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1: INLEIDING

Openbare Bibliotheek Amsterdam 
door Jo Coenen & Co Architecten.

‘’Het tot elkaar brengen van de uit 
elkaar gegroeide wereld van cultuur 
en opdracht’’

proloog

Het maken van een bibliotheek is bij 
uitstek een opgave, waarbij het NIET 
primair gaat over het maken van een 
compositie van de buitenkant, een 
verzameling van gevels, maar waarbij 
het gaat om het ontwerpen van de bin-
nenwereld. 
Dit is ook de reden waarom de archi-
tect naast het gebouw ook het inter-
ieur heeft willen ontwerpen. Bij een 
bibliotheek zijn exterieur en interieur 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Daarom zullen we zowel de opzet van 
het gebouw als de losse interieur-
delen kort uiteen zetten. Terzijde 
zijn nog de extra complice-rende fac-
toren van deze opgave genoemd, die 
ontstaan door de context: 28.000m2 
gestapeld programma in een steden-
bouwkundige enveloppe in een vol-
ume van ongeveer 40 m hoogte, 40 m 
breedte en 120 m lengte.

Van stedenbouw tot gebouw, een 
beeldhouwwerk van binnenuit

Het ontwerpen van de openbare bi-
bliotheek met een enorme oppervlakte 
binnen het stringent stedenbouwkun-
dig plan was mogelijk  door de ogen 
van een beeldhouwer: als een mono-
liete steen is het gebouw gebeiteld en 
geslepen om het binnenleven zo aan-
genaam mogelijk te maken. Doordat 
het gebouw op een aantal plaatsen 
terug deinst van de voorgeschreven 
stedebouwkundige lijnen is een erker 
naar binnen gemaakt, waardoor licht 
het interieur bereikt en exterieur en 
interieur samensmelten. Zo liet het 
immens veelzijdige programma met 
een hoge bouwdichtheid het toch toe 
een gevarieerd gebouw te maken met 
veelvormige subvolumes waarin over-
zichtelijkheid, oriëntatie, intimiteit 
door zichtlijnen in zowel interieur 
als exterieur samen vallen.

Het exterieur is als het ware van bin-
nenuit bedacht. Het gaat hierbij om 
‘het maken van plekken’ die vervol-
gens leven en een verblijfswaarde 
krijgen door licht, ruimte en kleur.   
Door diversiteit van activiteiten is 
het samenspel tussen die plekken 
en activiteiten cruciaal. Het gebouw 
moet in al zijn vezels zo gezegd ge-
schikt gemaakt worden voor toegan-
kelijkheid.
De verschillende plekken met ver-
schillende sferen als verblijfsruim-
tes, zakelijke ruimtes en gebruiksrui-
mtes moet de gebruiker laten hechten 
aan het gebouw waardoor deze zich 
bindt met de omgeving. 
Ook het contemplatieve is een 
belangrijke waarde in het interieur 
van de bibliotheek. Zelfs als manifest 
voor de architectuur in het algemeen, 
als tegengeluid tegen de toenemende 
neiging naar ‘’hipheid’’ of schreeu-

werigheid en het vluchtige. Voor 
publieke gebouwen en zeker voor plek-
ken waar boeken bewaard worden, die 
toch onze cultuur van vele eeuwen 
vertegenwoordigen, geldt dat ze met 
respect behandeld moeten worden, 
wat wordt vertaald in kwaliteit en 
terughoudendheid.

Dit contrast is terug te vinden in 
de opbouw van zowel het exterieur 
als interieur en af te lezen uit zijn 
opbouw: een plint, midden en top.
De plint vertegenwoordigt hierin de 
snelheid of het vluchtige terwijl het 
midden  - daar waar de boeken huizen 
-  de rust symboliseert. Door de term 
‘belevenisbibliotheek’ te vervangen 
door de woorden ‘karakter geven’ 
zijn door kleur, inrichting en 
verlichting en ook het aanbrengen 
van kunst accenten aangebracht 
zodat het begrip ‘beleving’ een in-
vulling krijgt. Op deze manier vinden 
wij de mogelijkheid om de uit elkaar 
gegroeide wereld van cultuur en op-
dracht nader tot elkaar te brengen.

