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Inleiding

De UvA werkt sinds 1998 aan het ontwikkelen van de Binnenstadcampus voor de Geesteswetenschappen. 
Deze campus is onderdeel van het Huisvestingsplan (HVP) van de UvA voor de ontwikkeling van vier 
open stadscampussen in Amsterdam. Naast de Binnenstadcampus zijn dit de campus voor de bètaweten-
schappen op het Science Park, de gammawetenschappen op het Roeterseiland en de medische wetenschappen 
in en rond het AMC. 

Nieuwbouw van een bibliotheek/studiecentrum op het Binnengasthuisterrein is altijd een onderdeel geweest 
van het HVP. Deze bibliotheek biedt toegang tot de open toegankelijke collectie van de geesteswetenschappen 
en beschikt daarnaast over onder meer een groot aantal studie- en werkplekken, onderwijsruimtes en ont-
moetingsplekken zoals een chat-café. Met deze voorzieningen moet de ‘bieb’ functioneren als het hart van 
de campus geesteswetenschappen. De UB-BG vervangt de UB aan het Singel.

Aangezien er voor nieuwbouw van de ‘bieb’op het Binnengasthuisterrein een rijksmonument geheel gesloopt 
moet worden en een ander deels, is het van maatschappelijk, politiek en juridisch belang om opnieuw te 
motiveren waarom nieuwbouw de beste oplossing is. Zeker omdat het ontwerp van het Spaanse architecten-
bureau Cruz y Ortiz uit eind 2004 is en gebaseerd op een Programma van Eisen uit 2002. Ondertussen 
heeft de wereld immers niet stilgestaan, vooral niet als het gaat om digitalisering. In deze notitie wordt 
ingegaan op de gevolgen voor de UB-BG van ontwikkelingen in de wereld van universitaire bibliotheken 
en met name die van de digitalisering. 

digitalisering en de universiteitsbibliotheek geesteswetenschappen  |  actualisering programma van eisen2



1. Hart van de campus: bibliotheek en studiecentrum

Het programma van eisen voor de UB-BG is gebaseerd op de doelstelling dat de nieuwe bibliotheek het 
hart, het ontmoetingscentrum wordt van de campus voor de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) die op 
en rond het BG-terrein en in het Oudemanhuispoortcomplex wordt gehuisvest.

Anno 2011 is het nog belangrijker dat deze doelstelling wordt gerealiseerd dan bij de opstelling van het 
huisvestingsplan in 1998. De redenen hiervoor zijn:

- UvA bevindt zich in een ver gevorderd stadium van het uitvoeren van het huisvestingsplan. De bèta-  
 campus is bijna klaar: de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica is verhuisd van het  
 Roeterseiland naar het Science Park in de Watergraafsmeer. De ontmoetingsplek op deze campus is het  
 Universitair Sportcentrum. Het Amsterdam University College is in aanbouw, gereed in 2012. 
 De herinrichting van het Roeterseiland is in volle gang. Deze campus zal in 2015 volledig in gebruik zijn.  
 Crea, het ontmoetingscentrum van deze campus,  neemt vanaf eind 2011 de gerenoveerde voormalige 
 Diamantslijperij in gebruik. Op het Binnengasthuisterrein en omgeving zijn al de nodige projecten uit 
 gevoerd of in gang gezet voor herhuisvesting van de Faculteit Geesteswetenschappen; bovendien is aan  
 de Oude Turfmarkt de Bibliotheek voor de Bijzondere Collecties gerealiseerd;
- het gebouw van de UB aan het Singel voldoet steeds minder aan de eisen die aan een moderne biblio-  
 theek en informatiecentrum gesteld moeten worden; 
- het aantal studenten is sterk gegroeid; bovendien groeit los daarvan de behoefte aan studieplekken en  
 onderwijsruimtes;
- de UvA en de KNAW hebben de wens uitgesproken dat een aantal KNAW-instituten zich verbinden   
 aan de FGw. Voorwaarde voor de KNAW hierbij is dat de bibliotheek/studiecentrum op het BG-terrein  
 er komt. In een brief aan de UvA (oktober 2011) zegt de KNAW:
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Ruim 1.400 m² fno
Ruim 2.500 m² fno
Ruim 1.000 m² fno
Ruim 1.800 m² fno
Bijna 1.000 m² fno

