De Korenbeu

nieuwe visie op h
fenomeen biblioth

De oude binnenstad van Schiedam geeft een wisselend beeld: veel leegstaa

maar ook prachtige historische panden, verstilde grachten en een geweldig

Sinds kort is daar een attractie bij gekomen, de nieuwe bibliotheek, gevest
de mooiste historische panden, De Korenbeurs uit 1792.

Jan des Bouvrie, die er een tweede

moment om een deal te sluiten: inkrimpen op een andere plek.

Bomen

een enorme hoeveelheid lich

kleine sta-desk vlakbij de ingang wordt bemand door een personeelslid dat je
vriendelijk welkom heet en desgewenst verder helpt. Het personeel is overduidelijk
trots en blij met deze nieuwe vestiging en hoe gek het ook klinkt: het lijkt alsof je
door het bijzondere gebouw ook opeens meer opvalt wat een leuk eigentijds
personeel er in Schiedam rondloopt!

Karton
Eerst de begane grond maar eens ontdekken. Tja, groot is het inderdaad niet.
Maar de mooie naturel kasten van geperst karton(!) met oranje spanbanden zijn
een plezier om naar te kijken en veel materiaal is op eenvoudige bijpassende en
flexibele displays gepresenteerd, zodat je oog toch op veel moois valt. Een beetje
het bibliobuseffect: daar vind je in eerste instantie ook veel meer dan in een
enorme collectie. Rechts van de ingang bevinden zich grotendeels de fictietitels
voor volwassenen, links die voor de jeugd. Achterin zit een soort doe-lab waar
verschillende activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door de bibliotheek of door
anderen. De jeugdafdeling bevat in verhouding best een grote collectie, daar is
niet te veel op beknibbeld. De horeca speelt een grote rol in de uitstraling met
een heel aantrekkelijk café dat in open verbinding staat met de bibliotheek,
meteen links van de ingang. Er staan wat tafeltjes, maar op de hele begane grond
wordt gegeten en gedronken, vaak met een krantje of een tijdschrift onder
handbereik, wat bijdraagt aan de relaxte sfeer. De koffie is heerlijk en betaalbaar,
ook het lunchaanbod is prima.

Daken
Via een eenvoudige houten trap of de lift achterin het gebouw komt men op de
eerste verdieping, met de non-fictie (ook die voor de jeugd) en de dvd’s,
luisterboeken en games. Hier is de sfeer wat rustiger en tref je weer diezelfde
mooie kasten met een zorgvuldig uitgekozen collectie. Op deze verdieping
bevinden zich ook verschillende af te sluiten ontvangstruimtes waarvan het
jammer is dat ze niet meer bij de bibliotheek betrokken kunnen worden, want ze
zijn natuurlijk lang niet altijd in gebruik. Er is met de ruimte gewoekerd door niet
zo vaak voor frontale plaatsing te kiezen, hoge kasten te gebruiken en smalle
werkplekken langs de muren te creëren. Als het beneden vol is, gaan bezoekers
ook wel boven zitten, maar de ‘groene’ benedenruimte is duidelijk veel meer in
trek. Boven bevindt zich wel het computereiland, dat regelmatig gebruikt wordt,
maar een groot gedeelte van de bezoekers kiest zo te zien toch voor wifi op de
eigen tablet of laptop. De ruimte achterin op de verdieping is heerlijk rustig, met
een mooi uitzicht over de daken. Ideaal voor wie niet afgeleid wil worden. Tijdens
het mystery guest-bezoek werd er Nederlandse les gegeven aan een klein groepje
vrouwen.

Reserveren
Schiedam moet het hebben van de bijzondere sfeer, de vele activiteiten en haar
ideale verblijfsruimte. Het gratis reserveren (uit de eigen collectie en met een
groot abonnement ook buiten Schiedam) is voor de meer fervente lezers wel
nodig. Maar geen van de gebruikers die de mystery guest sprak had moeite met
de sterk ingekrompen collectie in deze centrale vestiging. Integendeel: iedereen
roemt de sfeer, de ruime openingstijden en het vriendelijke personeel dat in de
huidige kleine ruimte veel meer opvalt. Atchitect Jan David Hanrath heeft samen
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Locatie
De bibliotheek ligt in het centrum van de stad op een van de mooiste
plekken aan het water van de Lange Haven. Parkeren is daarom wat
lastiger, maar is in de omgeving wel te doen. Hetzelfde geldt voor het
stallen van fietsen.

