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1 Aanleiding en vraagstelling 

Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2013 is gesproken over de Bibliotheek++. Op 13 
januari 2014 zal in een extra raadsvergadering het debat hierover worden vervolgd om te komen tot 
een definitief besluit. GroenLinks heeft aan de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) ambtelijke 
ondersteuning gevraagd om voor vijf locaties op hoofdlijnen de mogelijkheden te onderzoeken voor 
het stand alone huisvesten van de bibliotheek en Artplex. Deze quickscan is een onderzoek op 
hoofdlijnen naar de door GroenLinks benoemde alternatieve locaties.  

1.1 Leeswijzer 

Voor de leesbaarheid is gekozen om te beginnen met de samenvatting in hoofdstuk 2. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3 een omschrijving gegeven van het huisvestingsprogramma zoals omschreven in 
het Programma van Eisen de datum 10 januari 2013. In hoofdstuk 4 worden de vijf alternatieve 
locaties omschreven als huisvestingslocaties. Voor alle huisvestingsmogelijkheden geldt dat de 
inschatting van het mogelijk programma samen met de gebruiker nader onderzocht dient te worden.  
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2 Samenvatting 

Door de periode en de korte termijn van de vraagstelling is geen uitgebreid stappenplan doorlopen, 
maar op een zo adequaat mogelijke manier in een zeer korte periode een verkenning opgesteld. Het 
is een globaal onderzoek en bij vervolg dient een meer diepgaandere analyse plaats te vinden. Dit 
onderzoek dient gelezen te worden met deze wetenschap en de vergelijkbaarheid met de 
bibliotheek++. 
 
De verkenning bestaat uit een onderzoek van vijf alternatieve locaties te weten: 
� Locatie Postkantoor, Neude 11 voor het gebruik van de bibliotheek. 
� Locatie Bibliotheek, Choorstraat 3, Stadhuisbrug 5 en Oudegracht 167 voor het gebruik van de 

bibliotheek. 
� Locatie City Movies, Voorstraat 89 voor het gebruik door Artplex. 
� Locatie Movares, Leidseveer 2-10 voor het gebruik van de bibliotheek. 
� Locatie Tivoli, Oudegracht 245 voor het gebruik door Artplex. 
 
Voor alle locaties zijn de volgende aspecten in kaart gebracht: 
� De ruimtelijk-functionele mogelijkheden, het te realiseren m² bvo voor de bibliotheek en Artplex 

inclusief het aantal stoelen. 
� De eigendomssituatie. 
� De juridisch planologische situatie. 
� Een inschatting van de beschikbaarheid. 
� Een inschatting van de financiële situatie gericht op mogelijke investeringen (totaal en per m² 

bvo), netto contant waarde (totaal en per m² bvo) en de huursom per m² bvo per jaar. 
 
De volgende aandachtpunten en kanttekeningen moeten hierbij in ogenschouw genomen worden: 
� Er is geen afstemming geweest met toekomstige gebruikers en beperkt met eigenaren. 
� Het detailniveau van de verkenning is globaal. 
� Alle locaties betreffen een stand alone functie, dus geen bibliotheek++ concept, de mate waaraan 

de locaties voldoen aan de ambities en eisen zijn buiten beschouwing gelaten. 
� Er is gewerkt met aannames en een inschatting van de financiële situatie, voor wat betreft de 

financiële situatie moet rekening gehouden worden met een bandbreedte qua nauwkeurigheid. 
� Gezien een diepgaander technisch onderzoek noodzakelijk is, is voor geen van de panden een 

duurzaamheidslabel A inzichtelijk gemaakt. Dit heeft zijn reflectie op de exploitatielasten van de 
gebruiker, maar beperkt de hoogte van de investeringen. 

� De analyse voor het fietsparkeren is beperkt. 
� De analyse voor de exploitatie en demarcatie van casco en inbouw is niet vergelijkbaar met de 

bibliotheek++. 
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De alternatieve locaties worden in tabel 1 vergeleken met het pve bibliotheek++ en het amendement 
van 19 december 2013. De mate waarin de locatie ‘past’ geeft een indicatie van de inschatting hoe 
het programma globaal ingepast kan worden. De zones (collectie afdeling, studiehuis, 
activiteitengebed, zalen, horeca, expositie, kantoren en overig) kunnen onderling uitgeruild worden. 
De inschatting biedt dus nog verschillende invullingsmogelijkheden. Omdat de vijf locaties voorzien 
in een ‘eenzijdig’ gebruik (enkel bibliotheek functie of enkel Artplex functie) is mate waaraan wordt 
voldaan aan de ambities en eisen in deze tabel buiten beschouwing gelaten, omdat daarbij het 
huisvesten van beide functies in één gebouw uitgangspunt is. De ambities en eisen vanuit het 
genoemde pve zijn in de bijlage opgenomen. 
 
Voor de financiële vergelijking met de bibliotheek++ wordt de genoemde huurprijs van € 208,- per 
m² bvo prijspeil 2018 vergelijkbaar gemaakt met de locaties, door deze naar het huidig prijspeil te 
brengen. De huurprijs € 208,- per m² bvo prijspeil 2018 is € 189,- per m² bvo prijspeil 2014, allen 
exclusief btw. De geraamde investeringskosten van € 61.900.000,- prijspeil 2018 voor de 
bibliotheek++, worden aan de hand van de BDB-index, een investeringsniveau van € 53.665.000,- 
exclusief BTW prijspeil 2014. 
 
De ramingen gaan uit van een rentepercentage tijdens de bouw van 4% en in de exploitatiefase van 
5% (gelijke uitgangspunten bij de bibliotheek++). Voor de huurprijsberekeningen is, in tabel 1, 
rekening gehouden met een afschrijvingsperiode van 20 jaar op de investeringen. Een 
afschrijvingsperiode van 20 jaar is gebruikelijk voor levensduur verlengende investeringen. Voor de 
locaties waarbij huur het uitgangspunt is (Neude, City Movies en Movares), is aangenomen dat de 
huurovereenkomsten ook voor 20 jaar worden aangegaan. 
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Beschikbaar oppervlak 

Bibliotheek 

collectie basis (m²) 6.000 6.000 6.000 6.000  6.000  

Collectie (naar gewenst niveau) 1.200 400 400 530  1.200  

studiehuis (m²) 1.400 1.400 700 1.470  1.400  

activiteitengebied (m²) 1.350 1.350 700 p.m.  1.350  

kantoren (m²) 3.250 3.250 800 550  3.400  

Overig 1.200 1.200 600   1.200  

Subtotaal 14.400 13.600 9.200 8.550  14.550  

Beschikbaar oppervlak 

Artplex 

zalen (aantal x stoelen) 1 x 216 

1 x 162 

2 x 91 

2 x78 

1 x 216 

1 x 162 

2 x78 

  1x180 

1x85 

1x80 

 1x110 

2 x 70 

studio’s (aantal x stoelen) 2 x 40 2 x 40   2x60  2 x 40 

Subtotaal stoelen 796 614   470  330 

horeca (m²) 900 854   600  520 

expositieruimte (m²) 300 165     140 

kantoren (m²)  750 297   500  160 

Overig 450 176      

Totaal per locatie (m²) 4.400 3.200   2.000  3.300 

haalbaarheid         

Juridisch planologisch bestemmingsplan reeds geschikt   Ja Ja Ja Nee Ja 

Eigendom situatie Is de locatie in eigendom bij de gemeente   Nee Ja Nee Nee Ja 

Organisatorisch beschikbaarheid (geschat jaar in gebruik name)   2018 2018 2017 2017 2017 

