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KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Het raadhuis in Ede is opgeleverd in 1977 naar 
ontwerp van Architectenbureau Van den Broek en 
Bakema. De gemeente wil de raadzaal renoveren 
vanwege klachten over het binnenklimaat en de 
akoestiek. Dat biedt de mogelijkheid het in de loop 
der jaren verrommelde interieur te moderniseren 
en aan te passen aan het hedendaagse duale 
politieke stelsel.
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OPDRACHT
Aanleiding van de renovatie is de verbetering van 
klimaatbeheersing en akoestiek. Bovendien moet de 
vergaderopstelling aangepast worden aan het duale stelsel. 
Daarbij dient de opstelling flexibel te zijn om multifunctioneel 
gebruik mogelijk te maken. Betere projectiemogelijkheden en 
tv-uitzendingen van de vergaderingen maken aanpassing van 
audiovisuele installaties noodzakelijk.

ANALYSE
De raadzaal bestaat uit twee verdiepingen, ruimtelijk verbonden 
door een ovale vide. Op de onderste laag wordt vergaderd en de 
verdieping bevat de publieke tribune. De kracht van de raadzaal 
is de compacte vorm, die het ‘samen’ vergaderen benadrukt. 
Hoewel de zichtbaarheid niet optimaal is, zit het publiek zeer 
dicht op de raad. Materialen en kleuren versterken elkaar niet en 
door gebrek aan daglicht heerst er een keldersfeer. Behalve een 
bescheiden logo is er niets dat erop wijst dat dit de raadzaal van 
Ede is, één van de grootste gemeentes van Nederland.

VISIE
In het oorspronkelijke ontwerp van het raadhuis bestond er 
een grote samenhang tussen alle interieuronderdelen. In de 
portiersloge, de balies van bevolkingszaken en het interieur van 
de raadzaal waren dezelfde materialen, detailleringen en kleuren 
toegepast: naturel en blauw geschilderd hout, in contrast met de 
brutalistische architectuur. Dat brutalisme komt ook tot uiting 
in de raadzaal, waar grote betonbalken in het plafond dominant 

aanwezig zijn. De eenduidigheid van materialen en kleuren in 
het interieur gaf het raadhuis een sterke samenhang. In de loop 
der jaren hebben echter vele verbouwingen plaatsgevonden en 
is die samenhang verloren gegaan. Daarom hebben wij in 2004 
een nieuw, eigentijds interieur voor de entreehal ontworpen, 
maar wel met materialen en kleuren die aansluiten bij het 
oorspronkelijke concept. Om de samenhang binnen het raadhuis 
te versterken, zetten we deze materiaal- en kleurkeuzes voort in 
de vernieuwde raadzaal.

ONTWERP
We stellen voor om de vorm van de vide aan te passen: de 
ovale ellips wordt vergroot tot een hoefijzer. De wand van de 
kern waar de liften achter zitten, loopt zo door over de volle 
hoogte van de zaal. Ook is er beter contact tussen publiek en 
raad, wordt de ruimte in de zaal royaler en ontstaan er betere 
projectiemogelijkheden. Een ander ingrijpend voorstel is het 
aanbrengen van een verdiepingshoge raamstrook in de gevel, 
waardoor meer daglicht de zaal binnenkomt. Het weer en het 
verstrijken van de tijd zijn zo goed te ervaren en de daglichtinval 
maakt de zaal aantrekkelijker voor multifunctioneel gebruik. 
Maar vooral maakt deze ‘etalage’ naar buiten zichtbaar dat 
hier de Raad van Ede vergadert, het meest publieke deel van 
de gemeente wordt zichtbaar en transparant. Het brutalistisch 
gesloten volume wordt geopend en op subtiele wijze wordt de 
huidige tijd leesbaar in dit gemeentelijke monument. Als ‘hoeder’ 
van ons erfgoed achten wij dit zeer verdedigbaar. 

VOOR NA
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VERGADEROPSTELLING
Sinds 2002 kennen de Nederlandse gemeentes de 
duale politiek. De raadzaal is oorspronkelijk zó opgezet 
dat de gemeenteraad tegenover het College van 
Burgemeester en Wethouders zat. Wethouders waren 
tevens lid van de gemeenteraad. In het duale stelsel 
vergadert de gemeenteraad met elkaar, onder leiding 
van de burgemeester. Daarom hebben we een meer 
ronde vergaderopstelling ontworpen, in twee ringen, met 
interruptiemicrofoons in het midden van deze arena. Bij 
commissievergaderingen is alleen de binnenring voldoende. 
Bij grotere bijeenkomsten en presentaties kunnen achter 
de tafels en in de arena meer stoelen worden geplaatst, 
zonder dat tafels verwijderd hoeven te worden. Een beperkt 
aantal tafels is demontabel, zodat de opstelling kan worden 
aangepast aan wijzigende fractiesamenstellingen.
 