De hoofdfuncties (PvE 2011) 

Open opstelling boeken
Studiewerkplekken
Onderwijsruimtes
Werkplekken medewerkers UB
Geklimatiseerd magazijn Bijzondere Collecties

‘De doorslaggevende reden voor concentratie van de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW in
 Amsterdam wordt gevonden in de plannen van de UvA om op aangrenzende locaties de faculteit Geestes 
 wetenschappen te vestigen. Dit creëert niet alleen directe wetenschappelijke meerwaarde voor de KNAW  
 instituten maar geeft ook mogelijkheden voor andere vormen van samenwerking (collecties, bibliotheek).’ 



2. Effecten van digitalisering: boeken blijven voor 
  Geesteswetenschappen van groot belang

In het PvE uit 2002, dat ten grondslag lag aan het ontwerp van Cruz y Ortiz, is uitgegaan van een open 
opstelling van de collectie geesteswetenschappen van 14 km¹ Hiervoor is inclusief restruimte (RR) een 
planklengte van 17,3 km nodig. Intussen is deze omvang van de collectie in de huidige verspreide vestigingen 
van de Faculteit Geesteswetenschappen al gereduceerd tot in totaal 12,4 km¹ collectie in open toegankelijke 
opstelling (15,5 km¹ planklengte incl. RR). 

De noodzakelijke omvang van de open opstelling zal de komende jaren nog wel afnemen, maar de gedrukte 
collectie blijft voor geesteswetenschappen van essentieel belang voor de kwaliteit van onderwijs en onder-
zoek. Zowel vanuit de staf als vanuit de studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen wordt erop 
aangedrongen dat collecties in ruime mate in open opstelling beschikbaar blijven. 

De mate waarin de open toegankelijke opstelling van belang is voor een bepaalde wetenschapsdiscipline is 
verschillend. In tegenstelling tot voor bijvoorbeeld de bètawetenschappen geldt voor de geesteswetenschappen 
dat het gedrukte boek nog steeds de belangrijkste vorm van wetenschappelijke uitwisseling is, dat het 
gedrukte boek zelf object (bron) is van onderwijs en onderzoek (denk aan letterkunde, geschiedenis, wijs-
begeerte) en dat deze informatie minder dan in andere wetenschapsgebieden ‘veroudert’. De digitalisering 
bij de geesteswetenschappen loopt niet voorop. (zie bijlage 1: ‘Nut en noodzaak van open opgestelde 
collecties’) Een snelle transitie naar e-only, zoals bij de tijdschriften in de exacte wetenschappen heeft plaats-
gevonden, is niet waarschijnlijk bij de geesteswetenschappen.

Voor de actualisering van het PvE is als taakstelling in de eindsituatie 7 km¹ gedrukte boeken en tijdschriften 
in open opstelling opgenomen, waarvoor 9 km¹ boekenplank gerealiseerd moet worden¹. Op basis van deze 
werkhypothese wordt het ruimtebeslag van de open toegankelijke opstelling in de nieuwe UB-BG met ca. 
1.400 m² fno gereduceerd. Dit is de helft van de omvang die in het PvE uit 2002 voor deze functie was voor-
zien. (zie bijlage 2: Ruimtestaat UB-BG geactualiseerd naar 2011)

1   In Utrecht is de omvang van de huidige collectie geesteswetenschappen 12.7 km in twee vestigingen. Utrecht verwacht een geleidelijke 
teruggang, maar er zijn geen concrete doelstellingen geformuleerd. 
In Groningen is de huidige omvang 9 km, verspreid over drie locaties. Overigens heeft Utrecht ruim 1.000 studenten geesteswetenschappen 
minder dan UvA, en Groningen ruim 2.000 minder.   
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3. Internationale trend: meer studieplaatsen, meer 
  mogelijkheden voor samenwerking en ontmoeting;   
  multimediaal en multifunctioneel

TU Delft geeft in het rapport ‘Advies UB-Binnengasthuisterrein’, oktober 2011 aan dat het verbeteren van 
de bibliotheekfaciliteiten op universiteitscampussen een internationale trend is. De traditionele bibliotheek 
met boekenkasten verandert in een breed informatie- en studiecentrum dat studenten en medewerkers 
op uiteenlopende manieren toegang geeft tot kennis, maar hen ook in staat stelt om die kennis tot zich te 
nemen en uit te wisselen. Het ontwerp van de UB-BG past in die trend en koerst op een modern informatie- 
en studiecentrum met allerlei voorzieningen voor ontmoeting en uitwisseling: “Het kan zich meten met de 
beste internationale voorbeelden”. (TU Delft 2011, hoofdstuk 1, p 5).