Overgang exterieur in interieur en 
vice versa in materiaalgebruik

De materialisatie van het exterieur 
gaat onafgebroken door in de mate-
rialisatie van het interieur. De sta-
biliteitskernen zijn gemaakt uit natu-
ursteen, zogenaamde muschelkalk, 
net zoals de luifel en het bordes en 
zijn zowel binnen als buiten te erva-
ren. In deze natuurstenen sculptuur 
is een constructie van houten kad-
ers geplaatst, deze beschrijft het 
middendeel, de collectie vloeren. In 
de westgevel worden deze houten ka-
ders ondersteund door een “ladder” 
van western red cedar, die zich naar 
binnen als huiskamertjes opent. Door 
de terugtrappende ladder en gecom-
poneerde vides is er daglicht gega-
randeerd tot diep in het gebouw.
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Plint, midden en top.

Het programma van eisen beslaat 
28.500m2 en de grenzen van de loka-
tie zijn in het masterplan vastgelegd. 
Uit de eerste rekensommen werd al 
snel geconstateerd dat het gebouw 
uiterst compact zou moeten worden 
ontworpen. Om te voorkomen dat 
het gebouw een stapeling van dichte 
vloeren zou worden met beperkte 
lichttoetreding, zoals we die kennen 
in grote bazaars, moest er een list 
verzonnen worden. Het ontwerp deelt 
het gigantische programma op in drie 
gebouwdelen: de plint, het midden en 
de top van het gebouw.

Beneden staat het gebouw logischer-
wijze op een “plint”. Deze plint is zo 
transparant mogelijk gemaakt, zodat 
de vloer buiten en de vloer binnen, 
uitgevoerd in dezelfde natuursteen, 
naadloos in elkaar overlopen. Via 
de entree komt de bezoeker binnen in 
een laag gedeelte, waarna hij onmid-
dellijk overdonderd wordt door een 
enorme hoge open ruimte, waarin zijn 
blik onvermijdelijk verticaal naar 
boven gevoerd wordt. Deze schake-
ring van vides levert niet alleen een 
goede orientatie op, maar 
veroorzaakt ook de gewenste 
ruimtelijkheid en lichttoetreding-
en. Vanuit deze entreehal heeft de 
bezoeker direct overzicht over de 
balies voor informatie en inname. Een 
verdere blik laat een enorme tijd-
schriften afdeling met een leescafe 
zien. En via een grote vide opzij, ziet 
hij een kinderparadijs met vele boek-
en, informele zithoeken en vrolijke 
meubels. Verder is er in de plint ook 
nog een expositieruimte te 
bezichtigen.

Nog voordat de bezoeker het mid-
dendeel bereikt passeert hij  eerst 

de multi media vloer, met de volle-
dige collectie van film en muziek.

Het  “middendeel” is zeer 
karakteristiek uitgevoerd met een 
constructie van doorlopende houten 
kaders, die zowel binnen als buiten 
te zien en te ervaren zijn. 
De kaders stralen de sfeer en 
warmte van boekenkasten uit, en zijn 
van binnenuit soms ook te betreden. 
Deze met hout omarmde vloeren 
bevatten alle boeken van de collec-
ties.De bovenste collectievloer is 
niet alleen bijzonder door de “dikke 
wanden” en de vergaderzalen, maar 
metname ook door de prachtige 
monumentale trap, die de bezoeker 
naar het restaurant leidt. Als klap 
op de vuurpijl biedt het dakterras bij 
het restaurant een panoramisch beeld 
over de stad Amsterdam,omkaderd 
door de natuurstenen luifel, die het 
gebouw van boven afmaakt. Naast het 
restaurant biedt de “top” ook een 
theater met foyers, met daarbovenop 
nog kantoor en technische ruimtes.

