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Ruwe data topic 3: ‘Online bibliotheekbezoek’ 
Communityleden bezoeken de websites van twee bibliotheken en delen hun mening en bevindingen. 

 
• Ik ben net "in" bibliotheek aan zet in Papendrecht, ik heb rondgekeken en het was precies 

zoals ik het me voorstelde: ongezellig en veel boeken hahaha 
 
Er staan een soort van hekken in de bibliotheek (net een gevangenis) en he verder niet 
sfeervol aangekleed.  
 
Wat me dan weer wel aansprak was een "hokje" met "ontmoeten" erop, hierin heb je de 
mogelijk met elkaar te kletsen zonder de rest van de bieb tot last te zijn. Dat vind ik een 
slim initiatief. 

 

• Haha ik ben nog niet begonnen met oriëntatie maar verwacht inderdaad precies hetzelfde 

🙂 
 
zo‘n hoekje zou voor mij ook perfect zijn. Geen mensen tot last zijn in een enorme stille 
ruimte! 
 

• Zojuist de website van Bibliotheek Hoorn bezocht. Wat me direct opvalt is dat het wel 
enigszins met de tijd is meegegaan. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een website 
van een bibliotheek bezoek. Kennelijk kan je tegenwoordig e-books lenen, zijn er webinars 
en is er een online spreekuur. Dit geeft mij erg de indruk dat het gericht is op, met alle 
respect, ouderen. Dat ze zich richten op blijven bestaan voor de ouderen en hen toch een 
beetje meeslepen in de digitalisering. Of ouderen daadwerkelijk de website bezoeken in 
plaats van gezellig buurten op de fiets lijkt me dan weer minder waarschijnlijk. Wat mij 
aanspreekt is het stukje 
‘klooiplaats‘ https://www.bibliotheekhoorn.nl/doen/klooiplaats.html waarin er wordt 
aangeboden aan kinderen van 3-18 jaar om alles te leren over de media en digitale wereld 
en waar ze kunnen leren programmeren. Dat is nou echt een super initiatief als je het mij 
vraagt. Zelf ben ik IT‘er van beroep en lijkt het me geweldig om eens te kijken wat daar 
allemaal gebeurt. 
 
Daarnaast even een kijkje genomen op de website van OBA (Openbare Bibliotheek 
Amsterdam). Dit ziet er toch direct een stuk rustiger en professioneler uit (Hoorn heeft 
enorme felle oranje kleuren). De site geeft de indruk meer een soort community te zijn 
waar je terecht kunt voor alle vormen van literatuur. Grappig is dat ze enkel de 
bezorgservice voor 67+ leden aanbieden en dat dat de enige vorm is van de ‘seniore 
doelgroep‘ aanspreken. Qua leeftijd is het namelijk onderverdeeld in Jeugd, Educatie en de 
rest. Wellicht om de gebruikers/lezer/leden niet de indruk te geven dat het ouwbollig en 
verouderd is om gebruik te maken van de bibliotheek. Opzich slim! Misschien is het ook 
wel niet verouderd en ouwbollig maar is dat het imago waar ze niet zomaar vanaf kunnen 

komen 😉 Wat mij aanspreekt aan deze bibliotheek is dat ik het idee krijg dat het aanbod 
actueel is en mijn idee erbij is dat recent gepubliceerde boeken daar gewoon direct liggen 
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(omdat er op de voorpagina een stukje ‘e-books van nu‘ is, waarbij je door de titels kan 
bladeren zonder diep de website in te duiken. 
 

• Hahaha erg he 😅 
 
Ja ik vond het een goed initiatief! Kun je toch een beetje de stilte ontwijken 
 

• 1. Bibliotheek School 7 te Den Helder, welke overigens weer geopend is voor publiek, met 
maatregelen om 1.5m in stand te houden.  
 
En De Nieuwe Bibliotheek te Almere, voor mijnte ver om in het echt te bekijken.  
 
2. Voor school 7 heb ik het bij de andere topics al benoemd. Prijs mooiste nieuwe bieb ter 
wereld gewonnen, mooie zithoekjes voor jong en oud, huiskamerachtig etc.  
 
In Almere lijkt het alsof ze ook veel bijeenkomsten organiseren, mmvanwege corona 
online. Dat is wel positief. De site ziet er wel wat saai uit, maar dat is altijd zo bij de bieb.  Ik 
kan weinig foto‘s zien van het interieur en indeling van deze bieb, dus heb daar geen 
duidelijke mening over 
 

• 1. Ik heb de bilbiotheek van Meppel bezocht en de bibliotheek van de VU (de UB) in 
Amsterdam. 
 
2. Meppel: een heldere website, straalt gezelligheid uit. Ik kan ook snel lid worden. Ik kan 
er terecht om boeken te lenen, maar ook voor lezingen en zelfs om de taal te leren. De 
bibliotheek is best dichtbij dus ik kan er makkelijk naartoe. Ik mis nog wel foto‘s van de 
binnenkant, dat had me leuk geleken. Ik zou hier naartoe gaan om in een gezellige 
omgeving boeken uit te zoeken en ook voor sociale contacten. 
 
VU Amsterdam: deze website is een stuk zakelijker. Logisch ook wel, gezien deze aan de 
universiteit verbonden is. Er is een handig overzicht met studieplekken te vinden. Er zijn 
ook workshops hoe je literatuur kan zoeken, handig! Ik kan ook zelf literatuur publiceren 
(bijv. scripties of papers) en scripties bekijken. Ik zou hier naartoe gaan om rustig te 
kunnen studeren zonder afleiding. 
 

• 1. Welke bibliotheken heb je online bezocht? 
 
- Lokale bibliotheek: Bibliotheek Rijn en Venen: https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/ 
 
- Bibliotheek in een stad: Openbare bibliotheek 
Amsterdam: https://www.oba.nl/online.html?gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv 
pQmGFKKD6vAgoYsOD0cnxBZEiTUGZccp_AsUpvfK3scMkzeGpzUKBsaAlZNEALw_wcB  
 
2a Lokale bibliotheek: 
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Duidelijke website maar het geeft een mij een beeld dat het een wat traditionelere 
bibliotheek is. De website is in mijn prespectief heeft deze bibliotheek een functionele 
functie. Wat mij aanspreekt is dat het juist traditioneler is waardoor ik het idee heb dat het 
een rustige plek is om te lezen, werken of studeren. Dus de voornaamste reden om de 
bibliotheek te bezoeken is voor de rust. Daarnaast zou een goede reden zijn om de 
bibliotheek te bezoeken als ik noodzakelijk een boek zoek (voor studie) die niet te vinden is 
online of waar ik geen toegang tot heb (dit heb ik ook gedaan in mijn universiteits 
bibliotheek tijdens mijn scriptie). 
 
2b Bibliotheek in de stad 
 
De website van de openbare bibliotheek amsterdam, wekt bij mij de gedachte op van: "wat 
een moderne website" hierdoor denk ik niet perse aan een traditionele bibliotheek maar 
meer een moderne bibliotheek. Ook is er een duidelijke navigatie balk die mijn interesse 
wekt (bijvoorbeeld: educatie en onder collectie staat e-books & podcast). Een reden om 
deze bibliotheek te bezoeken is toch hetzelfde als de lokale bibliotheek, maar mijn in mijn 
gedachte is de bibliotheek amsterdam wat drukker is (wellicht omdat mijn idee over 
amsterdam vaak  "druk" is). Verder zou ik deze bibliotheek bezoeken als ik online kan zien 
dat er een specifiek boek (moeilijk verkrijgbare) daar op voorraad zou zijn en ik het heel 
noodzakelijk wil hebben. Mocht ik een bibliotheek evenement bezoeken zou ik dat eerder 
in Amsterdam doen dan lokaal, dit zou ook een beweeg reden zijn om juist deze 
bibliotheek te bezoeken. 
 

• Welke bibliotheken heb je online bezocht? 
 
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl als lokale bibliotheek 
 
www.oba.nl als grote stad naar keuzen 
 
Als je je deze bibliotheken voorstelt, wat spreekt je dan aan? Wat zouden voor jou redenen 
zijn om deze bibliotheek te bezoeken? 
 
De bibliotheek haarlemmermeer als een standaard bibliotheek waar je je boeken kan halen 
en dat is het. Ik zie de OBA daarintegen meer als onderdeel van de stad en kan je er 1001 
dingen doen naast boeken lenen. Hierdoor krijgt het een andere functie en zou je dus ook 
langer kunnen blijven. nu de ik website van haarlemmermeer heb gezien heb ik nog minder 
enthousiasme om er binnen te lopen, het lijkt mij oersaai en niet aantrekkelijk, helemaal 
niet in vergelijking met een OBA 
 

• Ik heb ook de bibliotheek amsterdam bezocht! en het beeld dat … schetst kan ik mij ook 
goed in vinden!  
 