 investeringskosten (€ per m² bvo ) 2.855  570 1.200 390 460 1.850 

investeringskosten (x  € 1.000) 53.665  5.250 10.300 780 6.650 6.200 

huurprijs € / m² bvo (prijspeil 2014) 189 189 430 260 260 220 200 

huurprijs per jaar totaal bibliotheek (€ x 1.000) 2.720 2.570 3.956 2.220  3.200  

huurprijs per jaar totaal Artplex (€ x 1.000) 832 605   520  660 

Tabel 1: Programma en haalbaarheid in relatie tot de huisvestingslocaties (alle bedragen zijn exclusief btw, prijspeil 2014) 
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De locatie van het oude postkantoor aan de Neude is een Rijksmonument en in eigendom bij ASR. Op 
basis van de plattegronden is een inschatting gemaakt van het mogelijke ruimtegebruik door de 
bibliotheek. De zolder en de kelder zijn hierin niet meegenomen. Aan de hand van de plattegronden 
is een inschatting gemaakt van de gebruiksmogelijkheden. De collectieafdeling is in zijn geheel 
mogelijk. Voor wat betreft de overige functie zijn ze in beperktere mate te realiseren. Tot 2015 blijft 
de locatie in gebruik bij KPN. Uitgangspunt is dat de huidige eigenaar de locatie casco zal opleveren. 
Om de locatie programmatisch geschikt te maken is een investeringsraming gemaakt van  
€ 5.250.000,- exclusief btw voor aanvullende noodzakelijke werkzaamheden. Het gevraagde 
huurprijsniveau en de investering, met als uitgangspunt een afschrijvingsperiode van 20 jaar op de 
investering, resulteert in een totale huurprijs voor deze locatie van € 3.956.000,- per jaar voor 9.200 
m² bvo.  
 
De locatie van de huidige centrale bibliotheek aan de stadhuisbrug is volledig eigendom van de 
gemeente Utrecht. De locatie is technisch gezien gedateerd. Programmatisch is aan de hand van de 
plattegronden uitgegaan van de collectieafdeling conform het amendement. Voor de overige functies 
is zeer beperkt ruimte op deze locatie. In de investeringsraming is rekening gehouden met een 
grootschalig renovatie van het casco en de werkzaamheden om de locatie programmatisch geschikt 
te maken. De geraamde investering komt neer op een bedrag van € 10.300.000,- exclusief btw. In de 
huurprijs per m² is rekening gehouden met de basishuurprijs en de geraamde investeringen. De 
huurprijs per m2 komt op € 260,-, op basis van een afschrijvingsperiode van 20 jaar op de investering 
en ligt daarmee boven de huursom van de bibliotheek++. De totale huurprijs voor deze locatie per 
jaar is geraamd op € 2.220.000,- voor 8.550 m² bvo. 

City Movies, 2.000 m² bvo, is in gebruik als bioscoop door de huidige eigenaar Wolff. Door van de 
grote zaal twee zalen te maken en gebruik te maken van de kelder kan deze locatie over circa 470 
stoelen beschikken met een behoorlijke horeca. Deze locatie dient grootschalig gerenoveerd te 
worden voor het gebruik van Artplex. Uitgangspunt is dat de huidige eigenaar deze grootschalige 
verbouwing zal doen. In de investeringsraming van € 780.000,- exclusief btw is rekening gehouden 
met aanvullende werkzaamheden om de locatie programmatisch geschikt te maken. Op basis van een 
afschrijvingsperiode van 20 jaar op de investering komt de huurprijs per m² op € 260,- wat een totale 
huurprijs per jaar maakt van € 520.000,-. 
 
Aan het Smakkelaarsveld staat een groot kantoorpand van Achmea met als huidige gebruiker 
Movares, de Movares locatie. Deze locatie is juridisch planologisch niet geschikt voor het beoogde 
gebruik van de bibliotheek. Aan de hand van de plattegronden is ingeschat dat het totale gewenste 
programma in te passen is. De locatie heeft een vaste verdiepingshoogte, waardoor extra hoogte 
lastig te realiseren is. De huidige eigenaar zal de locatie casco in gerenoveerde staat verhuren. De 
investeringsraming van € 6.650.000,- exclusief btw gaat uit van extra investeringen om de locatie 
programmatisch geschikt te maken. Deze locatie heeft als aandachtpunt de vloerbelasting. De totale 
huurprijs per jaar, op basis van een afschrijvingsperiode van 20 jaar op de investering komt op  
€ 3.200.000,- voor 14.550 m². 
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Het Tivoli-complex, is volledig eigendom van de gemeente en komt door het verhuizen van Tivoli 
beschikbaar. De locatie is technisch gezien zeer gedateerd en de investeringsraming van  
€ 6.200.000,- exclusief btw gaat dan ook uit van een grootschalige renovatie en de werkzaamheden 
om de locatie programmatisch geschikt te maken. Aan de hand van de plattegronden is een 
inschatting gemaakt van de gebruiksmogelijkheden. De locatie kan ruimte bieden aan 330 stoelen en 
een horecagelegenheid van 520 m². De totale huurprijs per jaar, rekening houdend met de 
investeringen en de afschrijving van die investering in 20 jaar, bedraagt € 660.000,-  
 
Aanvullende op de gevraagde huurprijsberekening per jaar op basis van een afschrijvingsperiode van 
20 jaar is de vraag gesteld om deze voor de panden in eigendom bij de gemeente ook inzichtelijk te 
maken voor een afschrijvingsperiode van 40 jaar op de investeringen. Hoewel het hier gaat om 
levensduur verlengende investeringen, afschrijvingen in 20 jaar, gaat het bij deze locaties om 
dermate grote renovaties, dat tot een langere afschrijvingstermijn besloten zou kunnen worde. In 
tabel 2 is hiervan de weerslag te zien. 
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huurprijs € / m² bvo (prijspeil 2014) Afschrijvingsperiode op de investering 40 jaar 240 160 

huurprijs per jaar totaal bibliotheek (€ x 1.000) Is de locatie in eigendom bij de gemeente 2.052  

huurprijs per jaar totaal Artplex (€ x 1.000) beschikbaarheid (geschat jaar in gebruik name)  528 

Tabel 2: huurprijs bij afschrijvingsperiode van 40 jaar over de investering (alle bedragen zijn exclusief btw, prijspeil 2014) 

 
Stadhuisbrug 
Op basis van de afschrijvingsperiode van 40 jaar, rekening houden met een investering van  
€ 10.300.000,- exclusief btw komt de huurprijs per m2 op € 240,- . Dit zorgt voor een totale 
huurprijs per jaar van € 2.052.000,- exclusief btw. 
 
Tivoli 
Op basis van de afschrijvingsperiode van 40 jaar, rekening houden met een investering van  
€ 6.200.000,- exclusief btw komt de huurprijs per m2 op € 160,- . Dit zorgt voor een totale huurprijs 
per jaar van € 528.000,- exclusief btw. 
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3 Huisvestingsprogramma 

Om op hoofdlijnen te onderzoeken of de huisvestingsmogelijkheden geschikt (te maken) zijn voor 
het huisvesten van de bibliotheek dan wel Artplex is, zonder een onderzoeksproces met de gebruiker 
te hebben doorlopen, uitgegaan van het integraal programma van eisen (pve) Bibliotheek++, de 
datum 10 januari 2013. Omdat de locaties beoordeeld worden op gebruiksmogelijkheden en niet de 
eisen, is het pve niet meer dwingend, maar richtinggevend.  

3.1 Centrale Bibliotheek 

3.1.1 Kwaliteitsniveau huisvesting centrale Bibliotheek++ 

Een beeldbepalend gebouw met een eigen identiteit, in het centrum van Utrecht, midden in de 
samenleving, waar de gebruikers een gezamenlijk artistiek gezicht tonen, in een gebouw dat door zijn 
structuur verbindingen legt, en dat door de functies die het herbergt de potentie heeft een icoon 
voor de stad te worden. Een gebouw dat door zijn ligging ten opzichte van de binnenstad, de wijken 
daaromheen en ten opzichte van de openbaarvervoerverbindingen (OV) een logische bestemming is: 
� Een uitgaansplek, maar ook een plek om uit te rusten. 
� Een plek voor verdieping en inspanning, maar ook voor ontspanning. 
� Een plek voor studie en multi- en crossmediale uitwisseling. 
� Een plek voor actualiteit en debat. 
� Een veilige en herkenbare (grotendeels openbare) plek. 