Elke vloer heeft dezelfde circu-
latiezone, die duidelijk aan de 
vloerafwerking te herkennen is. Hier 
bevinden zich de met natuursteen 
afgewerkte verticale kernen met de 
liften en trappen, en de verlichtte 
roltrappen in een strak ritme.
Zo zijn er ook aan alle boven 
elkaar gesitueerde vides werkplek-
ken gecreeerd, met zicht op andere 
vloeren.

uitwerking van het geheel, 
materialisatie, kleur, en licht

Over materialisering kan het 
volgende gezegd worden. De vloeren 
zijn zoveel mogelijk in notenhout 
uitgevoerd. Alleen bij de 
collectievloeren is gekozen voor 

zwarte vloerbedekking, opdat dit een 
duidelijk contrast vormt met de witte 
boekenkasten. Alle kasten, balies, 
zithoeken en andere meubels  zijn 
zoveel mogelijk wit gehouden,evenals 
de witte wanden, plafonds en videran-
den. Er zijn enkele bijzondere 
meubels in notenhout uitgevoerd, 
opdat ze met de vloer zouden samen-
smelten. Deze materialisatie is een 
weloverwogen keuze van de architect 
en levert een integraal beeld op. 
Het complexe programma vraagt om 
rustige kleuren, ook door de 
veelheid van de verschillende 
interieurs en ontworpen pleinen. 
De boeken en de mensen verzorgen de 
kleuren in het gebouw.

Tot slot kan gezegd worden dat het 
concept van transparantie en open-
baarheid, van versmelting en con-
trast, van overzicht en orientatie, 
van publiek en intiem, in een subtiel 
evenwicht te voelen zijn van gebouw 
tot detail.

Samenwerking en andere disciplines.

Gezien het feit dat exterieur en 
interieur onlosmakelijk verbonden 
zijn heeft Jo Coenen & Co architekten 
zelf het interieur willen ontwerpen 
voor deze “belevingsbibliotheek”.
Een aantal zones, de zogenaamde 
“witte vlekken” zijn door een andere 
kunstenaar of architect ingevuld. De 
supervisie van deze “witte vlekken” 
lag bij Jo coenen & Co architecten, 
met als regisseur Ingrid Annokkee 
van Pole productions. Het interieur 
van de multimedia afdeling is door 
Pole productions gedaan. De andere 
“witte vlekken” zijn ontworpen door 
Neeltje ten Westenend, Claudy 
Jongstra, Martijn Sandberg, Peter 
Zimmermann, en NAT architecten.
De verlichting is ontworpen door 
Pieter Spruyt, Peter van Kempen en 
Industrielicht i.s.m. Jo Coenen &Co
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van exterieur ...

... tot interieur

VAN EXTERIEUR TOT 
INTERIEUR

In het natuurstenen sculptuur van 
het exterieur is een houten kadervo-
lume geland, ‘de zeppelin’ welke ‘het 
midden’, ‘het boek’ of de rust verte-
genwoordigt. 
Aan de westzijde van het gebouw 
wordt deze ‘zeppelin’ tot een 3D ele-
ment de ‘ladder’. Deze westgevel van 
western red cedar kaders  valt naar 
binnen en opent de plint vanuit de 
jeugdafdeling naar boven. 

In ‘de ladder’  openen zich aan de 
binnenzijde van het interieur huiska-
mers, waar de intimiteit, rust en  cul-
tuur als boek te vinden zijn. Zo is 
daglicht gegarandeerd door een 
lichtspleet tot diep in het gebouw te 
laten dringen.

De detaillering van interieur is als 
een vervolg op het exterieur: de 
statische western red cedar kaders, 
met een stalen frame aan de buiten-
zijde,  keren zich aan de binnenzijde 
om tot dynamische, vrij invulbare 
huiskamers met kasten, banken en ex-
positieruimten.  
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PRODUCTENLIJST VAN INTERIEUROBJECTEN ONTWORPEN DOOR JO COENEN & CO ARCHITEKTEN 
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2: DE PLINT

2.1: Entreezone

door middel van een lage entree met 
sterrenhemel wordt de ruime, lichte 
entreezone betreden. De ruimte ken-
merkt zich door een donkere, noten-
houten vloer in combinatie met wit 
meubilair. accenten in kleur worden 
gemaakt door de kunstwerken van 
claudy jongstra en peter zimmer-
mann. 

