Onderwijszalen EWI
TU Delft
De opdracht voor de renovatie
van de collegezalen van de
TU Delft volgde na het winnen van een prijsvraag. Twee
ogenschijnlijk tegenstrijdige
uitgangspunten moesten in het
ontwerp worden verenigd. De
universiteit wenste een uniforme beeldstijl, terwijl per faculteit
de collegezalen een individueel
karakter moesten krijgen. Een
slim ruimtelijk concept voorziet
in beide behoeften.
Iedere collegezaal is opgevat
als twee in elkaar grijpende
haken. De achterkant en één
zijwand van de zaal zijn daarbij
telkens uitgevoerd in bamboe
en hebben een akoestische
functie.
Onder het plafond en voor de
overliggende zijwand bakenen
doorlopende haakvormige
elementen als een soort halve
spanten de ruimte verder af.
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Herkenbaarheid van de zalen is
bereikt door in iedere faculteit
een eigen kleur toe te passen,
en bij elke zaal een afbeelding
te gebruiken van een aan de
faculteit gerelateerde wetenschapper of thema.
Bestaande onderdelen zijn in

een diepe nachtblauwe kleur
geschilderd, waardoor het
nieuwe interieur extra tot zijn
recht komt.
Een belangrijk onderdeel van
de vernieuwing vormde het
uitbouwen van de trapeziumvormige tribunes. Hierbij is de

afstand tussen de rijen vergroot
tot 95 centimeter, ten behoeve
van een beter zitcomfort.
In de eerste fase zijn twee collegezalen in de faculteit EWI
en vier zalen in de faculteit
3ME onder handen genomen.
Voor al deze zalen geldt dat zij

aan één zijde voorzien zijn van
ramen, bekleed met een semitransparant meshdoek. Op dit
doek is de beeltenis van de
zaal geprint.
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Onderwijszalen 3ME
TU Delft

Uit de analyse van de bestaande collegezalen kwam naar
voren dat veel elementen met
betrekking tot de presentatie
geen eenduidige plek hadden.
Dit veroorzaakte een rommelig
beeld.
In de inrichting is daarom

geprobeerd om de presentatieelementen zoveel mogelijk in
één stijl te integreren. Het witte
katheder en een ovaalvormig
innovatief ‘schoolbord’ vervullen
deze functie. Het ovale scherm
wordt ook wel ‘de cockpit’
genoemd, vanwege de vele

techniek die erin is weggewerkt.
Het 7,5 meter brede vlak is de
blikvanger van de zaal.
Het uitbouwen van de tribunes
dient niet alleen een ergonomisch doel. Door de extra
ruimte die is ontstaan, was
het mogelijk een efficiënt, om-

gekeerd ventilatie-principe te
realiseren. Via de vloer wordt
lucht ingeblazen en de warmteontwikkeling van studenten en
laptops wordt bovenin de zaal
afgezogen.
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Bij de zalen van 3ME is ook
een gedeelte van het voorgebied ter plaatse van de entree
van de zaal meegenomen in
het ontwerp. Het bamboe van
de de zaal steekt uitnodigend

de hoek om en tussen rode
wanden is iedere zaal telkens
gemakkelijk te vinden aan de
hand van de verschillende afgebeelde wetenschappers.
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