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samenvatting 

Dit verslag behandeld de ontwerpopgave van een 

nieuwe bibliotheek voor Oslo. Vanuit analyses 

van negen bibliotheken voorafgaand aan het 

ontwerpproces is een bepaald idee ontstaan over 

wat een bibliotheek specifiek maakt ten opzichte van 

andere functies. Voor een belangrijk deel bestaat deze 

specificiteit uit de rust die er heerst en het collectief in 

stilte bezig zijn. De constatering dat een aantal recent 

gerealiseerde bibliotheken dit specifieke karakter aan 

het verliezen is heelt geleid tot een onderzoeksvraag 

waarbij zowel de nieuwe vormen van gebruik als 

de traditionele gebruiksvorm ondervraagd wordt. 

Dit project is een poging om de ontwikkeling van 

de bibliotheek niet in één bepaalde richting te laten 

doorslaan, maar juist te zorgen voor een symbiose 

tussen zowel de bibliotheek als rustige ruimte als de 

bibliotheek als ontmoetingsplek. 
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Voorwoord 

Dit verslag is de weergave van mijn afstudeerproject 

in het atelier van René van Zuuk I Jan Westra en 

Ral ph Brodrück, in het aanlooptraject is in dit atelier 

een ontwerp voor de uitbreiding van een museum 

in Bratislava gemaakt. In het vervolg hierop was 

de keuze voor de afstudeeropgave vrij te bepalen. 

Dm een zekere mate van samenhang tussen de 

beide projecten te verkrijgen ben ik tot de keuze 

gekomen een prijsvraag voor de nieuwe openbare 

bibliotheek in Oslo tot mijn afstudeerproject te maken. 

De samenhang bestaat eruit dat zowel musea als 

bibliotheken gebouwen zijn met betekenis voor de 

stad en samenleving, ze zijn een weerspiegeling 

van het hedendaagse culturele leven en geven 

gebruikers toegang tot kennis en onderling contact. 

Het interessante van de bibliotheek is dat er grote 

veranderingen plaats hebben gevonden, en nog 

steeds gaande zijn, met betrekking tot het gebruik van 

het gebouw. Dankzij nieuwe manieren waarop men 

toegang heeft tot informatie en een veranderde sociale 

rol van de bibliotheek. Dat dit een actueel onderwerp 

is wordt onder meer gemustreerd door het grote aantal 

bibliotheken dat onlangs vernieuwd is of waarvoor 

nu plannen worden gemaakt, bijvoorbeeld de Seattle 

public library en de bibliotheek van Amsterdam. 

Deelname aan een workshop in het NAI: 'The 

architecture of knowledge, the library of the future' 

heeft eveneens bijgedragen aan mijn ontwerpend 

onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van de 

bibliotheek. 

Het verslag zal een idee geven van de wijze waarop 

het eindresultaat bereikt is. Aan de hand van analyses, 

referenties die mij geïnspireerd hebben en modellen die 

zich ontwikkeld hebben tot het uiteindelijke ontwerp zal 

inzicht gegeven worden in het proces. 
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Het instituut bibliotheek verkeert in een crisis, informatie is nu in principe overal beschikbaar 

waardoor één van de belangrijkste pijlers onder het bestaan van de bibliotheek wordt weggeslagen, 

namelijk het bieden van toegang tot informatie voor iedereen. Als reactie hierop ontwikkelt een deel 

de bibliotheken zich in de richting van het warenhuis, hier worden commerciële onderdelen aan 

programma toegevoegd om te kunnen overleven. De gebruiker van de bibliotheek dreigt in deze 

bibliotheken te veranderen in een consument. 

In dit afstudeerproject wordt een prijsvraag voor de nieuwe openbare bibliotheek in Oslo gebruikt om 

onderzoek te doen naar de mogelijke veranderingen die het instituut bibliotheek kan ondergaan, 

maar in dit onderzoek wordt juist ook gekeken naar de mogelijkheden die het bestaande idee van 

een bibliotheek biedt, en welke relevantie dit bestaande idee in deze tijd zou kunnen hebben. 

Door de veranderde manier waarop men informatie tot zich neemt, vormt het gebouw van de 

bibliotheek een belangrijke en actuele opgave voor de architectuur. De vraag is of de bibliotheek nog 

steeds de plaats kan zijn waar het draait om de uitwisseling van kennis, zowel uit informatiebronnen, 

als van mens tot mens. De plaats waar het draait om de simultane aanwezigheid van fysieke en 

digitale informatie. De plaats waar men hulp kan krijgen van anderen bij het vinden van de juiste 

informatie. De plaats waar men kan ontsnappen aan de afleiding die op andere plekken de aandacht 

van de mens steeds vaker opeist. Kan de bibliotheek nog steeds een rol spelen als filter in de 

overvloedige hoeveelheid informatie die beschikbaar is? En hoe verandert de rol van de bibliotheek 

als plaats van opslag van informatie wanneer de informatie elders digitaal en veel compacter kan 

worden opgeslagen? Kortom, wat is de betekenis van een openbare bibliotheek voor de stad en 

wat moet de toekomstige rol van de bibliotheek zijn binnen de maatschappij? Voor mij als student 

architectuur is het voornamelijk interessant om te onderzoeken hoe het gebouw hierbij kan worden 



Het onderzoek Het oorspronkelijke gebruik van de bibliotheek bestaat 

voornamelijk uit het verzamelen van informatie en 

de opbouw van een collectie met als doel kennis te 

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, bewaren en over te brengen. De rol die de bibliotheek 

welke in het eerste hoofdstuk zullen worden voor de gebruiker daarin speelt is te vergelijken met 

beschreven, leiden ertoe dat nieuwe vormen van dat van een filter, de bibliotheek selecteert, kwalificeert 

gebruik hun intrede doen binnen de bibliotheek. In en maakt beschikbaar. Het gebouw heelt hierbij 

het programma zoals dat in het prijsvraagdocument voornamelijk de functie van het bieden van een rustige 

voor de nieuwe bibliotheek van Oslo is opgesteld omgeving waar studie door de gebruiker mogelijk 

zijn tal van functies opgenomen die ertoe moeten gemaakt wordt. 

leiden dat de bibliotheek een bredere inbedding in de 

samenleving zal krijgen en meer zal gaan fungeren De ervaring leert dat de nieuwe vorm van gebruik, 

als ontmoetingsplek, zo worden er horeca functies, waarin de bibliotheek als ontmoetingsplek fungeert, 

bioscoopzalen, congresruimtes en dergelijke aan het moeilijk verenigbaar is met de traditionele vorm van 

programma toegevoegd om deze sociale agenda te gebruik waarbij de bibliotheek als een luwte in de 

bewerkstelligen. stad fungeert, een rustige plek waar men zich kan 

afzonderen om kennis tot zich te nemen. 

Onderzoeksvraag: 

Op welke manier kunnen nieuwe vormen van gebruik van de 
bibliotheek, met duidelijk andere behoeften, gecombineerd 
worden met de oorspronkelijke gebruiksvorm, zodanig dat de 
simultane aanwezigheid van beide een meerwaarde oplevert 
voor het geheel? 
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Aangezien het een ontwerpend onderzoek betreft 

is dit onderzoek specifiek te noemen, er is een 

locatie in Oslo waar een ruimtelijk ontwerp gemaakt 

zal worden dat een mogelijk antwoord geeft op 

bovenstaande probleemstelling, hierbij zal uiteraard 

gereageerd worden op deze specifieke situatie. 

Toch zal het ontwerpend onderzoek ook een bredere 

toepasbaarheid kunnen hebben aangezien de 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 

en maatschappelijke ontwikkelingen inhouden en hoe 

de verschillende vormen van gebruik functioneren. 