De entreebalies groeien uit de vloer 
en zijn gemaakt van natuursteen en 
notenhout, in combinatie met glazen 
vitrines.

de ontworpen verlichting in de kolom-
men en aan de roltrappen versterken 
het gevoel van openheid tot in de top. 
Ze zijn opgebouwd uit TL-armaturen 
bedekt met polycarbonaat.

eerste ‘witte plek’:
het kunstwerk van vilt door Claudy Jongstra

plattegrond entreezone, met de jeugdbibliotheek, tijdschriftenafdeling en expositie ruimte

entreebalie

openheid, licht en lucht in de entreezone met op de voorgrond het kunstwerk van Peter Zimmermann
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2.2:Jeugdbibliotheek

de ruimte van de jeugdbibliotheek 
wordt gekenmerkt door de centrale, 
open en overzichtelijke plek in de 
plint. Door de hoge vide aan de westzi-
jde en de terrasserende werking van 
de omliggende vloeren is zowel het 
vertikale als horizontale doorzicht 
een garantie aan licht. Via een luwe 
trap die in materialisatie een continue 
verbinding maakt met de entreezone, 
daalt men af in deze ruimte. 

Om in deze open ruimte een gevoel van 
intimiteit te creeren wordt de omarm-
ing van de viderand herhaald in het 
ontwerp van de witte kasten. Het ge-
voel van intimiteit wordt versterkt 
door de tactiliteit van het losse meu-
bilair.

In harmonie zijn verschillende noten-
houten meubels ontworpen zoals de 
balie, studiemeubels, jewelboxen tot 
aan het Het annie M.G.Schmidt ver-
teltheater, ontworpen uit de vloer.

De witte kasten, in samenspel met de 
notenhouten meubels en het losse 
meubilair vormen zowel contrast als 
harmonie.

Een kunstwerk bevindt zich in de 
openbare toiletten waar twee hand-
geknoopte panelen van wit scheep-
stouw een scheidingswand vormen 
tussen garderobe en toilet.

intumiteit in de jeugdbibliotheek door houten themakasten en kussen op polyether eiland

studiemeubel op kindermaat

balie en kasten van notenhout op kindermaat

tweede ‘witte plek’:
openbare toiletten door Neeltje ten Westenend

Annie M.G.Schmidt theater 

licht, lucht en overzicht in de jeugbibliotheek
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tijdschriftenkasten van notenhout

witte videranden in combinatie met de notenhouten kasten

2.3:Tijdschriftenafdeling

De tijschriftenafdeling wordt ge-
kenmerkt door zijn terrasserende 
opbouw. Vanuit de vloer worden de 
kasten opgebouwd die de hele wand 
beslaan. De verschillende tijd-
schriftenkasten als de krantenwand 
zijn opgebouwd uit een stalen frame, 
met een houten omlijsting waarin de 
verlichting is opgenomen. De opbouw 
correspondeert met de opbouw van 
de kaders uit de gevel. 

De leesplekken zijn zo gepositio-
neerd dat men het gebouw onder de 
buik volledig kan doorzien.

Eenmaal op het bovenste niveau be-
vindt zich een ‘panini bar’ met lees-
cafe, daarnaast een wand met alle 
kranten uit de wereld.
Vanaf dit niveau is - het enige - uit-
zicht op en over de sporen aan de 
noordzijde van het gebouw.
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studieplek door Joep van Lieshout

infobalie door Bas Bossinade

multimediale beleving , Ingrid Annokkee

rolling stones

3: Multimedia

Zowel architectonisch als program-
matisch is deze afdeling apart te 
benaderen. Deze transparante ‘rits’ 
bevindt zich tussen de plint en het 
midden. Het contrast tussen snel-
heid en rust wordt hier opgeheven. 
De ruimte bestaat slechts uit objec-
ten. 

Onder supervisie van bureau Coenen 
is ook deze derde ‘witte plek’ uit-
gekristaliseerd. Gezien de maatschap-
pij van nu staat deze mediatheek in 
subtiel constrast met ‘het midden’, 
‘de buik’, ‘het boek’. Binnen afzien-
bare tijd zal de snelheid van de 
techniek zichzelf achterhalen. Het 
kader is echter dusdanig, dat deze 
vluchtigheid niet schreeuwerig wordt, 
maar zijn rust wel zal vinden.

verstrooide verlichting

CD wand

plattegrond 
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4.1: Principe organisatieschema collectievloeren
4: MIDDEN - DE COLLECTIEVLOEREN
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ook de boekenkasten  zijn opgebouwd uit een plint, midden en top

samenspel van boekenkast en omgeving in ruimte en kleur

eenheid in verscheidenheid 

4.2:Boekenkasten
De boekenkasten zijn ontwikkeld  in 
verschillende hoogtes, lengtes en 
dieptes, afhankelijk van de plek en 
gebruik op de collectievloer: lage 
kasten in de middenzone, om het over-
zicht over de vloer te houden, hoge 
kasten om te kunnen voldoen aan de 
eis om  6 km boekenplank te ontwer-
pen.