Studieplaatsen
De vraag naar studieplaatsen bij de UvA is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2002 studeerden er 22.000 
studenten aan de UvA, in 2010 zijn dat er 32.739. De verwachting is dat de komende jaren het aantal studen-
ten verder zal toenemen. 

De vraag naar meer studieplekken in de bibliotheek wordt echter niet alleen veroorzaakt door de toename 
van het aantal studenten, maar is een wereldwijde trend. (zie bijlage 3: artikel  ‘ UK Research Libraries 
Busier Than Ever’, 1st August 2011)

Bibliotheken en ook universiteitsbibliotheken zijn onverminderd populair. Bibliotheken transformeren steeds 
meer naar ‘library learning spaces’ waar studenten bij elkaar komen om te studeren, elkaar (informeel) te ont-
moeten, samen te werken, ideeën en kennis te delen. Dit vereist veel studieplekken, meer gedifferentieerde 
groepswerkplekken voor samenwerken en speciale faciliteiten voor master en post-graduate studenten. 
De (groeps)studieplekken moeten goed geoutilleerd zijn en beschikken over state-of-the-art technische 
voorzieningen. 

Het huisvestingsbeleid van de UvA gaat uit van de beschikbaarheid van één studieplaats per tien ingeschre-
ven studenten. Nagenoeg alle studieplaatsen die, op basis van het studentenaantal (in 2010 bijna 8.000 FGw 
studenten), voor FGw nodig zijn, zullen in de nieuwe UB-BG worden gerealiseerd. Het gaat om 800 studie-
plaatsen voor FGw en 120 studieplaatsen voor overige UvA-studenten. Door de locatie in de binnenstad is 
de UB ook populair onder UvA studenten die elders in de stad studeren.

Onderwijsruimtes
Ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs en in het studiegedrag leiden in combinatie met technische 
innovaties tot de wens om ‘Learning Commons’ te realiseren.

“A Learning Commons is a dynamic, collaborative environment on campus, often physically in the library,  
that provides assistance to students with information and research needs. It combines individual and group 
study space, in-depth reference service, and instruction from a variety of sources, including librarians and 
information technology staff. Some of its key concerns are learning, writing, technology use, and research. 
Its main purpose is to make student learning easier and more successful”. “Learning Commons are increasingly 
popular because they integrate services traditionally found in many locations around campus. A Learning 
Commons works with its partners to create a single location, often one, students go to anyway. They have 
proved popular at other universities because they offer “one-stop shopping” for students, which is the 
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opportunity to improve their writing skills, research skills, general learning skills, and basic computing skills 
in one location. They are also popular because they facilitate a high level of collaboration among their partners, 
enabling them to reach more students, in a more effective manner.” 2  

Als gevolg van deze ontwikkeling zijn meer (en in een grotere variatie) onderwijs/studieruimtes nodig, 
waaronder 
- experimenteerruimtes 
- multimediawerkplekken en bijbehorende onderwijsruimte
- practicumruimte voor het voorbereiden en oefenen van presentaties en voor het bekijken van films, video  
 en editing 
- talenpracticum met speciale practicumplaatsen 
- onderwijsruimtes voor het geven van workshops voor de ontwikkeling van academische vaardigheden 

In het huidige plan is een beperkt aantal onderwijsruimtes in het media- en informatiecentrum (718 m²) op-
genomen en een multifunctionele zaal met 120 zitplaatsen (300 m²). Genoemde variatie in onderwijsruimtes 
kan voor het grootste deel worden gerealiseerd binnen het in het PvE opgenomen areaal voor onderwijs-
ruimtes (718 m²). Een uitbreiding is echter nodig om de toegenomen vraag te kunnen accommoderen. Het 
areaal neemt netto toe met 295 m² fno. In totaal is dan voor de onderwijsruimtes 1.013 m² fno in het nieuwe 
PvE gereserveerd. (zie bijlage 2)

2   www.library.yorku.ca
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4. Overige aandachtspunten bij actualisering van het PvE 

