke uitwerking ervan. Het Brusselse 
architectenbureau PLUS Office Architects 
tekende een toekomstgericht bibliotheekont-
werp uit van ca. 1000 m² binnenruimte. 

Aangezien een openbare bibliotheek geen 
statisch gegeven is en mee evolueert met de 
maatschappij qua collecties en taken werd er 
gekozen voor een open plan met een dragende 
gevel en slechts enkele kolommen. Dit maakt 
een flexibele invulling van de ruimte mogelijk. 
Voor de materialen koos men gerecycleerde 
grondstoffen, milieuvriendelijke materialen, 
duurzame houtsoorten en duurzame onder-
houdsproducten. Energie-passief betekent 
natuurlijk doorgedreven isolatie met driedub-
bele beglazing en betonnen muren van 20 cm 
dik afgewerkt met een extra isolerende hout-
vezelplaat. 

Door het groendak wordt het hemelwater 
maximaal natuurlijk geïnfiltreerd en opgesla-
gen om hergebruikt te worden. Het water-
overschot komt via een infiltratiebekken weer 
in de bodem terecht. Enkel bij zware regen-
val stroomt er water door naar de riolering. 
De warmteproductie verloopt via een geo-
thermische warmtepomp en luchtverversing 
via twee luchtgroepen voorzien met warmte-
terugwinning. Er is ook een actieve koeling 
gezien de massiviteit van het gebouw. Het 
energieverbruik wordt bijna volledig ingevuld 
met energie uit zonnepanelen en beperkt door 
daglicht-gestuurde armaturen en in de perso-
neelsruimten en toiletten lampen die enkel 
branden als er iemand aanwezig is. Door de 
centrale ligging van de leestuin is er overal 
daglicht. Men kan door de tuin van de ene in 
de andere afdeling kijken. Alle beplanting trekt 
vlinders aan zodat het een vlindervriendelijke 

tuin wordt. Bij mooi weer kan men er rustig zit-
ten met een boek of tijdschrift.

Ook de mobiliteit is een aspect van duurzaam-
heid. De fiets- en voetpaden in de buurt zijn 
zeer goed uitgerust en gescheiden van de rij-
weg. Op het voorpleintje van de bib is er een 
fietsenstalling. Er is een bushalte vlakbij en een 
tramhalte op 500 m.

gROENE AAP
Ook in de werking wordt het duurzaamheids-
aspect verder uitgebouwd en geaccentueerd. 
Daarom werden we door LOCUS en Ecolife naar 
voor geschoven als pilootproject voor ‘Groene 
apen’ en is het een belangrijk aandachtspunt in 
het nieuwe cultuurbeleidsplan. De bib zal zich 
profileren als een informatiecentrum voor de 
bevolking rond dit onderwerp met een uitge-
breide collectie naast lezingen en workshops 
over dit thema. Verder worden aan de inkom 
van de bib de plaatselijke good practices van 
inwoners, scholen of de Agenda 21 ambtenaar 
in de kijker geplaatst. 

De bib wil alle bevolkingsgroepen aantrek-
ken en met mekaar in contact brengen. 
Rolstoelgebruikers kunnen via de hellende 
vlakken en de lift overal makkelijk geraken. De 
jeugdafdeling wordt sterk uitgebreid met o.a. 
een aparte peuterhoek. Doordat veel leerlingen 
thuis geen Nederlands spreken, wordt lezen 
soms als saai en moeilijk ervaren. Leesplezier 
ontwikkelen is dan ook een prioriteit in onze 
werking. Een aantrekkelijk (mede door henzelf) 
ingerichte 4teens afdeling moet het afhaken 
van de adolescenten tegengaan. 

Voor de vele expats in Sint-Pieters-Woluwe is 
er het “Europa plein” met literatuur in andere 
talen, taalcursussen en praktische info afge-
stemd op anderstaligen die Nederlands willen 
leren of Vlamingen die interesse hebben in een 
andere taal. Dit wordt een unieke ontmoetings-
plek, een brug tussen Nederlands- en anders-
taligen, Belgen en niet-Belgen in een open en 
multiculturele omgeving. 

> zie ook p. 19

Foto: Valerie Janssens.

 30 | META 2015 | 2

trend