In het eerste deel, verkenningen van het gebruik 

van de bibliotheek zal kort worden ingegaan op 

de geschiedenis van de bibliotheek, vervolgens 

worden de kenmerken van nieuwe media op sociaal 

en cultureel gebied behandeld, daarna zal worden 

ingegaan op ontmoeting en hoe deze bevorderd kan 

worden binnen een gebouw. Tot slot wordt de werking 

actueel zijn en voor iedere nieuw te bouwen bibliotheek van de bibliotheek als filter bekeken. 

spelen. 

Opbouw van het verslag 

In deel twee wordt ingegaan op de ontwerpopgave, 

hierin wordt de specifieke locatie en het programma 

geanalyseerd. De derde en vierde hoofdstukken 

behandelen het resultaat van dit onderzoek, hierin 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden dient wordt het proces en het project beschreven. Tot slot is 

eerst onderzocht te worden wat de technologische er ruimte voor reflectie. 

13 
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01_ Verkenningen van het gebruik van de 
_bibliotheeK_ 

01 .1 Een korte geschiedenis van de bibliotheek 

In de tijd voor het geschreven woord behoorden 

verhalen en kennis toe aan één persoon en kwamen 

deze niet verder dan een kleine kring van mensen om 

deze persoon heen. 

opgeslagen diende te worden, de specifieke manier 

van gebruik van dit medium, de continue uitdijing 

van de collectie en voortgaande technologische 

ontwikkelingen. 

In de loop der tijd heeft de bibliotheek zich 

ontwikkeld tot een essentiële schakel in het creëren 

Na het ontstaan van het geschreven woord zijn en bewaren of beschermen van kennis. Dit doet ze 

verhalen, ideeën, inzichten en kennis onafhankelijk zowel door het verzamelen en beschikbaar stellen 

geworden van hun boodschapper en krijgen ze de van geschikt materiaal, maar ook door de collectie 

mogelijkheid grotere afstanden af te leggen, onder de doorzoekbaar te maken. De bibliotheek levert zelf 

aandacht te komen, te verdwijnen en herontdekt te een bijdrage aan het materiaal door een bepaald 

worden. Het geschreven woord kan hierdoor ook wel verwervingsbeleid te hanteren, en door het maken 

gezien worden als een capsule voor tijd en ruimte, het van registers en catalogussen. Deze metadata zorgt 

zegt tevens iets over de tijd waarin de tekst geschreven ervoor dat een verzameling boeken verandert in een 

is. 

Onafhankelijk van het medium; klei tablet, papyrus 

rol of boek, is het belang van schrijven duidelijk voor 

de overdracht van informatie. Zo belangrijk dat een 

instituut 'bibliotheek' opgericht is om het geschreven 

woord te kunnen bewaren en om als een toonbeeld 

van macht en ambitie te kunnen functioneren, maar 

ook als een instrument voor controle en begeleiding. 

onderzoeksinstrument. 

De vraag is of dit toevoegen van beschrijving en 

het toekennen van steekwoorden nog steeds nodig 

is nu steeds meer publicaties digitaal beschikbaar 

en volledig doorzoekbaar zijn. Uit onderzoek [1] 

is gebleken dat het werk van bibliothecarissen 

inderdaad aan het veranderen is en dat onderwijs 

en behulpzaamheid met zoekopdrachten nu een veel 

groter onderdeel van het werk uitmaakt. De traditionele 

Bibliotheken behoren tot de oudste bekende gebouw 

typologieën. In alle periodes waren er een aantal 

factoren waarmee rekening gehouden diende te 

worden bij het ontwerp: De vorm van het medium dat 

taken verzamelen, beschermen en toegankelijk maken 

van informatie blijven belangrijk, maar de rol als spil 

in het netwerk van informatie wordt steeds belangrijker. 
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01 .2 Sociale en culturele aspecten van nieuwe 

media 

Bibliotheken houden zich bezig met de opslag en 

verspreiding van media voor een groot publiek. De 

vorm van het medium verandert geleidelijk. Van 

kleitabletten via papyrusrol naar boek en digitale 

of nieuwe media, waaronder internet, e-book, etc. 

In dit deel van het verslag wordt het gebruik van 

deze nieuwe media, en de betekenis ervan voor de 

samenleving beschouwd. De Spaanse socioloog 

Manuel Gastelis [2] heeft een uitgebreide studie 

verricht naar de ontwikkeling van de maatschappij 

onder invloed van digitale media en de vorming van 

netwerken. Hieronder worden de sociale en culturele 

aspecten ervan behandeld. 

Volgens Gastelis verandert de denkbeeldige 

werkelijkheid van bijvoorbeeld tv en internet door de 

alomtegenwoordigheid van deze media tot een echte 

ervaring. Een ervaring die op haar beurt weer invloed 

uitoefent op de werkelijkheid. Boodschappen gaan in 

deze samenleving pas een maatschappelijke rol spelen 

wanneer deze via de media worden verzonden aldus 

Gastells. Dit verschijnsel noemt hij 'de cultuur van 

de reële virtualiteit' Onze manier van denken vindt in 

toenemende mate zijn uitdrukking in de media. 

In zijn onderzoek naar ontwikkelingen die de 



samenleving een ander aanzien hebben gegeven 

spreek1 Gastelis van 'de netwerkmaatschappij.' 

Het ontstaan van deze nieuwe maatschappij begon 

volgens hem met revolutionaire veranderingen 

in het productieproces als gevolg van de 

Door nieuwe wereldwijde netwerken van rijkdom, 

macht en informatie verdwijnen de traditionele bronnen 

van identiteitsvorming. Als voorbeeld noemt hij de 

staat die veel van zijn soevereiniteit verloren aldus 

Gastells. Ook de privatisering van publieke diensten en 

informatietechnologie. Hieruit is een nieuw kapitalisme de ontmantelling van de verzorgingsstaat verbreken 

ontstaan waarin hiërarchie verdween, en dat gebaseerd het oude compromis tussen kapitaal, arbeid en staat. 

was op innovatie, concurrentie en flexibiliteit. 

Het maalde een einde aan de daarvoor gangbare 

Daarnaast verdwijnen arbeidersbewegingen en kerken 

als sociaal bindmiddel en boet het politieke systeem in 

maatschappelijke vorm waarin een sterke driedeling en aan gelootwaardigheid door de wetten van de media, 

afhankelijkheidsrelatie bestond tussen georganiseerde 

arbeid, industrieel kapitaal en de verzorgingsstaat. 

Volgens Gastelis verschilt de netwerkmaatschappij 

op essentiële punten van de klassieke moderne 

samenleving. Allereerst liggen de kracht en de 

samenhang van het netwerk in het verkeer tussen de 

knooppunten, er is geen machtscentrum van waaruit 

een centrale regie tot uitvoering wordt gebracht. 

Vanwege de snelheid en de alomtegenwoordigheid van 

informatietechnologie is de afstand tussen de knopen 

in het netwerk weggevallen. Plekken verliezen voor 

een groot deel hun zelfstandige betekenis, omdat ze 

geabsorbeerd worden in het netwerk. Hetzelfde geldt 

volgens Gastelis voor de tijd, ook deze verliest aan 

waarbij partijen gereduceerd worden tot slechts één 

persoon. 