3.1.2 Functioneel programma centrale Bibliotheek++ 

De centrale bibliotheek kent een vijftal zones: 
� De collectie afdeling. 
� Het studiehuis. 
� Het activiteitengebied. 
� De kantoren. 
� Overige ruimten. 

3.2 Artplex 

3.2.1 Kwaliteitsniveau huisvesting Artplex++ 

Het Artplex biedt verschillende typen zalen. Er zijn enkele kleine zaaltjes van 15 tot 45 stoelen die op 
een heel andere manier dan in de traditionele bioscoop gebruikelijk is, programmatisch zullen 
worden ingezet. De zaaltjes zijn zeer intiem en hebben een bijna huiskamerachtige sfeer. In de 
“gewone” filmzalen wordt uitgegaan van de bekende praktijk van de traditionele 
bioscooporganisatie. Een film start zijn carrière in een grote zaal en verhuist, naar mate de 
belangstelling na verloop van tijd afneemt, naar steeds kleinere zalen en steeds minder 
voorstellingen. De omvang van deze zalen, varieert van 220 tot 75 stoelen.  
Het Artplex heeft ook een expositieruimte voor de museale presentatie van film-, beeld- en 
mediacultuur, voor installaties en “video”-kunst. Er is ruimte voor de presentatie van interactieve 
kunstzinnige toepassingen van beeldcultuur zoals games of anderszins.  
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De horeca van het Artplex is er van zelfsprekend in eerste instantie om het filmgerelateerd uitgaan te 
garanderen. Dat vraagt om een positionering van de Artplex-horeca in een directe bouwkundige 
relatie met de zalen. Alle ruimtes van het Artplex ademen een eenduidige en herkenbare sfeer, een 
filmsfeer. 

3.2.2 Functioneel programma Artplex 

Het Artplex kent een viertal zones: 
� De zalen (theatraal). 
� De horeca. 
� De expositieruimte (museaal). 
� De kantoren. 
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4 Huisvestingslocaties 

Verzoek is geweest om vijf locaties op hoofdlijnen te onderzoeken naar de mogelijkheid voor het 
huisvesten van de bibliotheek en Artplex. De genoemde alternatieve locaties voor de 
huisvestingsmogelijkheden zijn: 
1. Locatie Postkantoor, Neude 11,Utrecht. 
2. Locatie Bibliotheek, Choorstraat 3, Stadhuisbrug 5 en Oudegracht 167, Utrecht. 
3. Locatie City Movies, Voorstraat 89, Utrecht. 
4. Locatie Movares, Leidseveer 2-10, Utrecht. 

5. Locatie Tivoli, Oudegracht 245, Utrecht. 
Beschreven wordt welke gebruiksmogelijkheden ten opzichte van het oorspronkelijke pve en het 
amendement haalbaar zijn.  

4.1 Locatie Postkantoor 

Adres 
De Neude 11 te Utrecht.  
 
Eigendom 
Het gehele eigendom van de locatie berust bij ASR Dutch 
Prime Retail Custodian B.V. In december 2008 is de locatie 
door ASR aangekocht voor een koopsom van  
€ 36.000.000,-. 
 
Huurovereenkomst  
Tot 2015 blijft het postkantoor in gebruik bij KPN. Daarna is ASR voornemens het gebouw te 
transformeren naar winkel, hotel, restaurant en horeca. 
 
Juridisch-planologisch 
De locatie Postkantoor is opgenomen in het bestemmingsplan 
binnenstad van 18 februari 2010. De locatie heeft de bestemming 
‘Cultuur en ontspanning-2’. Cultuur en ontspanning is de bestemming 
die bedoeld is voor culturele functies en andere functies gericht op 
ontspanning. Onder deze bestemming vallen bioscopen, theaters, 
musea en dergelijke. Er is onderscheid aangebracht tussen de cultuur en 
ontspanning die iets meer of minder impact heeft op de omgeving: 
1 in Cultuur en ontspanning-1 zijn de musea en ateliers en 

dergelijke toegestaan; 
2 in Cultuur en ontspanning-2 zijn tevens activiteiten toegestaan die meer geluid met zich 

meebrengen, zoals theaters en bioscopen. 
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De voor 'Cultuur en ontspanning-2' aangewezen gronden zijn in ieder geval bestemd voor: 
a) Musea, ateliers, muziek-, dans- en toneelscholen, muziekcentra, theaters, bioscopen en 

instellingen voor kunstzinnige vorming en / of daarmee vergelijkbare instellingen. 
b) Ter plaatse van de aanduiding 'horeca in de categorie d2 tot en met b' is tevens (zelfstandige) 

horeca d2 tot en met categorie b toegestaan, waarbij tevens geldt dat voor horecavestigingen 
grenzend aan de aanduiding 'werfkelder,' horeca in de kelders niet is toegestaan. 

 
Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid met OV en fiets is goed tot zeer goed. Fietsparkeermogelijkheden zijn op de 
Neude maar zijn zeer beperkt qua omvang voor de beoogde ambitie. De locatie zelf beschikt over een 
ondergrondse fietsparkeervoorziening. Of deze toegankelijk te maken is voor het publiek moet nog 
nader onderzocht worden. De bereikbaarheid met de auto is matig. Parkeergarages liggen op enkele 
minuten loopafstand. 
 
Ruimtelijk-functionele kenmerken 
Op basis van globale informatie betreffende de plattegronden van het oude Postkantoor Neude 11 is 
een inschatting gemaakt van het ruimtegebruik door de bibliotheek. Dit leidt tot: 
� De collectie afdeling. 
� Het studiehuis. 
� Het activiteitengebied. 
� De kantoren. 
� Overige ruimten. 
De verdeling van ruimte kan onderling worden geruild of gecombineerd. Vooralsnog wordt er van 
uitgegaan dat de collectie zo goed mogelijk kan worden gehuisvest.  
 

 
Technische kenmerken 
Het gebouw is een rijksmonument en is verouderd. Daarnaast is de grote centrale hal zeer hoog, 
monumentaal en indrukwekkend wat extra uitdagend is bij een eventuele herontwikkeling. De 
bouwkundige kwaliteit van het pand is matig tot goed. 
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Investeringskosten 
De investeringskosten om de locatie programmatisch geschikt te maken zullen op basis van 
onderstaande uitgangspunten € 5.250.000,- exclusief btw bedragen(€ 570,- /m² bvo): 
� Betreft geen werkzaamheden aan casco onderdeel van de huurprijs (liften, roltrappen en 

dergelijke). 
� Vloerafwerkingen wel opgenomen. 
� Plafond is onderdeel casco, incidenteel aanpassen. 
� Kelder en Zolder niet opgenomen. 
� In alle ruimten binnenwanden vervangen. 
� Installaties in casco (alleen in activiteitengebied wel extra investering opgenomen). 
� Kunst (1,5% van bouwkosten) is opgenomen bij aanloopkosten. 
� Ambtelijke organisatie (2% van de bouwkosten) is opgenomen bij advieskosten. 
� In verband met bestaande bouw en rijksmonument is A-label niet meegenomen in de kosten. 
 
Huurprijs 
Om een vergelijking te maken naar de bibliotheek++ is gekozen om de huurprijs te berekenen aan de 
hand van de investeringsramingen en de basishuurprijs. De basishuurprijs voor het oude postkantoor 
is gebaseerd op een te verwachten gemiddelde huur per m² voor deze locatie. De gemiddelde 
huurprijs komt daarmee op € 430,- per m² exclusief btw op basis van een afschrijvingsperiode op de 
investering van 20 jaar. 
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4.2 Locatie Bibliotheek 

Adres 
� Choorstraat 3. 
� Stadhuisbrug 5. 
� Oudegracht 167. 
 