Twee zaken zijn hierboven nog niet aan de orde geweest:
- De ambitie om ‘Learning Commons’ te realiseren vereist dat staf (publieksdiensten en ICT) en bezoekers 
 in elkaars directe omgeving verkeren, en sluit derhalve uit dat kantoren van medewerkers in andere panden  
 worden gerealiseerd dan in de UB-BG. In de actualisatie van het PvE is daarom het aantal m² voor kantoren 
 voor medewerkers vastgesteld op 1.400 m² fno, zoals in het PvE uit 2002. Dit betekent dat 798 m² fno  
 meer ruimte voor kantoren en staf nodig is dan in het ontwerp van Cruz y Ortiz gerealiseerd. 
- In het nieuwbouwplan van Cruz y Ortiz voor de UB uit 2004 is geen rekening gehouden met de ruimte- 
 lijke eisen aan de zelfbedieningsuitleen die sinds 2009 in gebruik is op de UB Singel. Voor deze uitleen  
 zijn 35 m² meer nodig dan opgenomen was, namelijk 200 m² i.p.v. 165 m² (maar minder personeel). (zie  
 bijlage 2)
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5. Conclusie

Digitalisering werkt twee kanten op. Enerzijds betekent dit minder boeken in open opstelling, anderzijds 
meer behoefte aan ruimte om digitale informatie toegankelijk te maken en te integreren in onderwijs en 
onderzoek (‘Learning Commons’). Per saldo betekent dit voor het geactualiseerde PvE een reductie van 
272 m² fno3. Dit is als volgt opgebouwd:

- 1.400 m² fno open opstelling collectie Geesteswetenschappen
+   295 m² fno onderwijsruimte
+   798 m² fno kantoren en staf 
+     35 m² fno zelfbedieningsuitleen
-    272 m² fno 

Een reductie van 272 m² fno is marginaal ten opzichte van de totaal in het ontwerp van Cruz y Ortiz 
opgenomen 14.485 m² fno.  Daarom wordt de omvang van het ruimtelijke PvE niet aangepast. De 
indeling van het gebouw zal worden gerealiseerd conform bovenstaande geactualiseerde nieuwe eisen. 

Bijlage 1:  notitie Nut en noodzaak van open opgestelde collecties, 24 juni 2011
Bijlage 2:  Ruimtestaat UB-BG geactualiseerd naar 2011
   Deze bijlage betreft een actualisatie van de ruimtestaat UB-BG. In deze ruimtestaat worden naast  
   de kolom met het aantal m² zoals gerealiseerd in het ontwerp van Cruz y Ortiz de geactualiseerde  
   cijfers 2011 gezet. De cijfers voor niet hierboven genoemde functies blijven gelijk aan de ruimte- 
   staat zoals gerealiseerd in het ontwerp. 
Bijlage 3:  artikel ‘UK Research Libraries Busier Than Ever’, August 1st 2011.

3  Deze samenvatting wekt de schijn van grote nauwkeurigheid. Voor de onderdelen die in omvang gewijzigd zijn, zijn echter ‘ronde getallen’ 
aangehouden. Zie de groene kolom in bijlage 2. Aangezien de originele ruimtestaat van 12-12-2004 een zeer precieze ruimtestaat is, gebaseerd 
op een volledig, concreet ontwerp, is het effect dat het resultaat ‘op de meter nauwkeurig’ lijkt. Niets is echter 
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Nut en noodzaak van open opgestelde collecties

Open opgestelde collecties van gedrukte boeken en tijdschriften bieden studenten en docenten/onderzoekers 
snel en eenvoudig toegang tot de meest essentiële informatie t.b.v. onderwijs en onderzoek.

Meer specifiek dient de open opstelling de volgende doelen:
- de mogelijkheid tot oriëntatie op het aanbod aan wetenschappelijke informatie voor een bepaalde discipline  
 en/of onderwerp; is m.n. voor bachelor-studenten van belang vooral omdat het grootste en belangrijkste  
 deel van het aanbod nog steeds uit papieren boeken en tijdschriften bestaat.
- serendipitous browsing, op de boekenplank literatuur ontdekken waarnaar niet direct gezocht werd,   
 maar die wel relevant is.
- efficiënte methode om een geciteerde passage na te slaan, een verwijzing in een voetnoot te controleren,  
 een onvolledige literatuurverwijzing aan te vullen, etc.; “even snel iets op te zoeken”. Veelvuldig gebruikt  
 door docenten en onderzoekers bij het samenstellen van lesmateriaal en schrijven van publicaties.

