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De bouw van het Eemplein heeft de afgelopen jaren zó

veel vertraging opgelopen dat het nog steeds niet goed

tot me doordringt. Ik geloof het pas als die eerste paal

geslagen is. Dan gaat de klok ook direct heel hard lopen,

want eind 2012 moeten de geplande winkels en het Eem-

huis opgeleverd zijn. 

ACHTER DE SCHERMEN
Gelukkig zijn we achter de schermen al langer bezig met

de voorbereidingen van de nieuwbouw. En met we, doel

ik dan op de partners in het Eemhuis: de bibliotheek,

Scholen in de Kunst, het poppodium en Archief Eemland.

Het aantal vierkante meters, de indeling van de ruimten,

het materiaalgebruik, de aansluitingen voor elektra: alles

staat in het definitief ontwerp en de bestektekeningen.

Toch betekent dat niet dat we rustig kunnen afwachten

tot het gebouw opgeleverd wordt. Met de gezamenlijke

gebruikers hebben we een soort portefeuilleverdeling af-

gesproken met onderwerpen die de komende twee jaar

nog veel inzet vergen, zoals beheer, procesbewaking, in-

houdelijke programmering, inrichting, sponsoring en pu-

bliciteit. 

Naast deze gezamenlijke punten heeft iedere instelling

natuurlijk zijn agenda, de optelsom van al die werkzaam-

heden die gedaan moeten worden voor de inrichting en

het goed laten functioneren van het ‘eigen’ gedeelte. Voor

Het Eemplein op 7 juli

(foto’s: Dick van

Wageningen).
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Archief Eemland zijn dat het depot, de nieuwe studie-

zaal, de ruimte voor educatie, de archieflounge en de scha-

kel tussen archief en bibliotheek, in dit geval een luie

trap met presentatiemogelijkheden. Om al deze ruimten

goed te laten functioneren is een publieksconcept in ont-

wikkeling. Dit document definieert de wijze waarop de

publieksruimten van Archief Eemland in het Eemhuis wor-

den gebruikt, vormgegeven en ingericht. 

VRAGEN
Naast formele kenmerken is het belangrijk om je een goed

beeld te vormen van wat je wilt bereiken met die nieu-

we locatie. De juiste vragen stellen, daar draait het om.

Vragen die wij onszelf stellen zijn bijvoorbeeld: Hoe kun-

nen we als Historisch Archief zoveel mogelijk openheid

en toegankelijkheid uitstralen? Op welke manier kunnen

we zowel de studieuze bezoeker een rustige werkplek

bieden als de ‘snuffelaar’ gelegenheid om rond te kijken,

te leren en te ontdekken? Wat is de juiste mix tussen pro-

fessioneel en persoonlijk, zakelijk en emotioneel? Hoe ver-

leiden we bezoekers aan de bibliotheek om een stap ver-

der het verleden in te gaan? Waar willen we gezamenlijk-

heid met de andere gebruikers uitstralen en waar hech-

ten we aan een eigen identiteit, een eigen merk? 

Terwijl de grondwerkers van Dura Vermeer met zweetpa-

reltjes op hun voorhoofd bezig zijn met graafwerkzaam-

heden, bereiden wij ons voor om u als toekomstig bezoe-

ker te mogen ontvangen in het Eemhuis. 

Op het moment dat ik dit stuk schrijf, zijn de graafwerkzaamheden op het terrein
aan de Eemhaven een paar dagen aan de gang. Ik ga er van uit dat de eerste paal 
voor de parkeergarage de grond in gestampt is als deze Kroniek verschijnt. Zal het 
er nu toch echt van komen? 
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De bouw gaat beginnen!