Exterieur
Het gebouw is een monument, maar desondanks is het gelukt om in
passende letters het woord bibliotheek op de gevel te zetten alsof het
er altijd al gestaan heeft. Dit levert zo’n mooi plaatje op dat je de
landelijke huisstijl bijna niet mist. Die zou hier echt detoneren. Voor
het pand staan wel mobiele vlaggenmasten, tijdens het bezoek van
de mystery guest met vlaggen van een filmfestival, daar zou een
landelijke bibliotheekvlag of -banner wel kunnen.
Interieur
Eenvoudige sobere inrichting in lichte kleuren. De binnentuin maakt
een belangrijk deel uit van de inrichting en heeft een positieve
invloed op het geluid: ondanks de vele harde materialen klinkt het er
niet hol. De moestuin ziet er verschrikkelijk netjes uit, alsof de
boerenkool gisteren geplant is…
Uitstraling
Het is knap hoe het behoorlijk overheersende klassieke gebouw door
de inrichting wordt omgevormd tot een prettige moderne plek waar
je lang wilt blijven. Kleine grapjes, zoals de lamp met jeneverglaasjes
boven de leestafel, en flexibiliteit van het interieur maken Bibliotheek
Schiedam tot een geweldige plek. Als het buiten koud is (vooral als
het waait) is de middenruimte aan de koude kant. Er liggen niet voor
niets fleece-dekentjes klaar.
Logistiek
Omdat de bibliotheek niet groot is kan de ruimte makkelijk overzien
worden. De aanduidingen zijn vrij summier, maar je vindt er redelijk
goed je weg. Bovendien is het personeel aan de sta-balie bij de
ingang altijd bereid om te helpen.
Activiteitenaanbod
Schiedam organiseert samen met lokale partners een scala aan
verrassende activiteiten. Niet alleen kunst en cultuur krijgen ruimte in
het aanbod, ook onderwerpen als duurzaamheid, lokale vraagstukken
en activiteiten voor kinderen vinden heel regelmatig een plaats in De
Korenbeurs. Op de site is alles bovendien goed te vinden, desgewenst
op doelgroep of op datum (in een weekoverzicht bijvoorbeeld).
Collectie
De collectie is klein maar aantrekkelijk, vooral voor kinderen. Voor
volwassenen biedt de mogelijkheid gratis te reserveren een goede
aanvulling op de aanwezige collectie. Wie alleen van een specifiek
onderdeel gebruikmaakt, zoals groteletterboeken of Engelse romans,

Korte reactie bibliotheek:
Kijk, met zo’n rapport kunnen we thuiskomen! Wij zijn verheugd te
lezen dat de Bibliotheek Schiedam na de verhuizing blij maakt voordat
de mystery guest binnen is. In de oude vestiging was hier pas ná
binnenkomst sprake van. Bedankt voor dit motiverende verslag
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moet wat vaker aanvragen dan gebruikelijk. Bij de toppers valt op
dat men voor minder titels kiest, maar dan wel ‘echte’ bestsellers en
die dan in veelvoud. Een uitstekend idee: bij welke andere bibliotheek
staan eind november drie Kim van Kooten’s in de kast?!
Site
De site ziet er goed uit, met veel beeldmateriaal en veel informatie
over activiteiten. Hoe je lid moet worden, wat de kosten zijn en de
bijbehorende voorwaarden is allemaal wat lastiger te vinden.
Computers
Gratis wifi en een groepje van 10 pc’s voorziet zo te zien in een
behoefte.
Tarieven
Er zijn drie abonnementsvormen: klein, basis en groot voor respectievelijk € 27,50, € 36 en € 57 waarvoor men maximaal 3, 8 of 25
items tegelijk mag meenemen. Groot heeft nog een paar privileges,
zoals een gratis tweede pas, gratis reserveren buiten Schiedam en
gratis lenen van Toppers. Internet kost € 0,01 per minuut en voor het
niet ophalen van een reservering moet € 1 betaald worden. Dat
laatste is een heel goed idee in een vestiging waar naar verwachting
regelmatig gereserveerd zal worden.
Openingstijden
Schiedam is iedere dag, inclusief zaterdag en zondag, van 10.00 uur
tot 17.00 uur open en op donderdag tot 20.00 uur. Geweldige tijden,
makkelijk te onthouden! Op de site wordt begrip gevraagd voor het
feit dat de ochtenden minimaal bemand zijn met als gevolg dat men
mogelijk wat langer moet wachten. Een sympathieke oplossing als je
met de bestaande bezetting toch veel open wilt zijn.
Personeel
Vriendelijk en opgewekt personeel, zeer behulpzaam. Niet goed
herkenbaar, ze dragen zelfs geen badge.

met punten van verbetering. Daar gaan we, zes maanden na de
opening van deze nieuwe voorziening, hard mee aan de slag. En dat
zullen we blijven doen. Uiteindelijk ben je als bibliotheek nooit klaar
met jezelf verder verbeteren om aan de (klant)wens te voldoen en bij
de tijd te blijven.

