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Hub en Bibliotheek Roden 
 

Voor de bibliotheek in Roden is een nieuw plein gerealiseerd, de hub. Deze hub is volop in 

ontwikkeling. Straks drink je op de hub een kop koffie terwijl je op de bus wacht of hebt er een 

werkafspraak. Voor wie er rustig wil lezen of studeren, is er ook voldoende plek. En wie een 

bezoek brengt aan het centrum van Roden, kan dat doen door via de hub te reizen. Bij de 

ontwikkeling van de hub willen we onderzoeken of we voor ondernemers, horeca, cultuur en 

welzijn in Roden e.o. ook iets kunnen betekenen. Zie jij kansen op de hub? Graag gaan we hierover 

in gesprek.  

Al enige tijd zijn we in overleg om de hub in combinatie met de bibliotheek tot een knooppunt van 

informatie en ontmoeting te maken. Waarbij de nadruk ligt op beleving: verblijfsklimaat, 

herkenbaarheid, informatie, tijdbesparing, positieve verrassing en aansluiting met de omgeving. 

 

❖ Een hub is een vervoersknooppunt waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het 

andere vervoersmiddel en waar op een prettige manier gewacht kan worden. Extra 

voorzieningen maken de hub tot een aangename plek waar je op een plezierige manier kan 

verblijven.  

 

❖ De bibliotheek is meer dan een uitleenorganisatie voor boeken. In de bibliotheek kan je ook 

terecht voor cursussen, gebruik maken van computers, ondersteuning krijgen bij zaken die je 

digitaal moet regelen en nog veel meer. 

 

Een hub geïntegreerd met de bibliotheek levert een knooppunt van kennis en informatie op voor 

bibliotheekbezoekers, inwoners, reizigers en voorbijgangers. De plek waar mensen worden 

geïnspireerd om te ontdekken, te ontwikkelen, te ontspannen, te ondernemen en te ontmoeten. 

Bezoekers worden positief verrast door de aansluiting met de omgeving en de koppeling naar 

meerdere voorzieningen in Roden en omliggende dorpen, zo ontstaat er een sociaaleconomisch 

knooppunt dat een meerwaarde heeft voor iedereen.  
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Veranderingen in de bibliotheek 

De sfeer en het uiterlijk van de bibliotheek zal veranderen. Een plezierige en ongedwongen sfeer met 

een betere akoestiek en meerdere zitplekken verspreid door de bibliotheek waar je kan zitten lezen 

of andere mensen ontmoeten. We willen graag de hoofdingang verplaatsen zodat deze aansluit op 

de busbrink. Een herkenbare entree die mensen als het ware naar binnen trekt. Binnen kunnen ze 

droog en aangenaam op de bus wachten, ondertussen een tijdschrift lezen en andere mogelijkheden 

van de bibliotheek verkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

Onze wens is een kleinschalige koffiehoek waar je een drankje met een broodje of een warm 

appelgebakje kan nuttigen. Bij mooi weer willen we eventueel meerdere schuifdeuren en/of -ramen 

openen om de verbinding tussen buiten en binnen te vergroten en eventueel een klein terras. 

De verwachting is dat we nieuwe bezoekers gaan aantrekken, 

zoals woon-werk reizigers, scholieren en studenten. Om hen 

ook optimaal te kunnen bedienen is het nodig de 

openingstijden te verruimen, maar ook faciliteiten te bieden die 

het werken of studeren in de bibliotheek mogelijk maakt. 

 

 

Inclusiviteit: 
De verbouwing en inrichting vinden plaats volgens het VN-verdrag handicap. Het gebouw en de 

omgeving zijn zo voor iedereen goed toegankelijk. Een wens is een openbaar toilet dat van buitenaf 

toegankelijk is met ruime openingstijden (veilig, zelfreinigend en hufterproof). Hierdoor kunnen we 

voorzien we in een behoefte van verschillende doelgroepen, zoals mensen met een chronische 

ziekte, mindervaliden, toeristen, reizigers, ondernemers en inwoners met kleine kinderen die op 

zondag door Roden wandelen.  
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Koppeling naar de omgeving 

Graag willen we in één oogopslag laten zien welke voorzieningen in de omgeving zijn en hoe dichtbij 

het winkelhart Roden is. Maar ook de route naar de vrijetijdsboulevard is willen we duidelijk 

aangeven. Als bezoekers van de hub willen weten wat voor activiteiten er in de buurt zijn kunnen ze 

hier terecht. We zien graag een centrale plek waar alle informatie van verschillende (culturele) 

instellingen te vinden zijn, bijvoorbeeld de agenda van theater De Winsinghhof en een sneak preview 

van de tentoonstelling in K38. Toeristen die aankomen op de busbrink zien snel wat er in de buurt te 

doen is, en voor meer informatie verwijzen wij door naar het Toeristisch Informatiepunt (TIP) in 

Speelgoedmuseum Kinderwereld.  

Een scherm waarop je de vertrektijden van het openbaarvervoer kan zien is onmisbaar, hierop is ook 

het laatste nieuws uit de omgeving te lezen. Ook zien we graag een mogelijkheid om fietsaccu aan de 

lader in een kluisje te leggen voordat je de omgeving gaat ontdekken. 

Dit zijn slechts onze ideeën. Maar wie weet is er nog meer mogelijk. Help en denk mee om van de 

hub een mooie plek te maken! Graag gaan we hierover in gesprek, dan onderzoeken we samen 

waarin we elkaar kunnen versterken.  

Fasen 

Op dit moment zitten we nog in de onderzoeksfase. We willen kijken hoe we deze omgeving echt tot 

meerwaarde kunnen laten zijn voor Roden en omgeving, en haar inwoners. Wat de behoeften zijn 

van ondernemers, cultuur, welzijn en de inwoners van Roden en de bibliotheekleden. Uiteindelijk is 

het de bedoeling dat er eind juni een nieuwe projectplan ligt met hierin de resultaten verwerkt. 
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 De afbeeldinge in dit document zijn slechts om een beeld te schetsen van wat er mogelijk is, er ligt nog niets vast. 

mailto:y.timmer@biblionetdrenthe.nl