Eigendom 
Het gehele eigendom van de locatie Stadhuisbrug, berust 
bij de gemeente Utrecht. De locatie Stadhuisbrug bestaat 
uit drie adressen en drie huurders, te weten: 
� Choorstraat 3, Mobach. 
� Stadhuisbrug 5, Polare (voorheen Broese/Selexyz). 
� Oudegracht 167, de centrale Bibliotheek. 
Via een mandaatregeling wordt het pand beheerd en verhuurd door de Utrechtse Vastgoed 
Organisatie. 
 
Huurovereenkomst Bibliotheek 
Per 1 januari 2013 huurt Stichting Bibliotheek Utrecht de bedrijfsruimte gelegen aan de 
Stadhuisbrug te Utrecht voor een gedeelte, namelijk een gedeelte van de kelder, de begane grond en 
de vier bovenliggende verdiepingen, groot 6.713 m². De overige ruimten zijn verhuurd aan Polare en 
Mobach. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd, lopende van maand 
tot maand, met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De aanvangshuurprijs bedraagt op 
jaarbasis € 727.925,- (exclusief Polare en Mobach). Over de huurprijs is omzetbelasting 
verschuldigd; daarnaast betaalt de huurder een vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten 
(met de daarover verschuldigde omzetbelasting), namelijk het onderhoud aan een aantal 
gebouwgebonden, niet-huurder specifieke installaties. 
 
Huurovereenkomst Polare, Mobach 
De gemeente Utrecht is eigenaar van het gehele pand en is daarmee ook verhuurder aan Polare 
(voorheen Selexyz en Broese) en Mobach. Op dit moment is de gemeente met deze partijen in een 
afrondend onderhandelingsstadium voor de contractherzieningen, ondertekening heeft nog niet 
plaats gevonden. Indien de gemeente als eigenaar gebruik wil maken van het verhuurde aan Polare 
en Mobach dan zullen de lopende contracten ontbonden en de onderhandeling gestopt moeten 
worden. Voor beide huurders geldt een huurrecht en winkelrecht.  Het ontbinden van de 
huurcontracten kan grote financiële gevolgen met zich mee brengen en zal naar waarschijnlijkheid 
alleen minnelijk tot stand kunnen komen.  
 
Juridisch-Planologisch 
De locatie bibliotheek aan de Stadhuisbrug is opgenomen 
in het bestemmingsplan binnenstad van 18 februari 
2010. De locatie heeft de bestemming ‘Cultuur en 
ontspanning-2’. Cultuur en ontspanning is de 
bestemming die bedoeld is voor culturele functies en 
andere functies gericht op ontspanning. Onder deze 
bestemming vallen bioscopen, theaters, musea en 
dergelijke.  
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Er is onderscheid aangebracht tussen de cultuur en ontspanning die iets meer of minder impact heeft 
op de omgeving: 
1 in Cultuur en ontspanning-1 zijn de musea en ateliers en dergelijke toegestaan; 
2 in Cultuur en ontspanning-2 zijn tevens activiteiten toegestaan die meer geluid met zich 

meebrengen, zoals theaters en bioscopen.  
 
De voor 'Cultuur en ontspanning-2' aangewezen gronden zijn in ieder geval bestemd voor: 
a. Musea, ateliers, muziek-, dans- en toneelscholen, muziekcentra, theaters, bioscopen en 

instellingen voor kunstzinnige vorming en / of daarmee vergelijkbare instellingen. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'horeca in de categorie d2 tot en met b' is tevens (zelfstandige) 

horeca d2 tot en met categorie b toegestaan, waarbij tevens geldt dat voor horecavestigingen 
grenzend aan de aanduiding 'werfkelder,' horeca in de kelders niet is toegestaan. 

 
Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid met OV en fiets is goed tot zeer goed. Fietsparkeermogelijkheden zijn in de 
openbare fietsenstalling onder het stadhuis maar is qua omvang wellicht niet toereikend. De 
bereikbaarheid met de auto is matig. Parkeergarages liggen op enkele minuten loopafstand. 
 
Ruimtelijk-functionele kenmerken, Stadhuisbrug 
Het pand aan de Stadhuisbrug bestaat uit een kelder, begane grond, vier verdiepingen en enkele 
dakopbouwen. De totale oppervlakte van het pand is 8.546 m2 (bvo). Hiervan wordt 6.713 m2 
gehuurd door de bibliotheek; de ruimtes bevinden zich op alle verdiepingen van het gebouw. De 
overige 1.833 m2 in de kelder en op de begane grond worden gehuurd door Polare en Mobach. 
 
Op basis van de beschikbare plattegronden is een inschatting gemaakt van het in te passen 
programma voor de centrale bibliotheek. Dit leidt tot: 
� Collectie basis (huidig). 
� Beperkt activiteitengebied of studiehuis. 
� Beperkt kantoren. 
� Overig. 
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Bij deze inpassing is gekeken naar een combinatie van de huidige bibliotheek en de ruimten van 
Mobach en Polare. Hierdoor moet rekening gehouden worden met een doorbraak in de bestaande 
wanden. De entree op de begane grond kan gecombineerd worden met een activiteitengebied of 
studiehuis, om zo meer activiteit en zichtbaarheid te hebben aan de functie bibliotheek op de begane 
grond. De huidige collectieafdelingen blijven qua omvang vrijwel gelijkwaardig verdeeld over het 
totale pand in de kelder, de 1ste, 2de en 3de verdieping. Ook de kantoren zullen op de huidige locatie 
op de 4de verdieping gehandhaafd blijven. Uitwisselingen in het programma zijn nog geheel mogelijk 
en zullen besproken moeten worden met de gebruiker. 
 
Technische kenmerken 
Het bestaande gebouw aan de stadhuisbrug is verouderd. De laatste renovatie aan het pand, de 
centrale bibliotheek, dateert van 20 jaar geleden. In 2011 is een raming opgesteld bedoeld voor het 
meest noodzakelijke onderhoud om nog een paar jaar, met enige kwaliteit, in het huidige pand te 
kunnen verblijven. Dit onderhoud is, voor zover bekend, tot op heden niet uitgevoerd. 
 
Investeringskosten 
De gemeente Utrecht is eigenaar van deze locatie. Aangezien deze locatie voor het beoogde gebruik 
een zeer ingrijpende renovatie zal moeten plaats vinden zijn de investeringskosten voor de gemeente 
Utrecht aanzienlijk hoger dan bij de locaties die gehuurd worden van derden. De investeringskosten 
voor de grootschalige renovatie en de werkzaamheden om de locatie programmatisch geschikt te 
maken zullen op basis van onderstaande uitgangspunten € 10.300.000,- exclusief btw bedragen 
(€ 1.200,- /m² bvo): 
� Grootschalige renovatie. 
� Huidige winkels Polare en Mobach samengevoegd met bibliotheek. Doorbraak in bestaande 

wanden, installaties op elkaar afgestemd. 
� Alles voorzien van nieuwe afwerkingen voor nette uitstraling: nieuwe vloerbedekking, nieuwe 

plafonds, afwerkingen wanden. Tevens in trappenhuizen alle afwerkingen netjes.  
� Ten gevolgen van nieuwe plafonds worden verlichtingsinstallaties vervangen.  
� Vernieuwen gevelkozijnen, aanvulling zonwering. 
� De vluchtweginstallatie vernieuwen. 
� Geheel nieuwe luchtbehandelingsinstallatie. Bestaande radiatoren blijven, voorzien van nieuwe 

afsluiters en kranen. 
� Sanitair wordt vernieuwd. 
� Soundinstallatie. 
� Balies op hoger kwaliteitsniveau. 
� Boekeninname moderniseren. 
� Bibliotheek tijdelijk elders. Daarvoor verhuizen(aanloopkosten). 
� Kunst (1,5% van bouwkosten) is opgenomen bij aanloopkosten. 
� Ambtelijke organisatie (2% van de bouwkosten) is opgenomen bij advieskosten. 
� In verband met bestaande bouw is A-label niet meegenomen in de kosten. 
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Huurprijs 
Voor de locatie stadhuisbrug is op basis van de bekende huurprijzen en de investeringen een 
kostprijsdekkende huur berekend. De gemiddelde huurprijs komt daarmee op € 260,- per m² 
exclusief btw, op basis van een afschrijvingsperiode op de investering van 20 jaar. Op basis van een 
afschrijvingsperiode van 40 komt de huurprijs op € 240,- per m². 
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4.3 Locatie City Movies 

Adres 
Voorstraat 89 te Utrecht. 
 