De mate waarin de open opstelling van een belang is voor een bepaalde wetenschapsdiscipline is mede 
afhankelijk van de rol van het gedrukte boek in die discipline. Voor het overgrote merendeel van de geestes-
wetenschappen is dat gedrukte boek nog steeds de belangrijkste (en in ieder geval de meest gewaardeerde) 
vorm van wetenschappelijke uitwisseling. Tevens geldt voor de geesteswetenschappen dat informatie in 
gedrukte vorm niet alleen zelf object (bron) is van onderwijs en onderzoek (denk aan letterkunde, geschiedenis, 
wijsbegeerte), maar dat die informatie ook veel minder dan in andere wetenschapsgebieden ‘veroudert’. Een 
publicatie uit 1925 over een bepaald onderwerp kan net zo belangrijk zijn als een publicatie uit 2009. 

Wat is nu het effect van digitalisering hierop?
De digitalisering van wetenschappelijke informatie is 15 jaar geleden echt van de grond gekomen, eerst bij de 
wetenschappelijke tijdschriften en de laatste jaren in toenemende mate ook bij de wetenschappelijke mono-
grafieën en tekstboeken. Bij de transitie naar elektronische tijdschriften hebben de geesteswetenschappen 
zeker niet voorop gelopen. Daarvoor zijn in ieder geval de volgende drie redenen aan te voeren:
- tijdschriften spelen een minder belangrijke rol in de wetenschappelijke informatievoorziening dan bij  
 voorbeeld in de bètawetenschappen
- veel tijdschriften op het terrein van de geesteswetenschappen worden niet door de grote wetenschappelijke  
 uitgeverijen (zoals Elsevier en Springer) uitgegeven, maar door kleinere, minder kapitaalkrachtige en   
 technologisch minder ontwikkelde uitgeverijen
- veel meer dan in andere wetenschapsgebieden vindt de wetenschappelijke informatie-uitwisseling in de  
 geesteswetenschappen plaats in andere talen dan het Engels, in lokaal uitgegeven tijdschriften, in landen  
 waar de digitalisering nog lang niet zo’n hoge vlucht heeft genomen als in de Angelsaksische wereld.

Voor de wetenschappelijke monografie en het tekstboek zitten we nu midden in de opstartfase van de 
digitalisering. In feite is tegenwoordig elke wetenschappelijke tekst digital born, maar daarmee nog niet vrij 
digitaal beschikbaar. Digitalisering van het gedrukte boek bevindt zich momenteel op het volgende punt:
- een aanzienlijk deel van rechtenvrij materiaal is (of wordt) gedigitaliseerd door commerciële bedrijven als  
 Google en ProQuest. Meestentijds is dat materiaal vervolgens voor iedereen vrij toegankelijk via het web.  
 Het betreft hier vooral publicaties van voor 1900.
- niet-rechtenvrij materiaal is beschikbaar via Google, platforms van wetenschappelijke uitgeverijen of   
 zgn. aggregaatoren (tussenpersonen), maar alleen in de vorm van zgn. ‘snippets’ (bij Google) of via het  
 afsluiten van een licentie voor individuele titels of een pakket digitale boeken.
- de UBA is, net als de meeste andere Nederlandse universiteitsbibliotheken, de (on-)mogelijkheden van het 
 gebruik van e-books in het onderwijs en onderzoek aan het verkennen. De huidige beperkingen in het  

Bijlage 1



 gebruik van e-books en de prijsstelling ervan staan voorlopig grootschalige invoering in de weg. (zie ook  
 bijlage)

Samengevat: ouder boekmateriaal (van voor 1900) is vrij digitaal beschikbaar, maar staat ook nog maar in 
zeer beperkte mate in de open opstelling; materiaal na 1900 komt steeds meer digitaal beschikbaar, maar 
nog lang niet in alle taalgebieden, met teveel gebruiksbeperkingen en nog tegen een te onaantrekkelijke 
prijsstelling. Een snelle transitie naar e-only, zoals bijvoorbeeld bij de tijdschriften in de exacte wetenschap-
pen heeft plaatsgevonden, is niet waarschijnlijk. Integendeel: de gedrukte monografie in open opstelling 
vervult in de geesteswetenschappen voorlopig nog de belangrijkste rol. Voor gedrukte tijdschriften geldt dat 
in mindere mate.

