Rapport Bibliotheek Maastricht
Maastricht: conventionele bibliotheek in hoogwaardige architectuur
Locatie
De bibliotheek bevindt zich in het Centre Céramique: een nieuw gecreëerd cultureel centrum
aan de Maas. Langs het gebouw loopt een drukke doorgaande weg. De combinatie met
collecties Limburgs en Maastrichts erfgoed en met een tentoonstellings- en activiteitenruimte
in één gebouw is zeer gelukkig.
Exterieur
Het Centre Céramique is een groot en opvallend gebouw van grote architectonische waarde.
De gevels zijn zeer gevarieerd met veel glas. Rondom is er veel ruimte om het complex te
kunnen bewonderen.
Interieur
Het interieur is dat van een traditionele bibliotheek: vloeren met donker tapijt, witte plafonds
en meubilair in naturel hout. Geen uitbundige kleuren, geen foto’s of afbeeldingen en dus geen
retailfilosofieën.
Uitstraling
De sfeer in het café en de leeszaal is uitstekend; aan de grote ramen is het daar prettig zitten.
De bibliotheekvloeren staan nogal vol met rekken, zodat daar een traditionele sfeer hangt.
Collectie
De omvang van de collectie is groot, vooral de non-fictie. De roman- en de jeugdcollecties zijn
minder omvangrijk. Het ziet er allemaal goed uit wat betreft staat en leeftijd. Er zijn uitgebreide
collecties niet-boekmaterialen: bladmuziek (19.000), dvd’s en cd’s (bijna 30.000). Alle landelijke
en alle Limburgse kranten zijn aanwezig, alsmede een aantal buitenlandse kranten, waaronder
Turkse en Arabische. Het aantal tijdschriften beloopt ruim 300 voor de volwassenen en zo’n 25
voor de jeugd. Bijzondere vermelding verdienen de schaakcollectie (een van de grootste van
Nederland), het Europa Informatiepunt en de collectie Limburgensia.
Logistiek
Tsja, in een groot gebouw met meerdere verdiepingen blijft het zoeken. De bewegwijzering is
summier en in de vorm van een alfabetische lijst van onderwerpen bij de trappen.
Bewegwijzering van het tweede niveau ontbreekt en de bewegwijzering bij en aan de rekken is
erg klein.
Computers
Verspreid door het gebouw staan 60 pc’s met daarop gratis internet. Ook is er gratis wifi. Tot
de voorzieningen behoren verder een flink aantal studiecabines en een aantal
muziekstudiecellen.
Website
De site van de bibliotheek is ondergebracht in die van centreceramique.nl. Via de
bibliotheekknop komt men op de site van de bibliotheek terecht. Die is in de landelijke huisstijl

en er ontbreekt niets aan.
Openingstijden
De bibliotheek is dinsdag t/m zondag open vanaf 10.30 uur (zaterdag vanaf 10.00 uur en
zondag vanaf 13.00 uur) tot 17.00 uur (dinsdag en donderdag tot 19.00 uur; woensdag, vrijdag
en zondag tot 17.00; zaterdag tot 15.00 uur). Dat is met een totaal van 39 uur weinig voor een
stad met 120.000 inwoners en het is een onregelmatig zooitje. Een pluspunt is de openstelling
op zondagmiddag.
Tarieven
De abonnementen beginnen met een nultarief voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) en
studenten tot 25 jaar, maar beide groepen moeten wel leengeld betalen voor cd’s en dvd’s.
Verder zijn er vier abonnementen variërend in prijs van € 12 tot € 50, met verschillende
rechten op aantallen thuis, leengeld en leentermijn. Niet heel overzichtelijk, maar ook niet
duur.
Personeel
De bewegwijzering houdt beslist niet over, maar daarvoor in de plaats is er veel personeel dat
alert op dolende bezoekers afstapt.
Algehele indruk
In Maastricht staat een nogal conventionele bibliotheek, die is gehuisvest in een prachtig
gebouw van hoogwaardige architectuur. De combinatie met collecties van Limburgs en
Maastrichts erfgoed en met tentoonstellingsruimtes is sterk synergetisch.