De kasten bestaan uit een wit, sta-
len lijf, dat flexibel instelbaar is. De 
boeken worden aangelicht door ver-
tikale verlichting met led’s, vervaar-
digd uit aluminium. De boekenplanken 
op de kop van de kast worden aan de 
verkeersstraat afgewisseld met gla-
zen vitrines en displays.

De top bestaat uit een wit gespoten 
mdf hoed, waarin TL-verlichting is 
geintegreerd, om de plafonds mee 
aan te lichten. 

De plint bestaat uit een zwart houten 
mdf voet, die als het ware groeit uit 
de zwart vilten vloerbedekking. De 
sokkels zijn dusdanig geconstrueerd 
dat verse lucht, die wordt uitgebla-
zen onder de boekenkasten, de rui-
mte kan bereiken.

De kleurstelling van de kast is rustig 
en anticipeerd op de omgeving. 
de boeken zorgen voor kleur.
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... tot interieur

... tot interieur

... tot interieur

... tot interieur

... tot interieur... tot interieur

binnen aanzicht ladder

detail ladder

4.3 LADDER
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technisch blok

liftkern

kunstwerk in de lift door Martijn Sandberg

4.4 CIRCULATIEZONE
Verkeersstraat

Deze ciculatiestraat wordt gevormd 
rondom de vertikale elementen zo-
als liften, roltrappen en vides. De 
zone onderscheidt zich in materiali-
satie door een notenhouten strook 
die al deze elementen verbindt op de 
vloer en een kunststof lichtstrook 
die verbindt aan plafond.
De strook vangt aan bij de liftkern, 
die bekleed wordt door muschelkalk 
en daarmee een onderdeel vormt van 
de grote sculptuur, zoals ook de 
kernen buiten het gebouw.

Op de achterwand in de lift is een 
kunstwerk aangebracht door Mar-
tijn Sandberg. De bezoeker gaat via 
deze vierde ‘witte plek’ ‘al scannend’ 
door het gebouw.

Uit de notenhouten vloer nabij de 
roltrappen ontspringt het technisch 
blok, met daarin verwerkt de lendo-
maat, een machine om de boeken zelf-
standig te kunnen lenen, kopieer-
apparaten en een betaalautomaat. 
Vernieuwend is de ‘corlector’ een 
transportsysteem waarbij het mo-
gelijk is acht boeken tegelijk in te 
leveren en op de juiste plek in het 
gebouw worden uitgespuwd. 

Aan de videranden zijn werkplekken 
ontworpen. De verlichting is zowel 
direct als indirect en fungeert te-
vens als doorval beveiliging.

lichtstraat

werkplekken aan de vide

technisch blok

werkplekken aan de vides bij de ladderde lichtstraat
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infobalie, verlichting i.s.m. Pieter Spruyt

infopunten

4.5:
Infobalie & infopunten

De informatiebalie is geproduceerd 
uit een handmatig gevormde mal vol-
gens schetsontwerp, waarin daarna  
deze vorm is gegoten tot een volle-
dig massieve kunststof constructie. 

Het principe van de balie is tegenover-
gesteld  aan het conventionele prin-
cipe: vanuit de gebruiker bestond de 
vraag interactieve informatiepunten 
te ontwerpen, waarbij de medewer-
ker niet vanachter een balie, maar 
naast de klant deze van informatie 
kan voorzien. 

Het ontwerp berust op de gedachte 
dat de balie als element wel als zo-
danig herkenbaar zou moeten zijn. 
Hierdoor is gekozen voor een or-
ganische vorm die contrasteert met 
de kastenrijen eromheen en zo in de 
nabijheid van de roltrap een cen-
traal punt vormt. aan de buitenzijde 
zijn zes imac’s opgesteld die de ca-
talogus van de bibliotheek bevatten. 
Met een  gebogen stalen frame 
waarin het toetsenbord geintegreerd 
is  wordt het kunststof scherm  ver-
bonden aan de kunststof balie.    
Voor de baliemedewerker is aan de 
binnenzijde van de balie een meer be-
schutte werkplek voor administra-
tieve werkzaamheden. 

