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De bibliotheek gaat helemaal van deze 
tijd worden. De hedendaagse openbare 
bibliotheek dient naast leeszaal nu ook 
als inspirerende plek voor ontmoeting, 
studie en activiteit met een centrale rol 
in de samenleving. Het gebouw bestaat 
uit een aaneenschakeling van verschil-
lende elementen, zoals informatieter-
minals, leestafels, studieplekken en zit-
hoeken. De publieke route begint buiten 
bij de hoofdentree en verleidt bezoekers 
om over een brede trap verschillende 
plekken in de bibliotheek te ontdekken. 
De trap is vanuit buiten, maar ook vanuit 
binnen op verschillende locaties middels 
vides te ervaren. Op de tweede verdie-
ping wordt de bezoeker beloond met een 

Na 15 jaar plannen maken werd er in augustus 2015 besloten dat de bouw van 
een nieuwe bibliotheek in Deventer door zou gaan. De oude stadsbibliotheek 
voldeed na ruim 50 jaar niet meer aan de hedendaagse eisen. Op de oude 
locatie van de SNS bank aan de Stromarkt wordt momenteel de laatste hand 
gelegd aan de 3500 m2 grote publieksvoorziening. De bouw is naar ontwerp 
van architectenbureau Bierman Henket uit Esch.

weids uitzicht over de binnenstad van 
Deventer. Verder krijgt de nieuwe biblio-
theek een grote fietsenstalling, welke 
gerealiseerd wordt op de kelder van het 
bestaande gebouw.

Samenvoeging van oud en nieuw 
De nieuwe bibliotheek sluit aan op het 
naastgelegen rijksmonumentale pand La 
Fontana. Voor een goede overgang van oud 
naar nieuw moest er dus goed rekening 
worden gehouden met de schaal, de maat-
voering en het kleur- en materiaalgebruik 
van het nieuwe pand. De vormgeving en 
materialisatie van de nieuwe bibliotheek 
is eigentijds, maar past tegelijkertijd in 
het profiel van de kleine historische bin-

nenstad. De gevel van de bibliotheek is 
opgebouwd uit keramische elementen die 
speciaal voor dit project ontworpen zijn. 
Het keramiek is gemaakt door NBK Hun-
ter Douglas op basis van twee verschil-
lende extrusiemallen. De oker kleurige 
elementen hebben een verfijnde, verticale 
belijning, zodat de gevel past in de histori-
sche omgeving die vooral uit metselwerk, 
natuursteen en stucwerk bestaat. Door de 
variatie van wisselend lichte en donkere 
kleuren van de okergele geveldelen, zal er 
een mooi lijnenspel ontstaan wanneer de 
zon erop of erlangs schijnt. De gesloten 
geveldelen worden afgewisseld met open 
vlakken van stalen vliesgevels, die sterk 
verticaal geleed zijn.

Een impressie van Openbare Bibliotheek 
Deventer, ontwerp en visualisatie 
BiermanHenket. De gevel van de 
bibliotheek bestaat uit keramische 
okerkleurig elementen die speciaal voor dit 
project ontworpen zijn. 

Een impressie van Openbare Bibliotheek 
Deventer, ontwerp en visualisatie 
BiermanHenket. Vanaf de tweede 
verdieping heeft de bezoeker een weids 
uitzicht op het centrum van Deventer. 
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http://www.depoortejoppe.nl
http://www.fpvl.nl
http://www.tibgroep.nl
http://www.biermanhenket.nl/
http://www.hunterdouglasarchitectural.eu/nl-NL/home/index.jsp
http://www.hunterdouglasarchitectural.eu/nl-NL/home/index.jsp


De Kleine Elst 14, 5246 JH  Rosmalen
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Finesse is hout. Een wereld aan inspiratie
Finesse realiseert de allermooiste houten interieurs. Van vloe-
ren tot plafonds en van trappen tot wandbekleding. De laatste 
trends, de beste materialen en pure kwaliteit komen samen. 
Finesse is hout. Al ruim 20 jaar lang. Bekende projecten o.a. 
het Rijksmuseum, Erasmus Universiteit, Kenniskluster en vele 
meer.  Bezoek onze website voor informatie of bel voor een af-
spraak. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden!