Daartegenover constateert Gastelis opkomende 

nieuwe bronnen van identiteitsvorming zoals 

milieubewegingen en organisaties als Amnesty en 

Artsen zonder Grenzen. Hij ziet dit als manifestaties 

van nieuw wereldburgerschap. De logica van de 

netwerkmaatschappij roept zo zijn eigen tegenstand 

op. Maar ook deze nieuwe sociale bewegingen nemen 

de vormen van netwerken aan. Door gebruik te maken 

van informatietechnologie produceren en verspreiden 

ze nieuwe culturele codes, als netwerken van sociale 

verandering. 

betekenis door de snelheid van het netwerk, hierdoor Als typerende reactie op de onzekerheid die de 

wordt arbeidstijd gediversifieerd en verdwijnt voor een netwerkmaatschappij veroorzaak1 ziet Gastelis 

deel het onderscheid tussen werk en vrije tijd. het fenomeen van defensieve identiteitsvorming, 

gemeenschappen die zich afsluiten als verzet tegen de 
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buitenwereld. De opkomst van het fundamentalisme is 

daar een voorbeeld van. 

Gastelis onderzoek gaat veel verder dan alleen de 

culturele gevolgen van bijvoorbeeld het internet. Hij 

bekijkt de ontwikkeling van de gehele maatschappij 

onder invloed van netwerken en kijkt vooruit naar wat 

nog komen gaat. In navolging van Gastelis heeft de 

onderzoeker van Dijk [3) eveneens onderzoek gedaan 

naar de netwerkmaatschappij. Ook hij constateert een 

sterke erosie van de publieke ruimte als gevolg van de 

diffuse sociale netwerken waarin de mens participeert. 

Verder omschrijft van Dijk een aantal kenmerken van 

de digitale cultuur, deze kenmerken hebben een meer 

directe invloed op het gebruik van media en dus op 

het gebruik van de bibliotheek. Zo spreekt hij over een 

versnelling van de cultuur, digitalisering leidt tot een 

aanzienlijke versnelling van de productie, verspreiding 

en consumptie van informatie, het gevolg hiervan 

is volgens van Dijk dat onze cultuur ook inhoudelijk 

verandert. Cultuuruitingen zijn steeds sneller 

verouderd, modes volgen elkaar snel op of bestaan 

naast elkaar. Ook wordt informatie in steeds grotere 

hoeveelheden, vaker en sneller op ons afgestuurd 

om de aandacht vast te houden. Het verschijnsel 

noemt hij overdaad aan informatie en communicatie, 

dat leidt tot het steeds oppervlakkiger waarnemen 

van cultuuruitingen. Daarnaast constateert van Dijk 

18 

de opkomst van beelden, een gegevenssoort die 

veel sneller gepresenteerd en geconsumeerd kan 

worden dan spraak, tekst of data. Deze visualisering 

leidt volgens hem ook tot het gedeeltelijk verdringen 

van direct face to face contact door het gebruik van 

beeldschermen als communicatiemiddel. 

De constateringen van onder andere Gastelis en 

van Dijk vormen aanleidingen om mee te nemen in 

het ontwerp van de bibliotheek voor Oslo. Wanneer 

we er van uitgaan dat inderdaad onderling contact 

vermindert door nieuwe media en netwerken kan het 

gebouw van de bibliotheek wellicht een rol spelen 

om ontmoeting te bevorderen. Wanneer daarnaast 

de constatering van een overdaad aan informatie 

voor waar wordt aangenomen kan de bibliotheek 

een belangrijke rol spelen als filter van informatie. 

Hierin is de klassieke rol van de bibliotheek als luw1e 

in de stad van belang. De volgende twee delen gaan 

achtereenvolgens in op het bevorderen van ontmoeting 

en de rol van filter. 



l 
01.3 Een gebouw als condensator voor sociale 

activiteit 

sociale rol te kunnen vervullen zal de ruimte en de 

relatie tussen de verschillende programma onderdelen 

aan bepaalde eisen moeten voldoen. Er bestaan 

In het vorige deel is te lezen dat nieuwe media het verschillende theorieën met betrekking tot de sociale 

onderlinge contact en de face to face communicatie rol die gebouwen kunnen bezitten, hier zal een voor dit 

volgens Gastelis en van Dijk verminderen. Als gevolg project van belang zijnde theorie toegelicht worden. 

van digitale netwerken is de publieke ruimte aan erosie 

onderhevig. Dat de bibliotheek, de plek waar het Vanuit constructivistische theorie uit de de Sovjet Unie 

aanbod van media het grootst is, de wens heeft om stamt het ruimtelijke idee van architectuur als 'sociale 

uit te groeien tot een ontmoetingsplaats lijkt dus bijna condensator' [4]1n deze theorie wordt ervan uitgegaan 

een paradox te zijn. Toch is deze wens is niet zonder dat architectuur de mogelijkheid heeft invloed uit 

reden, want door de grote hoeveelheid informatie te oefenen op sociaal gedrag. De bedoeling van de 

die tegenwoordig beschikbaar is ontstaat er een 'sociale condensator' was bestaande hiërarchieën te 

steeds grotere groep mensen die hulp nodig heeft bij doorbreken om plaatsen te creëren waar mensen meer 

het zoeken naar de juiste informatie. Het geven van aan elkaar gelijk zijn, en interactie kan plaatsvinden. 

onderwijs en het bieden van hulp worden dus steeds 

belangrijkere taken voor de bibliotheek. Het contact 

tussen gebruikers onderling en tussen personeel en 

gebruiker zal gefaciliteerd moeten worden, om de 

vergaring van informatie te vergemakkelijken. Deze 

hernieuwde rol van de bibliotheek, dus niet alleen als 

centrum van studie, maar ook als ontmoetingsplek 

voor de uitwisseling van informatie, vraagt om een 

andere kijk op de manier waarop omgegaan wordt met 

ruimte in vergelijking met de huidige bibliotheek. Nu 

bestaat de bibliotheek veelal uit generieke vloeren die 

niet specifiek voor het doel ontmoeting en uitwisseling 

van informatie ontworpen lijken te zijn, maar meer 

voor de opslag van zoveel mogelijk boeken. Om de 

Pogingen om dit idee te vertalen naar een gebouw 

bestaan onder meer uit het laten overlappen en 

doorsnijden van programmaonderdelen in een ruimte 

door middel van verbindingen. Daar waar bijvoorbeeld 

trappen twee onderdelen van het programma 

verbinden ontstaan zones waar toevallige ontmoeting 

tussen verschillende gebruikers kan plaatsvinden. 

Andere onderdelen van het idee bestaan uit het 

vrijhouden van de begane grond, zodat de stad hier vrij 

gebruik van kan maken. Het creëren van straten in het 

gebouw waar gebruikers elkaar kunnen ontmoeten of 

waar andere activiteit kan plaatsvinden. Tot slot wordt 

vaak een gemeenschappelijke daktuin toegepast zodat 
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een hechtere gemeenschap met een gezamenlijke 

deler gecreëerd wordt. 

Het gebruik van een gebouw en de mate waarin 

interactie plaatsvindt tussen mensen wordt 

voornamelijk bepaald door de gebruiker zelf. 

Architectuur kan slechts de mogelijkheid scheppen tot 

deze interactie. Aangezien een openbare bibliotheek 

een van de weinige gebouwen in de stad is die nog 

echt openbaar en dus vrij toegankelijk is, speelt dit 

sociale aspect een belangrijke rol. Het ontwerpend 

onderzoek gaat over de manier waarop in de 

bibliotheek de link wordt gelegd tussen gebruikers 

onderling en personeel en gebruiker. Sommige 

aspecten van de 'social condenser' zouden zeer 

goed toegepast kunnen worden in een bibliotheek. 