Voornamelijk kreeg ik het idee dat ze een modern image wilde door het aanbieden van e-
books & podcasts :) 
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• Ja die hekken! Vind het niet zo gezellig ogen, misschien kunnen ze het opleuken met 
versieringen? Misschien tekeningen van kinderen? In ieder geval iets om het aan te kleden 

en het niet als een gevangenis te laten ogen 😂 
 
verser zouden banken met kussens gezelliger ogen dan die suffe stoelen hahaha 
 

• De eerste bibliotheek waar ik naar heb gekeken is Het Eemhuis in Amersfoort. Ik ben hier 
een tijd geleden wel eens geweest en toen ben ik er naar toe gegaan vanwege de 
bijzondere architectuur.  Van buiten had ik eerst niet helemaal een idee van wat het was, 
maar ik had wel het idee dat het een openbare plek was waar ik naar binnen mocht 
gaan.  Eenmaal binnen kwam ik direcht terecht in het bilibotheekgedeelte en was ik onder 
de indruk van de ruimte. Ik vond het hoge plafond en de verschillende lagen om te zitten 
erg mooi.  Ik zou hier heen gaan, omdat je direct ziet waar de computerplekken zijn en je 
ook zeker weet dat er genoeg zijn. Ik zou dus niet hoeven zoeken. Daarnaast zou ik er nog 
een keer heen gaan vanwege de bijzondere architectuur en het uitzicht.  Het is leuk om het 
plafond, met de bollen, een keer van dichtbij te hebben gezien en bij het gedeelte met de 
boeken kun je mooi en in alle rust uitkijken over het spoor.  Ik vind het goed dat ze de 
computer-/ werkplekken allemaal aan het begin hebben geplaatst, bij elkaar, zodat 
mensen die een boek willen lezen dit rustig kunnen doen bovenin het gebouw bij de 
boekenafdeling. Hierdoor zul je geen last hebben van bijv. getik op een laptop of 
overleggen van mensen. Ook vind ik het een enorm pluspunt dat je in het gebouw een 
horecagedeelte hebt. Dit hoort dan niet helemaal bij de biliotheek, maar je kunt er wel 
heen. Dat is fijn als je even een pauze wil nemen van het studeren bijvoorbeeld. 
 
De tweede bibliotheek die ik online heb bezocht is School 7 in Den Helder. Ik zou hier 
persoonlijk heen gaan vanwege de bijzondere geschiedenis. Deze bibliotheek was namelijk 
vroeger een school. Op de site heb ik wat foto‘s kunnen zien en het zag er erg fotogeniek 
uit. Ik zou er dus heen gaan om er rond te lopen en foto‘s te maken met mijn camera. Wat 
heel leuk is, is dat er gratis rondleidingen worden gegeven. Hierdoor weet ik dus zeker dat 
ik alle bijzondere dingen zie en zo leer ik waarschijnlijk ook wat meer over hoe het gebouw 
vroeger was. Dat is heel leuk! Wat me daarnaast aanspreekt is dat het dichtbij het station 
is (10 min lopen), waardoor ik er makkelijk alleen heen kan gaan. Ook zag ik er dat er op de 
eerste etage een leescafé zit, wat ik leuk vind (zoals ik hierboven zij), om even wat te 
drinken.  Een andere reden voor mij persoonlijk om er heen te gaan, is dat er een 
theatherzaal is waar je voorstellingen kunt bezoeken en dat er cursi worden georganiseerd. 
 

• De eerste bibliotheek die ik heb bezocht is mijn lokale bibliotheek namelijk de OBA 
Oosterdok. Wat mij hier erg opvalt is dat het heel ruim en licht is. De hele bibliotheek is 
ook wit geschilderd en dit spreekt mij aan omdat dit voor mij erg rustgevend is. Deze 
bioblitoheek spreekt mij ook erg aan omdat er veel ruimte is om te studeren. En dit is voor 
mij erg belangrijk. De redenen waarom ik naar deze bibliotheek zou gaan is om te studeren 
of om een boek voor mijn studie te lenen.  
 
De tweede bibliotheek die ik heb bezocht  is stichting bibliotheek utrecht wat mij hier bij 
opvalt is dat deze bibliotheek ook erg licht is. Vergeleken met mijn lokale bibliotheek is 
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deze bibliotheek iets kleiner en er zijn iets minder plekken waar je zelf zou kunnen 
studeren. Wat ik wel erg fijn vind is is dat deze bibliotheek erg dicht bij het centrum ligt en 
dus makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer, want de bereikbaarheid van een 
bibliotheek is voor mij ook erg belangrijk.  De redenen voor mij om deze bibliotheek te 
bezoeken zijn dezelfde redenen als bij de eerste bibliotheek namelijk studeren en het 
lenen van boeken voor mijn studie. 
 

• 1.  DOK Delft 
 
- in de buurt 
 
- Leuk dat ze boeken uitlichten, maar deze spreken mij niet aan. 
 
- het online lenen en lezen spreekt me wel aan, dan kan het vanuit huis. 
 
2.. Bibliotheek Den Haag -> Centrale Bibliotheek 
 
- springt in op actualiteit met bezorgservice ouderen en online lenen 
 
- bieden ook andere activiteiten aan, zoals kijken naar theather en muziek 
 

• Goeie vraag Lisette. Als ik voor mijn vrijwilligerswerk of opleiding die ik weer ga starten 
literatuur nodig heb, zal ik onze bieb wel weer bezoeken. Wel zal ik dan daar de benodigde 
stukken lezen en samenvatten, gewoonweg omdat de abonnementprijs te hoog is. Maar 
ook voor leuke lezingen in mijn beroepsveld (sociaal werk) zou ik de bieb wel weer 
bezoeken. Ik zag namelijk dat ze voor mijn beroepsveld ook bijeenkomsten hebben 
georganiseerd! Ook zag ik dat ze veel bieden voor mensen, zoals taallessen e.d. Dit heb ik 
niet nodig maar vind het een mooi initiatief om mensen te helpen met de Nederlandse 
taal. Misschien een optie voor vrijwilligerswerk in de toekomst. 
 
Het valt mij wel op dat veelal de boeken waar ik naar op zoek ben, niet te vinden zijn in 
onze bibliotheek helaas. 
 

• https://www.bibliotheekdommeldal.nl/iguana/www.main.cls?surl=vestiginggeldrop  
 
wat me aanspreekt en devoornaamste reden is voor het bezoek is de locatie, deze is op 5 
min afstand namelijk 
 

• Hoi Lisette, 
 
Ik had dit niet verwacht! Ik had verwacht dat dit alleen aangeboden zou worden in grotere 
bibliotheken, bijvoorbeeld in Zwolle. Het gaat om de Nederlandse taal, zowel mensen die 
moeite hebben met lezen en schrijven als mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal 
is, kunnen hulp krijgen. 
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Heb je de beelden gevonden op de website zelf of op Google? Leuk om zo een betere 
indruk te krijgen van de bieb :) 
 
Ik vond de inrichting er wel gezellig uit zien, dit zijn denk ik foto‘s die tijdens lezingen of 
bijeenkomsten gemaakt zijn. Vooraql de kinderhoek ziet er leuk uit, met de tafel en 
stoeltjes in het midden. Het is geen spannende bibliotheek, maar ik vind het er modern en 
uitnodigend uit zien! 
 

• 1.nBibliotheek Aanzet Gorinchem en centrale bibliotheek Rotterdam 
 
2. Het sociale karakter, de mogelijkheid om er ook wat te drinken (als het geen Corona tijd 
is), activiteiten die er georganiseerd worden, Je kunt er werken. Bij Aanzet staat bijv. een 
speciale tegel op de startpagina voor ‘jeugd en jongeren‘, leuk. 
 

• 1. Babel bibliotheek - Den Bosch / https://www.babeldenbosch.nl/ 
 
- in de buurt.  
 
- aanbod in verschillende workshops & cursussen, voornamelijk de Yoga workshop.  
 
- de Babel Den Bosch online, waarbij je jezelf kan laten inspireren voor nieuwe titels en 
interesses.  
 
- Babel Den Bosch biedt een verrassingspakket aan voor jou en je gezin, super leuk om zo je 
dagen thuis door te brengen.  
 
-------------------------------- 
 
2. Bibliotheek Maastricht / https://bibliotheek.centreceramique.nl/bibliotheek 
 
- Speciale categorieën voor elke doelgroep: jongeren, minder valide, jongeren etc. Zo kan 
je doelgericht zoeken naar je favo boeken/cursussen.  
 
-  De tentoonstellingen, ik hou van theater! 
 

• 1. Bibliotheek Oss & nijmegen 
 
 
2. Oss: kleinschalig, toegankelijk en in de buurt. Enthousiast over mogelijkheid tot gratis 
online trainingen, bijv. over Exel (wanneer lid van de bieb)  
 
 
   + Boekstart voor baby‘s: ga hier zeker meer informatie over opvragen. Lidmaatschap tot 
18 jaar is gratis: dat wist ik niet. TOP!   
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Nijmegen: grootser,  minder breed aanbod dan in Oss. Lijkt me wel een erg fijne werkplek. 
 

• - OBA Bijlmerdreef 
 
- Bibliotheek Zwartewaterland 
 
1. Deze bibliotheek spreekt mij aan omdat het een divers gebouw heeft wat voor veel 
meer gebruikt wordt dan alleen het uitlenen van boeken. Daarnaast is een Lidmaatschap 
€35,00 per jaar. Ik zou naar de 
 

• Rotterdam: bibliotheek ligt centraal dus makkelijk te bereiken via het OV. Verder is de 
bibilotheek groot en dat is wel nodig met het aanbod. Er worden ook evenementen 
gegeven en die kunnen zeer waardevol en interessant zijn. 
 