Eigendom 
Het gehele eigendom van de locatie op de hoek 
Voorstraat en Drift, berust bij Wolff Investments BV. Het 
aangrenzende pand aan de Drift is in eigendom bij de 
Universiteit Utrecht, net als het kleine parkeerterrein aan 
de achterzijde. 
 
Gebruik 
De huidige bioscoop is in gebruik bij de eigenaar tot september 2015. Het streven van Wolff 
Investments is om het Nederlands filmfestival van 2015 op de nieuwe locatie, op het jaarbeursplein, 
te laten plaatsvinden. 
 
Juridisch-planologisch 
De locatie City Movies is opgenomen in het 
bestemmingsplan binnenstad van 18 februari 2010. De 
locatie heeft de bestemming ‘Cultuur en ontspanning-2’. 
Cultuur en ontspanning is de bestemming die bedoeld is 
voor culturele functies en andere functies gericht op 
ontspanning. Onder deze bestemming vallen bioscopen, 
theaters, musea en dergelijke. Er is onderscheid 
aangebracht tussen de cultuur en ontspanning die iets 
meer of minder impact heeft op de omgeving: 
1 in Cultuur en ontspanning-1 zijn de musea en 

ateliers en dergelijke toegestaan; 
2 in Cultuur en ontspanning-2 zijn tevens activiteiten 

toegestaan die meer geluid met zich meebrengen, 
zoals theaters en bioscopen. 

 
De voor 'Cultuur en ontspanning-2' aangewezen gronden zijn in ieder geval bestemd voor: 
a. Musea, ateliers, muziek-, dans- en toneelscholen, muziekcentra, theaters, bioscopen en 

instellingen voor kunstzinnige vorming en / of daarmee vergelijkbare instellingen. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'horeca in de categorie d2 tot en met b' is tevens (zelfstandige) 

horeca d2 tot en met categorie b toegestaan, waarbij tevens geldt dat voor horecavestigingen 
grenzend aan de aanduiding 'werfkelder,' horeca in de kelders niet is toegestaan. 

 
Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is matig (bushalte achter de locatie). De bereikbaarheid 
met de fiets is slecht, door het niet kunnen parkeren van de fietsen. De bereikbaarheid met de auto is 
matig tot slecht. 
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Ruimtelijk-functionele kenmerken 
De beschikbare vloeroppervlakte beslaat circa 2.000m2 bvo. De gebruiksmogelijkheden zijn door de 
huidige eigenaar aangegeven en dat is de basis voor deze verkenning. Naast een horeca mogelijkheid 
in een L vorm rondom de zalen op de begane grond zijn er vier tot vijf zalen met in totaal circa 465 
stoelen. De eigenaar heeft in het verleden een bouwvergunning gekregen voor het toevoegen van 
een vierde zaal boven op het complex. De locatie voorziet in een grote kleder waar kantoren en 
expositieruimte mogelijk zijn. Door de beperkte vloerhoogte zijn extra zalen hier niet mogelijk. 
 

 
Technische kenmerken 
De locatie is gedateerd en zal ingrijpend gerenoveerd moeten worden. Omdat de gemeente geen 
eigenaar is van deze locatie wordt uitgegaan van een gerenoveerde casco huursituatie. Voor de foyer 
wordt uitgegaan dat enkele binnenwanden doorgebroken worden, zodat een prettige ruimtelijke 
situatie kan ontstaan. Ook is er een doorbraak nodig naar de grote zaal om de routing te kunnen 
realiseren. en het splitsen van de grote zaal in twee kleinere zalen. De gehele klimaatinstallatie zal 
moeten worden vervangen om de gewenste temperatuur voldoende te kunnen realiseren. De 
akoestische kwaliteit van deze installatie is een punt van aandacht. De gehele elektrische installatie 
zal moeten worden vervangen. De locatie beschikt niet over een lift. Om de toegankelijkheid te 
optimaliseren is het uitgangspunt dat de eigenaar dit bij de renovatie mee zal nemen. 
 
Investeringskosten 
Aangezien voor deze locatie een casco huurprijs in gerenoveerde staat wordt gehanteerd wordt 
uitgegaan van een relatief laag investeringsniveau. De investeringskosten zullen op basis van 
onderstaande uitgangspunten € 780.000,- exclusief btw bedragen (€ 390,- /m² bvo): 
� Betreft geen werkzaamheden aan casco (onderdeel van huurprijs). 
� Installaties in casco, plafond is onderdeel casco, geen aanpassingen. 
� Vloerafwerkingen wel opgenomen. 
� In alle ruimten binnenwanden vervangen. 
� Kunst (1,5% van bouwkosten) is opgenomen bij aanloopkosten. 
� Ambtelijke organisatie (2% van de bouwkosten) is opgenomen bij advieskosten. 
� In verband met bestaande bouw is A-label niet meegenomen in de kosten. 
 
Huurprijs 
Aan de hand van de gegevens van de eigenaar is uitgegaan van de basis huurprijs van € 450.000,- 
per jaar. Aan de hand van de investeringsramingen en deze huurprijs is de gemiddelde huur per m² 
voor deze locatie berekend op € 260,- per m² exclusief btw, op basis van een afschrijvingsperiode op 
de investering van 20 jaar.   
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4.4 Locatie Movares 

Adres 
Leidseveer 2-10 te Utrecht.  
 
Eigendom 
Het gehele eigendom van de locatie berust bij Stichting 
Achmea Dutch Office Fund. De grond is uitgegeven in 
Erfpacht.  
 
Huurovereenkomst 
De huidige huurovereenkomst met Movares loopt tot 
en met 31 juli 2015. In verband met een gefaseerde verhuizing is de kantoorruimte reeds 
beschikbaar. 
 
Juridisch-planologisch 
Voor de locatie Leidseveer 2-10 is vermoedelijk de bestemming kantoren en dus vooralsnog niet 
geschikt voor de functie met maatschappelijke doeleinden. Een bestemmingsplanwijziging ligt dan 
voor de hand. 
 
Bereikbaarheid 
Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Utrecht. Deze locatie ligt direct tegenover het 
Centraal Station. Het kantoorgebouw is zeer goed bereikbaar met het openbaar en eigen vervoer. 
Tevens zijn er goede parkeervoorzieningen aanwezig, onder het kantoorgebouw in een afgesloten 
parkeergarage. Ook zijn er in de directe omgeving diverse openbare parkeergarages aanwezig. Aantal 
parkeerplaatsen bij object: 139. Het gebouw beschikt over 115 parkeerplaatsen in de half verdiepte 
onder het gebouw gelegen afgesloten parkeergarage. Parkeerplaatsen zijn beschikbaar op basis van 
een parkeernorm 1:107. In overleg kan een aantal parkeerplaatsen worden bij gehuurd. Er is een zeer 
ruime afgesloten fietsenstalling gelegen in de half verdiepte parkeergarage. 
 