Dat laatste zien we ook terug in de ontwikkeling van de collectiesamenstelling en collectieomvang voor 
geesteswetenschappen in de periode 1999-2010:

Daar komt bij dat uit (m.n. internationaal) gebruikersonderzoek naar de acceptatie van e-books onder stu-
denten en medewerkers blijkt dat e-books enerzijds handig gevonden worden om snel iets in op te zoeken 
of te checken, of om een indruk van de inhoud te krijgen, maar veel minder geschikt bevonden worden voor 
langdurig raadplegen, bestuderen en annoteren. Met name bachelorstudenten hebben de ervaring tijdens 
het lezen te worden afgeleid door de vele toepassingsmogelijkheden van een pc, laptop of tablet. Ook vanuit 
onze eigen klankbordgroep studenten FGw wordt vurig aangedrongen op blijvende beschikbaarheid van 
gedrukte boeken in een open opstelling.

Waar het uiteindelijk op neer komt is de vraag: wat hebben studenten, docenten en onderzoekers nodig om 
onderwijs en onderzoek op (het hoogste) niveau te kunnen uitvoeren en goede resultaten te behalen? Het 
antwoord zal, zelfs binnen de geesteswetenschappen, per deeldiscipline blijken te verschillen. Maar, voor 
al die deeldisciplines geldt vooralsnog dat de gedrukte collectie onmisbaar is, want van essentieel belang 
voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De noodzakelijke omvang van de open opstelling zal in de 
komende jaren ongetwijfeld verder gaan afnemen, maar hij valt voorlopig nog niet te veronachtzamen.

Bert Zeeman
Sectorhoofd Wetenschappelijke Informatie Geesteswetenschappen
24 juni 2011

Bijlage: artikel ‘De trage komst van e-books’ uit de Nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen,  
   No. 137 (april 2011), pp. 14-15
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Boeken
Tijdschriften

Totaal

omvang 1999

714,9 km
4,9 km

19,8 km

omvang 2010

10,6 km
1,8 km

12,4 km

reductie

29%
63%

37%
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De trage komst van e-books

Terwijl het aanbod van elektronische tijdschriften voor de geesteswetenschappen nog steeds gestaag toe-
neemt (in de afgelopen maanden bijvoorbeeld met de collectie Franstalige tijdschriften van Cairn en een 
kleinere collectie Nederlandstalige van Boom), groeit het aanbod van e-books binnen het UvA-domein 
maar heel voorzichtig. In dit geval is het niet de bibliotheek die de boot afhoudt. Grootscheepse introductie 
wordt vooral in de weg gestaan door de strenge voorwaarden die uitgevers en andere leveranciers van e-books 
aan het gebruik ervan verbinden.

Cairn: http://www.cairn.info
Boom: http://www.boomlemmatijdschriften.nl/
Nieuwe e-tijdschriften: http://cf.uba.uva.nl/nl/digitalebib/tijdschriften/wijzigingen/

Over de potentiële voordelen van e-books ten opzichte van hun papieren equivalenten bestaat geen twijfel. 
Zo zijn de teksten 24/7 beschikbaar, snel doorzoekbaar en (idealiter) op eenvoudige wijze te integreren in 
digitale readers of de digitale leeromgeving. Maar hier beginnen de problemen al: een dergelijke integratie 
wordt momenteel vaak verhinderd door de licentievoorwaarden die bij aanschaf of huur van een e-book 
moeten worden ondertekend. En dat is nog slechts het begin. Er zijn veel meer hindernissen, zowel opge-
worpen door uitgevers als aggregators, de tussenpersonen die e-books van meerdere uitgeverijen tegelijk 
aanbieden. 

