








PROJECTGEGEVENS SPECIAL PROJECT (ZANDLAAN)

opdrachtgever ■ CSG Het Streek, Ede

architect ■ LIAG architecten en bouwadviseurs, Den Haag

projectmanager ■ Kleissen en Partners, Hengelo

aannemer ■ Trebbe Oost & Noord bv, Zwolle

constructeur ■ Bartels ingenieurs voor Bouw & Infra, Utrecht

adviseur bouwfysica ■ Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs bv, Zwolle

adviseur installaties ■ Verweij Raadgevend Technisch Bureau bv, Oosterhout

producten en begeleiding ■ Thermo Actief Benelux bv, ‘t Harde

installateur ■ Kuijpers Installaties, Arnhem

inrichting ■ Weja Project- en interieurbouw bv, Wehl

adviespartners ■ M3V adviespartners, Oosterbeek
  Coresta, Eindhoven

bouwperiode ■ februari 2011 t/m juli 2012

vloeroppervlakte ■ school 10.875 m2 bruto
 ■ sporthal 1.594 m2 bruto

CSG HET STREEK, EDE  ■  TEKST DESIREE PENNINGS

Het Streek in Ede is een brede christelijke scholengemeen-
schap. Voorheen had de school vier locaties met zo’n 
2.400 leerlingen en 300 medewerkers. Nu heeft de school 
nog twee locaties: aan de Zandlaan en de Bovenbuurtweg. 
Aan de Zandlaan is een nieuwe school gebouwd om het 
grote aantal leerlingen goed te kunnen huisvesten. Vanaf 
eind augustus wordt hier lesgegeven aan vmbo, mavo, 
praktijkonderwijs en vakcollege techniek. 

“Onze school is een samenvoeging van drie oude loca-
ties in Ede en Bennekom”, vertelt de directeur van de 
Zandlaan, Jan Haasjes. “We hadden een echte vmbo-
school die onderwijskundig niet meer voldeed en ook de 
exploitatie van dit gebouw was niet meer op te brengen. 
Sterk verouderd dus. De mavo in Bennekom was een 
geheel afgeschreven gebouw, ook sterk verouderd.” Al-
leen de school voor praktijkonderwijs was nog in goede 
staat volgens Haasjes, maar moest vanwege de eisen van 
nieuwbouw worden opgenomen in de nieuwe school. 
“Teruglopende leerlingenaantallen in het vmbo en sterk 
veranderende onderwijseisen verhoogden de noodzaak 
tot nieuwbouw.”

ieder een aparte afdeling
De sterke eigenschappen van Het Streek zijn de klein-
schaligheid en persoonlijke aandacht. Deze eigen-
schappen heeft LIAG architecten en bouwadviseurs in 
de nieuwe school samengevoegd en uitgebouwd. “Het 
gebouw is zo opgezet dat de schaalvoordelen van een 
grote school zoals exploitatie en ruimtegebrek worden 
gecombineerd met een kleinschalige opzet”, vertelt 
Haasjes. De school bestaat uit vier afdelingen met ieder 
een maximumgrootte van 250 leerlingen. De brugklas-
sers en de leerlingen van het praktijkonderwijs krijgen 
hun eigen afdeling. Daarnaast is er een aparte afdeling 
voor de basis- en kadergerichte leerweg en de mavo.
“Op de eerste en tweede etage is in elke vleugel een afde-
ling gepositioneerd als veilige en kleinschalige thuisbasis 
van een leerstroom”, zegt Haasjes. “In het hart van de 
school, op de eerste etage, ligt het loopbaancentrum. 

Daar zitten alle functionarissen die een rol spelen in de 
begeleiding van de leerlingen, zoals loopbaanbegeleiders, 
remedial teachers, de zorgcoördinator, orthopedagogen, 
schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, logopedist 
en ga zo maar door.” Voor faalangstreductietrainingen 
en trainingen sociale vaardigheid zijn er speciale spreek-
kamers en trainingsruimten.