Ruimtelijk-functionele kenmerken 
De beschikbare vloeroppervlakte beslaat circa 14.550 m² bvo. De locatie beschikt naast de kelder 
over vijf verdiepingen die nu in gebruik zijn als kantoorruimten. De huidige kantoorruimten kunnen 
worden ingezet als bibliotheek met in totaal 7.200 m² bvo. Het studiehuis (1.160 m² bvo) en het 
activiteitengebied (1.320 m² bvo) zijn qua vloeroppervlakte in te passen. Alle functies krijgen te 
maken met de verdiepingshoogte van deze locatie. Ruimte voor een auditorium lijkt er niet te zijn, 
gezien de geringe verdiepingshoogte. Voor aanvullende functies als een theater zal nader technisch 
onderzoek verricht moeten worden, gezien de constructieve opzet van deze locatie. 
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Technische kenmerken 
Het object wordt door de eigenaar opgeleverd in casco gerenoveerde staat. Het pand is voorzien van 
nieuwe systeemplafonds en HF-verlichtingsarmaturen met daglichtafhankelijke regeling, 
luchtbehandelingsinstallatie met topkoeling. Glasvezelverbinding is in het gebouw aanwezig. De 
koelinstallatie is in 2002 volledig vervangen. Het kantoorgebouw is voorzien van energielabel C. De 
gebouweigenaar heeft aangegeven mee te willen denken in eventuele functiewijzigingen. De vloeren 
zijn opgebouwd uit kanaalplaatvloeren, waardoor het realiseren van extra hoogte indien wenselijk 
nader onderzocht zal moeten worden. 
 
Investeringskosten 
Aangezien voor deze locatie een casco huurprijs in gerenoveerde staat wordt gehanteerd wordt 
uitgegaan van een relatief laag investeringsniveau. De investeringskosten zullen op basis van 
onderstaande uitgangspunten € 6.650.000,- exclusief btw bedragen(€ 460,- /m² bvo): 
� Betreft geen werkzaamheden aan casco (onderdeel van huurprijs). 
� Installaties in casco, plafond is onderdeel casco, geen aanpassingen. 
� Vloerafwerkingen wel opgenomen. 
� In alle ruimten binnenwanden vervangen. 
� Balies op hoger kwaliteitsniveau en investeringen voor de boekeninname. 
� Kunst (1,5% van bouwkosten) is opgenomen bij aanloopkosten. 
� Ambtelijke organisatie (2% van de bouwkosten) is opgenomen bij advieskosten. 
� In verband met bestaande bouw is A-label niet meegenomen in de kosten. 
 
Huurprijs 
Om een vergelijking te maken naar de bibliotheek++ is gekozen om de huurprijs te berekenen aan de 
hand van de investeringsramingen en de basishuurprijs. De te verwachten gemiddelde huur per m² 
voor deze locatie komt op € 220,- per m² exclusief btw, op basis van een afschrijvingsperiode op de 
investering van 20 jaar.  
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4.5 Locatie Tivoli 

Adres 
Oudegracht 245 te Utrecht.  
 
Eigendom 
Het gehele eigendom van de locatie ligt bij de gemeente 
Utrecht. 
 
Huurovereenkomst 
Vanaf juni 2014 zal Tivoli gebruik gaan maken van de 
locatie Vredenburg muziekpaleis. Om die reden zal de locatie aan de Oudegracht vanaf die periode 
beschikbaar zijn. 
 
Juridisch – planologisch 
De locatie Tivoli is opgenomen in het bestemmingsplan 
binnenstad van 18 februari 2010. De locatie heeft de 
bestemming ‘Cultuur en ontspanning-2’. Cultuur en 
ontspanning is de bestemming die bedoeld is voor 
culturele functies en andere functies gericht op 
ontspanning. Onder deze bestemming vallen bioscopen, 
theaters, musea en dergelijke. Er is onderscheid 
aangebracht tussen de cultuur en ontspanning die iets 
meer of minder impact heeft op de omgeving: 
1 in Cultuur en ontspanning-1 zijn de musea en 

ateliers en dergelijke toegestaan; 
2 in Cultuur en ontspanning-2 zijn tevens activiteiten 

toegestaan die meer geluid met zich meebrengen, zoals theaters en bioscopen. 
 
De voor 'Cultuur en ontspanning-2' aangewezen gronden zijn in ieder geval bestemd voor: 
a. Musea, ateliers, muziek-, dans- en toneelscholen, muziekcentra, theaters, bioscopen en 

instellingen voor kunstzinnige vorming en / of daarmee vergelijkbare instellingen. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'horeca in de categorie d2 tot en met b' is tevens (zelfstandige) 

horeca d2 tot en met categorie b toegestaan, waarbij tevens geldt dat voor horecavestigingen 
grenzend aan de aanduiding 'werfkelder,' horeca in de kelders niet is toegestaan. 

 
Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid met OV en fiets is slecht. Met name voor het fietsparkeren zal een nader 
onderzoek verricht moeten worden. De bereikbaarheid met de auto is goed. Parkeergarage 
Springhaven is op loopafstand. 
 
Ruimtelijk-functionele kenmerken 
Op basis van globale informatie betreffende de plattegronden van het huidige Tivoli-complex is een 
inschatting gemaakt van het aantal in te passen zalen en studio’s. Dit leidt tot: 
� 1 x zaal met 110 stoelen. 
� 2 x zaal met 70 stoelen. 
� 2 x studio met 40 stoelen. 
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Bij de inpassing speelt met name de beschikbare vrije hoogte van de diverse ruimtes een rol. Het 
gedeelte van de grote zaal dat zich onder het balkon bevindt heeft onvoldoende vrije hoogte voor een 
bioscoopfunctie, maar kan wel bij de zaal worden betrokken. Op het huidige balkon is de hoogte wel 
voldoende. Om de zaal voor 70 stoelen op de begane grond te realiseren zal het huidige dak 
verhoogd moeten worden. De vrije hoogte (ca. 4,50 m) van de studio’s in de Spiegelzaal is wellicht 
aan de krappe kant.  
 
Ten behoeve van de expositiefunctie kan ca. 140 m2 worden gerealiseerd. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
In alle zalen wordt gerekend met een oplopende vloer en akoestische wanden en plafond. Voor de 
zaal op het huidige balkon zal een onderconstructie moeten worden gemaakt.  
 
De foyer is gecombineerd met de entree en past in het huidige voorhuis. De entree aan de 
rechterkant wordt dan de hoofdentree. Via de foyer kan men naar de zalen en studio’s gaan. Voor het 
uitgaan kan de bestaande entree worden gebruikt waarbij men vóór het verlaten van het pand weer 
langs de foyer komt. Ook is het mogelijk om bij het verlaten de route via de horeca (Springweg 102) 
te kiezen. De horeca aan de Springweg kan mogelijk beschikken over een terras aan de achterzijde 
van het pand. 
 
De foyer en horeca samen zullen bij deze inschatting 520 m² bvo beslaan. Voor de expositieruimte is 
circa 140 m² bvo gereserveerd. Een mogelijkheid kan zijn om meer stoelen te realiseren op de plaats 
waar nu de kantoren zijn ingetekend. 
 
Technische kenmerken 
De locatie is gedateerd en zal ingrijpend gerenoveerd moeten worden. Voor de foyer wordt uitgegaan 
dat enkele binnenwanden doorgebroken worden, zodat een prettige ruimtelijke situatie kan 
ontstaan. Ook is er een doorbraak nodig naar de grote zaal om de routing te kunnen realiseren. 
 
De gehele klimaatinstallatie zal moeten worden vervangen om de gewenste temperatuur voldoende 
te kunnen realiseren. De akoestische kwaliteit van deze installatie is een punt van aandacht. 
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De gehele elektrische installatie zal moeten worden vervangen. 
 