Dordrecht: Deze is een stuk kleiner maar dat maakt het wel iets knusser. Minder publiek en 
voor mij ideaal te bereiken omdat ik zelf ook in Dordrecht woon. 
 

• Als eerste meer evenementen, daarnaast meer ruimte tot kunnen werken/studeren en als 
laatste meer ruimte voor o.a. catering of koffiehoek 
 

• 1. OBA Banne, OBA Bijlmerplein, OBA Waterlandplein 
 
2. Ze zijn alle drie vrij klein en daardoor intiem en persoonlijk wat mij aanspreekt. 
 
Daarnaast hebben ze alle drie een koffiehoek wat ik ook erg belangrijk vind. De OBA Banne 
hoef je geen lid te zijn wil je gebruik maken van de computers. Super service! 

 

• 1. Bibliotheek van Rosmalen en Nieuwegein 
 
2. Wat ik erg bijzonder en mooi vind is dat beiden gebouwen erg kleurrijk en modern 
ingericht zijn. 
 
Ik verbeelde mijn oude bibliotheek en die was erg saai en oudbollig. Dat maakte het ook 
minder leuk om naar toe te gaan. 
 
Deze bibliotheken zijn echt met de tijd meegegaan, erg strak modern en kleurrijk ingericht. 
Wellicht dat deze vrolijke positieve energie de nieuwe generatie er toe aanzet om vaker 
naar de bieb te gaan. Lezen blijft erg belangrijk en als het op een leuke manier kan why 
not? 
 
Wat mij daarnaast ook opviel is de vrije ruimte, je kunt ademen, in plaats van hoge 
donkere kasten vlak bij elkaar waardoor alles een doolhof leek. Mooi! 

 



BiebPanel Deepdive 1 – Topic 3 ‘Online bibliotheekbezoek’  

 

• Waarschijnlijk niet eigenlijk. Ik zou dan speciaal er 5km voor moeten reizen. Ik zou dan 
eerder online boeken gaan lenen, want dat kan gewoon vanuit huis zonder het 
stadscentrum in te moeten. 
 

• Ik zie dat je een aantal aansprekende eigenschappen en initiatieven van de bibliotheek Oss 
benoemt, Juffrouw Janssen. Kun je me meenemen in de belemmeringen of barrières die je 
nu nog ervaart, waardoor je deze bibliotheek (nog) niet bezoekt? 
 
Er is slechte parkeergelegenheid. Overal betaald parkeren in de buurt... En daarbij heb ik 
tot nu toe nog geen behoefte gehad: ik leen mijn boeken vaak van kennissen, of koop zo 
nu en dan een stapel bij de Kringloop, die ik vervolgens weer doorgeef. 
 

• Dat zou dan voornamelijk zijn als de kwaliteit van die activiteiten goed is en het ook leuk en 
leerzaam is. Als ik dan ooit kinderen heb en die ook nog eens oud genoeg zijn, lijkt dat me 
een reden om daar naartoe te gaan. Voor mij persoonlijk moet er wel heel veel gebeuren 
om mij daarheen te trekken, omdat ik simpelweg naast mijn werk (waarin veel scholing zit) 
niet nog meer vrije tijd wil besteden aan lezen.  Voor mijn werk zit ik al iedere dag naar het 
scherm te staren, een boek lezen na afloop is dan niet de eerste keuze. Laat staan naar een 
plaats waar ik een boek kan lezen... 
 

• Hoi, de foto‘s beïnvloeden dat niet echt! Ik denk dat ik pas naar de bieb ga als ik kinderen 
heb die een boekje willen gaan lezen (vanaf een jaar of 6). Dat duurt nog even:-). 
 

• Wat me nu tegenhoudt om de bieb te bezoeken zis de COVID-19 situatie 
 

• De koffiehoek is een vorm van een ontmoetingsplek. Ik denk dat er meerdere vormen zijn 
maar dit (een koffiehoek) is zeker een hele leuke! 
 
Wat er ontbreekt aan deze bibliotheken is misschien het aanbod van boeken. Ik kan mij 
voorstellen dat zij niet alles op voorraad hebben. Deze bibliotheek zou voor mij denk ik 
meer een plek zijn waar ik stilletjes mijn eigen boek wil lezen en een plek voor 
ontmoetingen en uitwisselingen. 
 

• * Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest 
 
+ Dichtbij huis 
 
+ Gratis wifi, zodat ik ook voor m‘n opleiding hier zou kunnen werken 
 
- Er is veel bedacht voor kinderen, maar dat is allemaal in dezelfde ruimte als waar ik rustig 
zou moeten kunnen werken 
 
* Openbare Bibliotheek Amsterdam 
 
+ Meerdere locaties waar je gebruik van kan maken 
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+ Ruimtelijk opgezet 
 
+ Boeken zijn interessant opgesteld, waardoor ik er door m‘n nieuwsgierigheid naar toe 
getrokken wordt. 
 
- Ik kan er alleen naar toe als ik voor m‘n studie in Amsterdam moet zijn 
 

• De bibliotheek in Valkenswaard en de bibilotheek in Eindhoven (witte dame) 
 
De bieb in Eindhoven spreekt mij aan omdat deze enorm groot is! Er zijn veel plekjes waar 
je rustig kan lezen en het is er super hip ingericht met kleure kleuren en gekke banken. Er 
zit ook een afdeling in voor Fontys studenten, die kunnen in een eigen ruimte studeren. 
Omdat er ook wifi is kun je dit dan ook rustig doen. In Eindhoven hadden ze voor corona 
ook veel cursussen en hebben ze een plek om koffie te kopen. Een soort koffiecorner waar 
je ook gezellig met elkaar kunt kletsen.  
 
De bieb in Valkenswaard is voor mij lekker dichtbij. Het is niet super groot maar ze hebben 
meestal al wel snel de laatste boeken. Hier wordt ook veel gedaan voor kinderen. Hier 
hebben ze niet echt een koffiekorner. De bieb zit in hetzelfde gebouw als het theater dus je 
kan daar wel koffie halen nadat je, je boeken geleend hebt. 
 

• Bibliotheek Eindhoven (centrale plek witte dame)   
 
1.in de buurt 
 
2.meer dan alleen boeken  
 
3.open en eerlijk en fijne service 
 
( online spreekt me alleen totaal niet aan...) 
 

• Hoi Lisette, 
 
Hiphop in je bieb vond ik met name eruit springen. Zelf zou ik niet daadwerkelijk de 
bibliotheek bezoeken om dergelijke evenementen bij te wonen. 
 
Voor een kopje koffie samen met het uitzoeken van wat geschikte boeken om te lenen zou 
ik zeker langs gaan als ik zoals nu de tijd heb om de boeken ook daadwerkelijk te lezen. 
 

• Bijvoorbeeld lokale caberatiers die er optreden, uitleg bij boeken door de schrijver of 
ontmoetingen met de buurt 
 

• Oke 
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1.) Ik wordt er steeds online uit gegooid. 
 
2.) Ik kan geen tekst knippen en plakken in deze schermpjes want dan krijg ik een ‘pop-up‘ 
met de volgende tekst: ‘Press ctrl+v to paste. Your browser doesn‘t support pasting with 
the toolbar button or context menu option.‘ 
 
Ik heb nu al 4x dingen getypt die ik dus steeds niet kan posten. Heel vervelend en totaal 
niet stimulerend om dus op mensen te reageren en dingen te typen.. (en kort door de 
bocht: ook enorm zonde van mijn tijd). 
 
Hierbij de vraag of jullie hier iets aan kunnen doen. 
 

• Bibliotheek Lisse 
 
- Veel extra activiteiten (nu ook online). Echter een gezamenlijke website met andere 
bibliotheken waardoor het niet heel duidelijk is wat in Lisse is en wat bij andere 
bibliotheken. Ik vind de website niet echt aantrekken om naar de bibliotheek te komen. 
Het is dan echt omdat ik boeken zou willen lenen dat ik er zelf naar op zoek zou moeten 
zijn om te zien wat bijvoorbeeld de openingstijden zijn.   
 
Bibliotheek Leiden 
 
- Makkelijk direct boeken zoeken. Dat bepaalt je wel bij het feit dat het echt een 
bibliotheek is waarbij je op de website zit. En je ziet direct waar het beschikbaar is, zodat je 
snel een boek kan gaan ophalen. Ik vind het jammer dat je niet echt een sfeerimpressie 
krijgt van waar je precies heen gaat als je naar de bieb komt. 
 

• Ik heb de tekst nu ge-print-screen-d met paint en het als afbeelding ge-upload. Dat werkt 
wel. 
 