Een transparante begane grond die de activiteit in het 

gebouw toont naar de stad, waar de straat als het 

ware in het gebouw binnen wordt gehaald zal een 

uitnodigende werking hebben. Het gebouw wordt 

hierdoor onderdeel van de stad, mensen kunnen het 

zelfs gebruiken als doorgang van A naar B, waarbij 

de bibliotheek kan proberen de interesse te wekken 

en de passant te verleiden langer in het gebouw 

te verblijven. Door verbindingen te leggen tussen 

verschillende programma onderdelen ontstaat ruimte 

voor interactie. Het zijn met name deze verbindingen 

die dusdanig vormgegeven dienen te worden zodat ze 

als verblijfsruimte kunnen gaan fungeren. 

20 



l 
01.4 De bibliotheek als lilter 

Vanwege de grote hoeveelheid informatie die 

beschikbaar is zal het steeds belangrijker worden de 

behoefte hebben aan een rustige plek om te lezen. De 

bibliotheek zal zich niet alleen moeten ontwikkelen als 

ontmoetingsplek maar daarnaast zal een belangrijk 

onderdeel van de ontwerpopgave bestaan uit het 

informatie met de hoogste kwaliteit of betrouwbaarheid creëren van deze luwte in de stad. 

te vergaren. De bibliotheek speelt hierin een belangrijke 

rol door te fungeren als filter van informatie. Personeel 

in de bibliotheek is vrijwel continu bezig met het 

kwalificeren en indexeren van informatie, doordat deze 

gegevens gedeeld worden met de gebruiker van de 

bibliotheek is het instituut een bruikbaar instrument 

voor het vergaren van kennis. 

[1) Archis volume 2008 #1 destination library, Arjen 

Naast de werkzaamheden van het personeel speelt het Dosterman - library architecture 

karakter van het gebouw zelf een rol, de bibliotheek 

heeft altijd het imago gehad van een rustige ruimte 

in de stad. Een plek waar men zich goed kan 

concentreren en weinig afleiding aanwezig is. Oe 

aanwezigheid van meerdere mensen die tegelijk in 

stilte met hetzelfde bezig zijn draagt bij aan deze 

concentratie. In een grote stad als Oslo waar veel 

mensen dicht op elkaar wonen en drukte heerst, is 

het belang van een dergelijk rustige plek duidelijk. De 

ontwikkeling waarbij de bibliotheek zich steeds meer 

in de richting van een commerciële instelling als het 

warenhuis begeeft (zie ook het analyseverslag [SJ) 

is naar mijn idee niet de enige juiste. Het belang van 

het aanspreken van een nieuwe jongere doelgroep 

is duidelijk maar ook deze groep zal zo nu en dan 

[2) The lise of the network society, Manuel Castells, 

Oxford, Blackwell (1996) 

[3)0e netwerkmaatschappij: sociale aspecten van 

nieuwe media, Jan van Dijk, Houten, Bohn Stafieu van 

Loghum (1997) 

[4) Content, Rem Koolhaas, Keulen, Taschen (2004) 

[5) An archaeology of socialism, Victor Buchli, Oxford, 

Berg (2000) 

[6] Negen bibliotheken, Eshuis, Folmer, van 

Oosterhout,niet gepubliceerd, TU/e (201 0) 
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02 _ Ontwerpopgave 

~IF"~u~: Noorse hoofdstad Oslo heeft net als veel andere Europese steden te kampen met wegtrekkende 

lijvigheid aan de rand van het stadscentrum. Een industrieel havengebied genaamd Bjervika 

vrij voor nieuwe ontwikkelingen die de stedelijke cultuur in Oslo dienen te versterken. Naast 

• u• wnm!n werken en recreatie, bestaat een belangrijk deel van de plannen uit het toevoegen van 

instellingen, waaronder musea, de reeds gerealiseerde opera en de bibliotheek waar deze 

over gaat. Door het industriële karakter van het gebied keert de stad zich op dit 

af van het water. Het doel van de gehele ontwikkeling is om de stad een nieuw gezicht 

het water te geven en de kade open te stellen voor het publiek. De culturele instellingen zijn 

belangrijke schakel in de ambitie van Oslo om de stad richting het fjord te openen. Zij moeten 

voor de levendigheid in het gebied. 



02.1 Programma van eisen 

Het programma zoals opgenomen 

in het prijsvraagdocument is vrij 

algemeen. Met name het niet 

publieke deel is gespecificeerd. 

Naar aanleiding van de 

onderzoeksvraag en mijn idee 

over de ontwikkeling waarop de 

bibliotheek zou moeten inzetten 

heelt het programma een 

herschikking ondervonden. 

Om in de toekomst het publiek 

van dienst te kunnen blijven zal 

de bibliotheek naar mijn idee in 

twee taken moeten uitblinken. Ten 

eerste gaat het om de sociale rol 

die de bibliotheek heeft. Als fysieke 

plaats om naartoe te gaan moet de 

bibliotheek proberen het onderling 

contact bevorderen. Een aantal 

programma onderdelen zijn in staat 

deze ontmoeting te bewerkstelligen. 

Het gaat voornamelijk om 

congres,- en vergaderzalen en het 

leescafé. Als belangrijke toevoeging 

is een beschutte buitenruimte 

Algemene diensten voor het publiek 

Informatie centrum 
24-uursbib~otheek 

Auditorium I bioscoop 

Kantciën iädmlnistratie 

Gespecialiseerde afdelingen 

Publiek: 9300m2 

Werkplekken dienstverlenend personeel 

Sorteerruimte 
Interne ondersteuning 

Opslagruimte 

Oorspronkelijk programma 

Programma: 13900m2 

opgenomen die de ligging aan zee een collectief gevoel ontstaat van 

optimaal benut. mensen die allemaal in stilte met 

hetzelfde bezig zijn. 

functies die op studie gericht zijn 

en het deel voor personeel vormen 

ieder een cluster. Oe functies 

zullen in het ontwerp per cluster 

georganiseerd worden waarbij 

Oe tweede taak waarin de 

bibliotheek zal moeten uitblinken, 

bestaat uit de rol van luwte in de 

stad, een plek waar men in alle 

rust kan lezen of studeren en er 

24 

Het programma is zodanig 

geordend dat er drie clusters van 

functies ontstaan. Oe functies 

die op ontmoeting gericht zijn, de 

de relatie tussen de functies in 

hetzelfde cluster direct is terwijl de 

relatie tussen de clusters onderling 



Lobby /24 uurs bibliotheek I informatiecentrum 

Kinder afdeling 

Congres I filmzalen I auditorium 

Leescafe I mediatheek+ buitenruimte 

Leeszaal 

Speciale collectie (tentoonstellingsruimte) 

Archief 

Kantoor+ bultenruimte 

Service 

Opslag /logistiek I techniek 

Herschikking programma 

een secundair karakter heeft. leder 

cluster volgt zijn eigen logica die 

gekoppeld is aan het gebruik; dit 

zal zich onder andere uitten in het 

materiaalgebruik, het formaat en 

karakter van de ruimte, de wijze 

van circulatie en het gebruik van 

licht en schaduw. 