rustige en uitdagende kleuren
Op de begane grond bevinden zich alle praktijkruimten. 
De zuidvleugel is speciaal ingericht als techniekafdeling 
terwijl in de noordvleugel alle ruimten te vinden zijn van 
de afdeling Dienstverlening en Commercie. Hier liggen 
bijvoorbeeld leerkeukens waar de leerlingen broodjes 
en maaltijden bereiden. Op de techniekafdeling bevin-
den zich ook de voorzieningen voor een geheel nieuwe 
leerroute: cultuur en media. Hier bevinden zich een tv-, 
radio- en ontwerpstudio.
Het interieur van de verschillende afdelingen heeft 
rustige kleuren. Deze zijn afgestemd op de behoeften 
van de verschillende leeftijdscategorieën. De leerlingen 
werken in lokalen die rond kleinschalige leerateliers 
liggen. Grote schuifdeuren zorgen voor openheid en 
interactie tussen de verschillende disciplines. Op deze 
manier ontstaat er overzicht, kan er makkelijk struc-
tuur aangebracht worden en blijven de lijnen kort.

Tussen de afdelingen liggen de lokalen voor speciale 
vakken, zoals de sciencelokalen, beeldende vorming, een 
talencentrum en een speciaal rekenlokaal. De centrale hal 
en het atrium bevinden zich tussen de twee vleugels in. 
Op die scheiding is zoveel mogelijk glas gebruikt. Haasjes: 
“Het centraal gelegen atrium biedt alle mogelijkheden 
voor bijeenkomsten en theatervoorstellingen. Er kan 
zelfs een apart theaterdeel afgeschermd worden.”
In het atrium lopen twee traplijnen die de verkeers-
stromen naar de verschillende verdiepingen leiden. De 
kleuren in het atrium en de daaraan gelegen algemene 
ruimten zijn veel uitdagender dan de kleuren van de 
afdelingen.

opvallende nieuwbouw op de kenniscampus

permanent verbeteren én besparen...

...zodat u maximaal kunt investeren in uw leerlingen
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duurzaamheid
De begane grond van het kleurrijke gebouw bestaat uit 
zwartbruin metselwerk met grote raampartijen. Deze 
zijn bedoeld om zoveel mogelijk zicht naar binnen te 
hebben en om zoveel mogelijk licht binnen te laten val-
len. Het vloeroppervlak van de begane grond is groter 
dan de twee daarop gelegen verdiepingen. De eerste 
verdieping bevat één doorlopende glasstrook met daar-
boven de tweede verdieping met een gevel van groene 
metalen beplating. Deze gevel past goed bij de groene 
omgeving.
Bij het ontwerp en de inrichting is rekening gehouden 
met de duurzaamheid van het gebouw. Zo is het bin-
nenklimaat te regelen per ruimte via de ventilatielucht, 
vloerverwarming en –koeling. Een gebalanceerd venti-
latiesysteem voorkomt dat er energie verloren gaat 
door ventilatielucht. Warmte Koude Opslag (WKO) 
zorgt ervoor dat de temperatuur zowel in de winter als 
in de zomer aangenaam is. Op het dak zijn PV-cellen 
aangebracht die voldoende energie opwekken voor de 
WKO bronnen. De verlichting is energiezuinig door het 
gebruik van hoogfrequente energiezuinige TL-lampen. 
De verlichting is geschakeld met een aanwezigheids-
sensor en daglichtregeling.

intensieve samenwerking
Door de opvallende kleur en vormgeving onderscheidt 
Het Streek zich sterk van de andere gebouwen aan de 
Zandlaan. Haasjes: “Het is een zeer opvallend gebouw 
in Ede. De groene gevel is echt een eyecatcher. Ook de 

rode en oranje trap in het atrium zijn zeer fraaie staal-
tjes van creativiteit van LIAG.” Het sportcomplex dat 
naast de school ligt, heeft dezelfde gevelopbouw als de 
school, waardoor de twee gebouwen samen één geheel 
vormen. De sportzaal kan worden omgebouwd tot drie 
gymlokalen.
De nieuwbouw van Het Streek ligt aan het begin van de 
kenniscampus. Deze wordt samen met de gemeente Ede, 
de Christelijke Hogeschool, ROC A12, woningcorporaties 
Idealis en Woonstede en PTC+ gerealiseerd. De campus 
moet de onderwijsfunctie van de gemeente versterken en 
de bereikbaarheid van het onderwijs verbeteren. Haasjes 
vindt het fijn dat diverse onderwijsinstellingen nu binnen 
handbereik liggen: “Het is erg handig in verband met de 
intensieve samenwerking tussen de scholen, van vmbo 
tot hbo.”
Het schoolplein van Het Streek is het startpunt van de 
route op de kenniscampus. Aan het schoolplein bevindt 
zich ook de hoofdingang van de school. De fietsenstalling 
is gedeeltelijk te vinden onder het gebouw en gedeelte-
lijk voor de sportaccommodatie. Hierdoor ontstaat een 
schoolplein dat geheel vrij is van auto- en fietsverkeer. 
Het plein ligt in de luwte van het gebouw. Haasjes: “Ons 
gebouw bevalt ons tot op heden erg goed. Datgene wat 
in de ontwerpfase is bedacht, blijkt nu in de praktijk ook 
echt te werken. De kinderziektes worden stelselmatig op-
gelost.” Ook de reacties van de leerlingen zijn positief. 
“Niemand wil terug naar de oude locaties”, zegt Haasjes. 
“Het is een feest en een verademing om hier te mogen 
werken.”