1 Plattegrond raadzaal
2 Plattegrond publiekstribune
3 Opstelling raadsvergadering 
4 Opstelling commissievergadering
5  Opstelling auditorium
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WANDEN EN PLAFONDS
Voor het inbrengen van een nieuw luchtbehandelings-
concept moet het volledige interieur van de zaal gestript 
worden. In het ontwerp wordt de vergaderzaal omhuld 
met een wand- en plafondafwerking van open houten 
latten. De nieuwe luchtbehandeling wordt hierin 
geïntegreerd. Het hout, bamboe, herstelt de samenhang 
van het raadhuisinterieur. Achter de houten latten kan 
naar behoefte geluidsabsorberend materiaal worden 
aangebracht. Ook wordt achter de latten doek gespannen, 
in dezelfde kleur blauw als in het wapen van Ede. De 
uniforme bekleding benadrukt, in combinatie met de 
halfronde vorm van de zaal en de ronde vergaderopstelling, 
het gevoel van samenzijn. De raadsopstelling wordt 
weerspiegeld in het plafond, in de speciaal ontworpen 
zonvormige verlichting. De brutalistische betonconstructie 
laten wij zichtbaar.

KERNWAND
Op de kernwand wordt het logo van de gemeente 
geschilderd, de ‘Maagd van Ede’ in een licht afwijkende 
tint. Bij projecties verdwijnt de schildering achter 
het projectiescherm, dat naar boven komt vanuit de 
lambrisering achter de voorzitterstafel.
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VLOERBEDEKKING
Het tapijt wordt ‘Ede blauw’, met daarin subtiele sporen van 
schapen, karakteristiek voor Ede. 

MEUBILAIR
De speciaal ontworpen tafels hebben fronten van hout 
en bladen van wit corian. In een kleine opstand zijn alle 
technische voorzieningen ingebouwd. De bestaande stoelen 
worden opnieuw bekleed in een kleur passend bij het 
bamboe, zodat een harmonieus beeld ontstaat. 

DUURZAAMHEID
Nieuwe installaties, goede akoestiek, optimale 
vergaderfaciliteiten en een harmonieus modern interieur, 
passend bij het Raadhuis. Door hergebruik en mogelijk 
multifunctioneel gebruik is de herinrichting een duurzame 
investering. De toepassing van duurzame materialen, 
recyclebare vloerbedekking en hergebruik van stoelen 
passen binnen het  Cradle to Cradle principe. Bovendien 
is gezorgd voor een zuinigere omgang met energie voor 
verwarming en verlichting. 
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HERINRICHTING ENTREEHAL 
In 2004 ontwierpen wij het nieuwe interieur van de entreehal. 
In de loop der jaren was daar veel aan gewijzigd, wat een 
rommelig beeld had opgeleverd. Er waren zeer veel eisen 
voor de verschillende functies. Onze belangrijkste ingreep 
was het ordenen. Een ovaal volume bevat de receptiebalie en 
de ruimte met beveiligingsapparatuur. Daarnaast is er een 
opslagruimte voor goederen voor calamiteiten, rolstoel en 
brancard; zaken die vaak achteloos een plek krijgen en die 
de representativiteit bederven. In de tegelvloer van de hal is 
een lange strook parket opgenomen. Deze strook, gekoppeld 
aan het ovale volume, ordent de wachtplekken, de leestafel 
en een vergaderplek. De rest van de hal kan daardoor vrij van 
meubilair blijven. De lifttoegangen, voorheen verloren gaten 
in een betonwand, zijn gevat in een houten lambrisering 
met verlichting. Een open ontvangst in een royale hal is het 
resultaat.
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UITBREIDING RAADHUIS MET CWI 
In 2005 ontwierpen wij de uitbreiding van het raadhuis ten 
behoeve van het Centrum van Werk en Inkomen (CWI). De 
beste plek voor dit kantoor met baliefuncties was onder 
de trouwzaal. Aan het einde van het lange, in hoogte 
aftrappende gebouw was ruimte en kon een goede logistieke 
verbinding gemaakt worden. Probleem was dat het raadhuis 
op die plek al een specifieke architectonische beëindiging 
had. Met het CWI mocht het niet een opeenstapeling van 
bijzonder gevormde volumes worden. Daarom ontwierpen wij 
de nieuwbouw in sterke samenhang met het naastliggende 
park: het CWI komt als het ware uit het park naar boven. 
Opstanden van natuursteen uit het park worden als wanden 
in het CWI voortgezet en kleuren van de puien sluiten hierbij 
aan. Zo krijgt het CWI een eigen gezicht, blijft het visueel 
los van het raadhuis en respecteert het dit gemeentelijke 
monument.
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RAADZAAL EDE
Bergstraat 4, Ede

OPDRACHTGEVER
Gemeente Ede

AARD VAN DE OPDRACHT
Raadzaal: interieurontwerp en renovatie
Taken: alle taken van Voorlopig Ontwerp t/m 
esthetische begeleiding tijdens de bouw

Entreehal: interieurontwerp
Taken: alle taken van Voorlopig Ontwerp t/m 
esthetische begeleiding tijdens de bouw

CWI: nieuwbouw
Taken: vooronderzoek en alle taken van Voorlopig 
Ontwerp t/m esthetische begeleiding tijdens de bouw

PROJECTARCHITECTEN
ir. Meindert Booij 
ir. Paul Kierkels
Jürgen Wüntke AvB

BRUTO VLOEROPPERVLAK
Raadzaal: 355 m2
Entreehal: 400 m2
CWI: 850 m2

DATUM OPLEVERING
Raadzaal: prognose januari 2013
Entreehal: november 2005
CWI: januari 2007