Ontmoeting 4700m2 = 34% ------

Studie 4600m2 = 33% 

Personeel4600m2 = 33% 

Afb. 3 Programma 
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02.2 Context 

02.2.1 Geografie 

De heuvels en het fjord zijn 

De lokale geografie bepaalt in beeldbepalende kenmerken en 

grote mate waarom de stad zich geven de stad een buitengewone 

ontwikkeld heeft tot wat ze nu is. kwaliteit mee. De locatie van de 

Feitelijk bestaat het landschap ter bibliotheek ligt in een deel van Oslo 

plekke uit drie bergtoppen met dat direct aan het fjord grenst. 

daartussen een lager gelegen vlak1e 

die aan de zuidzijde begrensd 02.2.2 Openbare ruimte en 

wordt door het fjord. Juist in dit voorzieningen 

vlakkere deel heeft de stad zich 

kunnen ontwikkelen aangezien hier De gemeente Oslo beslaat een 

makkelijker te bouwen is, en de oppervlak1e van 454 vierl<ante 

nabijheid van de zee en de monding kilometer. Daarvan is ongeveer 

van de rivier de aker het voor de 

visserij en later voor de (hout) 

industrie tot een aantrekkelijke 

een derde bebouwd, het overige 

deel bestaat uit een bebost 

heuvellandschap. Oslo telt 

locatie maak1e. Door de ligging van momenteel 570.000 inwoners wat 

Oslo in het dal met wat bebouwing overeenkomt met 1250 inwoners 

tegen de voet van de bergen krijgt 

de gehele stad de werl<ing van een 

per vierkante kilometer. Ter 

vergelijking, de bevolkingsdichtheid 

soort amfitheater. Op veel plekken van Amsterdam bedraagt 4509 

in de stad ontstaan lange zichtlijnen inwoners per vierkante kilometer, 

door deze komvormige opbouw. maar de oppervlak1e van 

, f!m~te~dan;J ~edraagt dan ook 
' I / "_. I 

',,':_'_----:-_ :-._';,;, ~'-,', ' I 

-- --, 
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maar 219 vierkante kilometer. 

Voornamelijk door de zeer 

uitgestrek1e bosrijke omgeving 

ligt de bevolkingsdichtheid in Oslo 

relatief laag. Het centrum van de 

stad kent een vri j compacte opzet. 

De belangrijkste as loopt van het 

paleis naar het centraal station, 

hieromheen concentreren zich de 

meeste voorzieningen. De openbare 

ruimte kent vrij veel parken, het 

belangrijkste park ligt rondom het 

paleis. De kade langs het fjord 

vormt eveneens een belangrijk 

onderdeel van de openbare ruimte. 

02.2.3 Klimaat 

Oslo heeft een relatief vochtig 

continentaal kl imaat. Door de 

noordelijke ligging varieert de 

hoeveelheid zonlicht sterl<. Dit 

loopt uitteen van meer dan 18 

uur daglicht per dag in de zomer 

tot 6 uur in de winter. Ondanks 

de noordelijke ligging is het 

klimaat relatief mild vanwege de 

Golfstroom. Sneeuwval wordt 

hierdoor eveneens beperkt. Vooral 

van januari tot maart kan het 





02.2.4 situatie 

Bjarvika ten zuidwesten van het 

historische centrum van Oslo is 

de plek waar de rivier de Aker 

uitmondt in het fjord. De rivier 

verdeelt Oslo in een oostelijk en 

weste lijk deel, Bjarvika kan gezien 

worden als de schakel tussen beide 

delen. Door de aanwezigheid van 

de rivier is het gebied uitgegroeid 

tot een industrieel gebied. 

Momenteelloopt ter plaatse van het 

kavel (1) een doorgaande autoweg. 

Deze vormt een grote barrière 

tussen de stad en het Fjord. Nu de 

industrie verdwijnt uit het gebied 

wil de stad zijn gezicht richting 

het water keren. Hiervoor word1 

de doorgaande autoweg in een 

tunnel onder het Fjord gelegd en 

Centrum 

vervangen door een veel rustigere gevormd door een expeditiestraat. 

verbindingsweg. Daarnaast komt Aan de zuidzijde word1 de 

de kade vrij als wandelgebied begrenzing gevormd door de 

zodat de ambitie waar kan worden wandelpromenade langs het water. 

gemaakt. Het gebied is momenteel Aan de westzijde zal een plein 

volop in ontwikkeling met plannen worden gerealiseerd dat grenst aan (
2
) opera 

voor een nieuw station, een nieuw een uitloper van het fjord. Aan de Als eerste project in de 

kantorencluster en de opera die zuid en west zijde ligt het kavel vrij, transformatie van het gebied is de 

gerealiseerd is. hier kan gebruik worden gemaakt opera van Oslo gerealiseerd. Het 

van direct zonlicht en het fraaie 

(1) locatie bibliotheek uitzicht over het fjord en de stad. 

Het kavel word1 aan de noordzijde De noord en oost zijde hebben te 

begrensd door de nieuw aan maken met bebouwing. 

te leggen verbindingsweg. De 

oostelijke begrenzing wordt 

28 

project ontworpen door de Noorse 

architecten Snahetta bestaat uit 

een zaal met daaroverheen een 

groot oplopend maaiveld dat 

toegankelijk is voor het publiek. 

Door de aanwezigheid van dit 

oplopende vlak zal bij het ontwerp 



Kade promenade 

Fjord 

Kade promenade 

van de bibliotheek tevens rekening cluster is ontwikkeld door MVRDV, 

gehouden moeten worden met de Dari< en A-lab. Het bestaat uit 

ervaring van het gebouw vanaf een een aaneenschakeling van kavels 

hoger standpunt. De materialisering waar smalle vrijstaande kantoren 

noo~ 

Afb. 6 situatiemaquette 

Space Group is de winnaar van 

een prijsvraag voor de uitbreiding 

van het station van Oslo. Het 

bestaande station blifft behouden, 

van het maaiveld bestaat uit 

marmer, daarnaast is veel gebruik 

gemaakt van glas. 

in noord zuid richting naast elkaar daaraan worden twee gebouwen 

(3) barcode 

Het masterplan van dit kantoren 

geplaatst zullen worden. Enkele van toegevoegd. Het opvallendste 

de kantoren zijn al gerealiseerd. 

Het materiaalgebruik bestaat 

voornamelijk uit glas en staal. 

(4) station 

Dit plan van Noorse architecten 

gebouw is een langgerekte 

stationshal die overspannen wordt 

door grote boogconstructies. Deze 

hal vormt niet alleen de toegang 

tot het spoor, maar tevens een 

doorgang van noord naar zuid voor 

de stad. De materialen die gebruikt 

zullen worden bestaan voornamelijk 

uit beton en glas. 
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03 Proces 

De titel gelaagde openbaarheid geeft aan dat er meerdere bedoefingen aan het ontwerp ten 

grondslag liggen. Hieronder worden de belangrijkste eigenschappen van het ontwerp beschreven en 

toegelicht aan de hand van modellen die tijdens het ontwerpproces zijn ontwikkeld om een bepaald 

aspect of meerdere aspeCten van het ontwerp te onderzoeken. 

In ieder onderstaand model ligt de nadruk teveel op één bepaald aspect waardoor dit nog niet tot 

tevredenheid stemde. De modellen hebben wel bijgedragen aan het bereiken van het eind model. In 

model dat verder is uitgewerkt is de verhouding tussen de verschillende aspecten in balans, Het 

eindmodel wordt in hoofdstuk vier beschreven 

J1 



Allereerst is gezocht naar een ruimtelijk antwoord op de onderzoeksvraag. Het idee om een positieve 

en negatieve rutmte te creêren waarbij de ruimte voor ontmoeting de inverse zal zijn van de ruimte 
voor studie komt voort uit de vraag hoe beide functies gecombineerd kunnen worden in een gebouw 

en een meerwaarde kunnen opleveren voor het totaal, de meerwaarde ligt hierbij in de nabijheid van 

beide functies, en de verschillende kwaliteiten van licht en schaduw en van privacy en openheid die 
hierdoor ontstaan. 

Andere modellen onderzoeken op welke manier ontmoeting kan worden gefaciliteerd, hierbij is een 

belangrijk aspect de manier waarop de routing wordt vormgegeven, (zie hoofdstuk verkenningen 

van het gebruik) De routing is dusdanig vormgegeven dat deze niet alleen als doorgang maar tevens 

als verblijfspiek kan gaan fungeren. Door de routing op sommige plaatsen een bepaalde breedte te 
geven kan deze tevens als zaal of als zitplek gaan werken. 