VAN VISIE TOT REALISATIE
M3V Adviespartners heeft voor CSG Het Streek gezorgd voor een uniek en 
toekomstgericht onderwijsconcept en het programma van eisen. Deze is 
in samenwerking met Kleissen en Partners verder doorvertaald.
Tijdens de ontwikkeling en bouw van Het Streek heeft Kleissen en 
Partners als spil gefunctioneerd. Zij heeft de opdrachtgever tijdens 
het project volledig begeleid, van vormgeving van de visie (i.s.m. 
M3V) tot de oplevering, inclusief de directievoering, het toezicht, 
de aanbesteding en het begeleiden van de EU architecten en haar 
unieke bouwteam. Daarnaast heeft Kleissen en Partners namens de 
opdrachtgever de onderhandelingen gevoerd over de gemeentelijke 
bijdrage. Op deze manier kon de opdrachtgever zich concentreren op 
de kerncompetenties, terwijl het bureau zorgde voor een vlekkeloze 
realisatie van de nieuwbouw.

Het project kende zo zijn uitdagingen. Er werd bijvoorbeeld haast gebo-
den vanuit de gemeente en de opdrachtgever. Er was echter nog geen 
duidelijkheid over het moment waarop het terrein beschikbaar zou 
komen en welk programma de gemeente en andere samenwerkings-
partners in de kenniscampus gerealiseerd wilden hebben. Ook wijzigde 
het programma nog tijdens het ontwerpproces. Kleissen en Partners 
bedacht een procesmatige structuur die ervoor zorgde dat één en ander 
soepel werd ingepast.
De samenwerking met de opdrachtgever en andere bouwpartijen 
is bijzonder positief verlopen, ook met de betrokken partners uit de 
Kenniscampus. Het gehele project is binnen het budget en de planning 
gerealiseerd. Ook de input en coördinatie van de schoolgebonden 
installaties en inrichtingen is goed en positief verlopen. Het Streek is een 
erg mooie referentie in het voortgezet onderwijs en vmbo. Het kent een 

combinatie van een scherp budget, een hoge ambitie op duurzaamheid 
en het heeft een vernieuwend en toekomstgericht onderwijsconcept.

Kleissen en Partners onderscheidt zich door haar budgetbeheersing en 
creativiteit in contractvorming. M3V Adviespartners door haar kennis 
en creativiteit in onderwijsconcepten. Beide bedrijven hebben een groot 
inlevingsvermogen in het schoolproces. Samen zijn ze een ijzersterk 
team.«

Kleissen en Partners
Postbus 1271,
7550 BG Hengelo
t 074 - 2670111
www.kleissen.nl
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kennis, inzicht, vakmanschap en creativiteit

Wij wensen Het Streek veel succes en

bedankt voor de fijne samenwerkin

SPECIAL PROJECT CSG HET STREEK, EDE

RESULTATEN DIE VOLDOEN AAN DE VERWACHTINGEN
Aannemer Trebbe werd na een voorselectie gekozen tot bouw-
teampartner binnen het bouwproces van Het Streek. Trebbe 
had de hoofdcoördinatie over het uitvoerend proces, inclusief 
de terreininrichting, de nevenaannemer, e- en w-installateur 
en alle andere derden. “We zijn onder meer gekozen, omdat 
we ervaring hebben in het bouwen van scholen vanuit een 
bouwteam”, zegt adjunct directeur Jannes Kamphuis. “We 
weten wat de eisen zijn van scholen op het gebied van in-
deling, materiaal en duurzaamheid. We denken mee met de 
opdrachtgever.”
Dit meedenken heeft in dit project geresulteerd in een school-
gebouw waarin zowel de leerlingen als de medewerkers zich 
prettig voelen. Kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel, 
evenals duurzaam denken en handelen.