Voor e-books die direct van een uitgever betrokken worden geldt dat ze bijna altijd onderdeel uitmaken van 
een groter boekenpakket. Dat moet in zijn geheel gekocht worden: één individuele titel aanschaffen is er niet 
bij. In sommige gevallen, zoals bij het pakket Cambridge Histories Online, vormt dit geen probleem. Maar 
de aankoop van het volledige pakket van Cambridge University Press is een ander verhaal: de UB is niet 
in alles geïnteresseerd, laat staan dat we het ons financieel kunnen permitteren. Daarmee komen we bij een 
tweede hindernis: de prijsstelling. Tot op heden zijn bijna alle e-books duurder dan de papieren versie, zeker 
vergeleken met de prijs van een paperback. Verder komt het nog te vaak voor dat de elektronische editie pas 
een half jaar, of zelfs een jaar later verschijnt dan het papieren boek. Als positief punt staat hier tegenover dat 
e-books die direct via de uitgever gekocht worden vaak vergezeld gaan van soepele voorwaarden ten aanzien 
van printen en downloaden (van het hele boek, of gedeelten ervan). Niet alle uitgeverijen van wetenschappelijke 
boeken kunnen zich echter een eigen verkoopplatform veroorloven. Deze, vaak kleinere, uitgevers gaan 
daarom in zee met zogeheten aggregators.

Cambridge Histories Online: http://histories.cambridge.org

De aanschaf van e-books via een aggregator heeft één groot voordeel: er kan op titelniveau worden geselecteerd. 
Als instelling ben je dan ook niet verplicht een volledig boekenpakket of volledige collectie af te nemen. 
Maar hiertegenover staat een evenzo groot nadeel: de meeste van deze e-books hebben zeer beperkte 
gebruiksmogelijkheden. Downloaden en printen zijn bijna altijd gelimiteerd tot één hoofdstuk, een aantal 
pagina’s of één enkele pagina. Dit zogenaamde Digital Rights Management vloeit voort uit de afspraken die 
aggregators moeten afsluiten met alle afzonderlijke uitgeverijen waarvan zij de e-books op hun platform 
aanbieden. De uitgever met de meest restrictieve voorwaarden bepaalt uiteindelijk wat wel of niet mag.
Bijkomend probleem is dat het bij e-books van aggregators bijna altijd om een huur-overeenkomst gaat: de 
toegang tot het boek vervalt zodra de licentie  wordt opgezegd. Daarbij komt dat de toegankelijkheid van 
materiaal op langere termijn (de preservering) bij een aggregator in minder goede handen is, omdat hij of zij 
niet de eigenaar van het e-book is.

Kortom, wat betreft het aanbod en de beschikbaarstelling van e-books zit de UB momenteel nog echt in 
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een overgangsfase. En die kan ook nog wel even duren. Gelukkig zijn er ondertussen alvast initiatieven in 
werking gezet om bovengenoemde problemen te overwinnen, zoals het OAPEN-project dat wordt geleid 
door Amsterdam University Press (OAPEN staat voor Open Access Publishing in European Networks). 
Dit samenwerkingsverband van een aantal Europese universiteitsuitgeverijen heeft zich tot doel gesteld 
monografieën op het gebied van de geestes- en sociale wetenschappen gratis (open access) beschikbaar te 
stellen. Inmiddels staat de teller al op zo’n 1.000 titels en de komende jaren steunt NWO het project met de 
subsidiëring van jaarlijks 50 monografieën.

OAPEN: http://www.oapen.org
NWO en OAPEN: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8DXLS6

Vanzelfsprekend zal de bibliotheek de mogelijkheden van e-books blijven verkennen en hierover blijven 
berichten, zeker bij de aanschaf van grotere collecties. In de catalogus van de UvA is het huidige aanbod van 
e-books te vinden via de geavanceerde zoekoptie, door bij materiaalsoort te filteren op ‘e-books’.

Catalogus: http://opc.uva.nl
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Bijlage 2

Actualisatie ruimtestaat UB-BG 2011

functie 

Openbare ruimte
Entrée

Mulifunctionele zaal

Zelfbedieningsuitleen

Chatcafé

Sanitair

Onderwijsruimtes
Balie, OPC en circ. ruimte

Multimediazaal 

Audiozaal

Computer/diaruimte

Video editing

Werkgroepzalen

Talenpracticum

Collegezalen

Opslag media e.d.