04 _ Ontwerpbeschrijving 

Het vooronderzoek, de context en het programma vormen de verschillende invloeden op het 

ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp is hier het resultaat van. Gedurende het ontwerpproces zijn 

verschillende modellen ontwikkeld die een of meerdere invloedsaspecten onderzoeken. Deze 

aspecten zijn in het vorige hoofdstuk beknopt beschreven. In het eindmodel hebben deze invloeden 

een balans gevonden. Hieronder zullen de factoren die van invloed zijn geweest op het eindontwerp 



04.1 Het gebruik 
ruimte voor studie de inverse is 

van de ruimte voor ontmoeting. 
De belangrijkste invloedsfactor op 

Door elkaars nabijheid versterken 
het ontwerp wordt gevormd door 

ze elkaar. Door de ruimtes op een 
het gebruik van de bibliotheek. 

bepaalde manier te schakeren 
De overige factoren zijn vrijwel 

ontstaan ruimtes met verschillende 
altijd een resultante van mijn 

kwaliteiten op het gebied van 
opvatting over het gebruik van de 

licht en schaduw en privacy en 
bibliotheek. In het vooronderzoek 

openheid. 
is geconstateerd dat veel nieuwe 

bibliotheken zich in één richting 

ontwikkelen, namelijk die van 
Het programma is in hoofdstuk 

ontmoetingsplaats. In dit ontwerp 
2 opgedeeld in drie clusters, een 

gaat het erom die eenzijdige 
voor personeel, een voor studie, en 

ontwikkeling te doorbreken en net 
een voor ontspanning. Per cluster 

zo veel aandacht te besteden aan 
zijn de ruimtes verticaal geordend, 

datgene dat de bibliotheek uniek 
hierdoor ontstaat letterlijk een 

maakt ten opzichte van veel andere 
gelaagdheid in het ontwerp. Op 

openbare ruimtes, de rust die hier 
iedere laag zal zowel ruimte voor 

heerst. 
personeel, ruimte voor studie, en 

ruimte voor ontmoeting aanwezig 
Om een bibliotheek te kunnen 

zijn. De term gelaagdheid moet 
realiseren die een groot aantal 

echter ook op een andere manier 
mogelijkheden biedt voor de 

worden opgevat. Het doelt tevens 
gebruiker, zowel op het vlak van 

op de kwaliteiten van de ruimtes 
ontmoeting als op het vlak van 

zelf, er is niet geprobeerd één 
lezen en studeren is gezocht naar 

sfeer te realiseren voor het gehele 
een ruimtelijk antwoord op de 

gebouw. Door het gebruik van 
onderzoeksvraag. Dit is gevonden 

verschillende materialen, de inzet 
in de vorm van een positieve 

van daglicht en vorm en oriëntatie 
en negatieve ruimte, waarbij de 
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van de ruimtes ontstaan ruimtes van licht en de inrichting. een beeld ontstaat van de manier 

met ieder een eigen karakter. Het waarop de bibliotheek functioneert. 

grote aantal verschillende ruimtes Het creëren van een luwte 

moet ertoe leiden dat voor iedere Als tegenhanger van de bibliotheek 

type gebruiker de meest geschikte als ontmoetingsplek is er de 

ruimte in het gebouw aanwezig is. bibliotlleek als rustige ruimte 

Alleen op deze manier ontstaat een of luwte. Juist in een tijd waar 

bibliotlleek die daadwer1<elijk als veel afleiding en veel informatie 

verblijfspiaais kan functioneren. beschikbaar is neemt het belang 

van een dergelijke ruimte toe (zie 

De twee hoofdthema's uit de ver1<enningen van het gebruik, 

onderzoeksvraag keren steeds de netwerkmaatschappij). In 

terug in het ontwerp: het ontwerp is getracht een 

rustige ruimte te creëren waar de 

Het creëren van een concentratie van de gebruiker hoog 

ontmoetingsplek zal zijn. Het realiseren van een 

Voor het creëren van een rustige ruimte heeft voornamelijk 

ontmoetingsplek is met name te maken met de afmeting en 

de vormgeving van de routing schakering van de ruimtes, lichtval, 

van belang. (zie vooronderzoek, gebruikmaken van zichten en het 

ver1<enningen van het gebruik) materiaalgebruik. 

Het is de routing die ervoor zorgt 

dat mensen elkaar tegenkomen Hieronder zal per laag worden 

op onverwachte momenten. In beschreven hoe deze gebruikt 

het ontwerp is veel aandacht zal kunnen worden. Er wordt 

besteedt aan de vormgeving van een overzicht gegeven van de 

de routing. Ander belangrijke voorzieningen die aanwezig zijn, 

aspecten voor het creëren van een welke materialen gebruikt zijn, 

aangename ontmoetingsplek zijn hoe de lichtval is, van iedere laag 

het materiaalgebruik, het gebruik wordt een impressie gegeven zodat 
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Afb. 16 situatie 1: 



Laag 0 

De begane grond vormt de personeel nog steeds functioneren. bredere doelgroep aan te spreken. 

verbinding met de stad en de Deze lobby is dan ook genaamd Deze ruimte ontvangt alleen 

publieke ruimte. Door het openbare de 24uurs bibliotheek. In de lobby indirect ligt via het atrium, op deze 

karakter van de bibliotheek is het is tevens de balie gesitueerd, manier ontstaat een lichte ruimte 

van belang hier een zo uitnodigend bezoekers komen altijd langs de in het hart van de bibliotheek 

mogelijke uitstraling te creëren. balie waardoor het personeel zicht waar bijvoorbeeld de bijzondere 

Er is zorg besteedt aan de manier collectie, kunst of informatie over 

waarop men het gebouw betreedt. aanwezig is. 

De verbindingen worden als 

het ware uit de massa van het Aan de noordzijde is het deel 

gebouw gesneden. De bezoeker van de bibliotheek voor kinderen Het deel voor personeel bevat op 

bevindt zich nog een tijdje buiten, opgenomen. Kinderen vormen een de begane grond voornamelijk 

terwijl het gebouw al wel ervaren belangrijke doelgroep van openbare logistieke functies. Het 

wordt. Het materiaal van het bibliotheken. Door dit deel vorm belangrijkste onderdeel is hier 

maaiveld zoals dat buiten ligt wordt te geven als een landschap van de sorteermachine die zich aan 

doorgezet op de binnenstraat verschillende plateaus ontstaan de straat van noord naar zuid 

hierdoor gaan binnen en buiten allerlei plekken waar groe jes door het gebouw bevindt, een 

samenwerken. Aan de binnenstraat kinderen bijvoorbeeld sa n 

ligt aan de zuidzijde een ruime 

lobby waar men op zachte banken 

anderen kan ontmoeten of een 

kranije kan lezen. Deze lobby kan 

onafhankelijk van de rest van de 

bibliotheek functioneren . De trap 

die de begane grond met de rest 

van de bibliotheek verbindt kan 

worden afgesloten door middel 

van een schuifdeur. Hierdoor kan 

de bibliotheek tot 's avonds laat 

wanneer het rustig is met weinig 

40 

kunnen luisteren naar een erhaal. 

Op de begane grond bevind zich 

tevens een tentoonstellingsr imte 

die onderdeel uitmaakt van 

het cluster van luwe ruimtes. 

