
 
 

Brussel, 4 april 2014 
P e r s b e r i c h t 
 
Bibliotheek Herzele is de beste van Vlaanderen 
 
De openbare bibliotheek van Herzele is gekozen tot de beste bibliotheek van 
Vlaanderen en Brussel. De NBD Biblion Award werd aan de winnaar uitgereikt tijdens 
een feestelijk evenement in het Vlaams Parlement te Brussel. De verkiezing is een 
initiatief van het vakblad Bibliotheekblad en NBD Biblion.  
 
Met de keuze voor de Bibliotheek van Herzele wil de jury - die naast Erik Vlaminck bestaat 
uit boekhandelaar Jan Van Damme, de Balense bibliotheekdirecteur An Helsen (winnaar 
vorige editie), bibliotheekexpert Jan Medaer, Maike Somers (LOCUS) en journalist Eimer 
Wieldraaijer (hoofdredacteur Bibliotheekblad) - tot uitdrukking brengen dat de vijf Vlaamse 
provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken over hoogwaardige openbare 
bibliotheken die ieder op eigen schaal – groot en klein – een optimale prestatie leveren. Dat 
de Bibliotheek van Herzele als eerste eindigt, beargumenteert de jury als volgt: ‘In Herzele 
laat men zien hoe belangrijk het personeel en de schepen voor Cultuur zijn bij het realiseren 
van een bovengemiddelde bibliotheek: het enthousiasme spat er vanaf, dat zie je en dat voel 
je in alle aspecten van het werk. Er is een geweldige collectie, evenals intensieve 
samenwerking met lokale culturele partners en men zoekt zeer bewust de connectie met de 
klant.' 
 
Ook voor de winnaar van het zilver zijn er lovende woorden. Over de bibliotheek van 
Moerbeke meldt de jury: 'Gehuisvest in een prachtig verbouwd station, valt de huisvesting 
in positieve zin op. Alle lof voor de collectie en voor de presentatie ervan. Vele verzorgde 
displays rondom actuele thema’s leiden de bezoekers door de bibliotheek. De leestips in de 
kasten en op boekblokken zijn een geweldige vondst.' 
 
De bibliotheek van Puurs legt beslag op het brons. Oordeel van de jury: 'Het sfeervolle 
gebouw vormt het hart van de stad en men getroost zich veel moeite om zoveel mogelijk 
inwoners naar binnen te halen. Met enthousiasme worden enorm veel schoolklassen 
ontvangen en de bibliotheek is een belangrijke partner in het lokale culturele en sociale 
leven.' 
 
Einduitslag NBD Biblion Award 2014 
 
1. Herzele: 5 sterren 
2. Moerbeke: 5 sterren 
3. Puurs: 5 sterren 
4. Hoeilaart, Kortrijk, Ukkel: 4 sterren 
7. Beersel, Bree, Kalmthout, Lommel, Tielt, Vorst: 3 sterren 
 
(op een schaal van 1 tot 5 sterren) 
 
Meer informatie, inclusief fotoreportages over alle genomineerde bibliotheken en fiches met 
prestatiecijfers, zijn te vinden op de site www.bibliotheekblad.be. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor aanvullende informatie kunt u contact 
opnemen met: Eimer Wieldraaijer, hoofdredacteur Bibliotheekblad, telefoon (0031)70-
3378031/(0031)6-51236185. E-mail: wieldraaijer@nbdbiblion.nl 

Bibliotheekblad is het vakblad voor de openbare bibliotheeksector in Nederland en 
Vlaanderen en wordt uitgegeven door NBD Biblion te Leidschendam. Hoofdsponsor van de 
verkiezing zijn NBD Biblion en ILGE Subscription Management. De verkiezing is mede tot 
stand gekomen dankzij de steun en medewerking van de VVBAD. 