Bij de nieuwbouw van CSG Het Streek blijkt bijvoorbeeld 
uit de afwerking dat Trebbe meedenkt met de klant. Er zijn 
andere materiaalkeuzes gemaakt in de school, zodat deze 
tegen een stootje kan. “De wanden zijn met harde materia-
len uitgevoerd”, vertelt Kamphuis. Ook in de vloerafwerking 
hebben we rekening gehouden met de gewenste kwaliteit.” 
In de school is op druk bezochte plaatsen gebruik gemaakt 
van pvc-vloeren in plaats van linoleum en in onder meer de 
keukens zijn troffelvloeren toegepast. Op deze manier wil 
Trebbe voorkomen dat de vloeren beschadigen of bekrast 
raken.
De constructieve vloeren bestonden uit breedplaatvloeren in 
combinatie met een in het werk gestorte druklaag. Dit heeft 
als voordeel dat in het beton het leidingwerk voor installaties 
kon worden opgenomen. Daardoor hoeft er minder leiding-
werk boven het plafond te worden aangelegd. De plafonds 
kunnen dus hoger komen te liggen bij een gelijkblijvende 
gebouwhoogte.

 Voor de kolommen is prefab beton gebruikt. De keuze voor 
de constructiemethode is op advies van Trebbe tot stand ge-
komen. De realisatie van CSG Het Streek is een uitermate 
goed voorbeeld van de werkwijze van Trebbe. Ook de bijzon-
dere gevel is in het ontwerptraject samen met de architect 
en met advies van een leverancier tot stand gekomen. De 
onderste verdieping is in donker metselwerk uitgevoerd (de 
stam) en de hogere verdiepingen in een groen plaatmateriaal 
(de bladeren), wat samen een boom vormt.

Als dienstverlener en bouwer vervult Trebbe graag een pro-
actieve, betrokken en innovatieve rol. Ze werken dan ook 
altijd aan resultaten die voldoen aan de verwachtingen van 
hun klanten. Bovendien zijn zij kostendeskundige. Op deze 
manier kan in het ontwerpproces makkelijk op kosten wor-
den gestuurd. In Ede is het gelukt om binnen het gestelde 
budget de school te realiseren die aan het PvE voldoet. 
Kamphuis: “Samen met de opdrachtgever hebben we een 
planning gemaakt. Samen met de onderaannemers en instal-
lateur hebben we het project kunnen opleveren binnen de 
gestelde termijn met zeer weinig restpunten. Dat betekent 
dat de school geheel gereed was vóór de start van het nieuwe 
schooljaar 2012/2013.”
Volgens Kamphuis vond de samenwerking binnen het bouw-
team in goede harmonie plaats. Ook directeur Jan Haasjes 
was zeer betrokken bij de nieuwbouw. Bij de officiële ope-
ning op 22 november heeft hij daar nog over gesproken. De 
klik was er vanaf het begin. Ook was hij onder de indruk van 
de flexibiliteit van het projectteam.«

Trebbe Oost & Noord bv, Zwolle
Faradaystraat 7, 8013 PH Zwolle
t 088 - 2590300
www.trebbe.nl
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DUIDELIJK TOEGEVOEGDE WAARDE
Weja bv is een succesvol familiebedrijf gevestigd in 
het Gelderse Wehl. Het bedrijf werd opgericht in 1963 
en is gespecialiseerd in project- en interieurbouw. 
Zij hebben naast het restaurant/grand café van CSG 
Het Streek zes verschillende leerateliers voor diverse 
onderwijsvormen ontworpen, geproduceerd en ge-
plaatst. Daarnaast heeft Weja speciale maatkasten 
ontworpen voor de sporthal en hebben ze de aula ont-
worpen. Ook hebben ze alle pantry’s en de receptie- 
balie geproduceerd.

Weja heeft een eigen ontwerpafdeling, waardoor 
het ontwerp afgestemd kan worden op de doelgroep 
en de functie. Daarnaast is er een hout-, metaal- en 
spuitafdeling, zodat alles in eigen beheer geprodu-
ceerd kan worden. De platte organisatie zorgt voor 
korte lijnen. De medewerkers van Weja zien het als 
uitdaging om de traditionele denk- en werkwijze te 
doorbreken. 

