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Eind januari kon de Gemeente Delft een geheel vernieuwde 
Raadzaal in gebruik nemen. Het Delftse architectenbureau 
Hoek & de Wit Architecten slaagde erin om het sterk geda-
teerde interieur van de zaal grondig te ‘verjongen’ met respect 
voor het historische karakter. Een herinrichting was nodig, 
omdat het interieur van de Raadzaal niet meer aan de eisen van 
deze tijd voldeed. Zo ontbrak bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om raadsvergaderingen digitaal vast te leggen. In het nieuwe 
ontwerp bleef de indeling van de langwerpige zaal onveranderd. 

Bureau Berndsen uit Arnhem realiseerde in de publieke ruimte van het Rijnland 
ziekenhuis een volledig geoutilleerde apotheek. Om het beperkte vloeroppervlak 
optimaal te benutten zijn er verschillende ruimtebesparende oplossingen toegepast. 
Zo maakt de apotheek gebruik van een ingenieus buizenpostsysteem  en werden de 
showvitrines, balie en spreekkamer centraal in de ruimte gecombineerd tot één struc-
turerend geheel. De verlichte glazen apotheekkasten werden gemaakt door Glasdesign 
Schiedam en zijn gevat in een gebogen, in hoogte oplopend wit kader. Hierbij vormt 
de laagste hoogte de balie, de tussenmaat schermt de bereidingsruimte af en achter 
de hoogste zijde bevindt zich een spreekkamer. Op de kopse kanten opent het kader 
zich in de vorm van insneden. Op de plaats van het hoge deel ontstaat door de drie 
zijden de geabstraheerde vorm van een esculaap, het symbool voor de geneeskunde. 
Het kader bestaat uit een naadloze witte afwerking van Corian, de glazen vitrinekas-
ten werden voorzien van volledig geïntegreerde LED-verlichting. De toepassing van 
extra helder glas met een speciale print zorgt hierbij voor een optimale verdeling van 
de verlichting. Zowel de planken als de dragers zijn van glas, de dragers zijn zijn uv 
verlijmd. De apotheek behoudt zijn medische karakter maar heeft een vriendelijke en 
representatieve uitstraling: een mooi voorbeeld van een “helende omgeving” 
www.bureauberndsen.nl

www.glasdesign.nl (Ikigrafie)

Delftsblauw vergaderen  

Kristalheldere 
uitstraling

Zo is aan één zijde ruimte voor bezoekers die op de publieke 
tribune de vergaderingen willen bijwonen; de andere zijde 
biedt plaats aan de ambtenaren en de griffie. In het middenge-
deelte van de zaal zitten college- en raadsleden tegenwoordig 
samen aan één grote ovale tafel. Dit geeft de ruimte een heldere 
en opgeruimde indruk en kan het debat ten goede komen. 
De veertien  meter lange tafel is volledig demontabel om de 
gemeente extra flexibiliteit te bieden. De relatief lichte seg-
menten van de tafel zijn eenvoudig te los te koppelen, zodat de 
ruimte ook met andere opstellingen goed kan worden benut, 
bijvoorbeeld tijdens lezingen. De afwerking van de tafel is een 
wit acrylmineraal dat naadloos is verlijmd en jarenlang intensief 
gebruik waarborgt. De tafel is voorzien van alle gemakken en 
technische snufjes van deze tijd, zoals een microfoon en een 
stroomaansluiting voor elke werkplek. Alle techniek is volledig 
geïntegreerd in de staanders waar de segmenten op rusten. 
Bovendien voelt het blad ‘warm’ aan waardoor de tafel een 
hoge aaibaarheidsfactor heeft. De positie van de tafel wordt 
gemarkeerd door drie modern vormgegeven kroonluchters die 
boven een reusachtig kleed hangen. Dit Delfts blauwe kleed, 
dat de contouren van de vergadertafel volgt, is ontworpen door 
De Porceleyne Fles. De combinatie van high-tech vergaderta-
fel en vloerkleed met historische patronen resulteerde in een 
inspirerende ruimte met een mooie verwijzing naar de rijke 
historie van Delft. 
www.hoekwit.nl
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