Tevens inname van:
• Bouw- en sloopafval
• Hout, puin, grond en asbest

Adres: Joppelaan 81
 7215 AD Joppe  

Contact: Tel:. 0575 49 43 08
 info@depoortejoppe.nl 
 www.depoortejoppe.nl

Finishing

‘THE 
FINISHING 
TOUCH’
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9 51

www . tib - finishing . nl

Metal stud wanden

Luxe wanden

Systeemplafonds

Verlichting

Brandwerend bekleden

De overtreffende 
trap met parket
Wat het interieurontwerp van de Openbare Bibliotheek ken-

merkt is het steeds terugkomende gebruik van eikenhouten 

parket. Niet alleen op de vloer, maar ook op de verticale en 

horizontale delen van de brede tribunetrappen. Ook worden 

er zelfs bepaalde delen van het plafond mee bekleed. Finesse 

Parketvloeren BV uit Rosmalen adviseerde dit specifieke type 

parketvloer en levert in totaliteit 750 m2 voor de vloer en 

500 m2 voor de tribunetrappen. 

Er is gekozen voor de eigen merkvloer genaamd Profistab; een 

tweelaags parket met een dikte van 10 mm waarvan 4 mm 

top laag is. Dit is goed toepasbaar op zowel de betonnen 

ondervloer als op de mulitplex constructie van de tribune-

trappen. De 78 mm brede Profistab Strappa vloerdelen zijn 

opgebouwd uit meerdere dunne strookjes eikenhout. De 

parketplanken worden met een twee componenten kit ver-

lijmd en aan elkaar bevestigd middels een eenvoudige mes en 

groefverbinding. Bij overgang van horizontaal naar verticaal 

op de trappen wordt een massieve houten lat toegepast voor 

een nette en solide afwerking. ‘Het “Profistab Strappa” parket 

heeft een eigentijds design, maar toch een warme, natuurlijke 

uitstraling. Dit past heel goed bij wat de architect voor ogen 

heeft’, aldus projectadviseur Otto Nelemans. Finesse bege-

leidt het project van eerste afspraak tot laatste inspectie en 

zal naar verwachting eind april de eerste levering doen.  

De finishing touch
 

In de nieuwe Openbare Bibliotheek wordt zo’n 2500 m2 aan 

metalen studwanden geplaatst en ongeveer 800 m2 sys-

teemplafonds. De levering en montage wordt verzorgd door 

het binnenafbouwbedrijf TIB Finishing uit Rijssen. Medio 

december 2017 is TIB gestart met het plaatsen van de wanden 

voor de tweede verdieping om vervolgens naar beneden af te 

bouwen. De kelder zal als laatste worden gerealiseerd. Met 

een ploeg van acht eigen monteurs verzorgt men straks de 

totale afbouw van de Openbare Bibliotheek. 

‘Het is een vrij bewerkelijk project waarbij we te maken heb-

ben met veel details. Denk hierbij aan de vele aansluitingen 

bij de ramen en de verschillende houten koven die wij hier-

voor gebruiken. Dit is voor ons echter geen onbekend werk en 

we hebben hier goed rekening mee gehouden in de planning. 

Het is een mooi project wat geheel naar wens verloopt’, aldus 

eigenaar Savio Strik. Naast de metal studwanden en systeem-

plafonds heeft TIB zich ook gespecialiseerd in het monteren 

van luxe volglazen wanden, de aanleg van verlichting en het 

realiseren van brandwerende doorvoeringen.

Grond- en straatwerk
De nieuwbouw van de bibliotheek begon bij De Poorte Joppe 

met het uitgraven van het pand en het afvoeren van de grond. 

Aangezien de voorzijde van de nieuwe bibliotheek aanzienlijk 

groter is geworden, werd er gestart met het ontgraven van 

deze fundering. Al het leidingwerk en de bekabeling welke 

dwars door het pand heen liep, moest hiervoor eerst zorgvuldig 

worden verlegd. Hiervoor heeft De Poorte Joppe het grondwerk 

verzorgd. Om de grond te kunnen afvoeren vanuit de drukke 

binnenstad van Deventer heeft De Poorte Joppe extra rekening 

gehouden met de planning en meerdere vrachtwagens inge-

zet. Gezien de oudheid van de bibliotheek en de historische 

plek waarop deze gebouwd is, is er gedurende de grondwerk-

zaamheden ook nauw samengewerkt met archeologie. Tot slot 

heeft De Poorte Joppe ook de opdracht ontvangen voor het 

herleggen van 500 m2 straatwerk rondom het gebouw. 

Duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord bouwen
Bij de bouw is er gelet op het gebruik van 
duurzame materialen en zijn er tevens 
energiezuinige installaties aangebracht. 
Ook is er aandacht besteed aan het 
maatschappelijke aspect. Zo komen de 
meeste bedrijven die werkzaam zijn 
aan het project uit de eigen regio. Het 
bekorten van de reistijd is gunstig voor 
de economie en voldoet aan het maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.

Openbare bibliotheek • Deventer

Een impressie van Openbare 
Bibliotheek Deventer, ontwerp 
en visualisatie BiermanHenket. 
De bibliotheek krijgt een 
eigentijds uitstraling die past 
bij het historische karakter van 
de binnenstad.
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