De infopunten 
aan de andere zijde van de roltrap 
wordt een zelfde info zone gecreeerd 
door zes infopunten, ontworpen uit 
gekromd staal, waarin het toetsen-
bord en scherm geintegreerd zijn 
ontworpen.
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thema plein: stilteruimte

thema plein: Reve plein

thema plein: Reve plein

modulaire elementen vormen loungebank

leestafels zijn in kleur familie van  kasten

modulaire elementen vormen vitrines

4.6:
Thema pleinen & meubilair
Vanuit de oprachtgever bestond de vraag 
plekken in het gebouw te creëren waar di-
verse activiteiten georganiseerd kunnen 
worden door de bibliotheek of door haar 
bezoekers, bijvoorbeeld leesclubs. Deze 
plekken werden ‘pleinen’ waar thema’s aan 
verbonden werden zoals Muziek-, Kunst-, 
Hobby, Ilias- (voorheen Homodok), en Reve-
plein. De pleinen zijn gesitueerd op iedere 
etage aan de zuidzijde van het gebouw en 
kijken op de stad. de inrichting van deze 
pleinen moest flexibel en multifunctioneel 
zijn: men moet op het meubilair kunnen zit-
ten, liggen en staan om bijvoorbeeld een 
toespraak te houden. Men moet er een ex-
positie kunnen inrichten, een talkshow, 
lezing of concert kunnen geven. Ook moet 
de inrichting van ieder plein een  identiteit 
aan het plein verlenen. 

Deze vraag heeft geresulteerd in het ont-
werp van diverse modulaire elementen met 
een maat van  120 x 120 cm. Met deze el-
ementen kunnen diverse meubels samen-
gesteld worden. Zoals  podia, banken met 
zijtafels, displaytafels, vitrines en de in-
richting van een expositie. De elementen 
kunnen gestapeld of geschakeld worden. 
De vitrines en displaytafels  worden in-
gericht met het thema van het plein en ver-
lenen de identiteit aan het plein.
De kussens die gestapeld worden op de 
podia vormen  zitelementen,die in de leng-
te geschakeld kunnen worden aan 
zijtafels die opgebouwd zijn uit een po-
dium met topblad.

Meubilair

De leestafels nemen een belangrijke 
plaats in in de bibliotheek en vormen een 
plek van rust. De verlichting hierop  is 
ontworpen voor de  bibliotheek en is ook 
aangebracht boven alle andere werkbla
den lang de vide. De tafels zijn wit en 
worden door hun kleur familie van de 
boekenkasten en de balies. 
Ook de stoelen dragen bij in vorm en 
kleurstelling aan de sferen van de plein-
en: zo zijn de stoelen in de stilteruimte 
geborgen en naar binnengekeerd.
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de notenhouten trap naar het restaurant, verlichting i.s.m. Pieter Spruyt 

4.7: Trappen

De monumentaliteit komt terug in 
alle trappen. De materialisatie door 
het hele gebouw van de bouwgere-
lateerde onderdelen zijn altijd als 
volgt opgebouwd:
notenhouten basis, vertikaal witstuc-
werk, wit gemelamineerde afdekker en 
verlichting. 

Bij de entree eindigt het natuursteen 
van de vloer en begint een brede no-
tenhouten trap. 
Omhoog kijk je door alle vides naar 
de onderzijde van de trap naar het 
restaurant.
Even verder naar links ga je dan met 
een bijna horizontale beweging naar 
de jeugddafdeling.
Alle overige trappen zijn qua mete-
rialisatie en detaillering hetzelfde 
opgebouwd.

De meest prominente is die naar het 
restaurant.
Vanuit de bovenste collectievloer be-
treedt men met een luwe trap het 
licht en ‘de top’. De snelheid van de 
vertikaliteit van de roltrappen wordt 
hier onderbroken. Strakke lichtlij-
nen gaan over in sfeerverlichting.
De weg naar het licht van het terras
is nu de meest logische. 
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de bar in het restaurant