• 1. bibliotheek zwanenveld nijmegen  
 
Bibliotheek muntweg nijmegen 
 
2. deze sites zijn heel netjes en overzichtelijk en op zich ziet het er wel gezellig uit 
 
zwanenveld ziet er alleen wel wat klein uit en neen beetje suf dus die zou ik minder snel 
bezoeken. 
 
de muntweg ziet er wat artistieker en ook wel wat creatiever uit dat spreekt mij meer aan 
 

• Hoi Lisette, 
 
Bedoel je in de tijd van corona of over het algemeen? 
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• De bibliotheken die ik online heb bezocht zijn: 
 
1a. Bibliotheek Eemland het Eemhuis (Amersfoort) 
 
2b. Coda bibliotheek (Apeldoorn) 
 
2a. Wat mij aanspreekt bij de bibliotheek in Amersfoort is de gehele uitstraling van het 
gebouw van binnen en buiten. Het heeft hele toffe kenmerken en het is gewoon fijn om 
daar rond te lopen. Het is hier altijd druk maar dat heeft ook wel weer iets! Veel studenten 
werken hier aan hun studie maar je ziet ook gewoon groepjes kinderen met een begeleider 
die aan het lezen zijn. Ze hebben een duidelijke en overzichtelijke website met veel 
informatie. 
 
2b. Wat mij aanspreekt bij de bibliotheek in Apeldoorn is dat deze bibliotheek in het 
centrum van Apeldoorn gevestigd is. Altijd handig als je nog even een boek wilt huren en 
toch al in de stad loopt! Het leuke aan Coda is dat ze ook een museum hebben! Ook deze 
bibliotheek heeft een duidelijke en overzichtelijke website met veel informatie. 
 

• 1. Welke bibliotheken heb je online bezocht? 
 
Bibliotheek Gennep 
 
Bibliotheek Utrecht NEUDE 
 
2. Als je je deze bibliotheken voorstelt, wat spreekt je dan aan? Wat zouden voor jou 
redenen zijn om deze bibliotheek te bezoeken? 
 
Bibliotheek Gennep - Is een zeer kleine bibliotheek. Ik zou er alleen naar toe gaan om 
boeken te lenen. Niet om te studeren of rustig een boekje te lezen. De site ziet er heel 
algemeen uit. Nodigt niet uit om daar naar activiteiten te gaan. De bibliotheek ligt in een 
klein dorpje. Maar voor de kinderen is het leuk dat ze daar ook een ‘’Speelotheek’’ hebben. 
Hier zal je weinig jongeren of studenten aan treffen. 
 
Bibliotheek Utrecht NEUDE - De website ziet er modern en up to date uit! Valt gelijk op dat 
er veel activiteiten zijn. Het is een zeer grote bibliotheek met genoeg faciliteiten. Zeer 
uitnodigend voor mensen. Ik vind het persoonlijk fijn als ik een boek kan lezen en binnen 
de bibliotheek wat eten/drinken kan bestellen en dat is hier mogelijk. Ook cool dat er LAB 
Online is voor jonge kinderen. Het pand heeft een authentieke uitstraling ‘’het voormalige 
Postkantoor’’ Als ik in de buurt zou wonen, zou ik er zeker vaker na toe gaan. 
 
(individuele) werk-/studieplekken 
 
Cursus-/vergaderruimte 
 
WiFi 
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Café 
 
(oefen)computers 
 
Expositieruimte 
 
Eetcafé 
 
Print- en/of kopieerfaciliteiten 
 
Leestafel 
 
Internet-pc 
 
Internettoegang 
 

• Bibliothekeek  De witte dame in Eindhoven.         
 
Je kakan erboeken huren dingen leren studeren ze hebben er veel verschillende  soorten 
boeken en het zit bij mij in de buurt en dat is voor mij ook een plus punt. 
 

• Bibliotheek Rozet locaties Arnhem 
 
Wat me aanspreekt bij de Rozet locaties in Arnhem, is dat er diverse punten binnen 
Arnhem zijn waar de bibliotheek gevestigd is: je bent dus niet afhankelijk van maar 1 
locatie en het aanbod boeken is daardoor groter. Het ziet er naar uit dat ze proberen voor 
elke wijk in te willen spelen op de mensen die er wonen en dat vind ik een goed initiatief. 
Ik hoop dan ook dat veel mensen gebruik maken van de bieb, maar daar ben ik niet zeker 
van want ik woon er nog maar net. Zelf zou ik erg graag weer lid willen worden van de 
bibliotheek, met de zomervakantie zo op ‘t oog. De lidmaatschapsprijzen vallen me erg 
mee en ik zou graag samen met mijn vriend naar de bieb gaan.  
 
Wat ik echter niet goed kan vinden op de website, is het aanbod aan niet-Nederlandstalige 
boeken. Mijn vriend is van origine Colombiaans, spreekt redelijk Nederlands en Engels 
maar lezen vindt hij af en toe prettiger in zijn moedertaal om zich niet zo te hoeven 
inspannen. Voor mij zou het ideaal zijn als er ook wat Spaanstalige boeken beschikbaar zijn 
of, want die kans lijkt me klein, een ruim aanbod Engelstalige boeken.  
 
Zo zou er voor ons allebei wat uit te zoeken zijn 
 

• Hoi Lisette, 
 
Een belemmering bij de Babel Bibliotheek is dat je hier niet goed kan zoeken op doelgroep, 
dit is lastig om gericht te zoeken.  
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Zij kunnen, net als bij de bieb in Maastricht, gebruik maken van verschillende subgroepen 
op de website. 
 

• héél leuk, hiphop en een speciale tegel voor jeugd en jongeren. :) 
 

• Oba linnaeusstraat en oba oosterdok heb ik online bezocht. Linnaeusstraat omdat deze het 
dichtst bij mijn huis is en oosterdok omdat ik daar het meeste ben geweest.  
 
Online hebben ze beide veel aan te bieden ondanks dat de bibliotheken gesloten zijn. Je 
kan E books lezen, luisteren, podcasts luisteren thuis online oefenen met reken of taal.  
 
Linnaeusstraat is vrij klein en oosterdok is super groot. Ik kom vooral naar een bieb om 
rustig te kunnen werken en niet te worden afgeleid. Aangezien er bij oosterdok heel veel 
ruimte is en daarnaast mooi uitzicht hebt over Amsterdam vanaf de bovenste verdieping 
raad ik deze bibliotheek aan.  Soms is het alleen wel erg druk in de bieb. De meeste stille 
plekken vind je in de kleine stilte ruimte kamertjes achter glazen of muren. Je hoeft geen 
lidmaatschap te hebben om binnen te lopen. 
 

• 1. Bibliotheek Zaltbommen en Babel in Den Bosch. 
 
2. De bieb in Zaltbommel heb ik nog niet bezocht (ik woon hier nog niet zo lang). Volgens 
de site heeft deze bieb "een moderne, frisse inrichting en is ruim geopend. Een mooie 
ontmoetingsplek waar veel activiteiten plaatsvinden. Er is gratis koffie en thee, voor aan de 
leestafel bij het lezen van de krant of een tijdschrift." Hierdoor voel ik me welkom. 
Gastvrijheid is voor mij een reden om een bieb te bezoeken: ik wil me er graag welkom en 
op mijn gemak voelen. Ik voel me vaak geïnspireerd door de omgeving van een bieb, vooral 
als hij in een oud pand is gevestigd met veel geschiedenis en sfeer. Ook houd ik van 
modernere gebouwen waar alles strak is ingericht en weinig afleidt als je werk wilt doen. 
De vermelde faciliteiten staan mij ook aan. 
 
De bibliotheek in Den Bosch bezoek ik regelmatig en ik vind dit een fijne plek om te zijn. 
Het pand ziet er van buiten geweldig (oud en statisch) uit. De website is professioneel en 
dat is de bieb naar mijn mening ook. Gefocust op kunst en cultuur, onderwijs en 
ontwikkeling, evenementen, et cetera. Er is altijd wel wat te doen. Er worden ook 
regelmatig cursussen en workshops over van alles en nog wat gegeven. Het is dus een 
echte ontmoetingsplek voor liefhebbers van kunst, cultuur en educatie. Als het een 
inspirerende ‘hub‘ is zoals deze bief, heeft dat veel pluspunten voor mij. 
 

• Hoi Lisette, 
 
Ik vind het over het algemeen lastig om activiteiten te vinden die voor mij relevant zijn bij 
de Babel Bibliotheek.  
 
Ik zou graag op de hoogte gehouden willen worden d.m.v. een lijst die ik moet invullen, 
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zodat de bibliotheek weet waar ik in geïnteresseerd ben. Op deze manier kunnen zij mij 
interessante activiteiten per mail/sms/whatsapp doorsturen. 
 

• Ik heb gekozen voor de Bibliotheek in IJmuiden en de Bibliotheek Haarlem Centrum. 
 
De bieb in IJmuiden heb ik echt ruim vijftien jaar geleden bezocht toen ik nog wat jonger 
was. De bieb is gevestigd boven de supermarkt op een grote bovenverdieping. Je kunt hier 
makkelijk parkeren en mijn moeder liet mij hier gerust alleen boeken uitzoeken/lezen als ik 
geen zin had om mee boodschappen te doen. Ideaal! De bieb heeft enkele loungebanken 
en tafels waaraan je rustig een boek kan lezen. Er is ook een mogelijkheid om gebruik te 
maken van de pc‘s voor bijvoorbeeld informatie voor je werkstuk/spreekbeurt. Op de 
eerste donderdag van de maand komt er iemand van het social wijkteam en kun je in 
gesprek met elkaar. Het lijkt mij leuk om zeker een keer langs te gaan en in gesprek gegaan 
met andere mensen en wie weet kan ik wat voor ze betekenen. Goed iniatief! 
 