Met het ontwerp wilde het bedrijf een geheel andere 
wijze van samenwerken en leren stimuleren bij zowel 
docenten als leerlingen. Er is meubilair ontworpen  

dat het leren moet stimuleren. Dit wordt gedaan door 
leerlingen uit te dagen om samen te communiceren 
en zich thuis te voelen, door structuur te bieden zo-
dat prikkels beperkt worden en door verantwoorde-
lijkheid te geven. Daarnaast zorgt het ontwerp voor 
strakke lijnen met als gevolg minder fysieke aflei-
dingen. Het concept zorgt voor structuur, rust en een 
duidelijke visie in de school.

De samenwerking met de opdrachtgever en andere 
bouwpartijen was zeer goed. Er werd gebruik ge-
maakt van korte lijnen en overleg werd gepleegd met 
direct verantwoordelijken. Dit project laat zien dat 
Weja het gehele proces van ontwerp, plannen, pro-
duceren en plaatsen volledig beheerst. En dat Weja 
een duidelijk toegevoegde waarde kan bieden aan 
het interieur van scholen.«

Weja Project- en interieurbouw bv
Lambertusstraat 4
7031 BB Wehl
t 0314 - 681478
www.weja.nl

NIEUWBOUW VAN EEN TECHNASIUM 
Zo’n 275 leerlingen volgen technasiumonderwijs op Het Streek. Dit 
is een opleiding voor leerlingen met een VWO-advies, maar is min-
der gericht op talen en de klassieke cultuur en meer op techniek en 
natuurwetenschappen. Het hoofdvak en tevens examenvak in deze 
studierichting is Onderzoek en Ontwerpen (O & O). Al sinds 2004 
beschikt de school over een licentie voor een technasium. Met de 
realisatie van een vaklokaal op de locatie Bovenbuurtweg is dit vak-
gebied nu adequaat gehuisvest.

Het technasium telt twee verdiepingen en beschikt over lesruimte, een 
zitruimte, een werkplaats, ICT-ruimte en een techniekbalie. Het verloop 
van de opgave waar de studenten in hun technasiumstudie mee bezig 
zijn, vormde de inspiratiebron voor het gebouwontwerp. Dit verloop 
kent een aantal fasen.
De eerste fase is er één van oriëntatie op de opgave. Allerlei infor-
matiebronnen kunnen worden geraadpleegd, er wordt nagedacht en 
er wordt gezocht naar inspiratie. Het is een fase waarin ‘meekijken’ 
minder gewenst is. Daar is deze periode van de studie, de fase van de 
ideeënontwikkeling, te kwetsbaar voor.
In het onderwijsgebouw is voor deze fase een min of meer besloten en 
donkerder ruimte gereserveerd. Een beetje een terugtrekplek. De vloer 
is hier verdiept, waardoor de beslotenheid van de ruimte toeneemt. Als 
er dan ideeën zijn gevormd, een soort van basis-ontwerpbenadering, 
dan staat er een werkplaats met tal van apparatuur ter beschikking om 
modellen te maken, resultaten te toetsen en via de weg van trial and 
error verder te komen in het productontwerp.
Het project eindigt altijd met een presentatie. Inhoudelijk het meest 
tegenovergestelde van de startfase. In deze fase is alles uitgezocht, 

duidelijk en zeker. Klaar om gezien te worden en in het volle daglicht 
te komen.
Zoals omschreven kent het lokaal verschillende sferen. Deze zijn on-
dersteunend voor de karakters van de opvolgende werkfasen. Juist 
die diversiteit heeft ertoe geleid dat er een vaklokaal is ontstaan dat 
eenzelfde eenheid uitstraalt als die van het doorlopen studieproces. 
De materialen zijn speciaal gekozen om dat te bereiken.«

PROJECTGEGEVENS TECHNASIUM
opdrachtgever ■ CSG Het Streek, Ede

architect ■ Hindriks Architecten, Lunteren

aannemer ■ Van Wessel bv, Ede

projectinrichting ■ DP Ede, Ede

vloerbedekkingen ■ FAMA vloeren bv, Apeldoorn

wanden ■ Acoma bv, Arnhem

e-installateur ■ Roseboom Installatietechniek, Ede

w-installateur ■ Leertouwer bv, Barneveld

schilderwerken ■ Jansen bv, Ede

grondwerk ■ Roseboom bv, Ede
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