Studieplaatsen
Studieplaatsen zonder collectie

Studieplaatsen tussen collectie

Studiecellen

Groepsstudieruimtes

Sanitair

Collecties FGw in open toegankelijke opstelling
FGw collectie

Overige functies behorende bij collectie

Kantoren en staf
Kantoren stafmedewerkers

Overige voorzieningen

Sanitair 

Gesloten magazijn bijzondere collecties

Expeditie en inpandige laad/losplaats

Fietsparkeren

Autoparkeren

Installaties

Verkeersruimte (horizontaal en verticaal)

Totaal netto vloeroppervlak

Totaal verhuurbaar vloeroppervlak

Totaal bruto vloeroppervlak

1.790
969

300

166

310

45

718
308

66

75

160

0

0

0

0

109

2.439
655

1.270

93

346

75

3.444
2.830

614

1.025
602

387

36

974

256

1.294

2.544

1.079

2.417

14.484

16.272

19.785

1.825
969

300

200

310

46

1.013
308

66

0

0

100

150

160

120

109

2.439
655

1.270

93

346

75

2.044
1.430

614

1.823
1.400

387

36

974

256

1.294

2.544

1.079

2.417

14.212

35
0

0

34

0

0

295
0

0

-75

-160

100

150

160

120

0

0
0

0

0

0

0

-1.400
-1.400

0

798
798

0

0

0

0

0

0

0

0

272

-1 en 0

0

0

0

-1 en 0

1,2 en 3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1,2 en 3

4

1,2 en 3

1,2 en 3

1,2 en 3

1,2 en 3

1,2 en 3

1,2 en 3

1,2 en 3

-1 en -2

0 en -1

-1

-2

-2 t/m 4

-2 t/m 4

bijzonderheden 

hal, expositie,infobalie,lockers, garderobe

120 zitplaatsen

in ruimtestaat 2004 A6+B.1.1

64 zitplaatsen

15 x

34 x OPC = raadpleegcomputerplekken

25 zitplaatsen

35 zitplaatsen

64 zitplaatsen

40 zitplaatsen 

5 x 15 zitplaatsen 

4 x 20 zitplaatsen 

2 x 30 zitplaatsen 

 

 

 

262 zitplaatsen 

548 zitplaatsen 

18 zitplaatsen 

26 x 5 zitplaatsen 

22 x 

 

 

lengte boekenplank incl. RR 9.000m¹ i.p.v. 17.325m¹ 

balie, bronnenkamers, print-scanfaciliteiten etc. 

 

 

 

postkamer, schoonmaak, opslag, lockers etc. 

 

 

 

 

 

 

949 fietsparkeerplaatsen 

 

95 parkeerplaatsen, 2 x invalideparkeerplaatsen 

 

 

 

 

 

 

(excl. installaties en verkeersruimte) 
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UK Research Libraries Busier Than Ever 

press release

1st August 2011
 
New figures from RLUK university members have challenged the tired stereotype of academic libraries as 
being quiet, dusty, and increasingly empty.  Figures for 2009/10 (the latest for which full data are available) 
show that there were over 35 million visits to RLUK’s 23 UK university member libraries.  This represented 
an increase of 10% on the previous year and is the highest total since records began, with some institutions 
recording increases of over 20% in a single year.
The library retains its place as a keystone in any 21st Century university’s strategy for success in research 
and teaching.  With expanding opening hours, innovative and flexible reconfiguring of space, and increased 
access to a variety of resources in a wide range of media, the library is an essential part of campus life.  
Research on library trends has shown that this increase in the number of visits to RLUK libraries is reflected 
in an increase in the number of loans and renewals of the physical stock.  The ‘traditional’ functions of the 
library continue to be valued, as well as the additional new services that our members are introducing.  This 
value is reflected in the consistently high scores received for library provision in annual student satisfaction 
surveys.
“The modern university library is a vibrant and exciting place to be”, said Phil Sykes, Chair of RLUK. 
“Here at Liverpool University we have seen a 19% increase in visits over the past year.  More than ever our 
researchers and students value both the resources and the physical environment we provide for them”.
 
About RLUK: Research Libraries UK is a consortium of 30 of the largest research organizations in the UK 
and Ireland, including the three UK national libraries. Founded more than 25 years ago, RLUK has directly 
and indirectly sponsored some of the major free online UK resources in support of research, including 
Copac, the de facto UK Union Catalogue. RLUK is dedicated to ensuring the highest standards of research 
library support.

Zie: http://www.rluk.ac.uk/content/uk-research-libraries-busier-ever
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