De bibliotheek wordt steeds 

meer een culturele hub, waar 

verschillende instituten sa 

komen. Het opnemen van een 

tentoonstellingsruimte past bij de 

ambitie van de bibliotheek om een 

deel van deze straat ligt buiten, 

waardoor gebruikers hun boeken 

24 uur per dag via openingen in 

de wand rechtstreeks naar de 

sorteermachine kunnen brengen. 



routing 

lobby/24u bibliotheek 

Kinderafdeling 

Tentoonstellingsruimte 

Personeel (logistiek) 

Voorzieningen: 

Afb. 17 plattegrond vloer 0 1:500 











Laag 1 

Via een ruime trap die tevens als 

zaal voor lezingen kan worden 

gebruikt is de begane grond 

gekoppeld aan de hoger gelegen 

delen. Belangrijk hierbij is dat de 

routing niet alleen als doorgang 

maar juist ook als verblijfspiek 

gaat functioneren door te varieren 

in breedte en hellingshoek van de 

trap. 

De eerste verdieping bevat een 

congrescentrum en filmzalen. 

Deze laag is direct verbonden 

met de begane grond via de 

trappenzaal. Deze laag kent een 

aantal verschillende ruimtes. Er zijn 

donkere ruimtes voor film, ruimtes 

met een fraai zicht over de stad 

om te vergaderen maar ook meer 

besloten vergaderzalen die hun 

licht krijgen vanuit de vide. Ook 

hier zorgt het bieden van diversiteit 

voor de mogelijkheid tot keuze. 

De gebruiker bepaalt welke sfeer 

gewenst is voor de betreffende 

activiteit. 
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Routing 

Lobby/24u bibliotheek 

Personeel (logistiek) 

Voorzieningen: 

A • Trappenzaal 

B • Filmzalen 

g 
ooooo~ ooooo 
oo 0 o 0 
oDoDo 

g 
g g 

M g 
r 
1-

~ 
0 

ao 0 o 0 ao 0 o 0 ~ 
oo 0 o 0 
oo 0 o 0 

1 

~ 

= 
'\ 

'\ I] I 

ooooo~ ooooo 
~ 

oDoD o 
ao 0 o 0 

~ 

8J 
~ 

~ 

~ 

8J ~ 
~ 

~ 

~ 

8J ~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

SJ 
~ 

ËD CS 
00 0 8J 

~ 
DCCOCCOC C8 
000 000 en 
coooooo o 
000000000 
!lll1lJ'I rul 

D 

Afb. 18 plattegrond vloer 1 1:500 







Laag 2 

Op de tweede laag vertreedt de en er ontstaat tevens een relatie via een secundaire vertlinding. 

doorgaande route zich tot een tussen het beloopbare maaiveld Men moet afstand afleggen om 

ontmoetingsplatform. Op deze van de opera, het plein voor de plotseling in een totaal andere 

goed toegankelijke en open ruimte bibliotheek en de bibliotheek wereld terecht te komen. Het 

is het leescafé gelegen. Op de zelf doordat mensen elkaar hier archief is de donkerste ruimte 

vloer is vanaf deze verdieping kunnen zien. 's Avonds gaat de in de bibliotheek. Hier zijn de 

een rode houtsoort gebruikt die glazen strip omgekeerd werken boeken goed beschermd tegen 

de ruimte een warme uitstraling ten opzichte van de dag situatie. daglicht. Het archief is toegankelijk 

en goede akoestiek meegeeft. De Het gebouw zal een warme gloed voor het publiek. Aan het atrium 

wand bestaat uit beton met een verspreiden en de activiteit in het zijn de rustigste studieplekken 

donker toeslag materiaal, hierdoor gebouw zal zichtbaar worden voor opgenomen. 

gaan deze samenwerken met de 

wanden die naar buiten doorlopen, 

binnen ontstaat zo het gevoel 

van buiten, dit draagt bij aan 

het bevorderen van ontmoeting. 

De ruimtes zijn aan drie zijdes 

voorzien van glazen wanden welke 

het licht diffuus verspreiden. De 

donkere achterwand voorkomt dat 

de reflectie van het licht te groot 

wordt en hinder1ijk gaat werken 

op bijvoorbeeld beeldschermen 

of een boek. De toevoeging van 

een overdekte buitenruimte op het 

zuiden die direct gekoppeld is aan 

het leescafé is een belangrijke spil 

in de werking van de bibliotheek 

als ontmoetingsplek. Van hieruit 

is het zicht op het fjord zeer fraai 

50 

de stad. De uitnodigende werking 

hiervan past bij de rol van de 

bibliotheek als ontmoetingsplek. De 

ontmoetingsruimte is ingericht met 

zachte banken in de vorm van een 

kruis. Hierdoor ontstaan vanzelf 
I 

plekken waar men met eeh groep 

bijeen kan zitten of waar ~n zich 

juist kan afzonderen van de\ rest. 

Door de toevoeging van een\ bar 

wordt het idee van de ruimte als 

ontmoetingsplek compleet. 

Als tegenhanger van deze 

l 
ontmoetingsplek bevindt zich oiJ 

\ 
deze laag tevens het archtetlefde 

ruimtes zijn van elkaar gescheiden 

door middel van een wand. De 

relatie tussen beide ruimtes gaat 

\ 
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Laag 3 

De trap tussen de tweede en 

de derde laag is breed en lui 

uitgevoerd. Hier ontstaat opnieuw 

de mogelijkheid om de route als 

verblijfsruimte te gebruiken. De 

trap kan een zitplek worden of een 

ruimte voor voordrachten voor 

een kleine groep mensen. Op de 

derde laag is aan de fjordzijde 

een mediatheek gesitueerd die 

men langzaam een andere 

belevingswereld. De leeszaal is de 

belangrijkste ruimte in de werking 

van de bibliotheek als plek om 

te studeren. De ruimte vormt de 

uitzondering op de drukte van 

de stad. Doordat de ruimte door 

een introvert karakter. Gebruikers 

zullen graag in concentratie bij 

het licht werken, af en toe is 

er de mogelijkheid zich aan de 

werkelijkheid te relateren door 

middel van het fraaie zicht. 

middel van het atrium gekoppeld is De boeken in deze ruimte zijn 

aan de overige rustige ruimtes is de geordend via een principe van 

gelaagdheid van het gebouw hier continuïteit. Langs de wand zijn 

dezelfde uitstraling meekrijgt als goed afleesbaar. Deze schakering kasten opgenomen. De verbinding 

het leescafé. Het zijn ruimtes van ruimtes zorgt ervoor dat er een met het hoger gelegen deel van 

met een vergelijkbaar gebruik. soort studielandschap ontstaat de leeszaalloopt langs deze 

Er is mogelijkheid om muziek te waarbij men op lager of hoger kastenwand. Op deze manier 

luisteren, te praten, gamen etc. gelegen delen meer beschutting, kunnen de boeken volgens een 

Deze ruimte op het zuiden ontvangt of juist meer openheid kan vinden. logisch principe geordend worden 

veel direct licht. 's Winters zal deze De ruimte biedt opnieuw ~en en is er mogelijkheid tot uitbreiding 

ruimte als een aangename serre verscheidenheid aan plekken en krimp van het aantal boeken. 

of semi buitenruimte gaan werken. voor verschillende gebruikers met 

Een plek om de eventuele kou te eigen wensen ten aanzien van Het kantoor voor personeel kan 

ontvluchten. behaaglijkheid. op deze laag gebruik maken van 

een eigen buitenruimte. Deze is 

Op dezelfde verdieping begint het 

eerste deel van de leeszaal die 

zich over twee lagen uitstrekt. 