Ik ben nog nooit in de Bibliotheek Haarlem Centrum geweest dus vind het dan ook leuk om 
hier informatie over op te mogen zoeken. Al snel kom ik erachter dat deze bibliotheek een 
grote geschiedenis heeft en er al enkele honderde jaren zit. Wel lees ik dat de bieb recent 
is verbouwd en nu beschikt over een nieuw design. Je kunt hier uit een groot aantal non-
fictie/fictie en romans kiezen. Daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid om dvd‘s en 
tijdschriften en kranten te lenen/huren. De Bibliotheek Haarlem Centrum heeft volop 
studie- en werkplekken en er zijn publiekspc´s met internetaansluiting beschikbaar. 
Daarnaast heeft iedereen gratis toegang tot het WiFi netwerk en is er een filiaal van 
Coffee-star met fair trade koffie’s, lunch en snacks. Deze bibliotheekvestiging is zeven 
dagen per week geopend. Ook bestaat de mogelijkheid historische ruimtes, zoals de 
Doelenzaal, te huren voor vergaderingen. Ik ga hier zeker een keer langs om even te kijken, 
leuk! 

 

• Wat top om te lezen dat de gemeente Zoetermeer dit iniatief heeft genomen om mensen 
zo ook een kans te geven lid te worden van de bieb! Top! 
 

• Hoi Lisette! 
 
Merendeels alle van de activiteiten verbaasde ik mij niet over en zijn best vanzelf 
sprekend. Dit past helemaal bij het beeld van wat ik van bibliotheken had en omschreven 
had in de eerdere opdracht. 
 

• Ik heb de bibliotheeken van Den haag en Deventer online bezocht.  
 
Deventer Bib. 
 
De website is erg aantrekkelijk en nodig mij niet gelijk om de Bib fisiek te bezoeken. Saaie 
kleuren en ik krijg niet gelijk de info waar ik eigenlijk naar je op zoek ben zoals wat de Bib 
eigenlijk aan te bieden heeft. Maar gezien ik de Bib persoonlijk ken is het wel een knus 
plekje als je een rustige plek zoekt. 
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Den Haag Centraal bib 
 
Groot, deze impressie krijg je gelijk als  je de website bezoekt. En wat zij aanbieden zie je 
gelijk op de voorpagina. Wat dus aantrekkelijk maakt om deze Bib ook werkelijk te gaan 
bezoeken. Een heel lijst aan faciliteiten waar je gebruik vn kan maken is een plus. 
 

• Online bezoek ik de bieb voor de Zaanstreek. Hier zoek ik vaak even snel een boek op en 
kijk ik in welke bieb in de Zaanstreek aanwezig is.  
 
Vroeger toen ik jong was ging ik altijd naar de bieb in Wormerveer. Alleen deze bestaat 
helaas niet meer ik ben ik als kind vaak geweest. Ook heb ik voor de kinderboekenweek 
mee gedaan aan een leesgroep toendertijd.  
 
Nu bezoek ik vooral de bieb in Zaandam, Vooral als ik een grote deadeline voor mijn studie 
heb. Daar zat ook altijd een klein cafetje waar je koude en warme dranken kon halen, Zeker 
voor het afronden van mijn MBO heel veel geweest. Nu iets minder omdat ik alle boeken 
voor mijn studie haal uit de mediatheek van mijn studie. Maar als ik een grote deadeline 
heb zit ik nog altijd graag in de bieb. 
 

• Ik wil wel weer eens langsgaan ja, omdat er ook meer te doen is dan ik had verwacht. Hou 
ook van spelletjes en die Kun je daar ook krijgen. Dus vind dit geweldig. 
 

• 1. Bibliotheek Den Bosch en Bibliotheek Amsterdam (OBA) 
 
2. Er is nu geen evenementen agenda beschikbaar, maar ik kan me voorstellen dat ik voor 
een evenement met betrekking tot cultuur de bibliotheek zou bezoeken.  Verder vind ik 
beide website‘s erg rommelig en onoverzichtelijk, wat ervoor zorgt dat het me niet erg 
aantrekt om de bibliotheek te bezoeken voor andere activiteiten dan ik de bieb al van ken: 
studeren of het lezen/lenen van een boek 
 

• Ik heb de bibliotheek Midden Brabant bezocht. Dit is de website voor onderandere de 
bibliotheek in Tilburg.  
  
- De website is erg aantrekkelijk en overzichtelijk.  
 
Een handige zoekbalk om iets specifieks op te zoeken.  
 
handige informatie voor jeugd en cursussen.  
 
Ik ben nog nooit in de nieuwe bibliotheek in Tilburg geweest, dus dit staat voor mij zeker 
nog op de planning.  
 
het is een prachtig gebouw die mij aanspreekt omdat het rust uitstraalt. de reden voor mij 
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om een bibliotheek op te zoeken is voor mijn studie. Een fijne plek om rustig te studeren 
en nodige informatie op te zoeken. 
 

• 1. Ik heb de bibliotheek Eindhoven bezocht.  
 
- De website is overzichtelijk, en alles is erg duidelijk te vinden. E-books makkelijk te 
downloaden super handig nu in tijden met Corona 
 

• 2.. Dat alles online nu in te zien is, zodat je niet naar de bibliotheek fysiek hoeft. Voor mij 
zou een reden zijn om naar de bieb te gaan om boeken te lenen omdat ik het fijner vind 
om uit een boek te lezen dan via een ipad 
 

• Ik heb de bibliotheek van Meppel bezocht, en de bibliotheek van Groningen. 
 
ik zie vooral een verschil in vindbaarheid van onderdelen een de catalogus. Bij de 
bibliotheek in Meppel is de zoekfunctie erg beroerd, maar bij biblionet in Groningen werkt 
het top. Daarnaast zie ik dat die in Groningen overkoepelend is voor een heleboel 
vestigingen. 
 
Ik zie eigenlijk niet zoveel redenen om de bibliotheek te bezoeken om eerlijk te zijn, 
hoofdtopics in onze locale bieb zijn toch boeken lenen en e-books, en daarnaasf 
bijvoorbeels talen leren, seniorencursussen en luisterboeken. 
 
Ik zou denk ik nog het meeste interesse hebben in het leren van een taal, wellicht een 
encyclopedie/feitenboek of een e-book voor vakantie, als ik die echt niet online 
(downloaden) kan vinden. 
 

• Ik lees eerlijk gezegd geen boeken in mijn vrije tijd, omdat ik te druk met mijn studie. Als ik 
voor mijn studie boeken moet lezen, doe ik dit thuis of in de UB. Ik kan me voorstellen dat 
als ik wel boeken zou lezen en dit in een aansprekende binnenomgeving zou willen doen, 
dat ik dit dan bij Het Forum zou doen in Groningen.  Dit is een hele hippe en knusse plek 
naar mijn mening, vanwege de bijzondere bouw en de mensen die er komen. Naar mijn 
idee vooral jonge mensen (tot max de 50). 
 

• Bieb Eindhoven: heldere en overzichtelijke website. Vooral ook gekeken wat de bieb op dit 
moment aanbied in de corona tijd maar alle activiteiten worden gewoon online gedaan. 
Wauw, nooit gedacht dat de bibliotheek ook met de tijd meegaat! En er is een heus caffee 
in de bibliotheek waar je kan lunchen en gezellig bij kan kletsen. Dit past dus niet bij het 
beeld wat ik eerder had.  
 
Daarnaast de website van Utrecht bezocht. Deze website vond ik wat rommelig en ik kon 
ook niet goed vinden wat ze nu aanbieden in corona tijd. Daarnaast kon ik niet vinden of er 
mogelijkheden zijn om gezellig een boek te lezen op locatie.. sprak me wat minder aan! 
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• 1. Ik heb de website van bibliotheek Dommeldal en bibliotheek Eindhoven (witte dame) 
bezocht.  
 
2. Bij bibliotheek Dommeldal zijn alle corona maatregelen etc. goed en duidelijk uitgelegd. 
Er is een contactloze afhaalservice en vanaf volgende week mogen er weer 20 mensen 
tegelijkertijd in de bibliotheek aanwezig zijn. Er is ook een grote collectie online boeken 
beschikbaar. Deze kan je zonder pasje zelfs eerst gratis via een app lezen, zodat je daarna 
kan beslissen of je wel of niet lid wordt. Daarnaast zijn er ook verschillende webinars 
online beschikbaar (onder andere in samenwerking met bibliotheek Eindhoven). Het is ook 
mogelijk om een leesclub te starten of je hiervoor aan te melden. Er is ook een aparte 
geheugenbibliotheek. Wat mij aanspreekt is dat ze een grote variteit aanbieden. Daarnaast 
wordt er ook getracht om te ondersteunen bij maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld 
via de geheugenbibliotheek. Maar voor mij blijft de belangrijkste reden om een bibliotheek 
te bezoeken toch het lenen van boeken, en dat kan bij alle bibliotheken.  
 