het terras 

5.1: Restaurant
De basis voor het ontwerp van de zev-
ende verdieping is het creëren van een lit-
erair café en ontmoetingsplek voor boek-
en liefhebbers. Hier kan men lezen, eten, 
drinken, ontmoeten en discussiëren in een 
van de diverse atmosferen.
Het restaurant is onderverdeeld in vier 
delen: keuken, eet- en drinkgedeelte, 
lounge en terras.
Een ronde bar scheidt het restaurant van 
de foyer maar is tevens de link tussen 
deze twee ruimtes. De bar is zo geplaatst 
dat bezoekers van het theater een rustige 
overgang maken vanuit het restaurant 
naar theater en tevens kan fungeren als 
meetingpoint.
Naast de bar (langs de binnenzijde van de 
oostgevel) begint het lounge gedeelte met 
zwart lederen banken, de speciale verlich-
ting met laaghangende peertjes geeft een 
subtiele gloed over de tafels en maakt 
een mooie ritmiek met de verdiepingshoge 
gevelopening.
De westgevel wordt geaccentueerd door 
een 4m lange rode leestafel die een adem-
benemend uitzicht geeft op de binnens-
tad.
Het algemene verlichtingsplan bestaat 
uit vijf cirkels met aluminium ‘blaadjes’ 
die het plafond verlichten en het strakke 
witte vlak laat schitteren.
Donker en fel gekleurde elementen in 
zwart en rood, gecombineerd met op-
merkelijke verlichtingselementen , onder-
scheiden het restaurant van de rest van 
de bibliotheek. Tevens zijn de gekozen ma-
terialen voor het restaurant Geluidsab-
sorberend om het intieme 
karakter te bewerkstelligen.
Het ontwerp van de verlichting is i.s.m.
Pieter Spruyt tot stand gekomen

de rode leestafels

het uitzicht over de stad

5: TOP
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studiecellen NAT Architektendikke wand, NAT Architekten

ronde vergaderzaal

vergaderzalen vernoemd naar vier schrijvers

print op voile als zonwering in de vergaderzaal

5.2: Zakelijke ruimten

Aan de westzijde van de bovenste 
twee collectie-
vloeren bevinden zich de zakelijke 
ruimten en studiecellen. 
Aan de ‘‘ladder’’ zijn vier zalen ver-
noemd naar de schrijvers Mullisch, 
Haasse, Vestdijk en Carmiggelt. De 
ronde zaal heeft daarom de titel 
‘‘Ontdekking van de Hemel”. Het ont-
werp van de verlichting is hier door 
Pieter Spruyt op afgestemd.
De kroonluchter met sterrenhemel 
zorgt voor sfeer in de ruimte. 
De transparante zalen zijn af en toe 
diffuus door de uitgesneden tek-
sten. Om de openheid te versterken 
zijn geen kozijnen toegepast maar se-
curite glas. De zalen zijn te verduis-
teren tijdens een vergadering.

De laatste “Witte plek”
zijn de dikke wanden ontworpen door 
NAT architecten.
Op het eerste niveau is deze strook 
met studiecellen en zakelijke ruimten, 
‘‘het landschap’’, op een transparan-
te manier vormgegeven door licht met 
diffuus glas te combineren.
het tweede niveau staat juist in con-
trast door het ontwerp van een ges-
loten volume van donker leisteen.
Af en toe zijn er sleuven in de strakke 
vorm gesneden zodat een spannend 
spel van ruimtes onstaat. 

dikke wand, NAT Architekten studiecellen NAT Architekten
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theater

5.3: 
Theater van het woord

In de top naast het restaurant is een 
bibliotheektheater met foyer ontwor-
pen. Vanuit deze foyer is weer een 
zichtlijn terug naar de collectiev-
loeren.
Via een spiltrap kom je in de Vip foy-
er. De ruimte biedt plaats aan 270 
personen. Op het grote podium kun-
nen voordrachten gehouden worden, 
orkesten spelen, films afgespeeld 
worden of dansvoorstellingen wor-
den gehouden.
De foyers gaan in dezelfde lijn door 
als het gebouw met notenhouten-
vloeren en witte wanden.
In Het theater zijn alle wanden 
bekleed met akoestische panelen, aan 
het plafond hangen klankkaatsers.
De stoelen hebben ieder een halve 
curve zodat deze eenmaal naast 
elkaar een golvende beweging maken.
De kleur van de stoelen gaat over 
van licht in donker blauw.
In het zwarte tapijt zijn de rij num-
mers wit geprint.
, 
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