De verbinding tussen beide is 

er opnieuw een waarbij men 

afstand aflegt. Hierdoor kan het 

geluid vanuit de mediatheek de 

leeszaal niet bereiken en betreedt 
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De oriëntatie van de leeszaal 

is tegengesteld aan die van de· 

mediatheek, het zicht op de stap 

met op de achtergrond de heuvèls 

wordt gethematiseerd in dele 

ruimte. Enkele grote openingen 

in het dak en de gevel zorgen 

voor veellicht in de ruimte met 

gesitueerd tussen het kantoor en 

de bibliotheek. De snede in het 

gebouw op deze plek zorgt tevens 

voor daglicht in de kantoren en bij 

de entrees op de begane grond. 
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Laag 4 

Op deze laag wordt de leeszaal 

gecontinueerd. De hoogte van de 

ruimte en de oriëntatie verschilt 

echter van die van het lager 

gelegen deel. Gebruikers zitten hier 

wat meer beschut en hebben een 

panoramisch zicht op het Fjord. 

Het materiaal voor het plafond 

bestaat voor de gehele leeszaal uit 

akoestische kussens, samen met 

de grote hoeveelheid boeken in de 

ruimte dempen ze het geluid en 

wordt de gewenste rustige sfeer 

bewerkstelligd. 
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Leeszaal 
Een belangrijke spil in de werking van de bibliotheek als plek om te lezen en te studeren. Hier heerst 
een rustige sfeer waarin men zich goed zal kunnen concentreren. De ruimte vormt een uitzondering 
op de drukte van de stad. 
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Laag 5 (Techniek) 

Om ruimtes met dergelijke 

afmetingen te kunnen conditioneren 

zijn installaties vereist. Op de 

bovenste laag van de bibliotheek 

is ruimte gereserveerd voor alle 

installaties. Deze laag bevat tevens 

de spanten voor de dakconstructie 

die in noord zuid richting 

overspannen. Tussen de spanten 

kan zowel de koeling, verwarming 

en luchtbehandeling geplaatst 

worden. Door het uithijsen van de 

dakopeningen kunnen installaties 

later eventueel gemakkelijk 

vervangen of bijgeplaatst worden. 

Ook de servers waarop alle 

computers in de bibliotheek draaien 

kunnen hier geplaatst worden. De 

ruimte zal alleen toegankelijk zijn 

voor het personeel. 
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Techniek 

Afb. 22 plattegrond vloer 5 1:500 



04.3 Langsdoorsnede, overzicht functies 





04.5 Opbouw en materialisering 

Opbouw en materialisering 

De hoofddraagconstructie van het 

gebouw bestaat uit een dragende 

gevel en dragende binnenwanden 

van gewapend beton. De gevel 

bestaat uit dichte vlakken waar 

gewapend beton wordt toegepast 

en vlakken ingevuld met glas 

waar kolommen in het gevelvlak 

zullen worden opgenomen. 

De kolommen in het gevelvlak 

zijn hart op hart om de 600 en 

1200 mm geplaatst zodat een 

patroon ontstaat in de gevel. Alle 

gevelstijlen worden horizontaal 

gekoppeld door middel van een 

petligger. Op deze manier gaan de 

stijlen samenwerken en kunnen de 

krachten van bovengelegen wanden 

verdeeld worden over meerdere 

kolommen. Van de petligger naar 

de binnenwand overspannen 

raatliggers samengesteld uit 

IPE 500 profielen met een 

koppelingsplaat van 200 mm. Dit 

resulteert in een ligger met een 

hoogte van 900 mm waarmee 

de grote overspanningen voor de 

vrije vloervelden gemaakt kunnen 
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worden. Op plekken waar dat nodig tussen het open en gesloten vlak 

is, zoals bij het archief kan de hart ontstaat. De vinnen zullen ervoor 

op hart afstand van de raatliggers 

verkleint worden zodat zwaardere 

lasten kunnen worden opgenomen. 

De raatliggers zullen worden 

onderstempeld waarna in situ een 

betonvloer gestort zal worden van 

300 mm hoog. De ruimte van 600 

mm die overblijft wordt gebruikt 

voor leidingen ten behoeve van de 

luchtbehandeling elektra etc. Op 

de betonvloer zullen vijzels komen 

die een verhoogde vloer dragen. 

Op deze manier zijn de leidingen 

altijd goed bereikbaar en eenvoudig 

aan te passen. De onderzijde van 

de vloer bestaat uit schoon beton 

doordat deze in situ gestort wordt. 

De gevelbekleding zal bestaan uit 

een Noorse leisteen. Noorwegen 

is een land met veel steen en het 

is een materiaal dat een mooie 

veroudering kent. Ten opzichte van 

de witte opera van Italiaans marmer 

zal de grijze monoliet een sterke 

verschijning zijn. De gevelstijlen 

worden gecombineerd met vinnen 

van grijs hout zodat een relatie 

dat onder een hoek de gevel geheel 

gesloten lijkt. Naarmate de hoek 

met de gevel groter wordt ontstaat 

de mogelijkheid naar binnen te 

kijken. 

De vloer van het leescafé en de 

mediatheek zal worden uitgevoerd 

in een rode houtsoort. Door de 

reflectie die dit geeft op het plafond 

wordt de samenhang tussen beide 

vloervelden van buiten duidelijk. 

Het maakt de doorgaande route die 

de lagen verbindt leesbaar. 
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05 Reflectie 

Om te kunnen reflecteren is normaal gesproken 

afstand vereist. Deze afstand komt met de tijd. 

Ondanks het ontbreken van voldoende afstand op dit 

moment zal ik een poging doen hier te reflecteren op 

het project. 

Vanuit analyses van negen bibliotheken voorafgaand 

aan het ontwerpproces is een bepaald idee ontstaan 

Door op een groot aantal aspecten keuzes te maken 

zijn ruimtes ontstaan die naar mijn idee passen bij het 

gebruik dat ik wens te zien in een bibliotheek. Zowel de 

luwte als de ontmoetingsplaats lijken mij aangename 

verblijfsplaatsen te zijn geworden met ieder een eigen 

karakter. Door de nabijheid van elkaar ontstaat een 

bibliotheek die in evenwicht is. 

over wat een bibliotheek speciliek maakt ten opzichte Om tot het eindontwerp te komen is gedurende het 

van andere functies. Voor een belangrijk deel bestaat proces een groot aantal modellen gecreëerd die 

deze specificiteit uit de rust die er heerst en het deelaspecten onderzoeken. Door de grootte van 

collectief in stilte bezig zijn. De constatering dat een het programma was het niet altijd eenvoudig om 

aantal recent gerealiseerde bibliotheken dit specifieke een bepaalde balans in het geheel te verkrijgen. De 

karakter aan het verliezen is heeft geleid tot een modellen hebben uiteindelijk hun weerslag gevonden in 

onderzoeksvraag waarbij zowel de nieuwe vormen van het ontwerp, voor derden is het wellicht niet altijd goed 

gebruik als de traditionele gebruiksvorm ondervraagd te begrijpen wat de samenhang tussen de modellen is 

wordt. Dit project is een poging om de ontwikkeling aangezien het vaak om onderzoeken op deelaspecten 

van de bibliotheek niet in één bepaalde richting te laten gaat. Toch denk ik dat de ontwikkeling van deze 

doorslaan, maar juist te zorgen voor een symbiose modellen in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het 

tussen zowel de bibliotheek als rustige ruimte als de bereiken van het eindmodel waarin de balans tussen 

bibliotheek als ontmoetingsplek. de verschillende onderdelen aanwezig is. 

Naar mijn eigen idee is het gelukt een ontwerp te Na het afstuderen, op het moment dat de juiste afstand 

realiseren waarin het belang van beide gebruiksvormen tot het project genomen kan worden zal de reflectie 

in acht is genomen. Daarbij heb ik de middelen ingezet verder uitkristalliseren. 

die architectuur biedt om het gebruik te beïnvloeden. 

Het gaat daarbij onder andere om materiaalgebruik, 

gebruik van licht, het thematiseren van zichten, 

inbedding in de situatie en de opzet van de routing. 
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