Bij bibliotheek Eindhoven worden er nog meer verschillende activiteiten georganiseerd. Dit 
is dan ook een grote bibliotheek. Er is bijvoorbeeld een dyslexie café en een online 
language café. Dat vind ik mooie initiatieven. Daarnaast staan er ook veel tips op de 
website voor thuisblijvers in verband met het corona virus. Daarnaast is de bibliotheek 
Eindhoven ook echt een ontmoetingsplaats, dat vind ik ook mooi. Dit is helaas minder goed 
te realiseren in de kleinere bibliotheken. Maar het spreekt mij wel aan. 
 

• Ik heb gekeken naar de volgende bibliotheken: 
 
1. De OBA op de Oosterdokskade in Amsterdam 
 
2. De Bibliotheek Utrecht 
 
De bieb in Amsterdam spreekt mij vooral aan door de locatie, omdat deze makkelijk te 
bereiken is. Daarnaast is het een erg grote bieb, wat ik ook fijn vind, omdat er dan vaak 
genoeg plekken zijn om te studeren. Ook organiseren ze er boekpresentaties, wat ik altijd 
leuk vind om te zien. 
 
Bij de bibiliotheek Utrecht zie ik dat ze een thuisbibliotheek hebben, ook voor niet-leden, 
een supergoed initiatief! Ook organiseren ze buiten corona tijden veel activiteiten voor 
kinderen, volwassenen en senioren, wat ik leuk vind om te zien. 
 

• Ik heb de site van bibliotheek Eindhoven bezocht. 
 
Zo wat kun je daar veel doen! Een hoop cursussen die ze nu in deze tijd ook online 
aanbieden super! Daar had ik totaal geen weet van. Ga mee doen aan : voorlezen en 
knutselen online. 
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De site uit een andere stad heb ik gekozen voor de bibliotheek in Amsterdam : obacongres 
 
Ook hier kun je wat online doen maar zeker niet zoveel als in Eindhoven ( kind gerelateerd 
dan ) 
 

• Ik heb de website bekeken van de bibliotheek het dichste bij mij in de buurt, de website 
van bibliotheek Nieuwleusen-Dalfsen. 
 
Leuk dat ze zoveel verschillende activiteiten hebben die worden/werden georganiseerd. 
Daarnaast zie ik ook dat ze e-books hebben, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. De 
vormgeving van de website ziet er nog steeds zo uit als 10 jaar geleden, precies dezelfde 
kleuren nog, daar ben ik inmiddels wel een beetje op uitgekeken. Daarnaast heb je ook de 
catalogus online zodat je kan zien welke boeken je allemaal kunt lenen, dat is wel heel erg 
fijn.  
 
Ik denk wel dat deze bieb vooral gericht is op kinderen en de jeugd. Je ziet heel veel 
berichten die daar gefocust op zijn. Dat is dan persoonlijk weer niet iets wat me aantrekt, 
gezien ik daar niks aan heb. Ik heb niet echt een reden om deze bieb te bezoeken, op de 
foto‘s ziet het er ook heel erg donker en grauw uit met alleen maar stellingen met 
boeken.   
 
Ook heb ik de website van de bibliotheek in Den Helder bezocht, school 7  
 
Dit is toevallig een bieb waar ik weleens wat van gehoord heb, en als ik zoek naar de foto‘s 
kan kan ik me voorstellen dat men dit een hele mooie bibliotheek vindt. Wel vind ik het 
dan jammer dat de website daar zo onder doet. Al die websites zijn één pot nat, allemaal 
hetzelfde zonder een ‘‘eigen‘‘ ding. Aan de hand van wat ik onine zie zou ik dus eigemlijk 
geen enkele bibliotheek bezoeken die onder bibliotheek.nl vallen. 
 

• Oh dat klinkt goed! want ik lees ook alles online! Dan is het voor drie prijs dus helemaal 
niet duur, want een los e-book boek kost rond de 10 euro (download wel zelf alles 
illegaal..). 
 

• Ik heb de bibliotheek van Opmeer bezocht. Mij spreekt het knusse van de bibliotheek aan. 
Het is geen masale bibliotheek en bevindt zich verder in een mooie boederij. Het heeft een 
leuke inrichting met mooie zitplekken. De ouderwetse sfeer (door o.a.) boerderij vind ik 
mooi passen bij de oude boeken die in de bibliotheek staan. Ik vind ongeacht de ‘kleine‘ 
ruimte de verdeling voor jeugd en volwassenen goed gemaakt. Beperkte studeerplekken, 
maar wellicht precies goed voor de groep mensen die er komen.  
 
Als grote bibliotheek heb ik de bibliotheek van Almere bekeken. In vergelijking met de 
andere bibliotheek is deze bibliotheek gigantisch met vier verdiepingen. De gigantische 
collectie van boeken spreken mij hier zeker aan. Verder hebben ze ook de mogelijkheid tot 
het gebruiken van ruimtes voor vergaderingen. Er zijn zelfs curcussen te doen, dat vind ik 
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erg leuk! Tevens een groot pluspunt vind ik de mogelijkheid tot het halen van wat drinken 
bij de bar. 
 

• Daar ben ik het mee eens. Ik zie de e-books opkomen, maar voor mijzelf blijft het fijner om 
uit een fsyiek boek te lezen. 

 

• Welke bibliotheken heb je online bezocht? 
 
De biblioheek Hoogland. Ik heb voor deze bibliotheek gekozen omdat deze het dichtst bij 
mijn huis is. De tweede bibliotheek die ik heb gekozen is de bibliotheek van Almere. Deze 
omdat ik er regelmatig langs gelopen ben en deze er van buitenaf erg mooi uit ziet. 
 
Als je je deze bibliotheken voorstelt, wat spreekt je dan aan? Wat zouden voor jou redenen 
zijn om deze bibliotheek te bezoeken? 
 
Wat mij direct opvalt is dat de bibliotheek Almere met de tijd is meegegaan. Het is een 
prachtig pand en de website is ook mooi en duidelijk. Deze bibliotheek trekt mij veel meer 
aan dan de bibliotheek bij mij in de buurt. Ze bieden ook veel meer (online) aan via 
bijvoorbeeld social media. Dat is slim want bibliotheken moeten zeker met de tijd 
mee. Deze bibliotheek maakt mij erg nieuwgierig en prikkelt mij. Doordat ik 
beide bibliotheken vergelijk besef ik hoe belangrijk de ruimte, inrichting en website is. 
Want beide bibliotheken bieden redelijk hetzelfde aan en de prijzen verschillen ook amper. 
En toch gaat mijn voorkeur naar de bibliotheek Almere stad. 
 
Je gaat natuurlijk (voornamelijk) naar een bibliotheek om boeken te lenen, dat is voor mij 
dan ook de hoofdreden om naar een bibliotheek te gaan. Ik wil vooral mijn dochter van 2 
kennis laten maken met verschillende kinderboeken. Dit kan natuurlijk ook thuis maar van 
de bibliotheek kan je een ontzettend leuk uitje maken! Al zou ik precies dezelfde boeken 
lezen als thuis, toch zou ze een bezoekje aan de bibliotheek prachtig vinden. Naar 
de bibliotheek Hoogland zou ik voornamelijk gaan omdat deze dichtbij is en om boeken te 
lenen voor thuis. Voor een uitje zou ik kiezen voor de bibliotheek Almere stad. 
 

• Welke bibliotheken heb je online bezocht? 
 
De websites van de bibliotheek van Hilversum en die van de bibliotheek van Naarden-
Bussum (Gooi-en-Meer). 
 
Als je je deze bibliotheken voorstelt, wat spreekt je dan aan? Wat zouden voor jou redenen 
zijn om deze bibliotheek te bezoeken? 
 
Beide hebben eenzelfde website met overeenkomende layout.  Op het eerste gezicht lijkt 
het erg onoverzichtelijk, maar als je iets verder kijkt dan zie je hoeveel er wordt 
aangeboden. Ik vond het interessant te lezen over de online bibliotheek, ik had nog geen 
weet van het bestaan hiervan. En ook de luisterbieb-app is een voorbeeld van hoe er 
getracht wordt met de tijd mee te gaan. Het leukst vond ik te lezen over verschillende 
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kunstexposities die worden gehouden in de bieb, dat is iets waar ik zeker naar ga kijken als 
de corona perikelen weer voorbij zijn. 

• Welke bibliotheken heb je online bezocht? 
 
Bibiliotheek Het Kruispunt te Barendrecht en de Centrale Bibliotheek Rotterdam 
 
Als je je deze bibliotheken voorstelt, wat spreekt je dan aan? Wat zouden voor jou redenen 
zijn om deze bibliotheek te bezoeken? 
 
Wat mij aanspreekt aan de bibliotheek in Barendrecht is dat zij voor alle doelgroepen 
activiteiten en een ruimte hebben. Er zijn studieplekken en ruimten om te vergaderen, 
maar er is ook een hele hoek voor kinderen ingericht. Daarnaast is er veel inclusiviteit in de 
bibliotheek, zo is er een taalcafé voor mensen om Nederlands te leren, zijn er speciale 
voorzieningen voor blinden, slechtzienden en dyslectici. In het gebouw zit ook een 
horecavoorziening en een theater, wat het een gezellige plek maakt.  
 