Investeringskosten 
De gemeente Utrecht is eigenaar van deze locatie. Om die reden wordt uitgegaan van een relatief 
lage basis huursom. aangezien deze locatie voor het beoogde gebruik een zeer ingrijpende renovatie 
zal moeten plaats vinden zijn de investeringskosten voor de gemeente Utrecht aanzienlijk hoger dan 
bij de locaties die gehuurd worden van derden. De investeringskosten om de technische kwaliteit op 
niveau te brengen zullen op basis van onderstaande uitgangspunten € 6.200.000,- exclusief btw 
bedragen(€ 1.850,- /m² bvo): 
� Grootschalige renovatie. 
� Herstel gevels. 
� Sanitair vernieuwen. 
� Alles voorzien van nieuwe afwerkingen voor nette uitstraling: nieuwe vloerbedekking, nieuwe 

plafonds, afwerkingen wanden. Tevens in trappenhuizen alle afwerkingen netjes.  
� Ten gevolgen van nieuwe plafonds worden verlichtingsinstallaties vervangen.  
� De vluchtweginstallatie vernieuwen. 
� Geheel nieuwe luchtbehandelingsinstallatie. 
� Nieuwe elektrische installatie. 
� Kunst (1,5% van bouwkosten) is opgenomen bij aanloopkosten. 
� Ambtelijke organisatie (2% van de bouwkosten) is opgenomen bij advieskosten. 
� In verband bestaande bouw is  A-label niet meegenomen in de kosten. 
 
Huurprijs 
Voor Tivoli is rekening gehouden met een hoge investering gezien de grootschalige renovatie. De te 
verwachten huurprijs per m² komt daarmee op € 200,- per m² exclusief btw, op basis van een 
afschrijvingsperiode op de investering van 20 jaar. Op basis van een afschrijvingsperiode van 40 
komt de huurprijs op € 160,- per m². 
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Bijlage 1: Analyse ambitie en ruimteverdeling 
 
Aan de hand van het Integraal Programma van Eisen Bibliotheek ++ Smakkelaarsveld is een korte 
analyse uitgevoerd van de huidige ambities. Deze analyse is getoetst in een workshop met de 
Bibliotheek en Artplex. 
 
Relatie tussen Ambitie, Eisen en Huisvestingsmogelijkheid 
Huisvestingsmogelijkheden worden getoetst aan eisen. Daarbij wordt het aanbod van 
vloeroppervlakte vergeleken met de vraag, de kwantitatieve toets. Ook de kwaliteit van het aanbod 
moet getoetst worden zoals bijvoorbeeld de ligging in de stad, bereikbaarheid, 0f de mate van 
expressie van het gebouw of de mogelijkheden om functionele aanpassingen te plegen. Maar 
voorafgaand aan deze toets is het belangrijk om de relatie te leggen tussen de gestelde eisen en de 
ambities. Waarom is een eis gesteld? Welke doelstelling ligt er aan ten grondslag? Wanneer deze 
argumentatie niet direct duidelijk is, moet deze relatie alsnog worden vastgesteld. Dan is ook 
duidelijk welke ambitie onder druk komen te staan wanneer aan een bepaalde eis niet kan worden 
voldaan. Er is zodoende een hiërarchie waarbij de missie en visie van de organisatie bovenaan staan. 
Van deze organisatievisie is de huisvestingsvisie afgeleid. Deze is te vertalen in een ambitie ten 
aanzien van het gebouw. En aan deze ambitie zijn de gebouweisen te koppelen. 
 
Workshop 
Tijdens een workshop is samen met Bibliotheek en Artplex ‘de weg terug’ bewandeld. Ter 
voorbereiding is het Integraal Programma van Eisen Bibliotheek++ Smakkelaarsveld als startpunt 
genomen. Hieruit zijn kwantitatieve eisen (zoals de benodigde vloeroppervlakten) en zoveel mogelijk 
kwalitatieve eisen geselecteerd, die een uitspraak doen over functionaliteit en beeldkwaliteit. Zaken 
rondom techniek zoals flexibiliteit, verlichting, akoestiek zijn buiten beschouwing gelaten. In het 
kader van de terugvalopties zijn ze vooralsnog niet voldoende relevant.  
Daarnaast zijn documenten bestudeerd waarin missie en visie zijn verwoord. Ook in het integraal 
programma van eisen vindt men de missie en visie van de Bibliotheek++. Zodoende zijn de ambities 
enerzijds en de eisen anderzijds opgeschreven en gerangschikt rondom een aantal thema’s.  
In de workshop zijn de Bibliotheek en Artplex bij de kwalitatieve en deels ook kwantitatieve eisen 
bevraagd naar het waarom. Gedurende ruim één uur is zodoende tijdens de korte workshop toch een 
beeld geschetst van de vraag-achter-de-vraag.  
 
De resultaten van de workshop zijn beschreven aan de hand van de volgende thema’s: 
� Het gebouw. 
� De entree. 
� Voorzieningen. 
� Horeca. 
� De Bibliotheek/ leeszaal en andere ruimtes. 
� De Bibliotheek/ de collectie. 
� Artplex. 
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Van de resultaten is een samenvattende tekst geschreven. Eerst is een statement genoteerd dat dicht 
tegen de missie en visie van de organisaties ligt (geschreven als “....  is een etc. etc.”). Dan volgt de 
verbinding tussen deze visie en de huisvestingsambitie. Het thema eindigt met “Daarom is etc. etc.” 
 
Ambities en eisen 
 
het gebouw 
.... heeft één gezamenlijk artistiek gezicht met een eigen dynamiek 
Bibliotheek en Artplex zijn samen meer dan de som der delen. Ze zijn zichtbaar en herkenbaar in een 
markant gebouw. Het gebouw is een statement en moet een attractieve, kleurrijke en positieve 
uitstraling hebben 
Daarom is er één gebouw met minder vloeroppervlakte dan de instellingen ieder apart vragen in 
een kleurrijk en zichtbaar gebouw. 
...  staat midden in de samenleving 
Daarom is het gebouw gelegen in het centrum van Utrecht en dus goed bereikbaar met OV en 
fiets. 
 
de entree 
... is een laagdrempelige poort voor kennis en informatie 
Het gezicht toont van buiten wat binnen gaande is. De functie is naar buiten zichtbaar en de 
buitenwereld is naar binnen gebracht. De bezoeker snapt waar hij is en waarom. Het gebouw 
fungeert als etalage. 
Daarom zijn de gevels van het gebouw een evenwicht tussen transparantie en functionaliteit.  
Het  is een plek om heel  veel burgers uit te nodigen. Het straalt uit dat je er iets kan vinden. Het is 
emotioneel toegankelijk. De burger gaat als vanzelf naar binnen.  Er is een relatie met de stad: de 
entree laat de stad in het gebouw doorlopen kent. De entree zoekt een balans tussen ruimtelijkheid 
en intimiteit en maakt in één oogopslag duidelijk waar de klant kan vinden wat hij zoekt. 
Daarom is de entree overzichtelijk en niet anoniem en kan een grote stroom bezoekers toegang 
bieden. 
 
voorzieningen 
... is een huis van de verhalen, in woord, beeld en geluid. 
Het gebouw is voor de mensen, het prikkelt en maakt nieuwsgierig. Het biedt ruimte voor sociale 
ontmoetingen. Gelijk gestemde die met elkaar een beleving willen meemaken en daarover willen 
napraten. Dat betekent uitgaan, plus elkaar ontmoeten, plus genieten, plus lekker eten en drinken. 
Het gebouw leidt en verleidt je van de ene naar de andere functie,  biedt rust en overzicht waar 
nodig, maar ook uitdaging en vermaak. 
Daarom zijn er podia, werk- en tentoonstellingsruimten door het gehele gebouw en heeft de 
horeca een directe bouwkundige relatie met de zalen en collectie. 
 
horeca 
... eten en drinken zijn cultuur-items 
Afspreken, eten, drinken en praten zijn vaak de kern van ontmoeten. Een sociale functie waarbij men 
op een plezierige manier wil verblijven. Dit vraagt om vermaak met activiteiten voor alle doelgroepen 
met als doel het bezoek te verlengen en ondersteunen.  
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Het is een uitgaansplek om uit te rusten en te ontspannen. Het is ook film-gerelateerd uitgaan 
waarbij de beleving een doorlopende lijn is met verschillende momenten. Daarbij heeft de horeca een 
verbindende schakel tussen de functies. 
Daarom is er horeca met Brasserie en Grand Café, zelfservice-koffiecorners, een leescafé in de 
bibliotheek en een filmcafé in de foyerruimte. 
 