Wat mij aanspreekt aan de bibliotheek in Rotterdam is dat het groot is en enorm veel 
plekken om te studeren. Echter vindt ik deze bieb zelf te massaal. Ik zou hier zelf niet 
komen omdat ik het hier altijd te druk vind. 
 

• Het gevoel van ‘op-mijn-gemakje-shoppen‘ heb ik pas als ik ergens op mijn gemakje rond 
kan lopen, zonder dat er mensen constant naar mij toe komen om te vragen ‘of ik alles kan 
vinden wat ik zoek‘ etc. Ik ben een ‘loner‘ wat betekend dat ik graag in mijn eentje, in stilte 
en op mijn gemak (ik heb Dyslexie, dus ik lees de achterkant van de kaften erg langzaam en 
moet het soms opnieuw lezen omdat ik een woord bijv. oversla/heb gemist) rond wil 
kunnen lopen en her en der een boek kan pakken en de kaft kan lezen. Ik zou ergens willen 
kunnen zitten (comfortabel - dus geen plastic stoelen en koffietafeltjes!) op een bank o.i.d. 
en waar de lichten fijn zijn om in te lezen (dus geen fel wit, tl balken licht - dat triggert mijn 
migraine). Ik zou niet het gevoel willen hebben dat ik ‘snel‘ een boek moet uitkiezen en 
weer weg moet wezen. Ik sta erom bekend dat als ik ga ‘shoppen‘ dat ik soms wel een uur 
in een winkel rondloop, rondkijk, dingen pak en lees en pas voordat ik ga afrekenen bij de 
kassa. Dus haasten is voor mij geen optie. Ik wil weten wat ik meeneem en of het gaat 
bevallen, ik wil niet een random boek moeten pakken omdat alles ‘snel‘ moet en dat ik dan 
thuis kom er het een boek blijkt te zijn waar ik helemaal niks mee heb of me niet in kan 
vinden/wat me niet grijpt. Daarom zou het ook fijn zijn als er computers tot de beschikking 
zijn waar ik eventueel reviews op zou kunnen zoeken of online zou kunnen lezen wat 
andere mensen van het boek vonden. Dat stimuleert mij mee om het ‘juiste‘ boek mee 
naar huis te kunnen nemen. :) 
 

• 1. Ik heb gekeken naar de Openbare bibliotheek in Amsterdam en de Westfrieze 
bibliotheken in Hoogkarspel 
 
2. Ze hebben beide een soort gelijke layout. Hoewel ik de layout van de westfrieze 
bibliotheek mooier vind, zijn ze allebei erg gebruiksvriendelijk en 
overzichtelijk.  Amsterdam is wel meer business gericht omdat ze meeting ruimtes hebben, 
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die in hoogkarspel is wat kleinschaliger en echt een plek om eventje langs te komen en niet 
perse om er voor langere tijd te blijven. Verder zie ik dat in hoogkarspel het ook meer 
gebaseerd is op vrijwilligers en amsterdam meer op partners. 
 

• Welke bibliotheken heb je online bezocht? 
 
Bibliotheek Eemland, online website voor alle vestigingen in regio Amersfoort. Bibliotheek 
Breda. 
 
Als je je deze bibliotheken voorstelt, wat spreekt je dan aan? Wat zouden voor jou redenen 
zijn om deze bibliotheek te bezoeken? 
 
De website van bibliotheek eemland is heel erg gebruiksvriendelijk. Je kan snel vinden wat 
je zoekt en hele duidelijke lay-out. 
 
Ze hebben voor volwassenen ook spreekuur, taalcafe en leesclubjes, daarnaast is er ook 
een medialab dat voor kinderen is met onder andere een educatieve escaperoom. Ik wist 
wel dat er leesclubjes waren en taallessen, maar niet dat er ook nog spreekuur was en het 
medialab. 
 
De website van de bibliotheek in Breda is ook gebruiksvriendelijk en duidelijk. Alleen is er 
minder snel in een oogopslag te zien wat de diverse activiteiten zijn, hiervoor moet je al 
snel doorklikken naar een andere pagina. Voor zover te zien hebben ze ook een taalhuis 
met taallessen en spreekuur. Verder zie ik niet zo snel andere activiteiten die er te doen 
zijn. 
 
Als ik zelf een bibliotheek zou gaan bezoeken, is de grootste reden om boeken te lenen die 
ik graag zou willen lezen. Om de volgende 3 redenen, 1. niet alle boeken zijn als e-book te 
vinden. 2. sommige e-books zijn nog best prijzig en dan is een bibliotheek abonnement 
goedkoper en 3. soms lees ik gewoon liever een gewoon boek dan een e-book. 
 
Maar momenteel lees ik de laatste tijd sowieso heel weinig, waardoor de bibliotheek ook 
niet heel aantrekkelijk is. 
 
Ik vind het wel fijn dat bibliotheken hun best doen om ook andere activiteiten aan te 
bieden en denk dat het hierdoor voor veel mensen wel steeds aantrekkelijker is. 
 

• Wat me eerder tegenhield om weer naar de bieb te gaan, is met name dat in het dorp 
waar ik woonde en de dichtstbijzijnde locaties naar een veel kleinere locatie gingen of zelfs 
gesloten werden. Ik kwam altijd graag bij de bieb, maar na sluiting van de grote 
bibliotheek, was er voor mij nog maar weinig aanbod te vinden wat me aansprak. Verder, 
was ik niet bereid om 30 min. met de auto te gaan om ‘even‘ naar de bieb te gaan. Dan zou 
ik het combineren met iets als ik toch al naar de stad zou moeten, en dat kwam vaak niet 
bij me op.  
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Uiteindelijk heb ik daarom het abbonnement opgezegd, samen met mijn ouders en zusje. 
Wat me nu weer enthousiast maakt, is het feit dat ik in een grote stad ben gaan wonen en 
door dit topic weer op het idee gebracht ben over een lidmaatschap. Ik heb het er nu met 
mijn vriend over gehad en hij zou het een goed idee vinden om samen 1 lidmaatschap aan 
te schaffen en boeken te gaan lenen, MITS er ook niet-Nederlandstalige boeken zijn voor 
hem. Hier kost het lidmaatschap tussen de 50 en 70 euro per jaar en ondanks dat dat niet 
zo duur is, is het voor ons (studenten die op dit moment allebei geen werk meer hebben 
en weinig geld overhouden per maand) toch best duur. Vandaar dat we het dan zouden 
delen. 
 

• 1.  Ik heb de bibliotheek Tilburg en bibliotheek Heeze online bezocht.  
 
2. Het eerste wat mij opvalt is dat de menu‘s exact hetzelfde zijn en de opbouw van de site 
dus ook. Het spreekt mij wel aan dat ze ingaan op actualiteiten zoals 75 jaar bevrijding en 
dat de bibliotheek Tilburg op de homepage een menu heeft met de nieuwste boeken. 
Handig voor als je een leuk boek ziet in een winkel maar die niet meteen wilt kopen en dus 
bij de bieb kunt lenen. 
 

• 1. https://www.bibliotheekhoorn.nl/ & https://www.oba.nl/ 
 
2. Bij de OBA de diversiteit die weergegeven wordt op de site en bij de bibliotheek hoorn 
ze digitale spreekuren. Dit lijkt me erg fijn voor ouderen 
 

• 1. Bibliotheek Waterland en OBA  
 
2a. Ik vind het leuk dat ze een online leesclub hebben via Facebook. Voor mezelf is dit 
misschien niet echt iets, maar ik kan me voorstellen dat het voor ouderen erg leuk is. Wat 
ik voor mezelf wel leuk zou vinden is dat ze op dit moment een actie hebben waarbij je 100 
luisterboeken gratis mag gebruiken. Een reden voor mij om deze bibliotheek te bezoeken is 
vanwege het feit dat ze nieuwe films in hun aanbod hebben. Het hangt er dan wel van af of 
dit films zijn die niet op Netflix staan. 
 
2b. Naar de OBA zou ik met name gaan voor het gebruik van hun databanken en hun 
PressReader software. Daarnaast zou ik naar de OBA gaan, omdat het een grote 
bibliotheek is en de kans groter is dat er fysieke, specialistische boeken aanwezig zijn. 
Tenslotte vind ik het prettig dat je er ook kunt studeren. 
 

• 1. Bibliotheek Schijndel- Sint-Oedenrode en de bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch 
 
2. Wat mij aanspreekt bij de eerste bibliotheek is dat er een stukje over het ontstaan van 
de bibliotheken wordt verteld en dat vind ik wel interessant om over mijn eigen dorp te 
lezen. Het is een duidelijke site, die voor elke leeftijd gebruiksvriendelijk is. Ik zie dat je er 
voor verschillende dingen terecht kan en het is ook vernieuwend, omdat er veel wordt 
gesproken over bibliotheekapps.  
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De website van de bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch is ook gebruiksvriendelijk en 
overzichtelijk. Je ziet dat het een groter gebouw is waar veel wordt georganiseerd. Er is een 
restaurant, er worden ruimte gereserveerd en er worden ook exposities gehouden. Er 
wordt aan verschillende leeftijden gedacht.  
 
Als ik een bibliotheek zou mogen kiezen waar ik een keer heen zou gaan, zou het de 
bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch zijn, omdat de activiteiten mij meer aanspreken en het 
ook een mooier en groter gebouw is. 
 

• 1. Ik heb de Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Bibliotheek Den Haag online bezocht. 
 
2. Wat mij aanspreekt is dat de OBA ‘Passend Lezen‘ heeft voor leden die een 
leesbeperking hebben. Ik vind dit een goed initiatief, want een aantal jaren geleden was dit 
nog niet zo bekend. Bovendien sprak het mij aan dat beide bibliotheken een groot en 
varierend aanbod voor de jeugd hebben. Ik zou deze grote bibliotheken bezoeken, omdat 
zij relatief veel aanbod hebben en er verschillende activiteiten worden georganiseerd. 
 

• Ik heb de oba waterlandplein (bij mij om de hoek) bezocht en de bibliotheek Rotterdam. 
 
wat mij aansprak bij de oba: de afhaalservice, dan ligt alles voor je klaar. En bezorgservice 
voor 67+era, dat is echt een top service. Vooral in deze tijd. Ook het grote online aanbod 
voor zowel jeugd als volwassenen sprak mij erg aa. 
 
biblioteek Rotterdam: ook hier sprak het online aanbod van onder andere ebooks mij erg 
aan. Voor mij is dit nieuw want vroeger had je dit natuurlijk niet. 
 
in beide biliotheken sprak mij het aanbod voor de jeugd en de vele programma‘s die ze 
aanbieden zouden zeker een reden kunnen zijn om deze bibliotheken te bezoeken 
 

• Wat een kleinere bibliotheek kan aanbieden is: Meer plek om individueel te 
lezen/studeren. Meer aanbod aan cursussen en/of activiteiten voor jongeren. Want in de 
kleine dorpen is er veel vergrijzing te zien. Vaak zijn het ook wat oude/stoffige/donkere 
gebouwen. Als je de bieb een moderner interieur met meer planten en licht etc, dan zou 
het ook prettiger zijn om er wat langer te gaan zitten. Wellicht zou het interessant zijn als 
er vaker jonge succes volle ondernemers of schrijvers een college of iets dergelijks kunnen 
geven. Om de jeugd meer te inspireren.. 
 

• Ik heb de websites van de Bibliotheek Eindhoven en de oba (Amsterdam) bezocht.  
 
Wat mij opvalt aan beide websites maar vooral aan de Bibliotheek Eindhoven is dat er veel 
online aanbod is nu de bibliotheek noodgedwongen dicht is. Er wordt goed ingespeeld op 
de coronacrisis: dit is ook terug te zien in het programma van de Bibliotheek Eindhoven. Er 
worden veel online activiteiten aangeboden.  
 
Als ik de bibliotheken met elkaar vergelijk, denk ik dat ik de oba eerder als studieplek zou 
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gebruiken, waar ik de Bibliotheek Eindhoven eerder zou bezoeken om het grote aanbod 
aan activiteiten. Wellicht heeft de oba deze ook, maar dat blijkt niet zozeer uit de website. 
Het geheel komt wat zakelijker over, waardoor ik dit eerder als studieplek zie. De 
activiteiten van Bibliotheek Eindhoven zijn enorm uiteenlopend, van een 
borstvoedingscafé tot gratis juridisch advies. Ook valt mij op dat een erg groot deel van de 
activiteiten de bewoners van de stad echt samenbrengen. Neem bijvoorbeeld het taalcafé, 
waarbij men een vreemde taal leert door in groepjes in gesprek te gaan. Een taal kun je 
ook individueel in een (online) cursus leren, maar dit is veel leuker en ook nog effectiever. 
 

• Ik was toch wel positief verrast, omdat ik niet wist dat de grote bibliotheken nog zoveel 
verschillende dingen organiseerden. 

• Hoi Lisette, als ik nu met een talenstudie of cursus zou starten zou dat waarschijnlijk online 
zijn! Dan kan het vanuit huis:) 
 

• Nou het verrast omdat ik niet wist dat ze dit deden, omdat ik al zo lang niet in een 
bibliotheek ben geweest. Dit zou voor mij geen rol spelen maar voor een hele groep 
mensen zeker wel 
 

• Ik verwacht eigenlijk niet bij de OBA te komen, behalve misschien tijdens de Uitmarkt. Ik 
vind het namelijk het meest prettig om thuis te studeren (ik woon nog bij mijn ouders), dus 
ik studeer eigenlijk ook nooit op de VU. Ik hoor veel van mijn medestudenten echter vaak 
klagen over dat er zo weinig studieruimte is en dat vooral in de tentamenperiode 
natuurlijk. Wat me voor hen belangrijk lijkt, is koffie, voldoende oplaadpunten, indien 
mogelijk van die eenpersoonskamertje (zeg maar van die belhokjes die je tegenwoordig 
vaak in kantoren ziet) en evt. computers om op te werken. 
 
Wat voor mijzelf een rol speelt is dat ik een beperking heb die onder andere chronische 
vermoeidheid inhoudt en dat de OBA ook weer niet heel dichtbij een OV-stop ligt. 
 

• Ik vind alles websites ontzettend onpersoonlijk, het zieter allemaal hetzelfde uit.. Ik kan 
nergens echt foto‘s zien van de bieb zelf, wat ik juist heel erg belangrijk vind omdat ik wil 
zien of er studie plekken zijn. Ik vind het altijd echt super vervelend als ik niet kan vinden 
wat ik zoek, dus dan heb ik snel al zoiets van: laat maar 
 

• Ik heb de bieb tot op heden nog niet bezocht omdat ik nog niet de moed bij elkaar heb 
geraapt om er daadwerkelijk naar binnen te gaan en te gaan zoeken naar boeken die ik 
interessant zou kunnen vinden om te lezen.  De enige keer dat ik de bieb bezocht was 
omdat er een stembureau was gevestigd, toen had de boek wel een gemoedelijke sfeer.  
 
Sinds ik op de website van de OBA heb gekeken zie ik dat er best veel boeken te vinden zijn 
en dat het ook mogelijk is om boeken van andere filialen naar deze locatie te laten 
versturen. Ook de muziekboeken vind ik interessant. 
 

• Ik heb de online bibliotheek van Eemland en de bieb van Zoetermeer bezocht. 
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de bibliotheek van Eemland sprig er voor mij uit omdat zij taalhulp bieden voor het (beter) 
leren beheersen van de taal, maar ook hulp bij gebruik van computer en mensen leren 
omgaan met de digitale overheid en een digi I‘d van nu. 
 
de bibliotheek van Zoetermeer kwam ik vroeger best veel en het viel mij nu direct op dat 
er een hele digitale verzameling is van informatie voor schoolgaande kinderen. En er 
worden veel georganiseerd in de vorm van bijeenkomsten en andere evenementen zo lijkt 
het. 
 
verder viel het mij op dat beide biebs eenzelfde soort site hadden, alleen de inhoud was 
verschillend maar de lay-out en kleurenstelling is hetzelfde, dat vind ik wel een goed idee 
want daardoor voelt de website sneller vertrouwt aan, ook als je pas voor het eerst een 
nieuwe bezoekt. 
 
en dat bibliotheken toch verassende veel met de tijd zijn meegegaan, dat had ik niet 
verwacht eerlijk gezegd. 
 

• Mijn mening is niet perse veranderd. Ik zou er nog steeds niet graag naar toe gaan. Maar 
nu ik weet dat er ook workshops soms worden gegeven, zou ik het wel meer overwegen 
om hier naar toe te gaan. 
 

• Ik heb de sites bezocht van de openbare biliotheek van Amsterdam en de biliotheek van 
Utrecht. 
 
Het viel mij allereerst op dat de websites nogal verouderd zijn en daardoor erg rommelig. 
Ik vond het lastig om te navigeren en de informatie over de bieb te achterhalen. Het is dat 
ik nu actief opzoek ben gegaan naar wat de bieb onderscheid om er wat over te kunnen 
zeggen maar als ik niet opzoek was zou ik niet op de site gebleven zijn. 
 
Het is mij opgevallen in de openbare bibliootheek van Amsterdam dat ze veel meer bieden 
dan je zou verwachten van een biebliootheek. Een van de dingen die mij aansprak was de 
mogelijkheid tot het huren van vergaderruimtes. Dit sprak mij in eerste instantie heel erg 
aan aangezien het voor een student soms moelijk kan zijn om zoon ruimte te verkrijgen. 
Echter kon ik me niet zomaar aanmelden voor een ruimte en moest ik eerst gegevens 
achterlaten om vervolgens een offerste te kunnen ontvangen. Hierdoor zou het erg veel 
moeiten kosten om de ruimte te huren waardoor ik liever naar iets ander op zoek ga. Een 
ander ding dat me hier opviel is het caffe dat een onderdeel is van de bieb. Dit lijk me een 
heerlijke plek om tot rust te komen onder het genot van een fiktief boek.  
 
Voor de bibliootheek van utrecht viel het me op dat ze allerlij workshops te bieden 
hadden. Omdat ik zelf AI studeer vond ik een workshop programmeren intressant klinken. 
Hoewel het niet voor mij geschikt is aangezien het bedoelt was voor tieners en kinderen 
werd ik wel aangetrokken tot het idee. 

 