Centrale Bibliotheek 
... is de schatkamer van kennis 
De Bibliotheek verleidt tot lees- en taalontwikkeling en tot geïnformeerd raken. Daarom draait de 
Bibliotheek niet enkel om het product maar om de totale ervaring. Het geeft de klant wat deze wenst 
én verleidt hem tot meer dan hij dacht te wensen. De navigatie binnen de Bibliotheek is belangrijk om 
goed overzicht te krijgen. 
Daarom is het duidelijk waar stilteplekken zijn, waar gepraat mag worden, waar activiteiten te 
beleven zijn. 
De Bibliotheek werkt samen met partners. Dan moet je wel voldoende ruimte hebben om 
samenwerking ook gestalte te geven. Een tijdelijk tentoonstelling vraagt meer ruimte. Een lezing 
vraagt om een colloquiumzaal. 
Daarom is regelmatig ruimte zoals een auditorium of expositiezaal noodzakelijk. 
De Bibliotheek laat mensen meer lezen. Door te lezen doe je ervaring op in emoties van anderen. Dat 
moet de lezer zelf doen. Uitzoeken, zelf vinden, zelfredzaamheid. Daarvoor moet je boeken voelen, 
ruiken en ervaren. En je moet een goed assortiment te laten zien. Zo verleidt de Bibliotheek haar 
klant tot het lenen van meer boeken. De runshopper weet wat hij wil, die zoekt in kasten, maar de 
funshopper moet verleid worden. Daarvoor heb je displays, die zijn voor de gemakzuchtige. In deze 
Bibliotheek staat de consument niet meer in een boekenmagazijn. Hij wandelt door een warenhuis 
van lees- en beleefwerelden. 
Daarom heeft de Bibliotheek 6.000m2 nodig voor haar collectie. 
 
Artplex 
... vertoont de artistiek hoogwaardige economisch kwetsbare film. 
Het vertonen van de culturele films in onze beeldcultuur vraagt ook om sociale ontmoetingen. Voor 
de gemeenschappen die zich op onderdelen vinden en dit samen willen ervaren. Daar moet je vraag-
gericht kunnen aanbieden met veel meer variatie. Je moet er zijn voor kleine groepen, met een 
gemeenschappelijke belangstelling. 
Daarom heeft Artplex een diversiteit aan zalen die zeer intiem zijn. Van ‘groot’ (ca. 220 stoelen) 
tot ‘klein’ (ca. 40 stoelen). 
... stimuleert culturele- en maatschappelijke participatie. 
Het is een plek voor multi- en crossmediale uitwisseling en een plek voor actualiteit en debat. In een 
wereld met een toename van het bewegende beeld als informatiedrager. Dat vraagt om educatie, 
anders leren kijken. Ervaring doe je op door te zien, het verhaal beleven dat je zelf niet meemaakt 
(mee wilt maken). Je legt relaties tussen de film (in je hoofd) en de realiteit. Dat vraagt om theatrale 
en museale presentaties van film-, beeld- en mediacultuur .  
Daarom heeft Artplex een expositieruimte die te verduisteren is t.b.v. film, beeld en media 
gerelateerde tentoonstellingen. 
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Samenvattend zijn de volgende eisen gekoppeld aan ambities: 
ambities Eisen 

.... heeft één gezamenlijk artistiek gezicht met een 

eigen dynamiek 

er is één gebouw met minder vloeroppervlakte dan 

de instellingen ieder apart vragen 

...  staat midden in de samenleving het gebouw is gelegen in het centrum van Utrecht 

(goed bereikbaar met OV en fiets) 

... is een laagdrempelige poort voor kennis en 

informatie 

de gevels van het gebouw zijn een evenwicht tussen 

transparantie en functionaliteit  

de entree is overzichtelijk en niet anoniem  

de entree kan een grote stroom bezoekers toegang 

bieden. 

... is een huis van de verhalen, in woord, beeld en 

geluid. 

er zijn podia, werk- en tentoonstellingsruimten door 

het gehele gebouw  

de horeca heeft een directe bouwkundige relatie met 

de zalen en collectie. 

... eten en drinken zijn cultuur-items er is horeca (Brasserie, Grand Café, zelfservice-

koffiecorners, leescafé, filmcafé) 

... is de schatkamer van kennis het is duidelijk waar stilteplekken zijn, waar gepraat 

mag worden, waar activiteiten te beleven zijn. 

regelmatig is er extra ruimte noodzakelijk 

(auditorium, expositiezaal) 

de Bibliotheek 6000 m²nodig voor haar collectie. 

...vertoont de artistiek hoogwaardige economisch 

kwetsbare film 

Artplex heeft een diversiteit aan zalen (van ‘groot’ 

tot ‘klein’). 

de zalen zijn zeer intiem 

... stimuleert culturele- en maatschappelijke 

participatie. 

expositieruimte t.b.v. film, beeld en media 

gerelateerde tentoonstellingen 

Tabel 3: Eisen gekoppeld aan ambities 

 
Ruimteverdeling 
 
Naast de kwalitatieve analyse is ook een kwantitatieve analyse gemaakt. De totale functioneel 
nuttige oppervlakte wordt voor 70% gebruikt voor de publieksfuncties en 30% voor de 
ondersteunende functies ingevuld. Van de publieksfuncties is ongeveer de helft ten behoeve van de 
collectie van de Bibliotheek. Het andere deel is voor een divers pallet aan functies: 
� De entree met servicebalie, auditorium, leescafé. 
� De zalen van Artplex. 
� De horeca, kiosk, foyer. 
� Verhuur derden. 
� De expositieruimtes. 
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Deze breedte is essentieel voor het functioneren van de Bibliotheek ++. 

figuur 1, kwantitatieve ruimteverdeling 

 
Ook de genoemde functies kunnen verbonden worden met de ambities. Uiteraard zijn de 
verschillende ruimtes ook te koppelen aan meer van de ambities. De collectieafdeling is ook om de 
culturele- en maatschappelijke participatie te stimuleren en de zalen van Artplex zijn onderdeel van 
het huis van de verhalen. Maar om de leesbaarheid vast te houden, is gekozen om het te beperken tot 
die ambitie die ook in de workshop als leidend naar voren kwam. 
 
ambities Ruimtegroepen     

... is een laagdrempelige poort kennis/info  de Publieksruimte/entree     

... is een huis van de verhalen. studiehuis/debat     

... eten en drinken zijn cultuur-items horeca/kiosk/foyer/leescafe     

... is de schatkamer van kennis collectie/studiehuis/verhuur derden     

... artistiek hoogw. econ. kwetsbare film zalen Artplex      

... stimuleert cult./maatsch. participatie. Expositieruimte     

Tabel 4: Relatie ambitie en ruimte behoefte 

 
Dienstverlening  
Tot slot plaatsen nog een opmerking over de dienstverlening van beide instellingen. voor beide geldt 
dat de dienstverlening wordt uitgebreid naar openingstijden van zeven dagen per week. Daarbinnen 
wil de Bibliotheek open zijn van 10.00 uur tot 22.00 uur, Artplex van 11.30 uur tot 24.00 uur. De 
horeca in de openbare zone wil open zijn  van 09.00 uur - 01.00 uur. 
Ook buiten openingstijden moeten klanten geleende materialen kunnen inleveren. Bovengenoemde 
faciliteiten ondersteunen de doelstelling van verhoogde toegankelijkheid en klantgerichtheid. 
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